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Začínají prázdniny a čas dovolených. 
Vše naznačuje, že letos si je opravdu 
užijeme bez omezení. Povinnost 
nosit roušky už opadla a ani před 
cestováním na dovolenou nemusíte 
chodit na testy. Je tedy čas začít balit 
kufry či zkontrolovat stav stanů  
a spacáků. Hudební fanoušci se 
mohou těšit i na pestrou nabídku 
velkých hudebních festivalů, které se 
kvůli proticovidovým opatřením loni 
a předloni nekonaly. Zavítat můžete 
na koncert interpretů či kapel, které 
běžně znáte z rádia, ale i na takové, 
které pocházejí z druhého konce 
světa a jež produkují hudbu, kterou 
jste dosud neslyšeli. Jako takové malé 
lákadlo na hudební exotiku jsme pro 
vás zařadili rozhovor s hudebním 
publicistou Jiřím Moravčíkem, který 
vás právě provede po celém hudeb-
ním světě. I letos o prázdninách 
budou jezdit v Podkrkonoší staré 
parní vlaky. Svezte se! Závěrem bych 
chtěl pogratulovat šéfkuchaři Lukáši 
Čížkovi z Farmy k zisku titulu Kuchař 
roku. Krásné léto!
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Tepelná čerpadla,
téma pro další sezónu.
Připravte se!
Zařídíme vše od návrhu přes 
dodávku až po profesionální montáž. 
Samozřejmostí je i servis 24/7.
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Když nemáte tolik volna, 
tak si ho víc vážíte

„Pro absolventa je lepší nastoupit do malé nemoc-
nice, kde se setká s běžnými výkony a naučí se je,  
a specializované výkony a vzdělání si postupně dopl-
ní,“ říká lékařský ředitel a primář chirurgie ve vrchlab-
ské nemocnici Petr Jindra. V rozhovoru pro Vrchlabin-
ky popisuje nejen spolupráci s ředitelem nemocnice 
či svou cestu z Prahy do Krkonoš, ale zamýšlí se i nad 
systémem medicínského vzdělávání a z toho plynou-
cího nedostatku zdravotnického personálu.

Ve vrchlabské nemocnici jste lékařský ředitel. Co si 
pod touto funkcí můžeme představit? Co máte na 
starosti?
Lékařský ředitel má na starost celou medicínskou 
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problematiku v nemocnici. Vrchlabská nemocnice 
má výhodu v tom, že jejím ředitelem je také lékař. 
Kdyby to byl právník nebo ekonom, o medicíně 
jako takové by toho asi moc nevěděl. Je skvělé, že 
si tedy spoustu věcí rozdělíme nebo o nich rozho-
dujeme spolu. V nemocnicích, kde ředitelem ne-
mocnice není lékař, musí o lékařské problematice 
rozhodovat lékařský ředitel.

Říkal jste, že si věci k rozhodování dělíte s panem ře-
ditelem. O čem konkrétně například rozhodujete vy?
(smích) No, to je právě ta chvíle, když ředitelem 
je lékař, tak toho právě moc není. My oprav-
du o většině věcí rozhodujeme spolu. Nicméně  
z titulu své funkce jsem nadřízený všem lékařům  
v nemocnici.

Kolik jich tu máte?
Jsou to zhruba tři desítky.

Jak detailně sledujete činnost lékařů na jednotli-
vých odděleních? Chodíte třeba na jejich porady?
Jednou za 14 dní máme primářské porady, kde se 
schází primáři všech oddělení, vedení nemocnice 
a pan ředitel. Řešíme všeobecnou problematiku. 
A když já osobně mám něco k nějakému konkrét-
nímu oddělení, chodím i na jejich porady.

Kromě toho, že jste lékařským ředitelem, jste  
i primářem chirurgie. Jak se dají tyto dvě funkce 
skloubit? Předpokládám, že s funkcí lékařského 
ředitele je spojena i zvýšená potřeba papírování či 
byrokracie…
Musím říct, že je to náročné. Nevím, jestli je to 
dobře, ale spoustu práce si nosím domů, zvláště 
té administrativy…

… to jsou doma rádi…
To jsou doma rádi (smích). Ale musím říci, že tady 
v nemocnici jsem měl štěstí na kolegy a hlavně na 
pana ředitele, hlavní sestru a další členy vedení 
včetně například manažerky kvality. Díky tomu 
jde řada věcí takříkajíc sama. Jsme naladěni na 
podobné vlně a dobře se mi s těmito lidmi spo-
lupracuje. Proto mi zase tak moc nevadí ty věci 
kloubit a část věcí dělat doma. Možná kdybych 
byl v jiné nemocnici, zřejmě bych musel na jednu 
z těch funkcí rezignovat. 

Která funkce vám zabírá více času?
Jak kdy, ale řekl bych, že více času mi zabírá šé-
fovat chirurgii. Duševně mě to zatěžuje více, pro-
tože u pozice lékařského ředitele to je tak, že je 
konkrétní zodpovědnost rozložena na jednotlivé 
lékaře na příslušných odděleních.

Jak často se dostanete na sál a kolik operací za tý-
den zvládnete?
Moje operační dny jsou v pátek, kdy operu-
ji zhruba čtyři až pět pacientů podle velikosti 
výkonu. Vedle toho dělám drobné výkony na 
zákrokovém sálku. To jsou obvykle středy, kdy 
provedu asi další tři drobnější zákroky typu kar-
pální tunely a podobně. 

Ale operace se na chirurgickém oddělení dělají kaž- 
dý den?
Ano. Když je potřeba a situace to vyžaduje, jdu 
na sál samozřejmě i v jiné dny. 

Jaké operace děláte nejčastěji nebo nejraději?
Jsem všeobecný chirurg, takže dělám úplně 
všechno. Vzhledem k umístění nemocnice poblíž 
hor velmi často řešíme úrazy. Já osobně se zamě-
řuji na problematiku onkologie prsu. Té jsem se 
začal věnovat za působení v nemocnici v Jičíně  
a dá se říci, že jsem ji nově zavedl zde ve Vrch-
labí. Při léčbě nádorových onemocnění prsu spo-
lupracuji s Regionálním onkologickým centrem 
v Trutnově. 

Kolik máte na zdejším chirurgickém oddělení lůžek?
27.

A kolik je vás tady lékařů a sester?
Lékařů je nás sedm, jeden na takový malý úva-
zek. Sester je tu asi dvacet, ale tento počet je pro-
měnlivý – některé jsou na sále, na ambulanci atd.

Zajímá mě, jak obtížné je shánět do nemocnice 
personál.
Je to těžké, ale musím zaťukat. Myslím, že se-
sterský personál se podařilo v poslední době 
doplnit. Co se týká lékařů, dostatek jich máme 
na oddělení ARO a následné intenzívní péči. Na 
ostatních odděleních (chirurgie, ortopedie, inter-
na) bychom však jednoho čerstvého absolventa 
potřebovali. A tam vidím jistý deficit, protože 
se posledních několik let nikdo takový nehlásí. 
Dříve bylo poměrně automatické, že každý rok 
přišel jeden či dva požadavky. To teď není. 
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Co je příčinou?
Je to dáno mnoha faktory. Jedním z nich je určitě 
vzdělávací systém. Například na chirurgiích jsou 
potřeba lékaři se základní akreditací a pak s akre-
ditací rozšířenou či druhostupňovou. Tu poskytu-
jí krajské nemocnice. Aby ji dotyčný lékař získal, 
musí tam strávit rok. Mladí medici jsou s tímto 
systémem obeznámeni již na fakultách během 
studia, takže již dopředu chtějí nastoupit ve větší 
nemocnici. V tom právě vidím slabinu vzděláva-
cího systému, protože on de facto nutí začínající 
lékaře k tomu, aby nastoupili ve větší nemocnici. 
Já osobně jsem ve Vrchlabí nastoupil hned po stu-
diích. Díky tomu jsem přišel do kontaktu s celým 
spektrem chirurgických výkonů a stal se všeo-
becným chirurgem. Myslím, že pro absolventa je 
lepší nastoupit do malé nemocnice, kde se setká 
s běžnými výkony a naučí se je, a specializované 
výkony a vzdělání si postupně doplní. 

Kdy vy jste začal působit tady ve Vrchlabí?
Bylo to hned po škole, v roce 2003. V roce 2009 
jsem odtud odešel do Jičína. Viděl jsem to tehdy 
právě jako možnost seznámit se s chirurgií ve 
větší nemocnici, s novým spektrem výkonů. Zjis-
til jsem ale, že z hlediska výkonů to není takový 
rozdíl, a naopak mi připadalo, že ve vrchlabské 
nemocnici jsme měli na pacienty více času a byli 
jim blíž. Když pak v roce 2016 přišel nový majitel 
nemocnice, Penta Hospitals, dostal jsem nabídku 
se vrátit a spolupodílet na obnově. V tom jsem 
viděl velkou výzvu. 

Když jste dostal nabídku vrátit se zpět, už byla ve 
hře funkce lékařského ředitele?
Ne. Já jsem nastupoval do funkce zástupce pri-
máře. Teprve až poté nastoupil nynější ředitel, 
pan doktor Mrázek, do funkce lékaře na chirurgii. 
Když pak on dostal nabídku být ve vedení, poz-
ději i na pozici ředitele, oslovil mě, zda bych mu 
chtěl pomoci ve funkci lékařského ředitele. Proto-
že se jednalo o spolupráci s ním, tak jsem to vzal.

Má vrchlabská nemocnice nějakou specifickou 
vlastnost v rámci kraje?
Je určitě specifická svojí polohou. Řekl bych, že 
nemocnice tady svoje místo rozhodně má. Je  
v tom shoda, přestože by se mohlo opticky zdát, 
že je tu více nemocnic blízko sebe. Náš spád je asi 
35 tisíc lidí, ale horami ročně projde asi osm mili-
onů lidí, čímž se tento spád v zimě i v létě zvyšu-
je. Dále tu je ještě jedna zajímavá rovina − do naší 

Získáte:

Pro více informací kontaktujte personální ředitelku:
Vladimíra Kutlvašrová, 

+420 733 600 734, kutlvasrova@aries.eu

Rádi byste pracovali v menším přátelském
kolektivu, kde se vyřizují objednávky zákazníků?

Ovládáte počítač a jste schopni komunikovat
v polském jazyce slovem i písmem?

Pak hledáme právě Vás:

ASISTENT PRODEJE
PRO POLSKO A SLOVENSKO

velmi dobré platové ohodnocení
5 týdnů dovolené
příspěvek na stravování

Více na www.aries.eu/kariera

nemocnice jezdí na zákroky lidé i z jiných regionů. 
Například za naším panem ředitelem k nám jezdí 
lidé z jeho domovského regionu, Liberecka.

Jsme na prahu léta. Jaké jsou nejčastější úrazy a pří-
pady, které řešíte během letních měsíců? Nebo se 
spíš věnujete neakutním operačním zákrokům?
Musím říci, že právě období léta je pro nás druhé 
exponované období vedle zimy, protože to je čas 
dovolených a zároveň do hor jezdí spousta turis-
tů. Abychom to všechno zvládli, máme plánované 
operace spíš utlumeny a kapacitu necháváme pro 
případné úrazy. Ale není to, že bychom v létě ne-
prováděli elektivní výkony, jen operujeme méně. 
Není to také jen o doktorech, ale i o sestrách, které 
rovněž jezdí na dovolené.

