
Seznam.cz šlape jak hodinky, takže se jeho zakladatel Ivo Lukačovič 
může věnovat tomu, co ho baví. Rád létá v oblacích i na sněhu, 

k čemuž potřebuje špičkovou předpověď počasí – tak si ji sám udělal. 
A míří s ní výš a dál než se Seznamem.
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Mráz zalézá za nehty
a prosincový vítr 
nepříjemně štípe 
do tváře. Tady na 
Točné se nad trav-

natou a hrbolatou přistávací dráhou 
může meluzína pořádně rozparádit. 
Nejmenší pražské letiště, sevřené 
mezi lesy a dálničním obchvatem, 
nemá co vyrušit ze zimního spánku – 
vždyť i v největší špičce zde přistanou 
maximálně tři letadla denně.

Před chvíli byly tři hodiny odpo-
ledne, ale za okny už se stmívá a ve 
skromně zařízené místnosti nad han-
gárem není o moc tepleji než venku. 
Však si také Ivo Lukačovič, kterému to 
na Točné říká pane, ani nesundává pé-
řovku a občas si dýchne do dlaní, aby 
prohřál zkřehlé prsty.

Zakladatel Seznam.cz, jedné z nej-
úspěšnějších českých technologic-
kých firem, nedal deset let žádný 
rozhovor, ale pro Forbes udělal vý-
jimku. Při osobním setkání působí 
plaše, až ostražitě, a důsledně dbá na 
to, aby se na veřejnost nedostalo nic 
z jeho soukromí (proto na fotkách 
skrývá svou tvář). O svém novém pro-
jektu ale mluví s velkým zápalem, 
slova střílí v rychlé kadenci jedno za 
druhým, sálá z něho startupová ener-
gie a oči mu planou nadšením.

Ten nový projekt má – na rozdíl od 
Seznamu – globální ambice a v tom, 
co dělá, je naprosto výjimečný. Jme-
nuje se Windytv a je to špičková on-
line předpověď počasí pro lidi, kteří 
jsou na počasí životně nebo profesně 
závislí: piloti, hasiči, jachtaři, surfaři… 
Rychlá a vizuálně dokonale zpraco-
vaná předpověď větru, deště, teploty 
či mořských vln si během dvou let 
získala zástupy fanoušků: Windytv 
používají stovky tisíc lidí denně, při 
hurikánech dokonce miliony.

Když o tom Lukačovič vypráví, je 
na něm vidět, že je pyšný na to, co se 
mu osobně povedlo naprogramovat. 
(„Sám si to tam prgám,“ zopakoval bě-
hem rozhovoru několikrát.) A ohlasy 

mu dávají za pravdu. Mobilní aplikace 
Windytv má v App Storu hodnocení 
4,7 z 5 a používají ji top adrenalinoví 
sportovci. Třeba Ruben Lenten, nej-
slavnější kiteboarder na světě. „Je to 
profesionál sponzorovaný Red Bullem. 
Zničehonic zveřejnil video, v němž 
je vidět, že nás používá. Pak mi 
i přímo od něj přišla zpráva na Face-
booku: I use Windytv every day,“ říká 
Lukačovič.

Sám sebe popisuje jako zapáleného 
kitera, pilota helikoptéry a tryskáče 
Cessna Citation CJ4 (a také letounu 
Lockheed Electra, s nímž J. A. Baťa 
v roce 1937 obletěl svět a Lukačovič ho 
odkoupil a nechal nákladně zrekon-
struovat). Miluje vítr, vlny a čerstvý 
prašan. „Každý rok si něco zlomím,“ 
usmívá se. „Už mi přece jenom není 
20 let.“

Ano, je mu 42 a může si to dovo-
lit. Ne ty zlomeniny, ale adrenalinové 
odreagování a rozjezd průlomových 
a technologicky vysoce náročných 
projektů. Seznam už léta perfektně 
šlape bez jeho každodenního do-
hledu a finančně se mu daří výtečně. 
Stabilně generuje zisk přesahující 
miliardu korun a Lukačovič je po 
loňském odkupu třicetiprocentního 
podílu od fondů Tiger a Miura jeho 
jediným akcionářem. Jeho jmění od-
hadujeme na 10,9 miliardy korun, což 
znamená 14. místo v žebříčku čes-
kých miliardářů.

Díky rozjetému Seznamu může 
Lukačovič trávit většinu času o nějaké 
dva kilometry dál na jih od svého smí-
chovského sídla. Tam se na jednom 
patře nenápadné kancelářské budovy 
sešly dva projekty, kterým nyní Lu-
kačovič věnuje svou energii i nápady. 
Vedle Windytv je to i společnost Me-
lown, která z leteckých map vyrábí in-
ternetové 3D mapy – ty nyní používá 
Seznam, ale chystá se větší komerční 
zásah. Využití vidí v realitách, turis-
tice, pro záchranné složky či správu 
technické infrastruktury… Jestli se 
ptáte, co Lukačoviče žene dopředu 

a jaký má se svými novými projekty 
cíl, odpověď můžete najít v knížce od 
autora maďarského původu s nevyslo-
vitelným jménem Mihaly Csikszent-
mihalyi. Ta kniha se jmenuje O smyslu 
života a štěstí a pod lehce patetickým 
názvem se skrývá inspirující obsah 
popisující, kterak tvořivá práce je tím 
nejlepším, co může člověk zažít.

