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V tomto vydání Vrchlabinek se nám 
sešly dva rozhovory k významným 
kulatým výročím. Jedním z nich je 
připomenutí, že ve vrchlabském 
závodě ŠKODA AUTO se již deset 
let montují automatické převodovky 
DQ200. Byl jsem se před pár dny 
v továrně podívat a na vlastní oči 
jsem viděl, jaké hi-tec vychytávky 
se při tom používají. Druhými ku-
latinami je již dvacet let fungování 
kliniky ANSA ve Vrchlabí. Před 
pár týdny toto pracoviště zamířilo 
pod křídla vrchlabské nemocnice. 
A teď ještě něco pro gurmány. Zajel 
jsem se i podívat do Košťálova na 
výrobu domácích klobás. Co vám 
budu povídat, na tu libou vůni nejde 
zapomenout. Závěrem ještě jedna 
oprava. V minulém čísle Vrchlabinek 
byl chybně uveden autor rozhovoru  
s novým náčelníkem Horské služby 
Krkonoše Pavlem Cingrem. Správně 
mělo být uvedeno, že autorem je An-
tonín Kašpar. Tondo, omlouvám se za 
toto politováníhodné nedopatření, ke 
kterému dochází maximálně… :-)
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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.

Kupte výhodnou sezónku 
pro skiareál Herlíkovice – Bubákov.

Předprodej od 1. 11. do 15. 12. 2022 
z pohodlí vašeho domova ONLINE!

Sezónku využijete i ve skiareálu 
Šachty – Vysoké n. J. a Kamenec – Jablonec n. J. 

DRŽÍME 
CENY! 

› děti do 12 let 4 000 Kč
› junioři do 18 let 5 500 Kč
› senioři od 60 let 5 500 Kč
› dospělí 7 000 Kč
Součástí ceny není večerní lyžování.
Více informací na www.herlikovice.cz.

Ceny 
v předprodeji

Nakupte online 
na vaše čipové karty 

Snowpass nebo si vše 
objednejte na e-shopu 
snowpass.snowhill.cz.



4 5

JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: MAREK SEKÁČ

Spojení s ANSOU dává smysl 
pro rozvoj nemocnice

Od 1. září letošního roku se stala novým vlastníkem kliniky ANSA Nemocnice Vrchlabí. Na chodu kliniky se 
však nic nemění a v jejím čele i nadále jako primář zůstává Jiří Patrák. A právě tento známý vrchlabský lékař 
společně s ředitelem nemocnice a taktéž lékařem Michalem Mrázkem v rozhovoru pro Vrchlabinky vzpomínají 
na vznik kliniky ANSA před dvaceti lety a popisují, co stálo za rozhodnutím nemocnice převzít ji pod svá křídla. 

Nacházíme se v ordinaci na klinice ANSA. Jak dlouho 
klinika funguje a jaké byly její začátky?
Patrák: Na začátku jsme spolu s firmou, která do-
stavovala celý tento areál včetně Gendorfu a Spo-
řitelny, vyprojektovali zdravotnické zařízení, které 
bylo řešeno na míru chirurgickému provozu. Na 
tomto místě byla tehdy proluka domů, měli jsme 
tedy příležitost vybudovat zařízení podle našich 
představ – tedy pro potřeby jak chirurgické ambu-
lance, tak jednodenní chirurgie.

ZDRAVOTNICKÁ AKVIZICE

V jakém roce došlo k otevření a zahájení provozu?
Patrák: Provoz byl zahájen v červenci 2002.

Jaká byla vaše profesní i osobní motivace tuto kliniku 
založit?
Patrák: Moje profesní motivace byla daná okolnost-
mi, které vyplývaly z mého dlouhodobého působe-
ní ve vrchlabské nemocnici. V roce 2000 jsem z ní 
sám odešel, protože jsem tamní poměry už nezvlá-
dal a podepsalo se mi to i na zdraví. Takže jsem se 
poohlížel, jak bych mohl dál pracovat ve své praxi  
a ve svém oboru. Nejprve jsem začínal v úplně malé 

chirurgické ambulanci, která byla v zubní poliklini-
ce. Po čase se mi naskytla příležitost dohodnout se 
s majiteli objektu na vybudování tohoto pracoviště.

Takže jste tu už 20 let…
Patrák: Ano, je to tak. 

Když zde začala klinika ANSA působit, kolik lidí vás 
zde dohromady bylo?
Patrák: Myslím, že rozsah pracovníků i rozsah čin-
ností byl hodně podobný tomu, co děláme i dnes. 
Bylo to naprojektováno jako provoz chirurgické 
ambulance a operací prováděných v režimu jed-
nodenní péče, na kterém spolupracuje více lékařů 
různých oborů. Rámcově je to tedy stále stejné –  
v týmu je kolem 15 osob.

Abychom měli ještě lepší představu, kolik pacientů 
zvládne tato klinika „odbavit“?
Patrák: Jsou instruktivní čísla a ta jsou na roční 
bázi. Za rok máme 11 až 12 tisíc ošetření. Zároveň 
provedeme kolem 550 operací v jednodenní chi-
rurgii a ortopedii plus až 120 operací v plastické 
chirurgii.

Když se nyní otočím na vás, pane řediteli, kdy vy jste 
se poprvé dozvěděl o existenci ANSA?
Mrázek: Ve Vrchlabí jsem pět let, takže si myslím, 
že to bylo pár měsíců po mém nástupu. Někteří 
pacienti, kteří byli ošetřeni v ANSE a potřebovali 
o víkendu převaz u nás – což nebyl problém –, při-
šli k nám a od nich jsem se o klinice dozvěděl. Ale 
hlouběji jsem ji poznal asi po roce, když jsem zjistil, 
že tady máme konkurenční zařízení.

Kdy jste se vy dva poprvé osobně potkali?
Patrák: Bylo to zhruba před rokem, na podzim. 
Nemocnice pořádala seminář pro terénní lékaře  
a spolupracovníky, kterého jsem se rád účastnil, 
pracovní a kolegiální setkávání lékařů z lokality 
bývají plodná, prospěšná a příjemná.
Mrázek: Ale seminář byl již v době, kdy už nám 
ANSA pomáhala. A musím říct, že jako jediná. To 
je třeba vypíchnout. Bylo to v době covidu. Chtěli 
jsme ve Vrchlabí zřídit velké vakcinační centrum. 
ANSA byla jediná, která chtěla pomoct. To se tady 
u obvodních lékařů nevidělo. 

Kdy začaly první úvahy, že by mohlo dojít k většímu 
„skamarádění se“ mezi ANSOU a nemocnicí?
Patrák: Poprvé mě to napadlo na tom semináři. 
Pak jsem byl pozván na návštěvu do nemocnice. 

Ohromně jsem si toho vážil a užil si to. Po více než 
dvaceti letech jsem měl možnost vidět místo, kde 
jsem se medicínu začal učit od svých prvních krů-
čků a dvacet let tam působil. Mohl jsem si v do-
provodu pana ředitele a primáře Jindry všechno 
prohlídnout…

Jaký to pro vás byl pocit? Chodit po chodbách, kde 
jste kdysi začínal…
Patrák: Úžasný. Bylo to úplně jiné než v době, ve 
které jsem tam kdysi působil. Bylo vidět, že nemoc-
nice vzkvétá, že investuje do svého provozu a vy-
bavení. Já nemocnici znal za doby jiného majitele. 
Tehdy to bylo stísněné, strašné a vypjaté, včetně 
atmosféry a všeho, co tam probíhalo. I z těch dů-
vodů jsem tehdy odešel. Možná, že kdyby nebylo 
minulého vedení, tak bych v nemocnici fungoval 
dál. Byl jsem na tu práci zvyklý a neuměl jsem si 
představit, že bych pracoval jinde. Ale zpět k do-
tazu. Když jsem se takto do nemocnice vrátil jako 
návštěvník, tak mě to velmi mile překvapilo. Ale 
něco jako nostalgické vzpomínky jsem neměl. 