Jaké novinky z posledního období byste ze svého od-
dělení vypíchl?
Máme v našich řadách nově cévního chirurga, 
pana doktora Janatu, který nám zavedl další oblast 
operativy – operace křečových žil i tepen dolních 
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končetin. Což jsou operace, které se jinak dělají  
v krajských a větších nemocnicích. V okolí je nikdo 
nedělá. Co se týče novějších přístrojů, máme zde 
gama sondu, což je přístroj, který využíváme při 
operacích nádorů prsu.

A když bychom vykoukli z chirurgie i na další odděle-
ní, co je tam nového?
Asi největší novinka, která se chystá, je obnova CT 
přístroje, což nás opět posune o kus dál. Zároveň 
proběhne rekonstrukce celého prostoru v přízemí.

Jak objemný je váš čas strávený v nemocnici? Jinými 
slovy, kolik hodin měsíčně pracujete?
Týdenní základ je 40 hodin, ale každý den jsem tu 
o 1−2 hodiny déle. Pak mám každý týden aspoň 
jednu službu, což je dalších 16 hodin navíc. Tak-
že nějakých 78 hodin týdně a to celé krát čtyři. No  
a k tomu mám jednou měsíčně službu celý víkend, 
to znamená dalších 48 hodin…

To už jsou hodinově vlastně dva plné úvazky...
No to máte pravdu… (smích)

Máte vůbec čas na relax?
Není ho moc, ale čas si najdu. Jsou tu ještě ostatní 
víkendy v měsíci. Myslím si, že když člověk nemá 
každý víkend volný, tak si pak více toho volna 
váží. Jinak relaxuji po večerech, chodím běhat. Na 
to si čas najdu. Pak samozřejmě relaxuji u knížek 
a u čtení. Polovina knížek obvykle bývá odborná 
literatura.

A jelikož jsme na horách, dostanete se v zimě napří-
klad i na lyže?
Přišel jsem sem jako čistokrevný Pražák a skoro 
jsem nelyžoval. Ale s dětmi jsme chodili na lyže 
často a úplně jsem se do toho zamiloval. Takže rád 
lyžuji a v zimě, když neběhám, chodím na skialpy. 
Skvělá věc.

Nevěděl jsem, že jste původem z Prahy. Jak jste se 
tedy vlastně ocitl z metropole tady u nás na horách?
Když jsem skončil školu v Praze, měl jsem myš-
lenku, že bych zůstal v Motole. Šel jsem se zeptat 
přednosty kliniky na místo, ale on mi na to řekl, 
že by to byl nesmysl tam nastoupit. Doporučil mi, 
ať jdu někam na okres naučit se operovat, a pak ať 
zase přijdu. Tak jsem to pojal za dobrou myšlenku. 
Na škole jsem se seznámil se svojí budoucí ženou, 
která se věnuje dětskému lékařství. Ona je z Nácho-
da, a tak jsme společně hledali místo v severový-

chodní části Čech. Bylo nám jedno, kam půjdeme. 
Obeslali jsme všechny nemocnice od Liberce po 
Ústí nad Orlicí. Odepisovali nám, že buď vezmou 
jednoho, nebo druhého, nebo neodepsali vůbec.  
A jediná nemocnice, kde nás vzali oba, bylo Vrchla-
bí. To ještě byla doba, kdy bylo lékařů všude dosta-
tek. Vrchlabí a hory jsme si oblíbili a jsme tady rádi. 
Do Prahy zpět nechceme.

Když říkáte, že jste před dvaceti lety obepisovali 
všechny nemocnice a tam vlastně dělali „drahoty“ 
a ani vám neodepsali, předpokládám, že nyní by to 
bylo úplně obráceně. 
Ano, dnes je to úplně jinak. Nemocnice se o absol-
venty doslova perou.

A co vaše děti? Půjdou ve vašich stopách?
Máme dvě děti. Starší dcera určitě, ta chce být dět-
skou lékařkou po manželce. Syn asi ne, ten je spíš 
technického zaměření a přes počítače.

PRIMÁŘ CHIRURGIE
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Ten pocit 
vítězství je 
neskutečný

Lukáš Čížek, šéfkuchař a majitel vrchlabské vyhláše-
né restaurace Farma fish and steak, zvítězil na konci 
května v celostátní gastronomické soutěži Kuchař 
roku 2022/2023, do níž se probojovala desítka nej-
lepších kuchařů z celé země. V rozhovoru pro Vrchla-
binky popsal své pocity po vítězství, ale i situaci, kdy 
mu bylo v soutěžní den nejvíce ouvej.

Vyhrál jsi soutěž Kuchař roku. Jak tě nyní máme 
oslovovat či titulovat?
Pořád stejně, Lukáši Čížku. Ale podařilo se to, vy-
hrál jsem to… Ale titulovat mě jako „pane mistře“ 
nebo něco podobného, to ne. Jsem stále Lukáš Čí-
žek z Vrchlabí.

Kolikátého ocenění či profesní mety jsi tímto titu-
lem dosáhl?
Popravdě, teď přesně nevím. Tuto cenu jsem si 
ale hodně dlouho přál. Takže další z mých snů je 
splněn.

Je toto ocenění nejvyšší, kterého jsi dosud dosáhl?
Je to nejvyšší ocenění, které lze v České republice 
získat. Nic víc už pak není. Pak už je jen cizina, 
svět. A tam také je i další z mých snů, a tím je při-
vézt zlato i z ciziny. Ať už by to bylo z olympiády 
z Erfurtu nebo z mistrovství světa z Lucemburska. 
Ze zahraničí už mám stříbro i bronz, ale to zlato 
mi chybí.

Předpokládám tedy, že se o doplnění tohoto chybějí-
cího kovu brzy pokusíš…
Myslím, že příští rok je olympiáda v Německu.  
A nyní díky zisku tohoto titulu jsem dostal nabíd-
ku jet jako Commis na mistrovství světa v Lucem-
bursku letos na podzim. Když to všechno dobře 
dopadne, je reálné, že tam pojedu. 

KUCHAŘ ROKU

Jak na tvé vítězství v Kuchaři roku reagovalo tvoje 
okolí a jak kolegové z branže?
Bylo to neskutečný. Přišlo mnoho gratulací, my-
slím, že ještě teď (rozhovor probíhal na začátku 
června, pozn. autora) jsem všechny gratulace ne-
přečetl.

Nyní se bavíme s odstupem zhruba dvou týdnů od 
samotné soutěže. Čistě hypoteticky, jak by ses asi 
cítil, kdyby to nedopadlo?
Když se přihlásím nebo mám možnost zúčastnit se 
nějaké hezké soutěže a věnuji mnoho času výběru 
a přípravě jídel, tak tam člověk jede vždy s ambicí 
to vyhrát. Ale když se to nakonec skutečně povede, 
to je neskutečný. Užíval jsem si to, i slzička ukápla.

Jaké zažíváš pocity nebo stavy, když porota či komise 
řekne „začínáme vařit“? Jsi v nějakém transu či jemu 
podobnému stavu?
To víš že jo. Oni se vždycky takhle smějí. Už mě 
znají. Přece jen, soutěžím od nějakých devatenácti 
let. Tak říkají: „No jo, Čížek, to je soutěžák, ten už 
se ani nemůže stresovat.“ Ale je to tak, jak říkáš. 
Přijdou rozhodčí, odstartují to a člověk to cítí. Ne 
že bych tam zmateně pobíhal a nevěděl, co mám 
dělat, ale ten respekt tam je. Je to veliká zodpověd-
nost, protože vím, že mám natrénováno, ale člověk 
se zároveň bojí, aby to stihl včas. Nicméně vždycky 
se něco stane. Například vypadne elektrika, nebo 
člověk má nefunkční nádobí…

A i tentokrát v Letňanech byl nějaký zásek?
Byl, i když se to týkalo spíš technologie. Soutěžní 
studio tam pro nás stavěla firma Fagor a byly tam 
ty nejmenší konvektomaty a v nich nebyly žádné 
plechy. Tak jsme si tam navzájem pomáhali a půj-
čovali si je. A asi největší zádrhel, který mě fakt 
rozhodil, byl dezert. Ta čokoládová ganache, aby 
šla vyndat z formy, musí být dokonale vymražená. 
My jsme to trénovali na shockerech, které uměly 
-25 stupňů. Nicméně ty, co tam byly dodány, umě-
ly maximálně -18 stupňů. To je hrozně málo. Nešlo 
mi to vyndat a moc se to lámalo. Já si říkal, že už to 
fakt nedám a je to špatný. Pak se mi to ale nějakým 
zázrakem podařilo vyndat a naaranžovat.

Na uvaření a servírování jste měli čtyři hodiny. Stihli 
jste to přesně?
Měli jsme nějakou malou rezervičku. Hodně jsme 
zamakali na začátku. Na uvaření tříchodového 
menu o velikosti šesti porcí jsme měli tři a půl ho-
diny a půlhodina pak byla na výdej. Ale ještě před-

tím, než jsme začali, komisaři kontrolovali, jak jsme 
si přivezli suroviny. Jak je máme srovnané a jestli 
jsme je nepřivezli v nějaké přepravce od masa. Až 
když dali povel, tak jsme šli do kuchyně. Takže už 
v tom zázemí jsme mohli ztratit nebo získat body. 

Kolik členů měla hodnoticí komise?
Byla složena ze sedmi členů. Tři byli Češi a tři  
z ciziny. Sedmým členem byl předseda komise 
Radek David. Všichni byli přísní a spravedliví, ale 
byli fajn. Vtipkovali, říkali nám, jak si stojíme časo-
vě. Členové komise ze zahraničí byli lidi, kteří se 
účastní mezinárodních soutěží, jako jsou olympiá-
dy nebo mistrovství světa. 

Zopakujme ještě, kdo kromě tebe tvořil tvůj tým. 
Můj Commis byl Vojtěch Prášek a stejně jako jeho 
musím vypíchnout i skvělou práci, kterou tam 
odvedl Jakub Lukáč, který je tady na Farmě můj 
sous-chef. Když tady nejsem, tak tu je on. Bylo to 
rozhodnutí na poslední chvíli, že on bude dělat 
technickou uklízecí četu, která nám vzadu kryje 
záda v zázemí. Díky tomu, že jsem věděl, že kon-
kurenční tým bere s sebou kompletní tým, který je 
v kuchyni, jsem si říkal, proč to hned nenapadlo  
i mě. Kuba jako kuchař ví, co je potřeba a co nám 
má podat. Takže jsem rád, že se to povedlo, a i on je 
rád, že viděl, jak to funguje, protože taky chce začí-
nat se soutěžemi. Byli jsme tři kluci, tři mušketýři. 
Známe se a myslím, že líp jsem si zvolit nemohl. 

Jsme na prahu prázdnin a letní sezony. Chystáš do 
svého prázdninového jídelního lístku převést něco 
na počest vítězství?
Určitě. Po těch covidových opatřeních se nám zase 
hodně rozjely svatby a cateringy. Jenom na letoš-
ním roce to je 26 svateb. Ale chceme vyjet s novou 
kartou tady u nás v restauraci. A pak určitě chci 
udělat degustační menu tady v restauraci na počest 
vítězství, pozvat zdejší lidi a udělat krásný večer.
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Každý náš zaměstnanec 
se podílí na našem úspěchu

„V roce 2021 skupina Devro rostla nejrychleji za poslední desetiletí. Tento trend pokračuje i letos, což je pro 
úspěch, stabilitu a budoucnost firmy velmi dobře,“ říká provozní ředitel a jednatel Devro s. r. o. Michal Růžek. 
Ve velkém rozhovoru pro Vrchlabinky rovněž popisuje, jak se společnost popasovala s covidovou pandemií, 
přílivem běženců z Ukrajiny či jaké jsou její plány na nejbližší období. 