Právě tuhle publikaci před časem 
Lukačovič doporučil bývalému šé-
fovi vývojářů Seznamu a nyní svému 
nejbližšímu spolupracovníkovi On-
dřeji Procházkovi. Pro oba je štěstí 
z tvůrčího procesu vnitřním motorem. 
Motivaci – jak to Procházka popisuje – 
mají rozdělenou do dvou kategorií. Ta 
subjektivní je, protože „to je krásné“. 
A objektivní? Obrovská technologická 
výzva – digitalizovat reálný svět.

Zní to vzdáleně, možná až neu-
chopitelně, ale může vám to zachrá-
nit život. Viz nedávný hurikán Otto ve 
Střední Americe – Kostarika má  
4,5 milionu obyvatel a Windytv od-
tamtud během jednoho dne zazname-
nalo 1,2 milionu příchozích uživatelů. 
A největší nápor přišel loni v září, 
když se Tchaj-wanem přehnal super-
tajfun a přivedl Windytv rekordní ná-
vštěvnost 1,6 milionu lidí. To už je síla, 
která je cítit.

Proč Windytv vlastně děláte?
Protože to sám potřebuji – jsem 

pilot a dělám kitesurfing. Naprogra-
moval jsem to v podstatě na míru 
sám sobě. Podívejte se tady (uka-
zuje na svém iPhonu aplikaci Win-
dytv) – vezmu tohle kapátko a jezdím 
s ním a zjišťuji, jak kde fouká vítr. 
Mám tu i uložená letiště, kam létám 
s letadlem, ať hned vidím, jak tam 
je. Začal jsem s tím před dvěma lety. 
Trošku jsem se nudil, tak jsem si s tím 
začal hrát – naprgal jsem si to celé 
sám. Až po roce jsem přijal první pro-
gramátory, takže dneska jsme na to tři.
Umíte dobře programovat?

Tohle je můj programátorský vr-
chol. Když jsem začal stavět Seznam, 





tak to bylo z mé strany spíš takové 
pytlíkování. Ale tohle už je vyšší 
dívčí – Windytv je o algoritmech, 
matematice, předpovědních mode-
lech. Dělám to vlastně už na stará ko-
lena a dávám na prdel těm mladým. 
Webová verze Windytv je po algo-
ritmické stránce náročnější než celé 
Mapy.cz. A to jsem to celé dělal sám! 
A teď to srovnejte s tím, kolik lidí dělá 
v Seznamu Mapy.cz… Líbí se mi, když 
tam mezi ně přijdu, ukážu jim to a jim 
z toho padá čelist.
Od začátku jste měl jasnou představu 
o tom, jak to má vypadat?

Já vám něco povím: Když člověk 
dělá webovou službu nebo mobilní 
aplikaci, tak jsou v podstatě dva typy 
přístupů: jeden je klasický „micro-
softí“, to znamená, že uděláte základ 
a pak k němu přidáváte další a další 
vlastnosti neboli features. My jim 
hezky česky říkáme „fíčury“. A ty „fí-
čury“ úplně pokazí původní zá-
měr, poničí celé uživatelské rozhraní 
a všechno zpomalí. Výsledek? Žádné 
nové uživatele nepřitáhnete a o ty pů-
vodní skalní přijdete.
A ten druhý přístup?

Ten má jediná firma na světě – což 
je Apple – a zní takhle: Děláme jen 
jednu věc, ale děláme ji dobře. Úplně 
to vymazlíme do naprosté dokona-
losti. To mě baví, takhle to chci dě-
lat i s Windytv. Je to jednoduchá věc: 
jenom mapa s větrem a předpovědí 
v daném místě. Ale řešíme každý de-
tail, každý algoritmus a chceme infor-
maci dostat k uživateli co nejrychleji. 
Jde o to, abyste v jakékoli díře kdekoli 
na světě na tu aplikaci klikli a oka-
mžitě to běželo na jakémkoli zařízení. 
Zní to samozřejmě, ale samozřejmé to 
vůbec není.
Jak zajistíte, aby Windytv běželo správně 
po celém světě?

Pronajali jsme si 40 rychlých 
serverů od Amazonu, rozmístěných 
po celém světě. Existuje pár online 
předpovědí počasí, které se snaží dě-
lat to samé co my, ale oni mají někde 

jeden centrální server – neumí traffic 
tak dobře rozdistribuovat.
Odkud k vám chodí nejvíce uživatelů?

Používají nás i v trochu nečeka-
ných místech, chodí nám třeba e-

-maily, že jsme zachránili nějaké lidi 
v Barmě. Tím, jak je Windytv jedno-
duché a hezké, učíme lidi používat 
server o počasí i v místech, kde vůbec 
netušili, že se dá počasí předpovídat. 
Mimo hurikány, tajfuny a jiné mimo-
řádné události nemáme nijak velkou 
návštěvnost – stovky tisíc lidí denně. 
Ale když se kouknete na mapu světa, 
tak je to krásně rovnoměrně rozlo-
žené, žádná země zvlášť nevystupuje. 
My jsme v podstatě první globální 
server o počasí. Facebook, Google 
nebo Twitter jsou světové služby, ale 
servery o počasí jsou vždycky lokální.
To ale nebyla vaše prvotní ambice, že?

Napadlo mě to, když jsem viděl, jak 
k nám chodí lidé opravdu z celého 
světa. Ale pozor, my nikdy nehod-
láme být klasickou předpovědí počasí 
pro normální lidi o čtyřech ikonkách. 
Když jdete ráno do práce, tak vás za-
jímá, jestli bude pršet a kolik asi bude 
stupňů. Rozhodujete se totiž, jestli si 
máte vzít bundu, nebo ne. O tyhle lidi 
nemáme vůbec zájem, protože jsou 
zvyklí, že předpověď počasí selhává. 
My máme zájem o lidi, kteří jsou na 
počasí hodně závislí.
To je například kdo?