Co kdyby přišla od pana ředitele nebo některého  
z primářů nabídka, že byste jim tam mohl občas s ně-
čím přijít vypomoci?
Patrák: Já si myslím, že na to už odborně nemám. 
Za dvacet let se situace dost změnila. Nemocnič-
ní medicína udělala velký krok kupředu, a to jak 
technologický, tak i praktický. A na to, co tam dě-
lají nyní, já už nemám takovou zkušenost. Moje 
praxe se v posledních dvaceti letech vyvíjela v tom, 
jaké operace lze provádět v jednodenní chirurgii, ty 
jsme na klinice rozvíjeli a zdokonalovali. Na větší 
medicínu, například břišní chirurgii… to už bych si 
asi nevěřil. Dnes udělat klasický slepák, to už bych 
asi neuměl.
Mrázek: Já si myslím, že pan doktor Patrák by to 
dal. (smích)

Vraťme se do doby, kdy mezi vámi proběhly první 
kontakty a začaly se objevovat úvahy o spojení či 
fúzi. Co pak probíhalo dál?
Mrázek: S panem doktorem jsme si sedli v Gendor-
fu na pracovní večeři a tam si vyjasnili stanovis-
ka nás obou, tedy zda by obě strany měly zájem  
o hlubší spolupráci. Já jsem řekl, že za mě by to 
dávalo smysl pro rozvoj nemocnice a že já tu my-
šlenku přijímám. Dodal jsem však, že finální jed-
nání povede Penta Hospitals. Propojil jsem pana 
doktora s naší centrálou a jednání o koupi si vedl 
pan doktor separátně. Pak už jsme měli několik 
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schůzek, kterých se účastnil například primář Petr 
Jindra jako lékařský ředitel nemocnice, dále hlav-
ní sestra nemocnice Mgr. Zuzana Kvardová. Za 
ANSU pak kromě pana doktora ještě jeho man-
želka jako vrchní sestra kliniky. Na schůzce jsme 
již řešili konkrétní věci, jak by následně mělo vše 
fungovat.

Celá akvizice je tedy již hotová?
Mrázek: Ano, od 1. září. Od tohoto data je majitelem 
ANSA Sanatoria Nemocnice Vrchlabí. 

Je možné nastínit kontury této fúze včetně ceny, kte-
rou nemocnice zaplatila?
Mrázek: Zodpovědnost za vedení ANSY přebírám 
já jako ředitel nemocnice, s rozhodováním bude 
pomáhat primář chirurgie MUDr. Jindra jakožto 
lékařský ředitel nemocnice, MUDr. Patrák bude 
primářem kliniky. Co se týká ceny, po pravdě ji ani 
nevím a nepotřebuji ji znát. Je to čistě věc pana dok-
tora a vedení Penta Hospitals. 

Jméno ANSA zůstává?
Mrázek: Ano, jméno ANSA zůstává. Mně se líbí 
myšlenka ponechat ten název, protože pan doktor 
Patrák v ní nechal dvacet let svého života, a je to 
zároveň vyjádření obdivu tomu, co tady dokázal. 
Patrák: Děkuji. Já to vidím spíš z praktického hle-
diska. Pacienti jsou na naši značku zvyklí, vědí, 
jakou službu tady dostanou, a na to se mohou spo-
lehnout i v budoucnu. 

Když se tedy zeptám z pohledu pacienta, došlo dovr-
šením celé transakce k nějaké zásadní změně?
Patrák: Pacient by, podle mého, neměl žádnou změ-
nu poznat. Řeknu to takto. Často se mě známí ptají: 
„Teď jsi to předal a…. takže důchod?“ Já jim říkám, 
že ANSA i já fungujeme dál a že prostřednictvím 

silného partnera se můžeme posouvat dál a k větší 
kvalitě. 
Mrázek: Pro mě to bylo velice příjemné poznání. 
Když jsme seděli s panem doktorem a jeho týmem, 
tak jsme si museli sami nejprve navnímat, jak se 
odlišuje ANSA od nemocnice. A čím déle jsme si 
s nimi povídali, tím více nám docházelo, že my 
do tohoto zařízení nesmíme, už kvůli pacientům, 
necitlivě zasahovat. A tak jsme i ta jednání vedli. 
Pan doktor od samého začátku věděl, že až ANSU 
převezmeme, tak se žádné převratné změny ihned 
dělat nebudou. 

Nicméně zeptám se ještě jinak. Rozšíří se zde třeba 
prováděné výkony?
Mrázek: Nějaké novinky budou. Vše jsme kon-
zultovali ve smyslu, že některé věci zde více 
propojíme, a minimálně od příští roku přidá-
me jeden operační den navíc. To by zajistil lékař  
z nemocnice. A do budoucna bychom zde chtěli 
zavést nanoartroskopii – moderní diagnostickou 
metodu nitrokloubních poruch. A co by se líbilo 
mně osobně, ale je to opravdu ještě ve fázi úvah, je 
jednodenní gynekologie. A to teď pan doktor ode 
mě slyší poprvé. (smích)
Patrák: Miniartroskopie by se mi také líbily. Nad 
jednodenní gynekologií jsem taky kdysi přemýšlel, 
ale realizace nebyla úplně jednoduchá.
Mrázek: Uvidíme. Mně by to prostě dávalo smysl, 
pacientky z Vrchlabí by to určitě ocenily, protože 
by nemusely nikam jezdit.

Když se ještě vrátíme zpět, když jste to tady budoval, 
jak těžké pro vás bylo najít personál?
Patrák: Nebylo to zas až tak těžké. Tehdy jsem pře-
vzal do týmu spolupracovníky z nemocnice, kteří 
měli stejně odstředivé tendence jako já. 

Nyní už to takový luxus není, že?
Mrázek: Já nevím, jak pan doktor, ale říkám, že per-
sonálu není nikdy dost. Ale když si vzpomenu, že 
jsme před třemi lety neměli v nemocnici dostatek 
sester a nyní splňujeme vyhlášku, je to daleko lepší, 
než to bylo. 

Jak jste tady hovořili o možnosti zavedení dalšího 
operačního dne nebo jednodenní gynekologie, je ve 
vzduchu i nějaká úvaha o sdílení personálu?
Mrázek: My chceme nechat ANSE určitou autono-
mii. Na druhou stranu, pokud zdravotní sestřičky 
odsud budou mít chuť jít k nám do nemocnice pří-
ležitostně pomoci, budeme rádi. Stejně tak, pokud 

Rozpis zápasů 2022

Případné změny najdete na

LISTOPAD

11. 11. 2022

16:45 sraz u Zimního stadionu
17:00 odchod průvodu od Zimního stadionu
17:30 zábavný program, autogramiáda hokejistů HC Vrchlabí, 
vánoční písně a Martin na bílém koni
moderuje Petr Ticháček

S sebou si přineste lampiony a dobrou náladu.

za sv. Martinem

16. 11. 2022

9. 11. 2022 18:00

18:00

18:00

18:00

středa

středa

30. 11. 2022 středa

26. 11. 2022 sobota

Letňany

Benátky n. J.

Cheb

Hronov

ZDRAVOTNICKÁ AKVIZICE
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by byla vítána pomoc některých sester v ANSE, 
vím, že se již teď na některé mohu obrátit. Mně by 
se to provázání časem určitě líbilo.
Patrák: Určitě to nevylučuji. Problém je ale vždy se 
zaučením a adaptováním se na provozy.