Covidová omezení konečně povolila. Jak se Devru 
daří po složitém období, které tak citelně ovlivnilo 
naše životy i ekonomiku země?
Covidová doba byla u nás v Devru, stejně jako  
v jiných firmách, a konec konců i pro každého  
z nás, obtížným obdobím. Jsem velmi rád, že 
opatření na léto povolila a spousta věcí se tak 
vrátila k normálu. Co se týká poptávky po našich 
výrobcích, covid na nás neměl zásadní dopad. Pro 
firmu a její výsledky je to na jednu stranu dobře, 
ale na druhou pro nás období nejvyšších pande-
mických vln představovalo zvýšenou výzvu. Po-
týkali jsme se s vysokou nemocností a mnohými 
karanténami, spousta zaměstnanců zastupovala 
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za svoje nemocné kolegy. V období letošní omik-
ronové vlny na začátku roku, ale již v závěru roku 
2021 jsme nedokázali pokrýt všechny absence tak, 
abychom nepocítili dopad na objem výroby a pl-
nění zakázek.

O jak velký objem jste tedy přišli?
Ve většině případů se jednalo spíše o posuny ter-
mínů dodání objednaného zboží než o ztracený 
objem. Nicméně to naopak znamená, že v těchto 
měsících musíme vše dohánět, a tedy zvyšujeme 
nároky na výrobu.

Jakým výzvám nyní společnost čelí?
V roce 2021 skupina Devro rostla nejrychleji za 
poslední desetiletí. Tento trend pokračuje i letos, 

což je pro úspěch, stabilitu a budoucnost fir-
my velmi dobře. Vysoká poptávka nás nutí 
maximálně využívat veškeré výrobní kapaci-
ty, proto jsme přistoupili k některým změnám 
ve fungování. Například jsme se rozhodli 
zrušit tradiční jednotýdenní letní odstávku. 
To ovšem neznamená, že bychom neumožnili 
zaměstnancům vybrat si letní dovolenou. Na-
opak, organizujeme vše tak, aby si dovolenou 
mohl vybrat každý v dostatečném rozsahu. 
Jen jsme ji začali plánovat mnohem dříve. 
Dále ve výrobě nabíráme desítky nových lidí, 
a to včetně pracovních míst, kterými budeme 
pokrývat přestávky na jídlo. Abychom to blí-
že vysvětlili: přestávky na některých praco-
vištích se projíždí již dlouhodobě, jelikož to 
vyžaduje strojní technologie. Zaměstnanci své 
přestávky mají, a to dokonce nad rámec daný 
legislativou. Taktéž přesčasové hodiny, které 
požadujeme při růstu poptávky, nejsou pro 
všechny zaměstnance atraktivní. Zní to mož-
ná banálně, ale jedná se o poměrně velké změ-
ny ve fungování, které není vždy jednoduché 
všem zaměstnancům vysvětlit.

Jak zásadní dopad na ekonomiku vaší společ-
nosti má inflace?
Prudce rostoucí inflace je jednou z největších 
výzev letošního roku. Řešíme ji minimálně ve 
dvou rovinách – jednou je negativní dopad 
do peněženek všech zaměstnanců a druhým 
aspektem je dopad na náklady firmy. Pro 
letošní rok jsme v kolektivním vyjednávání  
s naší odborovou organizací dohodli navýšení 
mzdových prostředků, které je v České repub-
lice nadprůměrné. Pro dokreslení, průměrně 
zaměstnavatelé v České republice zvyšovali 
mzdy o 4 procenta. Přesto inflace stoupá da-
leko rychlejším tempem, než jsme před půl 
rokem předpokládali, proto v těchto dnech 
probíhají mimořádná jednání nad tím, zda 
a jak budeme na tento rychlejší růst inflace 
reagovat v druhé půlce roku. Náklady spo-
lečnosti výrazně vzrostly. Ceny všech našich 
vstupů, ať už se budeme bavit o surovinách, 
obalech, energii, jsou vyšší, u řady materiálů 
představuje nárůst i několik desítek procent. 
Energie naštěstí nakupujeme dlouho dopře-
du. Díky tomu zatím pociťujeme jen mírnější 
nárůst cen, než jaký je nyní průměr v Česku. 
Další významný negativní dopad nákladů 
však čekáme v průběhu roku 2023.



15

Jak výrazně společnost ovlivňují potíže, se kterými 
se potýká celosvětový dopravní systém?
Toto téma je pro nás velmi důležité. Vzhledem  
k faktu, že jsme globální výrobce a výrobky z ji-
lemnického závodu se prodávají opravdu po celém 
světě, je část našich prodejů závislá na námořní 
přepravě, která je již více než rok skutečně velmi 
problematická; nejen že je několikanásobně draž-
ší, ale čekací lhůty se výrazně prodlužují, zároveň 
často dochází ke změnám na poslední chvíli. Ná-
ročnost a pracnost při plánování kontejnerové do-
pravy se tedy dramaticky zvýšila. 

Devro v minulých letech investovalo do rozvoje 
podniku. Budete v těchto investicích pokračovat  
i v této, poněkud nejisté a vyhrocené, době?
Rozhodně ano. Výrazně největší investicí po-
sledních let byl transfer části výroby ze skotské 
továrny do Jilemnice. Tento projekt jsme dokon-
čili zhruba před rokem, kdy na přelomu zimy  
a jara jsme na přestěhovaných výrobních linkách 
rozběhli výrobu. Projekt si vynutil a zároveň nám 
umožnil zrekonstruovat část nejstaršího provo-
zu, tedy budov, které byly postaveny na začátku  
60. let, kdy fabrika vznikla. Jsem rád, že tímto 
projektem rozvoj a růst jilemnického závodu ne-
skončil. Letos v dubnu jsme zprovoznili výrobu 
na další nové lince a začátkem léta rozběhneme již 
čtvrté kontinuální zařízení, které výrazně usnad-
ní práci a zjednoduší přípravu hmot na provoze 
1, čímž dojde také ke zvýšení kvality výrobků, 
bezpečnosti a ergonomie práce. Kromě těchto 
velkých investic probíhá každoročně i několik 
desítek menších investičních projektů v řadě ob-
lastí, které jsou i tak řádově za sta tisíce až několik 
miliónů korun. Celkově každý rok investujeme 
částku mezi 100 až 150 miliony korun. V případě 
investování do navyšování kapacity je to výrazně 
víc. Letos to bude zhruba dvojnásobek.

Chystáte v letošním roce nějaké novinky? Můžete 
být prosím konkrétní?
Naše aktivity přizpůsobujeme především poptáv-
ce. Jedním z největších tahounů růstu je pro Devro 
Severní Amerika, kde se zvětšují prodeje dvouci-
ferným číslem. Naopak jsme ukončili dodávky 
zboží do Ruska. Toto rozhodnutí zásadněji za-
míchalo s portfoliem výrobků, které se chystáme 
v druhém pololetí vyrábět. Do strategie skupiny 
Devro nově přibyla také oblast prozkoumávání 
nových, jiných druhů materiálů, než je kolagen, 
čímž reagujeme na aktuální trendy ve výživě,  

a také prozkoumáváme nové možnosti aplikací 
našich kolagenových materiálů.

Jak se Devro staví k válce na Ukrajině? Zapojila se 
společnost do pomoci uprchlíkům nebo přímo oby-
vatelům na Ukrajině?
Devro hned v prvních dnech vyslovilo razantní 
nesouhlas s ruskou agresí a také jsme od prvních 
dnů pracovali na možnostech podpory. Asi nejvi-
ditelnější aktivitou bylo znovuotevření ubytovny 
v těsném sousedství našeho závodu, kde jsme 
za dobrovolnického přispění desítek našich za-
městnanců dokázali ve velmi krátkém čase uvést 
ubytovnu do pěkného, útulného stavu. Budova 
si vyžádala investice do modernizace a nutných 
oprav. V současné době je plně využita a hostíme 
v ní především maminky s dětmi. Nad rámec toho 
Devro podpořilo částkou 500 000 korun Potravi-
nou banku Libereckého kraje a semilskou poboč-
ku Českého červeného kříže. Obě organizace se 
starají o dodávky potravin a dalších komodit li-
dem v nouzi, včetně ukrajinských uprchlíků. Naši 
zaměstnanci také sami od sebe přispěli mnoha 
dalšími materiálními dary a věnují spoustu času 
našim hostům, aby poznali blízké okolí a pokud 
možno se zde cítili jako doma. Situaci týkající se 
pomoci stále monitorujeme a reagovat budeme 
dle potřeby.

Napomáhá vám příliv ukrajinských uprchlíků zapl-
nit volná pracovní místa?
Mohu potvrdit, že ano. Už od začátku letošního 
roku jsme začali připravovat spolupráci s agentu-
rou práce, abychom dokázali personálně pokrýt 
rostoucí poptávku po výrobcích. Byli jsme tedy 
připraveni, že budeme přijímat desítky nových 
zaměstnanců i s možnou jazykovou bariérou. Vál-
ka na Ukrajině svým způsobem nábory urychlila. 
Mezi našimi novými zaměstnanci je nyní i pře-
vážná většina žen z ubytovny, ze které nepracují 
pouze ty s nejmenšími dětmi.

Jaké má Devro plány, záměry a vize do dalších let?
Náš závod je celosvětově největším ve skupi-
ně Devro. Investice, o kterých jsem již mluvil, 
jsou pro nás velmi důležité, protože upevňují 
pozici závodu v rámci skupiny a také zajišťují 
jistotu dlouhodobého zaměstnávání v Jilemnici  
a v regionu. Máme připravené plány na další růst 
i rozvoj, navyšování výrobních kapacit a moder-
nizaci výrobních postupů tak, aby naše výrobky 
vždy splňovaly potřeby a požadavky zákazníků, 
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konečných spotřebitelů a abychom vyráběli špič-
kové výrobky.

Otočme list. Co dělá Devro pro zlepšení životního 
prostředí? Máte nějaký program udržitelnosti?
V září minulého roku Devro veřejně komuniko-
valo své globální závazky v oblasti udržitelnosti  
a v dopadu naší činnosti na životní prostředí. Ko-
nečnou ambicí je být v roce 2050 společností „s čis-
tou nulou“, co se týká uhlíkové stopy. Abychom  
v této ambici postupovali, máme stanovenou řadu 
cílů již pro rok 2025 a 2030. Zaměřujeme se pře-
devším na snížení emisí CO2, snížení tvorby od-
padu, snížení spotřeby vody. V rámci programu 
udržitelnosti sledujeme i další významné body, 
kterými jsou lidé, kultura a komunity. Těmto ob-
lastem se budeme věnovat ještě daleko více v ná-
sledujících letech, protože je považujeme za velmi 
důležité elementy našeho úspěchu a udržitelného 
podnikání.

Vaše společnost vždy podporovala kulturní, sportov-
ní či společenské akce ve svém okolí. Budete i letos  
v těchto tradičních aktivitách pokračovat?
Rozhodně ano. Jsem hrdý na to, že Devro dlouho-
době podporuje činnost desítek organizací a spolků 
ve městě i v regionu. Řada těchto partnerství trvá 
již dlouhé roky a my v nich pokračujeme a budeme 
i v následujících letech. Tím, že téma komunity se 
stalo jednou ze součástí našeho programu udrži-

telnosti, zcela určitě budeme spolupráci i podporu 
rozšiřovat a prohlubovat.