Je to rozmanité. Pilot, jachtař, sur-
fař, kiter, paraglidista, rybář, hasič, 
snowboarder, cyklista… Tihle lidé to-
tiž potřebují opravdu přesnou předpo-
věď. Většina z nich používá americkou 
předpověď GFS (Global Forecast Sys-
tem), kterou dělá americká vědecká 
agentura National Oceanic and At-
mospheric Administration. Má velice 
hrubé rozlišení a je zdarma – proto ji 
používá většina serverů. Jenže tenhle 
model je hodně zastaralý.
Co používáte vy?

Placený model ECMWF (Euro-
pean Centre for Medium-Range Wea-
ther Forecast). Stojí strašně moc 

peněz, takže ho má jen velmi málo 
serverů. Počítají ho v Londýně a z hle-
diska přesnosti proti GFS to jsou nebe 
a dudy. To, co v počasí předpoví, sedí 
jako prdel na hrnec. A je ještě jeden 
model NEMS od švýcarské firmy Me-
teoblue. My používáme všechny tři 
modely, tedy GFS, ECMWF i NEMS, 
a uživatel si mezi nimi může přepínat.
A vždycky nějaký vyjde, že?



WINDYTV JE PRO LIDI, KTEŘÍ JSOU NA POČASÍ ŽIVOTNĚ ZÁVISLÍ. 
PILOT, JACHTAŘ, SURFAŘ, HASIČ, CYKLISTA... TIHLE LIDÉ POTŘEBUJÍ 
OPRAVDU PŘESNOU PŘEDPOVĚĎ. O LIDI, KTEŘÍ SE RÁNO ROZHODUJÍ, 
JESTLI SI VEZMOU BUNDU, NEBO NE, NEMÁME ZÁJEM.



Když nám někdo říká, že naše 
předpověď nevyšla, tak odpovídáme: 
My nejsme předpověď, my nabízíme 
matematické modely – a vy si vyberte, 
který chcete, který je vhodný pro dané 
místo a danou situaci.
Takže třeba pro Američany je lepší jiný 
model než pro Čechy?

Takhle geograficky se to nedá říct. 
Třeba GFS má hrubé rozlišení, jedna 
mřížka má 22 kilometrů. Umí vítr 
jakž takž dobře, ale špatně předpo-
vídá déšť. Na ten je lepší ECMWF, ale 
zase selhává s teplotou… Každý model 
má něco a záleží na vás, jaký druh in-
formace potřebujete – a podle toho si 
u nás vyberete předpovědní model.
Jaké jsou ohlasy na Windytv?

Hodně pozitivní. Třeba když nás 
postihne nějaký výpadek, tak přijde 
hodně až agresivních e-mailů, ať to 
rychle dáme dohromady, že jinak ne-
můžou fungovat. Máme na Facebooku 
150 tisíc fanoušků. Nedávno jsem změ-
nil profilovou fotku a hned se pod ní 
objevilo 15 komentářů, které jsou na-
prosto off topic, všechny ve stylu „Keep 
up the great work“. Tam jsem si uvědo-
mil sílu, jakou máme. To samé se obje-
vilo i v App Storu, když jsme vypustili 
aplikaci pro iOS. Já vám ukážu ta hod-
nocení, která tam máme: Best weather 
app ever. Awesome! Visually stunning… 
A to je jenom Amerika.
Uživatele tedy máte – víte ale, jak z nich 
udělat byznys?

To kdybych věděl… Zatím lovíme 
podíl na trhu a máme v hlavě nápad 
na Windytv Pro, tedy placenou verzi. 
Chtěl bych se vyhnout reklamě na 
webu i v aplikaci. Další možností na 
monetizaci je přeprodávat námi obo-
hacená data dál. Každý by si je mohl 
koupit v podobě API. Ale teď je nejdů-
ležitější získat co nejvíc uživatelů, a to 
se nám daří. Až jsem překvapený, jak 
se to rozjelo.
Jak si to vysvětlujete?

Prostě je to dobré. Lidi to mi-
lují. A víte proč? Protože máme jiný 
přístup.

Jaký?
Dám vám příklad. Každá aplikace 

o počasí používá seznam oblíbených 
míst – třeba když jste pilot, tak si tam 
uložíte letiště, kam nejčastěji létáte. Já 
jsem vytvořil algoritmus, který vám 
rovnou nabízí místa, která jste napo-
sledy hledali a kam často chodíte. Ten 
algoritmus totiž řeší frekvenci užívání. 
Jsou to v podstatě „favorites“, ako-
rát je nezadáváte, nýbrž se vám tvoří 
přirozeně. A zatím si nikdo nestěžo-
val, že by mu tam „favorites“ chyběly. 
Technologie vám mají pomáhat a dě-
lat práci za vás.
Vypadá to, že jste na Windytv hodně 
pyšný.

Jsem strašně pyšný. Jsem na to víc 
hrdý než na Seznam.
Opravdu?

Jo. Myslím to tak, že tohle sám pro-
gramuju. Sám to tam prgám. U Se-
znamu jsem naprogramoval základní 
sady kódů, ale na složitější algoritmy 
a backend už přišli jiní. Teď je to jiné: 
furt se učím a programátorsky rostu 
s Windytv. Není to tak, že bych to ně-
komu předal a jen mu koukal přes 
rameno.
Kolik času tomu věnujete?