Když začaly probíhat první úvahy o akvizici, jaké byly 
reakce vlastníka Nemocnice Vrchlabí, tedy Penty 
Hospitals?
Mrázek: Když jsem ten projekt v Praze představo-
val, vjemy a odezva byly vždy plné nadšení. Nebyl 
jsem už pak u jednání pana doktora s vedením Pen-
ta Hospitals. Ale to, u čeho jsem byl já, bylo vždy 
pozitivní. 
Patrák: Jsem rád, že jednání proběhla velmi korekt-
ně a profesionálně.  

Jaká je nyní vize v následujících letech?
Mrázek: Jak už jsem říkal, chceme provoz od ledna 
rozšířit o jeden operační den. Dále by bylo vhodné 
více provázat personál oběma směry, abychom si  
v rámci různých situací dokázali vzájemně pomoct. 
A pak je tu také již zmiňovaná nanoartroskopie  
a jednodenní gynekologie. A v neposlední řadě − 
stejně jako je již rok akreditovaná naše nemocnice, 
tím bude muset projít i ANSA. 
Patrák: Moje role je nyní už jen medicínská. A určitě 
tady budu rád, asi tak dva roky, působit.

Jenom dva? Déle už ne?
Patrák: Podívejte, to je dlouhá doba. A nikdo neví, 
co bude za dva roky. Bude mi 70 let, tak co by pak 
mohl kdo ode mne očekávat?

Mrázek: Pan doktor tu bude působit de facto jako 
primář. 

A jak je to zde smluvně ošetřeno s pojišťovnami? 
Máte smlouvy se všemi?
Patrák: Jsou to smluvní vztahy, které existují histo-
ricky. Všechny zákroky a operace, s výjimkou plas-
tické chirurgie, jsou nasmlouvány se všemi zdra-
votními pojišťovnami, s výjimkou Revírní bratrské 
pojišťovny z Ostravy.

Plánuje vrchlabská nemocnice nějaké investice do 
ANSY?
Mrázek: Určitě. Počítáme s tím. Ale nebude to tak, 
že my sem přijdeme a začneme všechno ihned mě-
nit. Nicméně už nyní jsme například zařídili mo-
dernizaci operačního stolu. Co jsme si domluvili, to 
platí. A pokud bude cokoliv dalšího třeba, investice 
sem přijdou. 

A na závěr: máte nějaký vzkaz směrem k vrchlabské 
veřejnosti?
Mrázek: Chtěl bych veřejnosti vzkázat, aby neměla 
obavy. ANSA pokračuje tak, jak byli pacienti zvyk-
lí. Chceme být ANSE silným partnerem. Pro nás to 
znamená zajímavou investici. Doufám, že lidé zde 
budou nadále spokojení a nám se podaří rozšířit 
nabízené služby.
Patrák: Naše spolupráce na bázi péče o pacienty jak 
z našeho regionu, tak ze širokého okolí opravdu 
funguje. Předpokládám, že se do budoucna pro-
hloubí k prospěchu nás i nemocnice, a zejména 
pacientů. 

ZDRAVOTNICKÁ AKVIZICE
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Start výroby převodovek znamenal pro vrchlabský 
podnik zásadní změnu v jeho letité historii, protože 
v době předtím se zde vyráběla auta. Jak jste tuto 
změnu vnímal vy a vaši kolegové?
To je velmi dobrá otázka a děkuji za ni. Dostávám 
ji sice často, ale v dnešních dnech získává znovu na 
významu, protože podobnou proměnou prochází 
celé automobilové odvětví a s ním přirozeně i au-
tomobilka ŠKODA AUTO, která má ambici stát se 
do konce desetiletí pátou nejprodávanější značkou 
v Evropě a dále růst na asijských trzích. Mnohem 
více se investuje do elektromobility a digitalizace  
a všeho, co s tím souvisí, tedy například do školení 
a rozvoje zaměstnanců. Mnoho lidí se na tyto změ-
ny dívá s nedůvěrou nebo obavami, často i proto, 
že o nich nemají dostatek informací nebo prostě 
nemají rádi změny, protože se jim nyní daří dob-
ře. Ale je správné se ptát, jestli se nám bez změny 
bude dařit stejně i za rok nebo za pět let, ale to je 
pro leckoho těžko představitelné. A před deseti – 
nebo přesněji dvanácti – lety, tedy když jsme ozná-
mili přechod od výroby aut k převodovkám, to  
u nás nebylo jiné. Představte si ty zkušené a nad-
šené techniky, kteří byli pyšní, že vyrábějí oblíbe-
ná česká auta, a najednou se mají učit, jak se dělá 
převodovka, a ještě k tomu automatická, tehdy 
populární spíše na západních trzích než u nás. Pro 
mnohé to bylo těžké, nerozuměli tomu, bránili se, 
nevěřili, že to bude užitečné. Jenže bez té změny 
bychom také mohli provoz uzavřít, zatímco tím, 
že jsme se přizpůsobili a správně reagovali na 
budoucí vývoj trhu, jsme zabezpečili závod i pra-
covní místa. Námi vyráběná sedmistupňová au-
tomatická převodovka s přímým řazením je stále 
populárnější, dodáváme ji nejen do vozů ŠKODA, 
ale z větší části do ostatních koncernových modelů  
a vyvážíme do celého světa. U některých modelů je 
dnes žádanější než manuální převodovka.

Co všechno tato změna výroby obnášela, a to jak po 
stránce investiční, výrobní, tak i personální? 
Po technické a výrobní stránce jsme museli či-
nit ohromný skok v přesnosti výroby, který rád 
ilustruji někdejší přesností v řádech milimetrů, 
nanejvýš desetin milimetru, k naší dnešní přesnos-
ti, kterou měříme v mikrometrech. Co jsme pro to 
museli udělat? Stručně řečeno v první řadě velmi 
přesné přípravy a do posledního detailu propo-
čítat investice a výnosy. Protože to nebylo tak, že 
by přišel bohatý koncern a řekl nám, uděláte to tak  
a tak, máte na to tolik peněz. O výrobu převodovek 
jsme se ucházeli spolu s dalšími závody. Museli 

jsme přesvědčit, že umíme být přesní, spolehliví 
a cenově přízniví, a v neposlední řadě musela být 
kvalita ve výrobě na světové úrovni. Ukázalo se, 
že námi navržený projekt je nejlepší, přínosný pro 
místní závod, automobilku ŠKODA AUTO i kon-
cern, a tak jsme mohli přistoupit k realizaci. A to 
byl pochopitelně další tvrdý oříšek: jak vše správně 
vysvětlit lidem, jak zorganizovat přechodné obdo-
bí, jak ho co nejvíce urychlit. Ale opět se nám vše 
podařilo, dokonce lépe, než si mnozí mysleli, a za 
rychlou a efektivní transformaci jsme myslím za-
slouženě získali v roce 2015 prestižní ocenění To-
várna roku.

Kolik kusů převodovek DQ200 již váš podnik vyrobil? 
Jaká je denní výrobní produkce a kam až je možné ji 
zvýšit?
Letos v únoru jsme oslavili výrobu již čtyřmilionté 
převodovky DQ200 a naše denní kapacita vzrostla 
z původních 1000 kusů na více než 2300 převodo-
vek denně, a protože poptávka je vysoká, snažíme 
se i tuto hranici překonávat. Zvyšování produkce 
je naším dlouhodobým cílem, ale nesmí být v roz-
poru s prvotřídní kvalitou, na které si zakládáme  
a jež je u tak precizních výrobků, jako je automatic-
ká převodovka, naprosto zásadní.

Kde všude, respektive do kterých modelů aut se pře-
vodovka vyrobená ve Vrchlabí montuje?
Jak jsem řekl, necelá polovina se montuje do vozů 
modelových řad značky ŠKODA. Ostatní převo-
dovky se používají ve vozech dalších koncerno-
vých značek, od nejmenších modelů až po SUV 
či vozy střední i vyšší střední třídy. Převodovky  
z Vrchlabí směřují do výrobních závodů koncernu 
Volkswagen po Evropě, včetně Wolfsburgu, Ingol-
stadtu či španělského Martorellu, ale také do Indie 
nebo Jihoafrické republiky. 