Chtěl byste něco vzkázat čtenářům Vrchlabinek, ale  
i vašim zaměstnancům?
Dovolil bych si začít vzkazem pro zaměstnance. 
Všem našim zaměstnancům patří obrovský dík, 
protože každý se svojí prací podílí na úspěšných 
výsledcích, o kterých jsem v tomto rozhovoru 
mluvil. Nejedná se o aktivity jednoho člověka 
nebo malého týmu lidí, jedná se skutečně o vý-
sledek práce každého zaměstnance fabriky. Je 
za námi velmi náročná covidová doba s dodr-
žováním přísných pravidel, často nad rámec po-
vinností při trasování a podobně, v posledních 
měsících značná část zaměstnanců pracuje pravi-
delně na přesčasech a nyní se věnují zaškolování 
desítek nových kolegů, což je také velmi náročné 
a zaslouží si to velké uznání. Kromě toho usilu-
jeme o neustálé zlepšování v oblasti bezpečnos-
ti práce a kvality výroby, což obnáší celou řadu 
změn, které implementujeme do běžného života, 
a za to náleží také velké poděkování. Je potřeba 
si uvědomit, že toto vše se projevuje na úspěchu 
Devra nejenom v letošním roce, ale i na úspěš-
né budoucnosti do dalších let. Úspěchy totiž 
nepřicházejí samy, ale jsou výsledkem poctivé  
a tvrdé práce. Čtenářům Vrchlabinek děkuji za 
pozornost a zájem a všem vám přeji krásné pro-
žití letních měsíců!

DEVRO
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ŠKODA AUTO podpořila obnovu 
unikátních Muttichových značek

Říká se jim Muttichovy značky. Jsou velké 30 až 50 centimetrů a v současné době znázorňují 31 nejvýznam-
nějších vrcholů, horských bud, osad či obcí v Krkonoších. Neudávají kilometrové ani časové údaje, ukazují pouze 
směr k danému místu natočením a šipkou v dolním okraji značky. Díky své červené barvě jsou vidět i za snížené 
viditelnosti, ve sněhové vánici či při námraze. Dosud se o ně starala Správa KRNAP společně s Horskou službou 
Krkonoše. Tyto neocenitelné pomocníky turistů nyní opět můžete častěji potkávat na svých cestách po nejvyš-
ších českých horách. A to i díky společnosti ŠKODA AUTO, která finančně podpořila jejich obnovení.

Na konci loňského roku byla v Krkonoších  
k vidění necelá stovka „Muttichovek“. V součas-
né době se jejich počet rozšiřuje o dalších sedm 
desítek. „Takzvané Muttichovky jsou tradiční 
krkonošská záležitost, která má v terénu své 
opodstatnění,“ říká ředitel Správy KRNAP Ro-
bin Böhnisch. „Pravdou je, že dnes už málokdo 
zná přesný význam jednotlivých symbolů. Mno-
zí na ně dokonce pohlížejí jen jako na nějaké or-
namenty. Faktem ale zůstává, že jak v minulosti, 
tak i nyní to jsou orientační značky, které mohou 
turistům v nesnázích pomoci. Navíc se jedná  

POMOC TURISTŮM V KRKONOŠÍCH

o krkonošský unikát, který se nikde jinde v Evro-
pě nepoužívá,“ doplnil Robin Böhnisch.

Myšlenky na zavedení němých značek pocházejí 
z počátku první republiky a stál za nimi Svaz ly-
žařů Republiky československé. Prvním důvodem 
k jejich vytvoření byla nečitelnost letního turistic-
kého značení v zimě, neboť symboly namalované 
na ukazatelích často zapadaly sněhem či je po-
kryla námraza. Druhým důvodem byla jazyková 
problematika. Počátek Československa je spjat  
s pokračováním národnostních sporů mezi českým  

a německým obyvatelstvem, žijícím v nově vznik-
lé republice. Nejinak tomu bylo i s jazykovou po-
dobou nápisů na turistických ukazatelích, které 
kvůli tomu byly nejednou ničeny – ať už jednou, 
či druhou jazykovou skupinou. Němé značky bez 
jakýchkoliv textů měly tento problém vyřešit.

Vypracování symbolů pro jednotlivé znaky před-
stavující důležité krkonošské cíle se ujal člen vý-
boru Svazu lyžařů Republiky československé  
a akademický malíř a ilustrátor Kamil Vladi-
slav Muttich. V zimě 1921 až 1922 bylo zhruba  
200 Muttichovek vyzkoušeno v terénu. A jelikož se 
osvědčily, byly následně odeslány krkonošským 
boudařům, kteří měli zajistit jejich umístění pod-
le zaslaných plánků. V létě 1924 pak bylo pokrytí 
Krkonoš Muttichovkami dokončeno. Jednotlivých 
typů němých značek bylo nejprve navrženo 28, po 
úpravách ve 30. letech minulého století se jejich 
množství zvýšilo na 35 a v dnešní době jich je 31. 

Ve 20. a 30. letech minulého století se o značky na 
obou stranách Krkonoš staral právě již zmiňova-
ný Svaz lyžařů Republiky československé. Tato 
instituce však po druhé světové válce zanikla  
a péči o značky v 50. letech převzala Horská služ-
ba. A zatímco v tomto období došlo na české stra-
ně hor k několika málo obnovám němých značek, 
na polské straně zanikly. O obnovení těch českých 
se zasloužila právě společnost ŠKODA AUTO. 

„Vrchlabští Škodováci ve druhé polovině minulé-
ho století využili své technické zázemí, aby němé 
značky pomohli obnovit. A po více než padesáti 
letech chce naše společnost na tuto dávnou pomoc 
opět navázat a finančně podpořit další obnovu 
Muttichovek. Je v tom jistá symbolika toho, že tak 
jako Muttichovky, i my jsme po desítky let součás-
tí zdejšího regionu,“ říká Michal Kadera, vedoucí 
vnějších vztahů ŠKODA AUTO.

Nové Muttichovky jsou stejně jako ty původní 
vyrobené z dvoumilimetrového ocelového ple-
chu s odolnou povrchovou úpravou a natřené 
budou červenou vypalovací barvou. Pro úplnost 
dodejme, že vznikly v kovovýrobě Jiřího Kavána 
v Dolním Lánově. 

Přehled Muttichovek se dá najít téměř na každé ly-
žařské mapě Krkonoš, objevují se i na letních turis-
tických mapách vydaných Správou Krkonošského 
národního parku na konci loňského roku.

komerční sdělení18
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Angličtina na školách jinak: 
dobrovolníci mění Vrchlabí

Městský program podpory angličtiny Open Vrchlabí, 
díky kterému si vrchlabské děti můžou ve škole, školce 
nebo DDM povídat, hrát, vyrábět, sportovat nebo mu-
zicírovat s mladými anglicky mluvícími dobrovolníky 
z celého světa, uzavřel další školní rok. Během něj se 
úspěšně oklepal z pandemických omezení a rozšířil se 
na další místa ve Vrchlabí. 

„I přes komplikace spojené s covidovou epide-
mií se na podzim ve Vrchlabí vystřídalo 11 dob-
rovolníků, od ledna do června dalších 15. Doba 
jejich pobytu se navíc prodlužuje, někteří tu zů-
stávají dokonce dva až tři měsíce,“ vypočítává 
koordinátorka programu Šárka Paulů ze ZŠ Škol-
ní. I když totiž dobrovolníci pracují bez nároku 
na odměnu a město hradí pouze jejich stravování 
a ubytování v objektu DDM, ve Vrchlabí se jim 
líbí, program hodnotí všichni skvěle, a i proto je 
o něj na mezinárodní platformě WorkAway vel-
ký zájem. 

V červnu jsme se ve Vrchlabí mohli potkat na-
příklad se sympatickou mladou čtveřicí – Ame-
ričankou Erin, Finkou Riinou, Paulem z Kanady 
a Rikkou ze Švýcarska. Co je na programu Open 
Vrchlabí tak upoutalo, že se rozhodli vydat třeba 
přes půl světa do malého krkonošského města? 

JAZYKOVÍ LEKTOŘI

Paula zaujaly pozitivní recenze, které o programu 
zanechali jeho předchozí účastníci, a také pohotový 
a vstřícný přístup koordinátorky. Erin ráda a velmi 
dobře maluje, takže když viděla fotky vrchlabské-
ho zámku a parku, rozhodla se přijet a ztvárnit je na 
plátno. Rikka chtěla zase prozkoumat okolní hory, 
Riina se těšila, že pozná jinou kulturu a lidi. Sho-
dují se ale v jednom: všichni se chtějí v budoucnu 
věnovat práci s dětmi a program jim dává unikátní 
možnost získat zkušenosti, které by jinak ve svém 
věku získávali jen obtížně. Riina se na univerzitě 
v domovských Helsinkách připravuje na povolání 
ředitelky školy a už teď ví, že zkušenosti z progra-
mu v budoucnu rozhodně využije a jak. 

Vrchlabské děti na dobrovolníky reagují skvěle 
(mimochodem, nejraději se prý s nimi baví o spor-
tu a o jídle), je radost s nimi pracovat, pochvalují 
si i zvídavé a vstřícné přijetí od místních učitelů. 
„Program je už teď úspěšný příběh. A to nejen 
pro naše děti, pro které byl zamýšlený původně. 
Pomáhá totiž i učitelům jiných předmětů než ang-
ličtiny, kteří si dobrovolníky berou třeba do hodin 
výtvarky nebo tělocviku a sami tak mají možnost 
mluvit cizími jazyky. Dobrovolníci navíc přinášejí 
do Vrchlabí něco nového, oživení, kus úplně jiného 
světa,“ doplňuje Lukáš Teplý, předseda městského 
výboru pro vzdělávání a inovace, který program 
před dvěma lety nastartoval.

N 733 610 910 
Lubor KaráseK
Váš speciaLista pro tuto obLast 
www.rkevropa.cz/makler/lubor.karasek

E lubor.karasek@rkevropa.cz 
M Valteřická 704, 543 01 Vrchlabí
D www.rkevropa.cz/vrchlabi
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uVažujete zda prodat nebo počKat  
s prodejem Vašeho bytu,  

domu nebo pozemKu? 
znáte aKtuáLní tržní cenu Vaší nemoVitosti?

Nechte si vypracovat tržní odhad a může Vám to pomoci v rozhodnutí.
Zaměřuji se na prodej a pronájem nemovitostí  

v Krkonoších a Podkrkonoší. 

Gaming Tour 
měla úspěch

První červnový víkend se ve Vrchlabí nesl v duchu her-
ních konzolí, simulátorů a virtuální reality. V prostorách 
Krkonošského centra environmentálního vzdělávání 
„Krtek“ se za podpory Nadačního fondu ŠKODA AUTO 
uskutečnila akce ŠKODA Gaming Tour 2022, která 
přilákala více než stovku nadšenců herního průmyslu  
a moderních technologií a také rodiny s dětmi.

Klasické hry zaměřené na virtuální realitu včetně 
populárního Beatsaberu, oblíbené závodní tituly  
v čele s Dirt 2 nebo nejnovější fotbalové a hokejové 
simulace FIFA 22 a NHL 22. Akce nabídla pestrý 
program plný her a zábavy.

Virtuální realitu a své dovednosti na herních kon-
zolích či simulátorech si přišly otestovat především 

NADAČNÍ FOND ŠKODA AUTO

rodiny s dětmi. Mezi nimi mimo jiné i zaměstnanci 
KRNAP a ŠKODA AUTO ve Vrchlabí. Zúčastnění, 
kteří dorazili navzdory nepříznivému počasí, měli 
možnost poměřit síly v dílčích turnajích o ceny.