Stejně jako kdybych chodil do 
práce, takže nějakých osm hodin 
denně. Možná i víc.
Opravdu každý den?

Jo, jo. Já normálně chodím do 
práce. Sedíme tam tři programátoři, 
plus jeden kluk dělá něco jako projek-
tového manažera, stará se o help desk 
a řeší data. Potřebovali bychom další 
programátory, ale nejsou.
Nejsou lidi?

Programátoři jsou, ale když chcete 
něco dokonalého, tak se nemůžete smí-
řit s průměrným člověkem. Dva nebo 

tři průměrní programátoři vám neudě-
lají tolik práce jako jeden geniální. Ten 
vám udělá kus malého, rychlého a bez-
chybného kódu. Moje strategie tedy je, 
že buď geniální, nebo žádný.

Zbývá vám vlastně ještě energie na 
Seznam?

Tam jsem členem představenstva 
a je nás tam pět. To už je jen o strate-
gických rozhodnutích.
Takže 95 procent času věnujete svým 
novým projektům a zbytek Seznamu?

Přesně tak. Ale myslím si, že jak-
mile Windytv přeroste přes 15 zaměst-
nanců, tak už mě to přestane bavit. Já 
jsem startupový člověk. Nedokážu 
pracovat v korporaci, to mě ubíjí.
Ubíjí vás i Seznam? Vždyť má nějakých 
1200 zaměstnanců…

To mě neubíjí. Ale podívejte… Já 
nejsem člověk, který by chodil v ob-
leku. Cítím se dobře v lese, na nohách 
pohorky a tepláky.
Co vás na startupech nejvíc baví?

Ta efektivita. Když jste tři, tak se ze 
své židle můžete domluvit prakticky 
na všem a jste stoprocentně efektivní. 
Když jste v korporaci, tak než dojdete 
na jednání na druhou stranu budovy, 
tak ztratíte třeba 15 minut. Musíte 
plánovat mítinky, zadávat úkoly, nic 
důležitého si nedomluvíte napřímo. 
Efektivita hrozně klesá. A já chci dělat 
věci efektivně.
Jak jste náročný na lidi okolo sebe?

Strašně. Když je hurikán, tak 
všichni makáme do noci. Ale nikdo si 
nestěžuje, protože to všichni milují 
stejně jako já.
Co vás inspiruje při práci? Máte nějaké 
oblíbené služby nebo konkrétní řešení?

Apple, Google, Tesla. To jsou tři 
inovátoři, které stojí za to sledovat.

JSEM NA WINDYTV STRAŠNĚ PYŠNÝ. JSEM 
NA TO VÍC HRDÝ NEŽ NA SEZNAM.CZ, 
PROTOŽE SI TO SÁM PROGRAMUJU.



Google? To zní od vás trošku bizarně…
Ale co mám dělat? Uznávám, že to 

bizarně zní, ale tak to je. Vemte si, že 
Seznam konkuruje jedné z nejúspěš-
nějších firem na světě. To je výzva 
jako kráva. My nekonkurujeme Volks-
wagenu nebo Mercedesu. My konku-
rujeme jedné z nejlepších firem na 
světě, a to na internetu, což je hyper-
konkurenční prostředí bez celních ba-
riér nebo produktových omezení.
Léta se říká, že Seznam je jediným vyhle-
dávačem na světě, který na svém trhu 
dokáže Googlu v latince konkurovat. 
Platí to?

Nevím, čísla nedokážu porovnat. 
Myslím si, že se to drží zhruba pade-
sát na padesát. Hodně jim ale konku-
rujeme v kvalitě map. Naše mapy jsou 
v mnoha ohledech i lepší než ty goo-
glovské. Jsme malý trh o deseti milio- 
nech obyvatel a máme tu 3D mapy, 
Panoramu (seznamácká verze Goo-
gle Street View, pozn. red.) a veškeré 

„fíčury“, které mají oni. Na to jsem 
hodně pyšný.
Ale ještě zpět k vyhledávání. Jak si tam 
stojí Seznam z hlediska kvality?

Když srovnáte trojici Google – Se-
znam – Microsoft Bing, tak bych řekl, 
že my umíme vyhledávat daleko lépe 
než Bing.
A souboj s Googlem?

Já to neberu jako boj. Od toho se 
musíte v podnikání naprosto oprostit. 
Je to byznys, emoce musí jít stranou, 
jinak byste se z toho zbláznil.
Tak vám se ten byznys v Seznamu docela 
daří…

… protože do toho právě nedávám ty 
emoce (směje se). Nemusím se tomu 
moc věnovat díky lidem, kteří tam dě-
lají. Jsou dobří a firmu řídí správným 
způsobem. To, že se Seznamu daří a já 
tam nemusím chodit, to není moje zá-
sluha, ale managementu, který tam 
sedí.
Takhle jste to vždycky chtěl?

To vyplynulo nějak přirozeně. 
Když jsem ze Seznamu odešel, uká-
zalo se, že to dobře funguje i beze mě.

Když dnes do Seznamu jdete, tak co 
řešíte?

Chodím se tam podívat na nové 
produkty. Třeba když se spouštěl pro-
jekt Seznam Zprávy, tak jsem tam 
chodil, protože jsem měl od začátku 
určitou představu, jak by to mělo vy-
padat. A pravidelně chodím jednu 
středu v měsíci na produktové porady, 
kde se prezentuje, co se v každém od-
dělení dělá nového. To je hodně zají-
mavé a inspirující.
A vy jim chodíte jejich nápady 
rozstřelovat?