Můžete například prozradit, kolik kilogramů jedna 
převodovka váží či z kolika dílů je sestavena?
To není žádné tajemství, naopak, je to do určité 
míry chlouba této převodovky, protože její vý-
hodou je nízká hmotnost, kompaktní zástavbové 
rozměry a vysoká efektivita. Převodovka se do-
dává do řady modelů, a proto existuje ve více než  
100 variantách (včetně variant pro servisní síť), ale 
obecně lze říci, že její hmotnost činí pouze 72 kilo-
gramů. Celkem se skládá z 308 komponent. I díky 
tomu vozy s tímto sedmistupňovým ústrojím na-
bízejí nejen rychlé řazení – ve sportovním režimu 
dokáže naše převodovka přeřadit za 7 milisekund, 
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Po transformaci jsme 
neusnuli na vavřínech

Už je tomu deset, co se v závodě ŠKODA AUTO ve 
Vrchlabí začaly montovat automatické převodovky 
DQ200. Vedoucí zdejšího závodu Ing. Ivan Slimák, 
Ph.D., ve velkém rozhovoru pro Vrchlabinky vzpo-
míná na tuto dobu a na všechny tehdejší změny, 
popisuje, jak závod čelil covidu-19 a jak reaguje na 
současnou válku na Ukrajině, ale nezapomíná ani na 
podporu, kterou ŠKODA AUTO poskytuje zdejším ne-
ziskovým organizacím či sociálním službám. 

V říjnu 2012 – tedy je tomu již deset let − se ve 
vrchlabském závodě ŠKODA AUTO začaly montovat 
automatické převodovky DQ200. Jak s odstupem 
času vzpomínáte na tu dobu?
Odpověď bych rozdělil – na samotné spuštění 
výroby vzpomínám velmi rád, protože pro nás 
všechny znamenalo ohromnou úlevu po nároč-
né transformaci závodu a začátek zcela nové éry, 
jejíž přínosy pro podnik i jeho zaměstnance jsou 
zřejmé dodnes. Málokdo tehdy věřil, jaký poten-
ciál tato změna skýtá. Že se naše produkce bude 

ŠKODA AUTO

rozvíjet do současné kapacity, že budeme i po de-
seti letech patřit mezi nejmodernější závody nejen  
v rámci koncernu, ale celého průmyslového od-
větví, a to jak použitými technologiemi, tak do-
sažením výroby s neutrální bilancí emisí uhlíku.  
A že s našimi úspěchy se bude rozvíjet i celý regi-
on Vrchlabska v mnoha oblastech, od infrastruk-
tury přes sociální a zdravotní služby až po vzdě-
lání, kulturu či ochranu životního prostředí. Ale 
stejně tak nezapomínám na to, jak se spuštěním 
výroby převodovek uzavřelo nesmírně složité  
a pro mnoho zaměstnanců těžké období. Proměna 
závodu představovala komplexní úkol a spousta  
z nás si sáhla na dno. Ale taková situace také do-
káže kolektiv stmelit, naplno se prověří, jak moc 
se na sebe můžeme spolehnout. A proto věřím, že 
i z těch leckdy komplikovaných momentů si mů-
žete do dalšího života přenést leccos pozitivního, 
jako vytrvalost, cílevědomost, kreativní myšlení 
nebo týmového ducha. Jsem přesvědčen, že i díky 
tomu jsme po transformaci neusnuli na vavřínech 
a náš závod a tím i sami sebe posouváme vpřed 
doslova každým dnem.
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i lokálních médií, kdy jsme mohli předvést některé 
nejnovější technologie z oblasti průmyslu 4.0, jako 
je optimalizace nástrojů pomocí 3D tisku, která 
nám šetří čas i finanční prostředky, automatické 
objednávání nejen materiálu, ale i provozních ka-
palin do strojů, a řada dalších špičkových výrob-
ních technologií. Jsem přesvědčen, že i díky nim 
jsme dobře připraveni na budoucnost a jsme per-
spektivním zaměstnavatelem třeba i pro specialisty 
z oblasti IT a další odborníky.

Závod ŠKODA AUTO je velice aktivní v podpoře 
volnočasových, sociálních i kulturních projektů ve 
Vrchlabí a v okolí. Budete v tom pokračovat i nadá-
le? Co chystáte?
Pro celou automobilku ŠKODA AUTO jsou tyto 
činnosti, které se řadí do společenské odpověd-
nosti, naprosto přirozenou součástí našich aktivit.  
A myslím, že konkrétní projekty v regionech včet-
ně Vrchlabí jsou toho nejlepším důkazem. Nejde 
o to si odškrtnout, že něco děláme pro město  
a okolí, ale skutečně se vážně zamyslet, jak mů-
žeme pomoci rozvíjet oblast, jíž jsme historicky 
pevnou součástí. Proto automobilka založila i Na-
dační fond ŠKODA AUTO a společně hledáme, 
kde je pomoc potřebná a přínosná, vypisujeme 
granty pro sociální oblast, vzdělávání, doprav-
ní bezpečnost i pestré spolkové aktivity. Vedle 
vámi zmíněných oblastí bych připomněl i pomoc 
poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb 

nebo ochranu životního prostředí, kde velmi úzce 
spolupracujeme se Správou KRNAP a místní-
mi veřejně prospěšnými organizacemi a spolky.  
A třebaže ekonomická situace je složitá, chápeme, 
že stejně komplikovaná je i pro veřejné finance  
a situaci mnoha obětavých lidí v neziskovém sek-
toru, a tak naši pomoc vlastně ještě více posiluje-
me. Z úplně nejaktuálnějších úspěšných projektů 
mohu například zmínit předání hasičské cisterny 
na podvozku Tatra vrchlabskému sboru dobro-
volných hasičů z Podhůří, což hasiči velmi ocenili.

Jaký je výhled do budoucna a před jakými výzvami vy 
i vaši zaměstnanci stojíte v následujících měsících?
Vedení automobilky ŠKODA AUTO během září 
odhalilo v souvislosti s novou identitou, moderni-
zovaným logem značky a novým plně elektrickým 
SUV i některé plány do budoucna. Do roku 2030 
chceme ve všech třech českých závodech vyrábět 
elektrokomponenty nebo elektromobily. Díky 
naší flexibilitě, moderním výrobním technologiím 
a dobře vybudovanému zázemí jsme již nyní vel-
mi dobře připraveni na další rozvoj celé firmy  
a v mnoha ohledech jsme příkladem pro další vý-
robní závody. Ostatně, jestli dovolíte, využiji této 
příležitosti, abych pozval všechny zájemce včetně 
dětí a studentů k návštěvě našeho závodu: po covi-
dové pauze jsme znovu obnovili oblíbené bezplat-
né exkurze, tak se přijďte sami přesvědčit, jak to  
u nás chodí a co je nového.
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což je na úrovni nejlepších závodních jezdců –, ale 
hlavně uživatele překvapuje i dosahovaná nízká 
spotřeba paliva. 

Ekonomiku České republiky, ale i hospodářství po 
světě v posledních letech zasáhly velice nepříjemné 
události či okolnosti. Začněme u covidu-19. Jak se 
váš podnik v minulých letech popasoval s pandemií 
tohoto viru?
Myslím si, že jsme situaci zvládli dobře i během 
pandemie, protože dlouhodobě je naší prioritou 
zdraví zaměstnanců, a i v této nečekané situaci se 
ukázalo, že máme v tomto směru skvělé zázemí 
a odborníky. Ihned po vypuknutí nemoci vede-
ní automobilky a závodů ve spolupráci s našimi 
podnikovými zdravotníky a Odbory KOVO při-
jalo přibližně sto přísných hygienických opatření, 
jak omezit šíření nákazy a zajistit výrobu, což se 
ukázalo jako velmi přínosné. Nicméně covid dopa-
dl na celý globalizovaný svět, a tak podobně jako 
jiné podniky v průmyslovém odvětví se s dopa-
dy covidu potýkáme do určité míry dodnes kvůli 
kolísavým dodávkám v dodavatelském řetězci. 
Vyžaduje to ještě operativněji reagovat a správně 
dimenzovat zejména logistiku, což se nám i díky 
moderním technologiím do značné míry daří.