„Naším cílem bylo nejen oslovit, ale také přivést do 
výjimečných prostor, které centrum Krtek nabízí, 
nový typ cílové skupiny. O to větší radost máme, 
že technologie si se zájmem vyzkoušeli nejen zá-
stupci mladé generace, ale i jejich rodiče a prarodi-
če,“ konstatoval Ladislav Kučera, ředitel Nadační-
ho fondu ŠKODA AUTO.

Pilotní vrchlabská Gaming Tour 2022 tak měla u ná-
vštěvníků velký úspěch. „Někteří strávili v centru 
celý den, jiní se zase ptali, zda se bude akce znovu 
opakovat. A to nás velmi těší,“ dodal Kučera.

kom
erční sdělení
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ANTONÍN KAŠPAR

Moje hudba není tolik o hudbě 
samotné jako o příbězích

Jeden z dramaturgů festivalu Colours of Ostrava a hudební publicista na volné noze specializující se na world 
music. Těmito přídomky by se dal ve zkratce charakterizovat hudební nadšenec Jiří Moravčík. V jedinečném 
rozhovoru pro Vrchlabinky nás zavedl do světa hudby, kterou sleduje a o níž rád píše nebo rozpráví v rozhlase.

Hudební publicista na volné noze. Co to v praxi 
znamená?
Znamená to, že mohu psát o hudbě, kterou mám 
rád. Svobodně, bez kompromisů, čehož si vážím. 
Už třicet let se zajímám o hudbu, které se říká  
world music, a já mám ze všeho nejraději tu afric-
kou část. Na volnou nohu jsem odešel v roce 2008. 
Už předtím, vlastně od samého začátku, jsem ale 
spolupracoval s kamarádkou Zlatkou Holušovou 
na jejím festivalu Colours of Ostrava. Byl jsem teh-
dy ředitelem divadla v Novém Bydžově, odkud 
pocházím, a Zlatka věděla, že už mě to moc neba-
ví, takže jsme si plácli a ze mne se stal dramaturg 
a producent Colours na plný úvazek. Byla to pro 
mne docela nová situace, kterou jsem zprvu moc 

HUDEBNÍ PUBLICISTA

nepobíral. Táhlo mně na pětačtyřicítku a poprvé  
v životě jsem nemusel ráno vstávat do práce a mohl 
celý den v klidu psát o hudbě. Nebo si o ní jen číst. 
Zkrátka splněný sen. 

Co pro vás jako hudebního publicistu znamená 
hudba?
Miluju hudbu, od malička s ní ale mám jeden 
problém. Musím si o ní s někým povídat, protože 
rád dávám najevo, jak se mi líbí, jak se při ní cítím  
a co jsem v ní našel. A když už mě v hospodě nikdo 
neposlouchal a po roce 1989, po prvních výjezdech 
na zahraniční africké festivaly, už tuplem ne, začal 
jsem se ze svých dojmů a zážitků vypisovat. Má-
lokdo si totiž pod tím, co jsem ze sebe v hospodě 
doslova chrlil, dokázal představit všechny ty vůně  
a barvy, což pro mne bylo ovšem nesmírně důleži-

té. Nezapomeňte, že africká hudba byla tehdy u nás 
jednou velkou neznámou a první muzikanti k nám 
začali teprve postupně jezdit. Já si psaním navíc  
v hlavě ujasňoval, co jsem vlastně s tou hudbou 
bezprostředně zažil. Srovnával jsem si v hlavě my-
šlenky a skrze psaní vstřebával všechno to nevída-
né a neslýchané. Postupně jsem také ztrácel iluze 
o léta mě vštěpované nadřazenosti západní hudby 
nad tou africkou, takže jsem procházel jistým dru-
hem autoterapie. No a než bych si z přemýšlení  
a korigování názorů nechal prasknout hlavu, ze 
všeho jsem se raději vypsal a celkem logicky do 
toho zatáhl čtenáře. Brzy jsem také přišel na to, 
že ta hudba – a nemám na mysli pouze africkou, 
postupně k ní přibyly zážitky z dalších koutů svě-
ta – je napevno svázaná s tisíciletou historií, nád-
hernými příběhy a lidskými osudy. Třeba africkou 
hudbu bez uvedení do kontextu podle mne naplno 
nikdy nepochopíte. Budete pouze posluchačsky 
klouzat po povrchu. Takže přišel čas na samostu-
dia a spousty knih. A nedokážete si ani představit, 
do jakého neznámého vesmíru jsem tehdy vstou-
pil. A zůstal jsem v něm dodnes.

Jsou tedy ty příběhy to, proč se na world music spe-
cializujete?
Takhle se to zjednodušit nedá, každou hudbu 
provázejí příběhy, jen ty západní, hlavně novodo-
bé, jsou méně barvitější a napínavější, než dejme 
tomu vyprávění o tranzovní léčivé hudbě, která 
se dodnes provozuje v Maroku, Egyptě, na severu 
Evropy nebo mezi sibiřskými šamany. Dokážete si 
představit, že na jihu Itálie, v Salentu, se až do roku 
1950 léčily ženské deprese tancem pizzica? Nebo že 
jedním z největších současných afrických problé-
mů je čarodějnictví? Mimochodem tuhle civilizační 
destruktivní novinku do Afriky zavlekli katolíci. 
A na křížové čarodějnické výpravy se dodnes vy-
dávají pastoři letničních a fundamentalistických 
evangelických církví. Až tak fanatičtí, že katolická 
církev v zastoupení samotného papeže prohlásila 
10. srpen za Světový den boje proti honům na ča-
rodějnice. Tahle hudba, a to na ní obdivuji, se pro-
stě bez příběhů neobejde, a teprve když je znáte, 
všechno do sebe najednou krásně zapadne. Osobně 
si navíc myslím, že čím víc jich známe, tím víc se 
navzájem dokážeme chápat a tolerovat. Vím, že 
hudba sama o sobě nemůže potřít xenofobii a rasi-
smus, ale celý život věřím na to, že poslech hudby 
z cizích zemí vede k hlubšímu respektu a uznání 
odlišných kultur. Jeden můj britský kolega publi-
cista už léta navíc tvrdí: „Nepřítel je prostě někdo, 

jehož příběh jste dosud neslyšeli. Nebo někdo, je-
hož hudbu neznáte.“

Pokud jsem to správně pochopil, začínal jste v de-
vadesátých letech. Jaké to bylo? Jak jste začínal?
Drze jsem nakráčel do redakce magazínu  
Rock´n´pop, který tehdy vycházel v desetitisíco-
vém nákladu. Šéfredaktorovi Vojtovi Lidaurovi  
a těm, kdo tam tenkrát seděli, jsem oznámil: „Chci 
psát pro vás“ a Vojta mi řekl: „Jo, tak jo, tak piš“. 
Dodalo mně to na sebevědomí, protože shodou 
okolností vše, co jsem poslal, mi Vojta otiskl. Měl 
jsem rád rockovou alternativní hudbu, takže jsem 
se nejprve vypsal z toho, co jsem v hlavě nosil 
už léta. Pak už jsem pomalu přecházel na world 
music, s tím, že jsem měl velkého učitele, Petra 
Dorůžku, hudebního publicistu, se kterým se léta 
kamarádím a od kterého jsem dostával naprosto 
nesehnatelné nahrávky. Uvědomte si, že tehdy 
ještě neexistoval internet, a jakékoliv CD nebo na-
hrávky byly nesmírně vzácné a nebylo snadné se 
k nim dostat, protože world music u nás nikoho 
nezajímala. Když jsme jezdili do zahraničí na hu-
dební festivaly, tak jsme vždycky hned po koncertě 
utíkali za muzikanty shánět cédéčka. O to více jsme 
si té hudby vážili. Už od začátku píšu do magazínu 
UNI a od devadesátých let spolupracuji s Českým 
rozhlasem, kde jsem dodnes. Každý týden vysílám 
na ostravské stanici svůj pořad Hudba ze zapad-
lých vesnic a párkrát do měsíce na stanici Vltava. 
Radio je má velká láska, protože tu hudbu nemu-
sím složitě popisovat, stačí ji jen pustit. Během 
covidu jsem dokonce začal natáčet podcasty. Píšu 
také pro Českou televizi a sem tam se nechám pře-
mluvit k poslechovému pořadu. Třeba ve Vrchla-
bí od Ivany Hrubé z klubu Edda, kam se zřejmě 
vrátím po prázdninách. Nejsem hudební kritik, na 
to jsem nikdy ani nepomyslel, jsem hudební pub-
licista, který rád vypráví příběhy, a píšu tak, aby 
čtenáře zaujaly, a tím pádem ho k té po většinou 
naprosto neznámé, nicméně krásné a unikátní hud-
bě přitáhly. 

Jak se hudební scéna za tu dobu proměnila?
Hodně samozřejmě, jako všechno ve světě, protože 
ať chceme, nebo nechceme, hudba kopíruje dění 
ve společnosti. Když nechám stranou možnosti 
předinternetové doby, kdy se muzikanti potkávali 
hlavně ve studiu a nemohli se jako dnes z celého 
světa zkontaktovat po síti, objevily se hlavně nové 
nástroje a se vzrůstající oblibou world music za-
čali hudebníci a producenti cestovat a objevovat.  
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Vemte si, že do pádu železné opony jsme neměli 
ani páru o fantastické romské hudbě z Balkánu, 
mám na mysli třeba tamní vysokorychlostní de-
chovky. Paradoxně, jakkoli jsou dnešní hudební 
studia moderně vybavená, a nasamplovat se dá 
úplně všechno, důraz na akustické nástroje je tře-
ba u africké, indické nebo korejské nadále zásadní. 
Zvuk těch skoro tři tisíce let starých nástrojů nikdo 
totiž nenapodobí a třeba Afričané dodnes věří, že 
ty nástroje ovládají džinové, a s těmi prý není rad-
no si zahrávat. Možná vám to přijde ujeté, ale znám 
hráče na západoafrickou harfu koru, kteří by na ni 
nikdy, za žádnou cenu nehráli po půlnoci, proto-
že by mohli zešílet. Bavíme se přitom o světových 
hvězdách, ne o nějakých vypravěčích báchorek pro 
západní turisty. Tak byli vychováni, takové tradice 
vstřebali a těch se drží. Takže ano, hudba se mění 
a staré tradice se potkávají s moderní elektronikou, 
přes změnu kulturních zvyků ovšem v mnoha pří-
padech platí to, co dříve. I témata se přizpůsobují 
době, akorát že se stále víc nezpívá o válkách mi-
nulosti, ale bohužel o těch reálných.