To ne, já je chodím chválit. Občas 
přihodím nějaký svůj nápad, ale jinak 
není potřeba zasahovat – po produk-
tové stránce tam máme šikovné lidi.
K tomu jste je ale musel přivést nebo as-
poň vybrat, ne?

Spíš si myslím, že tam prostě vy-
rostli sami. Nepamatuju si, že bych 
někoho edukoval nebo vychovával. 
Jedna věc mě čas od času šokuje. Když 
přijdu do Seznamu, tak nemám pocit, 
že bych něco budoval. Ta firma se vy-
budovala sama. Nebo přesněji řečeno 
ti lidi tam ji vybudovali. Já jsem tak 
strašný exekutivní manažer, že si to 
nedokážete představit.
Jak se to projevuje?

Nesnáším exekutivu: Excel, rozpo-
čty, smlouvy, čísla… Ale jestli jsem tam 
udělal nějakou věc, která inspirovala 
lidi, tak to bylo to, že jsem si před šesti 
lety pořídil macintoshe. Zjistil jsem, 
že jsem díky tomu daleko efektivnější 
a že i výsledek mé práce vypadá lépe. 
Když pracujete na Windows, tak se 
to ve vaší práci odrazí. Windows je 
jako operační systém špatný: je po-
malý, padá a po grafické stránce je 
odporný. Podle toho vypadal výsle-
dek mé práce. U macintoshe to bylo 
přesně naopak. Takže jsem přišel jed-
noho dne do firmy – pamatuju si to 
jako dneska – šel jsem za Pavlem Zi-
mou a řekl jsem mu: Pavle, musíme 
tady zavést macintoshe. Každý, kdo 
dělá nějakou kreativní práci, ho do-
stane povinně.

A jaký byl výsledek?
Zpětně můžu říct, že to byl oka-

mžik, který nastartoval změny, že 
služby Seznamu začaly k něčemu vy-
padat – začaly být krásné, vymazlené, 
hezké… Služby, které děláme, prostě 
musí být špičkové od začátku do 
konce. Proto nutíme lidem macintosh.
Jak se na to tváří?

Spousta lidí se tomu brání, trvá na 
Windows. Ale od vývojových pozic 
nahoru se snažíme lidem dávat  
macintoshe, protože výsledek práce  
je daleko lepší.
Takže si myslíte, že prostředí, v němž lidé 
dělají, se odráží v jejich práci?

Stoprocentně. To platí o celém va-
šem prostředí a okolí. Kde pracujete, 
s kým pracujete, na čem pracujete. 
Ale to není ta nejdůležitější věc.
To je co?

Vědomí, že to, co děláte, má 
smysl. Když je člověk nad vámi debil 
a zadává vám kravskou práci, tak vás 
to tak demotivuje, že svou práci stejně 
neuděláte dobře a rychle. Ale když 
vám zadá něco, co má SMYSL, tak to 
děláte ve dne v noci, nejíte, nespíte 
a jste šťastní.
To zní skoro jako mise, poslání.

Je to přesně tak. Je to poslání. Ve 
Windytv to je snadné, protože jsme 
tam tři a máme jeden produkt. Tohle 
je v Seznamu a obecně ve velkých fir-
mách velmi těžké zažehnout, protože 
vás dusí všechny ty procesy a systémy.
Přesto – dělá vám radost, kam to Se-
znam dotáhl?

Jsem na něj pyšný. Je to nesku-
tečné dílo. Ale je to především práce 
těch lidí, já na tom mám minimální 
podíl. Já jsem přišel jen s několika zá-
sadními inovacemi – že se bude po-
užívat macintosh, že budeme mít 
maskota psa a že zavedeme Seznam 
Zprávy…
To mě zajímá. Jaká byla vaše idea za pro-
jektem, kterým se Seznam rozkročil i do 
vlastního zpravodajství?

Seznam Zprávy by měly být tro-
chu protiváhou Novinky.cz. Jednou to 



hezky řekl šéfredaktor Práva pan Po-
rybný: Novinky.cz jsou chleba s más-
lem, tam se musí objevit nehoda, 
zácpa, rvačka… Seznam Zprávy jsou 
proti tomu serióznější médium, vyšší 
žurnalistika. Ale to jen díky tomu, že 
máme i Novinky.cz, protože kdyby-
chom je neměli, tak Seznam Zprávy 
musí psát i o těch nehodách.
Seznam Zprávy běží od října, jak jste 
s nimi zatím spokojen?

Maximálně. Jsme ale teprve na za-
čátku, především po technické stránce. 
Obsahovou stránku neřeším. Já totiž 
zprávy vůbec nesleduji.
Kde se dozvídáte, co se děje?

Lidi okolo mě mi to řeknou. Sám 
pracujete v médiích, tak přece víte, co 
je mediální masáž. Víte, že mediální 
realita vždycky vypadá trochu jinak, 
než je skutečnost. Nebo úplně jinak. 
První krok k tomu, být dobře informo-
vaný, je tedy nesledovat média.

Opravdu?
Jasně, protože pokud se stane něco 

zásadního pro váš život, tak si buďte 
jistý, že vám to někdo řekne. A ještě 
vám bude vděčný, že ho posloucháte. 
Každopádně mám daleko lepší spaní. 
Kolik lidí dnes má prášky na spaní 
nebo antidepresiva… Oni si pak večer 
před spaním pustí televizi, kde vidí 
150 mrtvých po pádu letadla. A potom 
máte spát? Co to je za debilitu? Jaká je 
pravděpodobnost, že se to stane vám? 
To je nula nula nic.
Lidi se pádu letadla přirozeně bojí.