Jak ovlivňují vaši výrobu vysoké ceny energií a mate-
riálů? Jak máte vyřešeny dodávky pro příští rok?
Vysoké ceny energií a vstupů mají na náš chod 
dvojí vliv – jednak přirozeně zdražují výrobu, jed-
nak se dotýkají poptávky. Jako závod zaměřený na 
efektivitu je pro nás obojí zásadní komplikací, na 

druhé straně jsme i díky přechodu na uhlíkovou 
neutralitu dokázali razantně snížit spotřebu ener-
gií. A tak i když situace není jednoduchá, troufám 
si říci, že jsme na ni ve srovnání s jinými podniky 
lépe připraveni.

Situaci v Evropě a prodej aut ovlivňuje i válka na 
Ukrajině. Jak moc se tento konflikt projevil zde ve 
Vrchlabí?
Válka na Ukrajině nás všechny mimořádně zasáh-
la, a to pochopitelně v první řadě z hlediska utr-
pení tamních lidí. V závodech společnosti ŠKODA 
AUTO také dlouhodobě pracuje řada zaměstnanců 
původem z Ukrajiny, kteří se v České republice usa-
dili a mají zde své rodiny, proto vnímáme konflikt 
o to citlivěji a snažíme se také výrazně angažovat 
v pomoci. Automobilka ŠKODA AUTO má ovšem 
na Ukrajině i v Rusku výrobní zázemí a dodavate-
le. Montáž vozů na Ukrajině byla zčásti obnovena, 
v Rusku je však výroba zastavena a také se sem ne-
vyvážejí žádné vozy, což má vliv i na závod Vrch-
labí, protože jsme do obou ruských závodů dodá-
vali naše převodovky. Ruský trh byl přitom v roce 
2021 druhým největším trhem značky ŠKODA. Je 
ale pochopitelné, že za situace, kdy na Ukrajině 
umírají zcela zbytečně lidé kvůli válce, jdou tako-
vé počty stranou a mnohem více se zaměřujeme 
na pomoc, zejména rodinám s dětmi.  Vedle de-
sítek milionů korun, které automobilka vydala na 
přímou finanční a materiální pomoc, pokračujeme 
ve spolupráci s našimi lokálními partnery z veřej-
né správy a neziskového sektoru také v podpoře 
soudržnosti regionu v celé řadě oblastí, jakými 
jsou především podpora výuky českého jazyka, 
adaptace ukrajinských dětí v místních školách  
a rozšíření nabídky volnočasových aktivit. Zcela 
konkrétním příkladem je také vydání dvojjazyčné 
knihy Pohádky pro děti z Ukrajiny, kterou i díky 
Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO na začátku 
letošního školního roku předaly vrchlabské děti 
svým novým ukrajinským spolužákům. Knížka 
jim pomůže, aby se snáze naučily česky a moh-
ly se lépe zapojit do výuky i společného trávení 
volného času.

S jakými novinkami z vašeho podniku za poslední 
dobu byste se rád pochlubil čtenářům Vrchlabinek?
Víte, my na chlubení moc nejsme, i když nás sa-
mozřejmě těší obchodní i výrobní úspěchy, kterých 
dosahujeme, a jsme rádi, když se o jejich přínosy 
můžeme podělit. Radost nám například udělala 
nedávná návštěva novinářů z řady celostátních  

ŠKODA AUTO
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Vedení města 
zůstává beze změny
Starostou Vrchlabí i v následujících čtyřech le-
tech bude Jan Sobotka (ZVON). Rozhodli o tom 
zastupitelé města na ustavující schůzi ve středu 
19. října. Sobotka v tajné volbě obdržel 14 hla-
sů, jeho protikandidát Lukáš Teplý (Vrchlabí do 
toho!) pak získal 7 hlasů. Ke změně nedošlo ani 
na postech místostarostů, kterými zůstali Alfréd 
Plašil (Volba pro město) a Michal Vávra (ZVON). 
Sedmičlennou Radu města pak vedle starosty  
a místostarostů ještě doplnili její staronoví členové 
Bedřich Hanousek, Luboš Dlabola, Milan Dejmek 
a Milena Dušková. Zastupitelé zvolili i vedení 
čtyř výborů. Kontrolní výbor povede Jana Mich-
lová, Finanční výbor Miloslav Švestka, Výbor pro 
životní prostředí Tomáš Vrbata a konečně Výbor 
pro vzdělání a inovace Lukáš Teplý. Přestože slo-
žení vedení města bude již třetí volební období 
stejné, po letošních komunálních volbách zasedlo 
v zastupitelském sboru hned osm nováčků.

Já to zvládnu!
Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí spus-
tilo kampaň Já to zvládnu!, což je komunikační 
kurz pro děti s autismem nebo opožděným vývo-
jem. „Rodiče nevědí, jak s dítětem komunikovat  
a rozumět jeho potřebám, jak zvládat stresové re-
akce dítěte na veřejnosti. Naučme společně děti 
komunikovat a rodinám umožnit zapojit se do 
běžného života! Sbírkou pomůžeme až 30 rodinám  
v následujícím roce. Podpořte nás, abychom mohli 
i nadále pomáhat dětem a jejich rodičům si vzájem-
ně porozumět!“ říkají jeho tvůrci. Více informací  
o celém projektu naleznete na webových stránkách 
www.darujme.cz/projekt/1206905.

Krajský přebor 
ve sportovní gymnastice
V sobotu 19. listopadu se ve sportovní hale TJ Spar-
tak Vrchlabí koná krajský přebor žen ve sportovní 
gymnastice družstev. Začátek akce je v 9 hodin.

Knižní portrét Hany Jüptnerové
Německá básnířka Tina Stroheker vytvořila po-
etický portrét své blízké přítelkyně, pedagožky  
a disidentky Hany Jüptnerové. Na základě fotogra-
fií zachycuje příběh o zachování osobní integrity 
ženy, která byla za svého života tak často nežádou-
cí a činila troufalá rozhodnutí. Setkání s autorkou 
knihy nedávno vydané také v češtině se uskuteční 
v úterý 8. listopadu v historickém domku čp. 222 
na náměstí Míru. 

Cestopisná přednáška
o Rakousku
Ledovcové jezero Attersee s průzračně čistou vo-
dou, jezero Traunsee s vodním zámkem Ort, sou-
těskou na Schafberg − vyhlídková hora s výhledy 
na jezera Solné komory, údolí Lesachtal (údolí sta 
mlýnů) s poutním místem Maria Luggau, salaše 
vysoko v horách, Korutany − vesnice Heiligenblut, 
výchozí bod pro výstup na Grossglockner, historic-
ké mlýny, dobývání zlata v Goldgräberdorf, cesta 
po Hochalpenstraße, turistika pod Grossglockne-
rem, k ledovci Pasterze, Zellské jezero, přehradní 
nádrže nad Kaprunem, Krimmelské vodopády, 
jezero Altaussee − jezero, kde se natáčel Bond 
(Spectre), návštěva největšího aktivního solného 
dolu v Rakousku... O tom všem se dozvíte v ces-
topisné přednášce Libora Turka, která se uskuteční  
v pondělí 21. listopadu od 18 hodin ve Společen-
ském domě Jilm v Jilemnici.