Co je to tedy vlastně ta world music? 
Zkráceně se jedná o tradiční a ohlasovou hud-
bu ze všech koutů světa na nejrůznější způsoby.  
A když to maličko zveličím, nebo vlastně ani tolik 
ne, víte, že kořeny veškerého jazzu, rocku, blues, hip 
hopu nebo moderního popu leží v západní Africe? 
Odtud se totiž během otrokářké éry, tedy během 
asi nejostudnější doby lidstva, dostaly do Ameri-
ky, Karibiku, ale i do Indie nebo Tichomoří, kde 
se promíchaly s evropskými a indiánskými vlivy  

a proměnily v hudbu, kterou dnes Západ povýšeně 
považuje za svou. Jinak world music je původně 
marketingový název, jakási terminologická znou-
zectnost, to když v roce 1987 několik producentů, 
publicistů, vydavatelů a promotérů vzalo na mi-
lost po obchodech bezradně bloudící posluchače 
a tímhle názvem je nasměrovali ke správnému 
regálu. Na Západ totiž začaly proudit nahrávky 
z naprosto neznámých končin a bylo potřeba dát 
jejich distribuci nějaký řád. Název world music 
už zestárnul, ztratil na puncu čehosi exotického 
a já sám ho také už skoro vůbec nepoužívám, ale 
nikdy bych ho nezatratil, protože zahrnuje také 
komunitu, která se okolo něho stále točí. Mám na 
mysli producenty, vydavatele a v podstatě celoži-
votní šílence ochotné riskovat a vrážet často veš-
kerý majetek do zviditelnění lokální hudby s pře-
svědčením, že pokud by o ní svět nevěděl, přišel by  
o hodně. Každoročně se sjíždějí na největším světo-
vém veletrhu world music WOMEX a říkají si wo-
mexiens. Nikdo z nich na té hudbě nikdy nezbohatl  
a cestování za hudbou a její propagaci berou za 
své poslání. Je mi ctí mezi ně patřit. S vědomím, 
že ještě ne všechna hudba byla objevena a že její 

vývoj se nikdy nezastaví. Tam, kde se dříve po-
užívaly jako vrchol moderny elektrické kytary, 
dnes vstupuje elektronika a stále vznikají nové  
a nové podžánry.

A které z nich vás poslední dobou nejvíc zaujaly?
Nevím, jestli jde zrovna o podžánr, a tím, že 
ten název už často nevystihuje podstatu dění, 
nebavil bych se ani o world music, ale aktuál-
ně mě fascinuje britský jazz. Mě ten moderní 
nikdy moc nebral, podle mě se až příliš odstři-
hl od reality, uzavřel do sebe a ztratil rebelský 
náboj. A najednou začal z multikulturního 
Londýna znít jazz, který dokáže porazit moc-
nou hudební i názorovou silou. Tuhle doslova 
jazzovou revoluci vedou mladí potomci karib-
ských přistěhovalců první a druhé generace 
Windrush spolu s umělci ze západoafrické dia-
spory. Nevystudovali žádné univerzity, prošli 
pouze komunitními výchovnými centry pro 
mládež ze sociálně slabých rodin. Odmítli eli-
tářský snobský jazz, u kterého se sedí v drahých 
klubech, a vrátili mu taneční energii. Proměnili 
ho v cenově dostupné umění pro obyčejné lidi  
a nadupali punkovou vzpurností. Hrají jako 
bozi a přitom ze sebe dostávají všechny frust-
race z politiky a dění okolo Brexitu. Tenhle jazz 
vás opravdu sežere zaživa.

Máte nějakou oblíbenou kapelu/hudebníka? Na 
jaké koncerty rád chodíte?
Otázka za všechny peníze. Ne, to při mé obje-
vitelské povaze ani nejde. Oblíbenců mám sa-
mozřejmě hodně, ale jména po mně nechtějte. 
Zítra bych vám možná řekl úplně jiná. Ale urči-
tě mám nejvíc rád hudbu z Mali a ze Senegalu, 
kde jsem dokonce mohl strávit několik týdnů. 
Byli jsme tam se Zlatkou, se kterou a s další-
mi kolegy jezdíme po světě vybírat hudbu pro 
Colours, a protože máme zhruba stejný vkus, 
kryjí se tyhle cesty s mou publicistikou. Na 
podzim třeba vyrážíme do Portugalska, Ho-
landska, Francie, a když to klapne, podívám se 
poprvé i do Izraele.

A co vrchlabské kapely? Zajdete někdy na někte-
rý koncert ve Vrchabí nebo okolí?
No jasně! Tak já se už od začátku kamarádím  
s kapelou Cémur Šámur, znám ve městě spous-
tu muzikantů a chodím s nimi filozofovat  
a popíjet do hospod. A když nejsem na cestách, 
nevynechávám ani jejich koncerty. 

HUDEBNÍ PUBLICISTA
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Spoluorganizujete taky dva festivaly, Colours of 
Ostrava a Czech Music Crossroads. Jakou roli v pří-
pravě máte?
U Colours jsem dramaturg, jeden ze čtyř. Straš-
ně nás všechny baví představovat lidem nezná-
mou hudbu, muzikanty, kteří u nás nikdy nebyli. 
Colours jsou známé tím, že sice lákají na velká 
hvězdná jména, ale ta malá, na plakátu uváděná 
drobným písmem, vždycky byla a vždycky budou 
duší tohoto festivalu. My si tak nějak děláme radost 
sobě a plníme si vlastní hudební sny, ale největší 
radost máme z toho, když se nám podaří na svou 
stranu přetáhnout další lidi. Těší nás otevírat jim 
nové hudební obzory. Czech Music Crossroads je 
showcasový festival, jinými slovy taková forma na-
bídky české hudby zahraničním agentům a produ-
centům. Do Ostravy vždycky pozveme několik vy-
tipovaných domácích kapel, o kterých si myslíme, 
že mohou něčím zaujmout, a lidi z vydavatelské 
branže celého světa si je poslechnou a pak se roz-
hodnou, zda je chtějí na vlastní festivaly, nebo ne. 

Jak vybíráte a oslovujete účinkující?
To je různé, ale vždycky, úplně vždycky, záleží na 
tom, aby se nám alespoň něčím ta hudba líbila, byť 
se jedná o pop. Přes to nejede vlak. Jak rád říkám, 
sloužíme sice občas lidu, ale nemusí to zname-
nat, že bychom měli někomu podlézat nevkusem. 
Když jde o velké hvězdy, rozhodují hlavně peníze. 
Protože taková vystoupení znamenají astronomic-
ké honoráře. Bavíme se o milionech. Rozhodně 
také záleží na přízni agenta té či oné kapely, který 
je navíc schopný najít na mapě, kde leží Ostrava. 
Což zpočátku dělalo velké problémy. Agent vel-
kou hvězdu totiž nepustí všude. Teď už Colours 
patří mezi respektované evropské festivaly, takže 
podobné starosti odpadly, ale o to víc narostly jiné. 
Mám na mysli možnost dosáhnout na megahvěz-
dy, což s sebou přináší obří nárůst financí, a ty je 
potřeba někde sehnat, protože z prodeje vstupenek 
festival uhradí maximálně třetinu nákladů. Zbytek 
musí doplatit sponzoři, a ti, jak známo, nechtějí nic 
zadarmo. Zkrátka pořádat festival coby soukromá 
osoba, mám na mysli Zlatku, není vůbec žádná 
sranda a v době pocovidové už vůbec ne.

Můžete prozradit, na co se v tomto roce můžeme 
těšit?
My už máme program hotový dva roky, což je 
jedna z nejsmutnějších věcí, která může dramatur-
ga potkat. Nikomu bych nepřál dívat se na stejný 

seznam kapel a vědět, že ho prakticky nemůžete 
změnit, ačkoliv se mezitím objevily další, ze kte-
rých nám spadla brada. Všem návštěvníkům, kteří 
nás nesmírně podpořili tím, že si nechali zakou-
pené vstupenky, jsme totiž slíbili, že za ně dosta-
nou to, na co si je koupili. Přiznám se, že rád na 
Colours hraju oblíbenou hru. Přicházejí za mnou 
kamarádi nebo úplně neznámí lidé a chtějí po mně, 
abych jim v programu zaškrtal jména, která by ne-
měli minout. Takže jen namátkou, co letos budu 
zaškrtávat. Určitě báječné americké bluesrockové 
sestry Larkin Poe, malijskou zpěvačku Fatouma-
tu Diawara, londýnskou kapelu Fofoulah, konž-
ský afrofunkový nářez Lova Lova, Marka Eliyahu  
z Izraele, egyptskou skupinu Mazaher hrající zmí-
něnou tranzovní léčivou hudbu a asi nejvíc zpěvá-
ka Rodrigo Cuevase ze španělské Asturie. Podařilo 
se nám také dovézt vynikající ukrajinskou elek-
tro-popovou skupinu Balaklava Blues, se kterou 
jsme počítali spíš do budoucna, nicméně strašlivá 
a nelidská válka naše plány popohnala a přivedla 
na myšlenku spojit kapelu s početným karvinským 
sborem Permoník a ukrajinskými tanečníky z řad 
uprchlíků a proměnit koncert v mírový happening.

Napsal jste také tři knihy týkající se hudby. Keltská 
hudba, V tlamě afrického krokodýla a Když píseň tlu-
če křídly do oken. Co se za těmito tajuplnými názvy 
skrývá? Můžete je čtenářům trochu přiblížit?
Pojednávají o všem, o čem jsme se celou dobu spo-
lu bavili. Převážná část je věnovaná africké hudbě 
a do jednoho se jedná o příběhy, které mne zaujaly 
a nechtěl jsem si je nechat pro sebe. S většinou z hu-
debníků jsem se osobně setkal nebo je minimálně 
viděl na koncertu a navíc, příběhy doplňují krásné 
barevné fotografie kamaráda Ivana Prokopa a mé 
životní partnerky Yvetty Stránské.

HLEDÁME SEŘIZOVAČE
Máme tisíce výrobků, které se dotýkají života téměř
každého z nás. Nová auta díky nim jezdí a jsou čistější.
V trutnovských halách jich vyrábíme miliony ročně
a i to je málo.
Rosteme a potřebujeme další šikovné ruce.
Zkušení profíci i čerství absolventi, máme tu práci pro
vás.

Šikovným kandidátům
a kandidátkám nabízíme
nástupní bonus 30 000 Kč.
Vitesco Technologies, Trutnov - práce, co má smysl
a budoucnost

www.vitesco.jobs.cz
personalni.trutnov@vitesco.com

Jiří Moravčík

Narodil se v roce 1959 v Chlumci nad Cidlinou  
a na počátku devadesátých let začal psát  
o hudbě, u které jsou podle jeho vlastních 
slov důležité hlavně příběhy. Nyní je hudeb-
ním publicistou na volné noze zaměřeným na 
world music, folk a tradiční hudbu. Přispívá do 
hudebních magazínů UNI a Harmonie. Dosud 
také vydal tři knihy. Dlouhodobě spolupracuje 
s Českým rozhlasem, kde od roku 2004 uvádí 
pořad Hudba ze zapadlých vesnic zaměřený 
na world music a folk. V současné době pořad 
uvádí na stanici Českého rozhlasu Ostrava.

BIO
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Hokejisté se vrací do 2. ligy
Tým HC Stadion Vrchlabí se po dvou letech  
v 1. hokejové Chance lize vrací do 2. ligy. Vrchlab-
ský klub a HC Dynamo Pardubice se po vzájemné 
dohodě rozhodly ukončit svoji spolupráci a pře-
nechat si práva na účasti v soutěžích Chance ligy  
a 2. ligy. Zástupci druholigových klubů se v polo-
vině června dohodli na podobě soutěže pro další 
sezónu. Soutěž bude rozdělena na Západ a Vý-
chod, celkový vítěz přímo postoupí do Chance 
ligy. Vrchlabí bylo zařazeno do Západní konferen-
ce a utká se s těmito týmy: Cheb, Chomutov, Most, 
Děčín, Ústí nad Labem, Příbram, Klatovy, Kobra 
Praha, Letňany, Benátky nad Jizerou, Jablonec nad 
Nisou, Nová Paka, Hronov, Písek, Tábor a Řisuty. 
První přípravný zápas horalé sehrají ve čtvrtek  
11. srpna na domácím ledu proti Nové Pace.