Dvě nejméně pravděpodobné udá-
losti, které se vám mohou stát, jsou, že 
se stanete obětí pádu letadla nebo te-
roristického útoku. Přesto když se ba-
vím s lidmi, tak mají největší obavu 
právě z těchto dvou věcí. Jednou jsem 
přišel do Seznamu a chtěl jsem, aby-
chom založili pojišťovnu, která bude 
mít jen dva produkty: pojištění proti 

pádu letadla a proti teroristickému 
útoku. Interně jsem říkal, že jestli to 
skutečně uděláme, tak nebudeme mít 
jediné plnění. Ale klientů bychom 
měli spoustu. (usmívá se)
Vy sám jste pilot – nikdy jste se v leta-
dle nebál?

Měl jsem spoustu krizových situací, 
takže o tom něco vím. Zvlášť když vi-
dím příčiny pádu letadel, tak o to víc 
zastávám názor, že bych si to letadlo 
měl řídit sám.
To ale asi nemůže každý…

(směje se) Jo, to je pravda.
To jsme ale hodně odbočili od projektu 
Seznam Zprávy. Co tam bylo vaším 
cílem?

Cílem je, aby tam bylo dobré video 
i text. Domnívám se, že lidí, kteří kon-
zumují obsah v podobě videa, bude 
čím dál víc. Podle mě nastane doba, 
kdy lidé nebudou schopní konzumo-
vat obsah v podobě textu. Budou tak 



málo číst, že je čtení bude unavovat. 
Mozek je sval jako každý jiný, a když 
ho netrénujete, tak vás jeho používání 
bolí. Já jsem přečetl spoustu knížek, 
takže pro mě není problém číst text. 
Ale podívejte se na děti ve věku 10 až 
15 let a zeptejte se jich, kolik přečetly 
knížek. Nebo prostě jen nějakého 
textu. Nic. Nula. Ony drtivou většinu 

informací konzumují jako video. Do 
budoucna budou schopné vyplnit for-
mulář, přečíst si ceduli v metru nebo 
SMS od kamaráda, ale ne velký text. 
Možná technicky by to zvládly, ale ne-
budou tomu rozumět, protože je čtení 
unaví a vyčerpá.
Takže věštíte videoobsahu velkou 
budoucnost?

Domnívám se, že pokud nabíd-
neme kvalitní videoserver postavený 
na krátkých svižných videích, tak zase 
bude Seznam v něčem první a největší.
Z vyhledávače se Seznam přeměnil na 
mediální společnost – to byl plánovaný 
krok?

Byl to přirozený posun, kam se roz-
kročit. Hodně věřím videoreklamě. 
Víte, co jsou to tonery Gigaprint?
Netuším.

Když jsme spustili Seznam Zprávy, 
tak jsem je sledoval, a určitě jsem 
nebyl sám, koho to bouchlo do očí. 
Na začátku tam nebylo moc inze-
rentů – a tonery Gigaprint byly úplně 
prvním, kdo tam měl reklamu, a byly 
vidět v každém videu. Nešlo si to ne-
zapamatovat. Když jsem v říjnu přišel 
do Seznamu a řekl jsem „tonery Gi-
gaprint“, tak se lidi zvedali od stolů 
a házeli po mně židle. (směje se) Tam 
jsem si uvědomil, jak je videoreklama 
na internetu silná. Je mnohem účin-
nější než reklama v televizi. V ní máte 

reklamní blok, který buď mentálně 
odblokujete, nebo rovnou přepnete. 
Reklama na internetu je krátká, má 
pár vteřin, a i když ji přeskočíte, tak ji 
vidíte. A ještě jedna důležitá věc: mů-
žete ji na rozdíl od televize přesně 
zacílit na konkrétního člověka. Do-
mnívám se, že je otázka několika málo 
let, kdy se reklamní peníze z televize 

přelijí do videoreklamy na internetu.
A vy na to chcete být připravení.

Přesně tak. Ještě na to nejsme 
ready, ještě máme oproti televizi rela-
tivně malou sledovanost, ale ten trend 
je do budoucna zřejmý. Mladá gene-
race už dnes televizi vůbec nesleduje. 
Úplně na ni prdí.

Co vám dělá na Seznamu největší 
radost?

Mapy.
A největší smutek?

Ten mám z toho, že v Seznamu vy-
víjíme naprosto nádherné věci, ale je-
nom pro Českou republiku. Z toho 
cítím takovou marnost… Úspěch Se-
znamu je v podstatě nereplikovatelný 
do světa.
Nedalo by se s tím přece jenom něco 
dělat?

Víte, já jsem na Windytv poznal, jak 
je těžké se prosadit ve světě. Nesku-
tečně těžké. Windytv máme přeložené 
do 40 jazyků a v každé zemi řešíte 
trošku jiné problémy, které si u Se-
znamu ani nedokážu představit… Ale 
některé jednotlivé služby by asi šlo vy-
píchnout a prorazit s nimi venku.
Máte na mysli nějaké konkrétní?

Třeba ty mapy. A konkrétně offline 
turistické mapy. To by mohlo v celo-
světovém měřítku prorazit jako apli-
kace v App Storu i na Androidu. Naše 

mapy jsou hezké, a když je porovnám 
s ostatními offline mapami na trhu, 
tak jsou zdaleka nejrychlejší.
Je tohle reálný plán, nebo spíš jen úvahy 
do budoucna?