Výstava betlémů v Hostinném
Od konce listopadu bude v Hostinném k vidění 
výstava betlémů. Její vernisáž se uskuteční v neděli 
27. listopadu od 15 hodin v městském muzeu. Poté 
se výstava přesune do místního Františkánského 
kláštera, kde bude otevřena až do 4. února. (jš)

NOVINKY Z VRCHLABSKA

KONCERTY
TRUTNOVSKÝ 
PODZIM

IVAN ŽENATÝ - HOUSLE
JOSEF KURFIŘT - DIRIGENT
PODKRKONOŠSKÝ 
SYMFONICKÝ ORCHESTR
čtvrtek 17. 11. / 19:00 / UFFO Trutnov

TEREZIE KOVALOVÁ 
VIOLONCELLO
úterý 15. 11. / 19:00 
Koncertní síň B. Martinů 

RICHARD SAMEK - TENOR
DAVID ŠVEC - KLAVÍR
úterý 8. 11. / 19:00 / UFFO Trutnov

19:30 - Otevření sálu
20:30 - Začátek koncertu

PÁTEK 2. 12.
UFFO TRUTNOV

ŠKWOR
UNPLUGGED 
TOUR 2022
K o n c e r t  n a  s t á n í

www.uffo.cz
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JIŘÍ ŠTEFEKZa tajemstvím 
domácích klobás

Když se Jan Prášek z nedalekého Košťálova jako jinoch rozhodoval o svém budoucím povolání, musel si skoro 
hodit kostkou. Kuchař, nebo řezník? Obojí ho lákalo. Vyřešil to originálně. Dal na radu své babičky. Ta mu pora-
dila, ať jde raději dělat kuchaře, protože bude pracovat v teple. Ale jak už to bývá, životní cesty jsou křivolaké 
a Jan Prášek nyní dělá oboje. Jako kuchař připravuje pro hosty delikatesy ve vyhlášené vrchlabské restauraci 
Farma a ve svém volném čase doma „za barákem“ vyrábí kvalitní klobásy.

Místo, kde se nachází jeho řeznická dílna, je do-
slova jak stvořené pro tuto činnost. Leží na kopci 
a je z něj krásný rozhled do Košťálova v údolí, ale 
i po celém okolí. Lemují ho louky, není tu žádná 
rušná silnice a do lesa to je, co by kamenem doho-
dil. Zkrátka idyla. A právě tady, daleko od všeho 
ruchu, vznikají skutečné dobroty, nad nimiž se 
jen sbíhají sliny. Samozřejmě tu nechybí udírna, 
velký bourací stůl, ale i stojan, na kterém má Prá-
šek pověšena poražená zvířata, která se chystá 
zpracovat, a pochopitelně všechen ten potřebný 
vercajk kolem. 

Vraťme se však na samý začátek a pojďme proti 
proudu času. Start profesní kariéry Jana Práška 
není nikterak originální. Vyučil se na středním 
odborném učilišti v Turnově. Pak přišel zlom. 

NADŠENÝ ŘEZNÍK

Výjimeční lidé – a v gastronomii to platí obzvlášť 
– si totiž velice záhy uvědomí, že pokud to chtějí 
někam dotáhnout, musí zatnout zuby, připravit se 
na tvrdou dřinu a učit se, učit se a učit se… To si 
uvědomil i on. Začal proto sbírat zkušenosti jako 
kuchař na praxích. Nechyběla mu kuráž, a proto 
se dostal i do hotelů Hilton či Mövenpick. Osud 
ho však odvál i na lovecký zámeček ve Schwarz- 
waldu v Německu. „Měli tam obrovskou oboru 
a zvěřina byla v každodenní nabídce. A já opět 
přičichl k řezničině a dělání klobás a úplně jsem 
tomu propadl,“ říká.

Po návratu domů si proto začal plnit svůj sen, 
kterým byla výroba vlastních uzenin a klobás. 
Jeho kroky proto mířily za zkušenými řezníky, ale  
i do knihoven či knihkupectví. Posilněn radami  
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a spoustou informací se pustil do svých prvních 
pokusů. Vybudoval si doma malou dílnu a ve 
svém volném čase se pustil do práce. 

Vzhledem k tomu, že Jan byl dříve myslivec  
a v mysliveckých kruzích má přátele i nyní, neči-
ní mu problém sehnat potřebné suroviny. Vedle 
zvěřiny hojně používá i skopové maso, které mu 
ze svého chovu dodávají i jeho rodiče. „Naši vždy 
měli ovce, ale už to nebylo jen o tom, že si z toho 
uděláme španělského ptáčka nebo že ji celou ope-
čeme a sníme. Chtěl jsem zkusit dělat něco více  
a logicky se nabídly klobásy,“ říká. 

Výroba klobás je hotová alchymie, při které člo-
věk uplatní svoji představivost či vynalézavost. 
Důležité je nebát se experimentovat a na staré 
postupy naroubovat nové nápady a technologie, 
jako je uzení studeným kouřem či netradiční kom-
binace koření. „Trvalo to pět let, než jsem si mohl 
říci za klobásu o pár korun, aby se mi alespoň vrá-
tila cena zboží,“ vypočítává. Nyní o jeho zboží je 
velký zájem. Měsíčně je schopen vyrobit až 50 ki-
logramů domácích klobás a k tomu ve své udírně 
udí i bůček. 

Jan Prášek doma ve svém řeznickém království 
vyrábí dva druhy klobás, zvěřinové a skopové. 
„Beranů je na podzim hodně a lidi mi strkají svo-
je ‚chlupaté sekačky‘ ke mně do udírny.“ A jaké je 
tajemství výroby jeho pochoutek? „Když přivezu 
zvěřinu, musí se to vykostit, nabourat a pořádně 
nasolit řeznickou solí. Maso je pak potřeba našto-
sovat na kusy a nechat tři až čtyři dny odpočívat. 
Teprve pak je možné s ním pracovat dál, tedy mlít, 
okořenit ho směsí koření a tak dále. Jednotlivé čás-

ti melu na různou hrubost, aby se vytvářela hezká 
mozaika, ale i aby klobása pak držela pohromadě  
a nesypala se,“ říká.

S nemalým zalíbením mluví i o narážečce, kterou 
„dostal od Ježíška“, a touto narážečkou pak plní 
namletou směsí vepřová střeva. „Do rána to pak 
necháme na hůlkách a pak už to jde do vyhřáté 
udírny, kde už si hrajeme s teplotami od 40 do  
90 stupňů. Mám vyzkoušeno, že klobásy stačí udit 
šest hodin, ale během uzení je potřeba pracovat  
s teplotou,“ vysvětluje. 

A pak už je hotovo. Když Jan Prášek vytahuje  
z udírny svoje výtvory, je to tak nepopsatelná in-
tenzivní vůně, že to člověka až omámí a už se ne-
může dočkat, až si zakrojí. Za největší ocenění své 
práce tento kuchař a řezník v jedné osobě považuje, 
když se jeho hostům po ochutnání jeho klobás či 
čabajek rozzáří na tváři blažený úsměv. 

Neusíná však na vavřínech, neustále hledá nové 
postupy a nápady, testuje a zkouší. Z jeho dílny 
nemíří za spokojenými gurmány jen klobásy, ale  
i uzené bůčky či farmářský salám. Podle svých slov 
začíná experimentovat i se studeným kouřem při 
výrobě schwarzwaldských šunek. Před Vánocemi 
pak vyrábí i vinné klobásy. A letos by rád přichys-
tal tematickou specialitu – adventní lovečák. „Je to 
takový hec. Napadlo mě, že když si každý den ráno 
v prosinci před Vánocemi otevírají děti okénka  
s čokoládkami, tak proč by si chlapi nemohli ukro-
jit do pusy pláteček lovečáku. Nechám si udělat 
střeva s kalendářem a pustím se do toho. Myslím, 
že nejednomu chlapovi se pak ráno půjde do práce 
lépe,“ uzavírá.