NOVINKY Z VRCHLABSKA

Bydlení, školství 
a přátelské město

Do podzimních voleb do zastupitelstva města bude 
sdružení Vrchlabí do toho! znovu kandidovat s pod-
porou nezávislých, TOP 09, Zelených a KDU-ČSL, vo-
lebním lídrem zůstává zastupitel města a předseda 
jeho výboru pro vzdělávání a inovace Lukáš Teplý. 

I přesto, že po posledních volbách zůstalo usku-
pení v opozici, podařilo se mu vládnoucí koalici 
přesvědčit o společném prosazení řady projektů, 
například nasazení dobrovolníků-rodilých mluv-
čí angličtiny do základních škol a kroužků nebo 
zavedení americké maturity na gymnáziu. Jeho 
členové se aktivně podílí i na naplňování vize 
Vrchlabí bez odpadu. 

„Naše poselství Vrchlabákům je jednoduché. 
Vrchlabí urazilo obrovský kus cesty, ale hlavně 
díky svým podnikavým a nadšeným obyvatelům. 
Spolkům a organizacím, které zpříjemňují veřejný 
prostor, spojují lidi, věnují se našim dětem a po-
máhají těm, kdo potřebují pomoc. Živnostníkům, 
kteří se starají o své domy, obchody a firmy, dá-
vají práci místním lidem, jejich služby dělají naše 
centrum živé. Vedení města musí být konečně 
odvážnější, nebát se nových nápadů, podpory 
aktivních Vrchlabáků a otevřené diskuze s nimi. 
Nevzpomínat jen na to, kolik betonových staveb 
postavilo, ale dát městu dlouhodobou vizi po-
stavenou na investicích do svých obyvatel a do 
prostředí, ve kterém každý den žijí a pracují. Naše 
město má ohromný potenciál a my chceme, aby 
se do roku 2030 stalo nejlepším místem k životu  

v České republice,“ shrnuje další plány Vrchlabí 
do toho! jeho lídr Lukáš Teplý.
 
Proto se sdružení zaměří hlavně na tři oblasti. Tím 
nejdůležitějším je bydlení. „Díky současnému boo-
mu výstavby investičních bytů sice řada objektů 
ve městě dostane novou fasádu, ale pro naprostou 
většinu místních jsou naprosto nedostupné. Město 
má hodně vlastních nájemních bytů, ty jsou ale ob-
sazené. Musíme zabránit úbytku obyvatel, musíme 
zajistit, že ti, kdo chtějí ve Vrchlabí zůstat žít a pra-
covat nebo se sem přestěhovat, budou mít kde by-
dlet. Je potřeba ihned začít rekonstruovat objekty 
v majetku města na nájemní byty a hledat finance 
a způsoby, jak stavět nové,“ dodává Lukáš Tep-
lý. To, aby ve městě lidé zůstávali a bydleli, chce 
sdružení podpořit dalším rozvojem místních škol 
a nabízením nových vzdělávacích příležitostí nebo 
přesunem podpory radnice od velkých stavebních 
projektů k postupné opravě, zpříjemnění, ozeleně-
ní a modernizaci veřejného prostoru ve všech čás-
tech města i mimo jeho centrum.

Sdružení nabídne Vrchlabí poprvé v historii féro-
vou kandidátku s rovnoměrným zastoupením žen 
a mužů. „Máme velkou radost, že se k nám do vo-
leb přidala řada nových osobností, a to jak Vrchla-
báků, tak hlavně Vrchlabaček. Je to důkaz toho, že 
oslovujeme aktivní sousedy, rodiny s dětmi, mladé 
lidi. Představujeme opravdovou generační a myš-
lenkovou změnu, kterou Vrchlabí tolik potřebuje,“ 
uzavírá Lukáš Teplý.

VRCHLABÍ DO TOHO! 
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25. ročník Řemeslnického léta
V úterý 5. července ve Vrchlabí odstartuje již  
25. ročník Řemeslnického léta. Během července bu-
dou zájemci mít možnost v podloubí historických 
domků nakouknout pod ruce zručným řemeslní-
kům a nakoupit si jejich výrobky. Organizátoři také 
připravují kurzy a dílničky, na kterých si některá 
řemesla mohou zájemci sami vyzkoušet. Řeme-
slníci budou v podloubí vždy od úterý do neděle  
v době od 9 do 16:30. 

Krakonošovy 
letní podvečery v Jilemnici
V polovině července ožije Masarykovo náměstí 
v Jilemnici tradičními Krakonošovými letními 
podvečery. Od čtvrtka 14. července do soboty 
16. července se divákům představí dvě desít-
ky hudebních kapel, interpretů či divadelních 
souborů. Nebudou mezi nimi chybět například 
The Atavists, Staropražští pardálové, Františkův 
harém, Paul Dance či Koneckonců. Zájemci mo-
hou využít i vyhlídkové jízdy v kočáře. Program, 
který moderuje Petr Ticháček, začíná ve čtvrtek 
v 16 hodin a v pátek a sobotu pak ve 14 hodin.

Krkonošský parní víkend
Je již tradicí, že během prázdnin si mohou přízniv-
ci páry a železnice užít jízdu historickým parním 
vlakem. I letos se tak uskuteční oblíbený Krkonoš-
ský parní víkend, během něhož se mohou zájemci 
svézt starým vlakem na trase Vrchlabí – Martinice 
v Krkonoších – Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou  
a kochat se krajinou podél řeky Jizery. Akce pro-
běhne v sobotu 16. a neděli 17. července. (jš)

Sportovně-hudební 
odpoledne ve Valteřicích
Lukostřelbu, plážový volejbal, stolní tenis, spor-
tovní den pro děti anebo koncert kapel Mazáci či 
Žold nabídne sportovně-hudební odpoledne, které 
se uskuteční v sobotu 30. července na koupališti ve 
Valteřicích. Akce, která se koná na podporu valte-
řického koupaliště, startuje ve 14 hodin a vstupné 
na ni je dobrovolné.

Memoriál Páji Grigela v Podhůří
Fotbalový stadion v Podhůří bude v úterý 5. čer-
vence hostit již 11. ročník Memoriálu Páji Grigela. 
Tradiční turnaj dle pravidel malé kopané startuje 
ve 13 hodin a jednotlivá mužstva budou nastu-
povat ve formátu 5 + 1. Pořadatelé avizují, že po 
skončení turnaje bude zajištěn večerní hudební 
program. 



30 31

GABRIELA JAKOUBKOVÁ, FOTO: PETRA ŠEBESTOVÁ

Od začátku dodnes prosazuji, 
že porno je seriózní práce 

Jestli nějaké slovo zcela vystihuje Roberta Rosenberga, 
je to přímočarost. Právě přímočarý je i tento rozhovor! 
Nejznámější český pornoherec v něm zcela otevřeně 
promlouvá o počátcích své kariéry, o tom, v čem tkvěl 
jeho úspěch, ale třeba i o drogách v pornoprůmyslu. 

Nejprve mi prosím pověz, co v tvém životě předchá-
zelo povolání pornoherce.
Můj tatínek byl vysoce postavený policajt. Když 
mi bylo asi dvanáct let, objevil jsem doma místo 

PORNOHEREC

vánočních dárků sbírku porna, kterou zabavili 
jedné významné české osobnosti. Začal jsem sbír-
ku rozprodávat svým spolužákům. Už v té době 
jsem si říkal, že by to jednou mohl být dobrý byz-
nys. V patnácti jsem si uvědomil, že sex je doce-
la zábava. V sedmnácti jsem pak odešel poprvé  
z domu, s tím, že jsem chtěl jít do Prahy dělat 
manekýna a točit normální filmy. Musel jsem 
se ale vrátit, protože jsem ještě nebyl plnoletý.  
V roce 1993 jsem tam znovu odjel a začal tréno-
vat bojové sporty. V pražském klubu Radost jsem 
tenkrát nejdřív dělal na záchodech a myl nádobí, 

potom jsem začal tancovat. Nad studiem, kde 
jsem tancoval, měl ateliér Robert Vano, jeden  
z našich nejznámějších fotografů. Říkal mi: „Hele, 
vypadáš dobře, nechceš u mě zkusit udělat pár 
fotek?“ Tenkrát jsem pracoval pro Czechoslovak 
Models, pro paní Karasovou. Začal jsem se živit 
jako model. A byl to zase Robert Vano, který se 
mě zeptal, jestli bych pro něj nemohl nafotit akty. 
Neměl jsem s tím problém, nestyděl jsem se. Na 
jeho popud jsem pak začal i intenzivně uvažovat 
o točení porna. Řekl jsem si, že bych mohl zku-
sit oslovit nějakou holčinu. Vrátil jsem se zpátky 
do Trutnova, protože mi došly peníze. Tam jsem 
si našel přítelkyni. Jel jsem do Prahy, šel jsem na 
první casting, tenkrát do Bohemia Production. 
Něco jsme společně s mojí tehdejší přítelkyní vy-
tvořili a tím se rozjela moje kariéra. 

Jak na svoje první natáčení vzpomínáš?
Vzpomínám na to fakt v dobrém. Vybavuju si to 
skoro celé. Tenkrát nevěřili, že bych mohl fungo-
vat, tak k tomu přizvali ještě jednoho herce. Byli 
jsme dva chlapi a moje přítelkyně. Skočil jsem do 
toho a musím říct, že se scénka docela podařila.

Jak se lišila realita od tvého očekávání?
Hodně. Kdo si myslí, že je to legrace, je úplně 
mimo. Musíš dávat pozor na světla, na kamery… 
Podle různých výzkumů práce pornoherce patřila 
mezi nejtěžší zaměstnání. Dnes už to tak asi ne-
bude. Existují pomocné léky, někteří pornoherci 
zacházejí ještě dál a píchají si do přirození injekce. 
Mně to přijde jako huntování sebe sama. Když to 
ale ten člověk chce dělat, ať si to dělá. Má svobod-
nou vůli. 

Jak agentury přistupovaly k pornohercům? Vážily si 
jejich práce? 
Nejdřív jsem si myslel, že ne. Čím jsem starší, tím 
víc si uvědomuji, že vážily. Snažily se pro nás na-
jít tu nejlepší a nejschůdnější práci. Na tu dobu  
a poměry to bylo nejlepší zaměstnání, jaké jsem 
si mohl najít.

Jak v té době, tedy v devadesátých letech, přistupo-
vali lidé k pornohercům? Vnímali vás jako hvězdy, 
nebo vámi spíše opovrhovali? 
Byl to těžký boj! Od začátku dodnes prosazuji, že 
porno je seriózní práce. Byl jsem první z porno-
herců, který se objevil v Tabu, Peříčku a dalších 
pořadech. Vlezl jsem do všech médií a možná pro-
to jsem se stal v Čechách nejznámější. Ukazoval 

jsem se i na diskotékách, moderoval akce, dělal 
jsem liveshow… Někteří mě odsoudili, přestali se 
se mnou bavit, jiní se na mě zase nabalili. Selekce 
přátel a nepřátel je vždycky to nejlepší, co může 
být. Když chce někdo opustit můj život, otevřu 
dveře a zamávám mu. Na nikoho jsem se kvůli 
tomu nezlobil. 