Je to reálný plán a chtěli bychom 
ho spojit se značkou Windytv. Záro-
veň bychom chtěli využít sílu sociál-
ních sítí, jelikož Windytv má spoustu 
fanoušků na Facebooku, a to je přesně 
ta cílová skupina, kterou by měly 
oslovit i turistické mapy. Uděláme 
Windymaps.com a bude to produkt 
Seznamu. Myslím, že bychom to měli 
v roce 2017 spustit. Není to nijak těžký 
krok – vezmete aplikaci a uděláte z ní 
oddělenou vývojovou větev.
Když jste Seznam zakládal, dokázal jste 
si vůbec představit, do jaké velikosti 
doroste?

Ne, nedokázal.
Jaké s ním máte další plány?

O mapách a zprávách jsme mluvili… 
a to je asi tak všechno.
A co váš další startup Melown, který 
z leteckých snímků vyrábí 3D mapy i pro 
Seznam?

Hlavní plán je, aby to začalo vydě-
lávat peníze. Samotný produkt se teď 
dokončuje a už máme několik pla-
tících zákazníků, ale to víte, že jako 
investor jsem trošku netrpělivý. Je 
to firma s pětiletou historií, takže to 
jsou desítky milionů korun. Ale vě-
řím tomu, protože tuhle technologii 
nikdo na světě nedělá. Musí po tom 
být poptávka, je to jen o trpělivosti. 
3D mapy, které fungují v obyčejném 
prohlížeči, dělá kromě nás jen Goo-
gle. Ale my máme lepší planetární 
model. Když se podíváte u Google 
Earth na pól, tak je smrsknutý. Je to 
stejné, jako když zabalíte bonbon do 
papírového obalu a z obou stran ho 
zatočíte.
Kdo ale sleduje 3D mapy pólu?

Nikdo, to je jasné. Ale říkám to 
proto, že to celou planetu v tom 3D 
modelu trošku zdeformuje. A kdy-
byste chtěli vymodelovat třeba 
model Měsíce nebo Marsu, tak tuhle 
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technologii nemůžete použít, protože
v místě pólů je obrazová informace 
scvrknutá a zničená. To náš model 
takhle mapu nedeformuje.
Takže váš další zákazník bude NASA?

Třeba. NASA teď vydala krásné 
snímky Merkuru a my jsme z toho 
okamžitě udělali krásný kulatý Mer-
kur. Dali jsme to na internet a NASA 
to nasdílela. Podívejte se, jak je to 
krásné. A rychlé! (ukazuje 3D mapu 
Merkuru na mobilu)
K čemu to je dobré pro normálního 
uživatele?

To nevím, jestli je to dobré pro nor-
málního uživatele. Ale udělali jsme 
třeba super model Mount Everestu. 
Když jste si ho porovnali s tím, jak vy-
padá na Google Earth, tak u nás je 
mnohem krásnější. Prostě máme lepší 
technologii. Je otázka času, než to ně-
kdo ocení.
Ještě zpět k Windytv. Jaké s ním máte 
plány?

Nejsou žádné plány, podle kte-
rých bych jel. Chci to dělat tak jako 
doteď. Příští rok chceme přidat další 
předpovědní modely. A teď děláme 
forecast – tedy výhled do budouc-
nosti – a chtěli bychom dělat i now- 
cast. To znamená to, co se děje v po-
časí právě teď. Jde o data v reálném 
čase z radarů a satelitů. Stejně tak, 
jako jsme přelomoví ve forecastu, tak 
bych to chtěl dělat jinak i v nowcastu. 
Rychlé, svižné, inovativní – prostě 
zážitek pro uživatele. Nebudu dělat 
appku, jakých jsou v App Storu stovky.
Co vás teď nejvíc odlišuje od 
konkurence?

Rychlost, kvalita dat a jejich vi-
zualizace. Lidé, kteří jsou závislí na 
počasí, tohle dokážou ocenit. Stačí 
se podívat na Twitter, který já hodně 
sleduji, co tam o nás píšou. Vždycky 
je to o tom, jestli se na tu předpověď 
můžete spolehnout, nebo ne. Proto 
si Češi tak oblíbili „Nory“. Protože 
Norové používají ECMWF. Takže 
mají ten samý zdroj, co my. Jenže za-
tímco oni mají shitový web, my jim to 

dáváme v mnohem hezčím kabátě. Je 
otázka času, než to lidi uvidí a přejdou
na Windytv.
Já nepilotuji letadlo ani neskáču s padá-
kem, takže nejsem klasickým uživatelem, 
ovšem přijde mi, že to, jak vizualizujete 
vítr, teplotu nebo déšť, je oku lahodící…

Jo, jo… Prostě to vypadá hezky, 
že jo? Já nad uživatelským rozhra-
ním sedím dnem i nocí. U webu 
si user interface programuji sám 
a klidně udělám 30 verzí, než jsem 
s ním spokojený. Prostě nespím, ne-
jím, nic se mnou není, dokud ne-
rozlousknu, jak udělat kvalitní user 
interface. Jsem na to pedant, pro-
tože dobře vím, že to pak lidi ocení. 
Já vám něco ukážu… (Lukačovič na 
svém telefonu porovnává rychlost 
otevření své aplikace – která se ote-
vře a načte okamžitě – proti konku-
renčním aplikacím a také umístění 
menu.) Lidé nejčastěji mění čas 
a vrstvy. Chtěl jsem to na jeden klik 
a ovládání jedním prstem. Tak jsem 
si to vymyslel sám (ukazuje, jak na-
bídka ovládání vyroluje po svajpnutí 
zprava i zleva). Myslím si, že až si 
tohoto ovládání aplikace všimnou 
v zahraničí, hlavně v Kalifornii, kde 
je nejvíce vývojářů, tak se to stane 
novým standardem.
Takhle pečlivý až pedantský jste byl 
i v začátcích Seznamu?