R2000 má oči všude
V minulém čísle jsme čtenářům přiblížili historii společnosti Pepperl+Fuchs Manufacturing s. r. o., která vyrostla 
na kraji Trutnova. Osazují se zde plošné spoje součástkami a následně se používají pro výrobu induktivních sní-
mačů reagujících na kovy, optické bezpečností závory a produkt R2000. 

Optický senzor R2000 je rotační LiDaR, který ne-
ustále snímá své viditelné okolí a informace o něm 
odesílá dále do řídicího systému, který rozhoduje, 
jak s těmito informacemi následně naloží.

Co je to LiDaR?
Mnozí ze čtenářů nejspíše slyšeli výraz LiDaR 
ve spojení s automatickými vysavači nebo auto-
nomními vozy. Jedná se o zkratku z anglického 
označení „Light (Radio) Distancing and Ran-
ging“, což se dá přeložit jako Světelné (Rádiové) 
určování vzdálenosti a dosahu. V případě R2000 
se používá neviditelné infračervené světlo. Na 
rozdíl od běžně používané technologie RaDaR, 

komerční sdělení18

která využívá radiových vln, je výhoda použití 
světla v jeho přesnosti a rozlišovací schopnosti. 

Co tahle kráska umí?
Vývoj začal v Německu v roce 2008 a po čtyřech 
letech se v berlínském Pepperl+Fuchs začalo s vý-
robou. V říjnu 2021 se rozjely výrobní linky v nově 
postaveném závodě v Čechách. 

Hlavní produkt z rodiny R2000 vyráběný v Trutno-
vě má dosah až 30 metrů. Na tuto vzdálenost umí 
měřit s přesností na 1 centimetr a „vidí“ 360° kolem 
sebe. Jednu otočku si „rozkrájí“ na 8 500 kousků  
a celé to zvládne 17× za vteřinu!

A prakticky, k čemu se scanner 360° používá? 
Ve skladech a výrobních provozech jsou to auto-
matické zakladače do regálů, kde senzory kont-
rolují bezpečnost logistických cest nebo poškoze-
ní palet v zakladačích. Senzory z P+F se osazují 
AGVčka, kde slouží ke sledování okolí, plánování 
optimálních cest a detekci překážek. V běžném 
životě si na senzory Pepperl+Fuchs můžete vzpo-
menout v automyčkách, kde snímají kontury auta, 
a na mýtných bránách detekují velikost aut. Když 
zůstaneme na dálnici, P+F senzory kontrolují výš-
ku nákladních vozidel před vjezdem do tunelů. Na 
letištích se R2000 využívá pro parkování a navádě-
ní letadel.

Představujeme vám několik tváří, pod jejichž ruka-
ma tento unikátní výrobek vzniká.
Pro paní Janu Schejbalovou, která pracuje ve firmě 

od listopadu minulého roku, je tato práce a samot-
ná výroba velmi zajímavá, baví ji tu manuálně de-
tailní práce. Kolegyně se shodly, že na pracovišti 
vládne převážně pohoda, pokud tedy šéfové ne-
stresují ☺ Kolektiv tu je prý fajn, prozradila nám 
paní Dáša Bečková, která pracuje na předmontáži 
R2000. Paní Kateřina Braunová, která zajišťuje kry-
tování R2000, je členem našeho pracovního týmu 
už pátým rokem. Velmi oceňuje dobrou kuchyni 
naší jídelny a ráda o přestávce zajde do kantýny 
na chutnou svačinku a setkání s kolegy z dalších 
pracovišť. V Pepperl+Fuchs pracují z více než se-
dmdesáti procent ženy a na příjemné atmosféře je 
to znát.

Chtěli byste se k nám přidat? Kontaktujte nás na 
tel.: 494 771 300, nebo zašlete e-mail na adresu: 
jobs@cz.pepperl-fuchs.com.

PEPPERL+FUCHS MANUFACTURING S. R. O.

Jana Schejbalová při pájení.

Vendula Burešová provádí montáž hlavy.

Kateřina Braunová při krytování.

Dagmar Bečková pracuje na předmontáži.



Varhany sis asi do pokojíčku nenastěhovala. Kde jsi 
cvičila? 
Radek Hanuš mi půjčil harmonium. Doma jsme to-
lik místa neměli, ale se svolením pana Jana Luštin-
ce (bývalého ředitele Krkonošského muzea v Jilem-
nici) jsme ho mohli dát do jilemnického Erbovního 
sálu. Harmonium mělo dvě klaviatury i pedál, čili 
vše, co je třeba i pro hru na varhany. Trénovala 
jsem většinou ve večerních hodinách, kdy už tam 
nebyli návštěvníci. A pokud se stalo, že tam přeci 
jen ještě nějací lidé byli, vždy jsem se jich zeptala, 
jestli jim má hra nevadí. Nikdy jsem se nesetkala  
s negativní odpovědí, naopak byli rádi.

To jsi zvládala každý den hrát na klavír i na varhany?
Ne, to ne. Na klavír jsem stále hrála každý den, ale 
na varhany průměrně tak třikrát za týden. Těžila 
jsem z dobrých základů z klavíru. Až na konzerva-
toři jsem začala i na varhany cvičit denně. 

Kdy tě napadlo, že bys chtěla hudbu studovat? 
Nenapadlo to mě, ale mého učitele Radka Hanuše. 
V listopadu, kdy už pomalu končil termín přihlá-
šek na konzervatoř, se mě zeptal, jestli bych si i já 
nechtěla podat přihlášku. Souhlasila jsem s tím. 
Věděla jsem, že by to pro mě mohla být dobrá zku-
šenost a možnost nakouknout do hudebního světa.

Pan Hanuš tě na zkoušky připravoval?
Přijímačky se dělají především z klavíru, ten je 
rozhodující. Tím pádem mě připravovala paní Vá-
vrová. Z důvodu, že jsem se rozhodla na poslední 
chvíli, připravovala jsem se pouhé dva měsíce. Ně-
kteří se připravují třeba i dva roky.

Konkrétně jsi tedy studovala obor varhany, klavír, 
nebo oba nástroje?
Nejprve pouze varhany, a to u Aleše Bárty, díky 
kterému jsem se pak dostala na HAMU. Klavír 
jsem měla jen obligátně, tak to varhaníci míva-
jí. Obligátní klavír mají na konzervatoři hráči na 
všechny nástroje i zpěváci. Opět jsem měla velké 
štěstí, protože mě na klavír učila paní profesorka 
Klokočníková, která na mě měla stejně vysoké ná-
roky, jako kdyby klavír byl mým hlavním oborem. 

Jak se změnil tvůj vztah k hudbě? Přece jenom je 
něco jiného navštěvovat jednou dvakrát týdně ZUŠ 
a cvičit doma, když se ti zrovna chce, a věnovat se 
hudbě profesionálně. 
Určitě se můj vztah k hudbě prohloubil. Změnil se 
můj pohled na umělce a umělecké školy. 

GABRIELA JAKOUBKOVÁ, FOTO: NATÁLIE ŠTORKOVÁ

Konzervatoř 
je továrna 
na emoce

S Monikou Šnorbertovou jsem chodila na první stupeň 
základní školy. Už tehdy se vědělo, že je velmi hudebně 
nadaná. Přesto vždy působila skromně. O to větší ra-
dost je nyní sledovat její další a další úspěchy. Povídaly 
jsme si spolu o studiu na konzervatoři, o vyrovnávání 
se s kritikou a o hudbě obecně.

Jaký byl první nástroj, na který jsi začala hrát? A kolik 
ti bylo? 
Mým prvním nástrojem byl klavír. Začínala jsem 
až v osmi letech. Přitom jsme klavír doma měli! Pa-
matuji si, že jsem se už tak v pěti nebo šesti letech 
mamky ptala, kdy na něj budu moci hrát, a ona mi 
odpověděla, že nejdřív se musím naučit dobře číst 
a psát.
 