Co musel člověk udělat pro to, aby se stal pornoher-
cem/pornoherečkou? 
Je to stále to samé. Musí jít na casting a předvést, 
co je potřeba. Není to jednoduché. Přichází daleko 
větší a tvrdší selekce. Ti lidé si neumí představit, 
jak je to náročná práce. Já dneska můžu říct, a jsem 
na to pyšný, v nějakém dokumentu pro HBO to 
řekl dokonce i Rocco Siffredi, že nezná nikoho na 
planetě kromě mě, kdo dokázal mluvit do mikro-
fonu, současně souložit a na povel vyvrcholit. Já 
lidem vysvětluji, že to je právě o tom, že jsem se 
naučil ovládat svůj mozek a můj mozek ovládal 
moje tělo. To pomůže člověku v každý situaci. To 
není jenom při tom sexu, ale v jakémkoliv oboru. 
Umět si tu hlavu srovnat. Spousta lidí o mně říká, 
že jsem debil. Jsem dysgrafik, dyslektik, možná 
nemám nějakou nadprůměrnou inteligenci, ale 
zatím ve většině případů ve svém životě jsem 
udělal dobrý rozhodnutí, a to je nejdůležitější. 

Jaké byly kladeny „požadavky“, jaký by měl porno-
herec/pornoherečka být, jak by měl/a vypadat? 
Jak by měl vypadat ideální pornoherec… O vi-
záž vůbec nejde. Jde o to, jak člověk komunikuje  
s lidmi, jak s nimi pracuje. Záleží, jak komunikuje 
s agenty. Jestli tu práci dělá rád. To je největší pro-
blém dnešní doby. Zvlášť u těch holek je strašně 
znát, že to nedělají s láskou, ale vyloženě jenom 
pro peníze, neumí vydat emoce, ať už dobré, nebo 
špatné. Prostě nedokážou s tím pracovat. Když 
se pak člověk podívá na to porno, nedá se na to 
koukat. Je strašně málo poren, která mě v české 
produkci vyloženě zaujmou. Mám rád některé ná-
pady. Ať to jsou masky, převleky… Pak ale, když 
se člověk podívá na výkon těch herců a hereček, 
je to tragédie. Viděl jsem to i u sebe, když jsem už 
pomalu končil s pornem. To je důvod, proč jsem 
skončil definitivně. Jak to zahrál Svěrák ve Vrat-
ných láhvích – „Já jsem se jednou probudil a už 
jsem se tam necejtil šťastnej.“ Přesně tak jsem to 
měl i já. Jednou jsem se probudil a řekl si, že už 
nechci točit. Tak jsem to všechno odsunul a měl 
jsem klid. Užil jsem si to, mám spoustu zážitků  
a ty mi nikdo nesebere. 
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Jak probíhala tvoje spolupráce se zahraničím? 
Hlavním šéfem firmy Bohemia Production byl 
Ital Claudio Mattei, jeho manželka Ivana, jejich 
asistentem byl Olda Widman. Když se na to 
dneska kouknu zpětně, všem třem musím straš-
ně poděkovat. Díky tomu, že Olda uměl per-
fektně anglicky a uměl pracovat s lidmi, dostal 
jsem se všude. Ivana Mattei byla zase výborná  
byznysmenka. Vždycky se mě zeptali: „Chceš 
tam jet udělat scénku? Domluvíme ti patnáct scé-
nek, ale první musíš udělat zadarmo, aby viděli, 
že funguješ, a když ji neuděláš zadarmo, vracíš se 
letadlem domů.“ Já vím, že to bude znít ješitně, 
ale já jsem si v té době na sto procent věřil. S od-
stupem času vím, že ta agentura se za mě musela 
zaručit. Olda s Ivanou mi třeba řekli, že jestli chci 
jet do Cannes na filmový festival, tak můžu, ale 
musím spát na zemi. Jasně, že jsem chtěl. Tohle je 
přesně můj život. Já sbírám zážitky. Já nesbírám 
hmotný věci. Jsem spokojený, když zažiju něco, 
co někdo jiný nezažil. 

Jsi držitelem několika ocenění. Jakých?
Třináctkrát po sobě jsem byl nejlepší český por-
noherec. Osmkrát jsem byl nominovaný mezi 
nejlepší tři pornoherce v Evropě, ale nikdy jsem 
nevyhrál. V Belgii jsem byl nominovaný šestkrát, 
z toho dvakrát jsem vyhrál. Co se týče Hot d'Or 
(předáváno v Cannes), nezískal jsem ocenění jako 
herec, ale získaly ho filmy, ve kterých jsem hrál. 
V Americe jsem také nedostal cenu jako herec, ale 
oceněno bylo osm mých scén. Ostatní si už nepa-
matuji, já je nepočítal a ani ty sošky jsem nesbíral. 
Jednu jsem dokonce nechal v Americe na hotelu, 
protože byla dost těžká a já si chtěl přivézt hlavně 
hodně oblečení. Na takových věcech nelpím, pro 
mě je důležitý zážitek. A opravdu jsem s lidmi  
z pornoprůmyslu zažil strašně moc! Jedním z nej-
větších zážitků pro mě bylo, když jsme se s Oldou 
Widmanem zúčastnili párty, kterou pořádal ve 
Francii majitel Playboye. Pluli jsme na lodi společ-
ně s Lennym Kravitzem, a když jsme vystoupili, 
potkali jsme Bruce Willise a Prince. Předešlý den 
jsem měl schůzku s Larrym Flyntem, majitelem 
Hustleru. Měl jsem to štěstí, že jsem potkal Bea-
te Uhse, která měla největší distribuci erotických 
hraček na světě, a mimo to mě fascinovala tím, že 
za 2. světové války učila německé vojáky létat ve 
stíhačkách. 

Co pornoprůmysl a drogy? 
Když jsem začínal dělat porno, točilo se na filmo-

vé kotouče, potom na profesionální kazety a ten 
materiál byl strašně drahý. Scénka trvala běžně  
6 až 8 hodin. Já sám jsem do svých 28 let nezku-
sil žádnou drogu. Nekouřil jsem, nepil, a to ani  
v době, kdy jsem bydlel ve squatu. Přesto jsem 
dokázal fungovat při sexu i 8 nebo 10 hodin. Dnes 
si to každý snaží usnadnit a spousta pornoherců 
drogy bere. Nebudu říkat, že jsem to později ne-
vyzkoušel, ale brzy jsem zjistil, že je to to nejhor-
ší, co může být. Abych mohl pracovat, potřebuji 
mít čistou hlavu. Dnes se někteří lidé snaží obe-
lhat sami sebe a pak to špatně dopadá. Statisticky 
se málokdo z pornoherců dožije vysokého stáří, 
mnoho jich spáchá sebevraždu. Udělalo to i něko-
lik mých kamarádů. Přišel zkrat a bylo to. Dnes by 
všichni chtěli hodně peněz, pracovat 30 dní v mě-
síci, ale nemají na to fyzický ani psychický fond. 
Já jsem opravdu od 18 do 25 let pracoval 26 dní  
v měsíci průměrně 10 hodin denně, ale ve zbývají-
cím čase jsem chodil cvičit, byl jsem skvěle fyzicky 
připravený. Naštěstí mám i silnou vůli. Když si 
řeknu, že něco udělám, tak to prostě udělám.
 
Nakousl jsi technickou stránku natáčení porna  
v počátcích. Můžeš to trochu rozvést?
Když jsme tenkrát začínali, muselo být podobné 
vybavení jako na normální scény. To znamená tře-
ba hodně intenzivní světla, kterých osvětlovač ta-
hal třeba patnáct, čili pět kufrů cca 200 cm × 50 cm 
velikých. Dnes zapojíš jedno ledkové světlo a vyjde 
to nastejno. To samé kamera. Dříve vážila i 45 kg, 
teď se dá točit i na foťáky. Technika šla strašně do-
předu. Na jednu stranu je to super, na druhou to 
pornu ublížilo. 

Pokrok technologií jde skutečně velmi rychle do-
předu. Přesto jsou mezi sledujícími porno filmů 
stále čím dál tím oblíbenější amatérské snímky, 
které jsou točeny na mobilní telefon. 

Robert Rosenberg (47)

Nejznámější český pornoherec Robert Rosen-
berg se narodil 6. března roku 1975 v Trutno-
vě. Je držitelem několika významných ocenění  
v oblasti pornografie. Kariéru pornoherce 
ukončil v roce 2009. Nyní žije v Praze, kde se 
věnuje boxu a jeho trénování. 

BIO

PORNOHEREC
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Proč letí amatérské porno… Ty lidi to dělají  
s láskou. To je podstata. Já když se budu dívat 
na nějakou „star“ a uvidím, že ji to nebaví, nebo 
to bude schválně střižený, aby tam nebyla vidět 
hlava, jestli jí náhodou nevytryskly slzy… To se 
radši podívám na porno, které nemá takovou 
kvalitu, ale uvidím lidi, co je to baví. Spousta 
pornoherců ze světa točí amatérské porno, když 
zjistí, že jim to vydělává hodně moc peněz na 
všech sociálních platformách. Ve své podstatě 
mají sex, při kterém se nemusí spoléhat na to, 
aby to bylo dobře nasvícené, jestli ta holka bude 
mít rozmazané oči, jestli bude mít dobře ostříha-
né nehty... 

Mohl pornoherec zasahovat třeba i v průběhu natá-
čení do dění, přidávat své nápady nebo naopak se 
nad něčím ohradit? 
To jsem dělal pořád!

A procházelo ti to?
Asi tak z 90 procent. Jak už jsem říkal, můj tatínek 
byl u policie technik. Uměl výborně fotit a natáčet 
kamerou. Naučil jsem se to od něj i já. Uměl jsem 
vnímat objektiv a dokázal jsem si představit, jaký 
objektiv na kameře je a co dokáže snímat. Vymýš-
lel jsem spoustu věcí a hlavně spoustu poloh.
 
Jak práce pornoherce ovlivnila tvůj přístup k ženám? 
Nijak. Byl jsem k ženám vždycky hodný. Asi pro-
to jsem jich měl tolik (smích). S mojí druhou ženou 
jsme spolu už devět let.

Sleduješ v současné době porno? A dokážeš se pří-
padně oprostit od toho profesionálního pohledu?
K tomu by řekla víc má žena. Právě kvůli profesi-
onálnímu pohledu mám zakázané dívat se na por-
no. Už dopředu totiž vím, co se bude dít, kde bude 
střih, kdy je to špatně nasvícené… Jediné porno, na 
které se dokážu koukat, je porno s Roccem Siffre-
dim. Jednak proto, že ho má ráda moje žena, a pak 
proto, že je akční a má to dobře natočené. Není to 
ale často, jsem hodně v práci a máme malého syna. 

Vysvětlíš jednou svému synovi, co jsi dělal, nebo 
tomu necháš volný průběh?
Mám dva syny. Staršímu, z prvního manželství, 
to vpálili rodiče jeho spolužáků asi v osmi letech. 
S první ženou, která byla také pornoherečka, jsme 
mu to vysvětlili. Mladší syn je zatím malý a nero-
zumí tomu. Já si ale stojím za tím, že povolání por-
noherce je normální seriózní práce. Ať se to něko-
mu líbí, nebo nelíbí. Určitě se za ni nestydím.

Synům bys to tedy nerozmlouval?
Určitě ne. Udělal bych to stejně jako moji rodiče. 
Maminka mi nikdy neřekla, že nesmím. A nebylo 
to pro ni lehké, dokonce ji kvůli tomu chtěli vyho-
dit z práce. Respektovala, že jsem dospělý a můžu 
se rozhodnout, jak chci. Jen mě upozornila na to, 
že si na mě někteří budou ukazovat prstem, klepat 
si na čelo, jaký jsem idiot, odsoudí mě a spoustu 
dveří přede mnou zavřou. A měla pravdu. Po-
dobně bych to vysvětlil svým synům. Nebudu jim 
říkat, že to mají dělat, ale ani, že nemají. Důleži-
té je, aby z nich vyrostli dobří lidé, šli si za svým  
a nebáli se neúspěchu.

PORNOHEREC
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