Taky. A proto jsem odešel, pro-
tože tohle startupové zapálení a duch 
už v té firmě nejsou. („Je to tam, jen 
to už nevidíš,“ reaguje na Lukačo-
vičova slova mluvčí Seznamu Irena 
Zatloukalová.)
Kolik jste do Windytv už investoval?

Plat tří lidí, pronájem serverů 
a hodně peněz za konektivitu, protože 
přenášíme po světě obrovské objemy 
dat. Celkově to jsou jednotky milionů 
korun ročně. To není finančně ná-
ročná záležitost. Větší problém to je 
s trafficem, který musíme mít dimen-
zovaný na špičky. Když přijde hurikán, 
tak musíme být připraveni na vyso-
kou návštěvnost, ale 90 procent času 

se náš hardware fláká. Možná si kvůli 
tomu uděláme vlastní CDN (síť pro 
co nejrychlejší doručování interneto-
vého obsahu, pozn. red.).
Co teď nejvíce řešíte?

Teď řešíme problémy růstu, v pod-
statě to samé, co řešil Seznam na za-
čátku. Jenže problém je, že když 
rostl Seznam, tak rostl i počet lidí 
na českém internetu a růst byl po-
stupný a koordinovaný. Stíhal jsem 
dokupovat servery, shánět lidi i pe-
níze a přepisovat kód. Jenže teď jsou 
na světovém internetu miliardy lidí 
i zařízení a kdykoli vám tam skokově 
může přijít obrovská návštěvnost 
a položit vás. Hurikán v Kostarice 
jsme teď ještě zvládli, tam je 4,5 mi- 

POČASÍ PODLE LUKAČOVIČE
Takhle vypadá aplikace Windytv. 
Ale pozor, abyste si ji v obchodech 
s aplikacemi nespleteli: 1) Ruské 
Windy parazituje na úspěchu 
Windytv, má podobné jméno, ale 
o hodně horší předpovědní model 
a také desetinovou návštěvnost.  
2) Švýcarský Meteoblue je spřízněná 
firma, s kterou si Lukačovič vyměňuje 
data a sdílí model NEMS, který kromě 
Windytv a Meteoblue nikdo jiný nemá.



lionu obyvatel, ale představte si, že 
přijde nějaký opravdu velký hurikán 
na Spojené státy.
Nedávno byl přeci hurikán na Floridě.

Však jsme taky totálně zkolabovali.
Přes den jsme ještě stíhali nárůst uří-
dit, ale v noci se servery zavařily.
Dá se s tím něco dělat?

Optimalizovali jsme spoustu algo-
ritmů. Ale ani to vás úplně nezachrání.
Jsme poučení, a až se příště bude řítit
hurikán na nějakou velkou zemi, tak 
naklonujeme servery. To znamená, že
si rychle pronajmeme další servery 
třeba na 14 dnů a vytvoříme na nich 
klony Windytv – vytvoříme takový 
matrix a budeme doufat.
Ještě že se dají hurikány docela dobře 
předvídat, že?

Jenže my se o nich většinou do-
zvíme náhodou. Jsme ve Windytv tři 
a nemáme čas sledovat zprávy, kam 

se co blíží. Většinou se o hurikánu do-
zvíme z analýzy naší návštěvnosti, kde 
najednou vyskočí nějaká země.
Hurikány jsou pro vás ale vlastně 
dobré – přinášejí vám návštěvnost 
a nové uživatele, ne?

Vzpomínám si, že úplně na za-
čátku, když jsme Windytv spustili, tak 
byl hurikán na Vanuatu, což je malý 
ostrov u Papuy-Nové Guiney. Tamní 
vláda napsala všem svým obyvatelům 
e-mail, že mají aktuální vývoj situace 
sledovat u nás. Od té doby je to běžné, 
třeba na Tchaj-wanu jsme součástí 
státního varovného systému. Ale to 
Vanuatu, to byl smutný příběh.
Jak to?

Sledoval jsem, jak nám odtam-
tud roste návštěvnost. Přepočetl jsem 
si, že nás sledovala skoro půlka veš-
kerého obyvatelstva toho ostrova. 
Krásné číslo. Jenže pak najednou 

přestali chodit. Tak jsem šel na Twit- 
ter a zjistil jsem, že hurikán ten ostrov 
úplně smetl z povrchu zemského…
Prozraďte mi, proč jste původní název 
Windyty změnil na Windytv…

Windyty se krásně čte v Čechách, 
ale zjistili jsme, že anglicky mluvící 
lidé to neuměli přečíst. V angličtině 
neexistuje slovo, které by mělo dva-
krát „y“ ve dvou po sobě jdoucích 
slabikách. Pořád se nás ptali, jak se 
to čte. A ve vyhledávačích jsme vi-
děli, že nás často hledají s překle-
pem právě jako Windytv. My jsme 
tu doménu vlastnili: když zaregist-
ruji doménu, tak zaregistruji samo-
zřejmě i překlepy – nejsem blbej. 
Tak jsme to přejmenovali a okamžitě 
se to chytlo.
Přitom ale vy žádná televize nejste…

To ne, ale lidi to tak berou. Je to 
v podstatě taková slow TV.  