Klavír jste doma měli… hráli na něj tedy rodiče?
Tuším, že jsme ho nejspíš zdědili. Nevím o nikom 
z naší rodiny, kdo by byl hudebník. Starší sestra  
a bratr na klavír chvíli hráli, ale oba brzy skončili. 
Ráda jsem je poslouchala, sestra mě dokonce nau-
čila několik jednoduchých lidových písniček, jako 
například Když jsem husy pásala a podobně.

Jak vzpomínáš na jilemnickou základní uměleckou 
školu? 
Na jilemnickou ZUŠku mám krásné vzpomínky. 
Měla jsem úžasnou paní učitelku Janu Vávrovou. 
Nikdy nás do ničeho nenutila, nekřičela na nás, 
měla neskonalou trpělivost a co je velmi důležité – 
snažila se přizpůsobit našim potřebám.

Byla jsi vždy, i v průběhu puberty, pečlivá, poctivě jsi 
cvičila? 
V počátcích určitě ne. Paní učitelka mi později jen 
naznačila, že hrát na klavír můžu klidně každý 
den. Poslechla jsem ji, cvičila každý den a stále mě 
to bavilo. A to i v pubertě. Samozřejmě to některý 
den nevyšlo, ale k tomu, abych si nezahrála, jsem 
musela mít opravdu vážný důvod.

Jak ses dostala ke hře na varhany? 
Jednou se maminka vrátila z Noci kostelů a byla 
velmi nadšená, jak tam Radek Hanuš (varhaník 
a ředitel ZUŠ ve Vrchlabí, pozn. autorky) hrál na 
varhany. Zeptala se mě, jestli bych se i já nechtěla 
na varhany naučit. Hned jsem souhlasila. Stejně 
jsem přemýšlela o tom, že bych si přidala ještě ně-
jaký hudební nástroj. Začínala jsem se na ně učit 
až v osmé třídě, tedy ve 13 letech. A opět jsem 
měla štěstí na skvělého učitele, kterým byl právě 
Radek Hanuš.

VARHANISTKA
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Povídej. 
Jednou jsem se bavila se svým učitelem o tom, že 
konzervatoř je taková továrna na emoce. Je pravda, 
že nemám porovnání s ostatními středními ško-
lami, protože na konzervatoř jsem nastoupila už 
v patnácti letech a období puberty emoce evoku-
je, ale přesto si myslím, že konzervatoř je emočně 
náročnější. Těžké je to hlavně v tom, že žáci musí 
často snášet dost drsnou kritiku. Dáváme do toho 
všechno, snažíme se být opravdu nejlepší a stejně 
nám jsou vytýkány chyby. Špatnou známku z bio-
logie bych zvládla, protože mě třeba víc baví jiný 
předmět, ale tady cvičím a cvičím, abych se dozvě-
děla, co dělám špatně a v čem se můžu ještě zlepšit. 
Pochvaly se dočkáme výjimečně. Kolikrát jsem si 
říkala, co tam vlastně dělám. Často jsem měla co 
dělat, abych se po hodině nerozbrečela. Pokaždé 
ale přišla hodina, kdy mi to opět dávalo smysl.

Jak se s kritikou vyrovnáváš konkrétně ty?
Podporovali jsme se se spolužáky navzájem a sna-
žili se navést na tu správnou cestu. Není snadné 
si někdy připustit, že jsem mohla cvičit víc. Je to 

těžké, když ti je patnáct, máš spoustu volného času 
a sama si musíš rozhodnout, jak ho využiješ. Věno-
vat ho škole se ale vyplatí.

Jaká kritika se tě dotýkala nejvíce?
Nevadilo mi, když na mě někdo zakřičel. Hůř jsem 
se vyrovnávala s kritikou, která se dotýkala mého 
nitra. S poznámkami, které učitel prohodil jen tak 
mimochodem, a přesně věděl, že mne zasáhnou 
na citlivém místě. Za šest let jsme se už vzájemně 
dostatečně poznali na to, aby učitelé věděli, co na 
nás platí.

Před nástupem na konzervatoř jsi studovala na ji-
lemnickém víceletém gymnáziu. V čem všem se ještě 
liší studium na gymnáziu a umělecké škole? 
Myslím, že studenti uměleckých škol jsou ve svém 
projevu otevřenější. Alespoň v mém případě to tak 
bylo. Naučila jsem se více vyjadřovat své pocity. 
Studenti gymnázia zase mají větší všeobecný pře-
hled. Lidé na konzervatoři většinou žijí hudbou, 
jsou uzavřeni ve svém světě a jsou mimo, co se týče 
aktuálního dění. 

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

Hledáme nové kolegy do nově 
vznikajícího horského resortu na pozice:

Pro bližší informace a zaslání životopisů  
se na nás můžete obrátit na

emailové adrese 
info@aldrovresort.cz,

případně na telefonním čísle
+420 775 878 757

šéfkuchař
kuchař

číšník/servírka
vedoucí správy areálu

technik
recepční
pokojská
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Snažíš se z té „bubliny“ nějak dostávat, abys mimo 
nebyla? 
Ale ano. Sleduji internet, zprávy a nejvíce mě do 
reality uvádí moje rodina. 

Uděláš si čas na sport nebo dobrou knížku?
Snažím se. Občas si zaběhám nebo zajdu do bazé-
nu. Nejvíce jsem sportovala v době covidu. Potom 
jsem ale znovu učila na ZUŠ, hrála na klavír, na 
varhany a byla ráda, že se dostatečně vyspím. Ně-
kdy se začtu, ale bohužel mám hodně knížek jen 
rozečtených. Odreagovat se snažím u seriálů nebo 
filmů a poslouchám hudbu. 

Jakou hudbu posloucháš ve svém volném čase?
Teď už jen klasickou, protože nejlépe stimuluje 
můj mozek. Moderní hudba je pro mě jednoduchá, 
nepřitahuje mě, sama od sebe si ji nepustím. To ale 
vůbec neznamená, že bych ji odsuzovala!

Je hudební žánr, který nesneseš? 
Český rap. 

A který hudební nástroj neladí tvému uchu?
Z každého nástroje se dá vytáhnout něco hezkého. 
Možná mi není příliš příjemný lesní roh.

Vyjmenuj prosím úspěchy, kterých si nejvíce vážíš. 
Například první a druhé místo v soutěži Mládí Bo-
huslava Martinů v Poličce. V komorní hře na dva 
klavíry jsme se s kamarádkou (Katharina Heyda) 
zúčastnily soutěže v německém Hofu, kde jsme 
obsadily druhé místo. V dalším duetu, s Martinou 
Plockovou, jsme zvítězily ve Vidnavě a druhé mís-
to získaly v Brně na soutěži Vlastimila Lejska. Mým 
posledním úspěchem bylo, společně s kamarádem 
Josefem Bartoněm, vítězství a zvláštní ocenění za 
mimořádnou interpretaci v soutěži Svitavské ko-
moření. Já jsem hrála na klavír a on na violoncello. 
Je to velmi talentovaný hudebník, pro tuto soutěž 
dokonce složil vlastní skladbu. Rozumíme si v pro-
žívání hudby i výrazu našeho prožitku. 

V takovém duetu stačí, abyste byli výborní hudební-
ci, nebo má význam i to, jestli si rozumíte po lidské 
stránce?
Samozřejmě je znát i vnitřní napojení. Především 
trochu hudebně vzdělanější publikum to vycítí. 
Nikdy jsem nehrála s nikým, s kým bych si nerozu-
měla. Získala jsem tak nejen hudební partnery, ale 
i skvělé kamarády. Jsem přesvědčena, že to budou 
přátelství na celý život.

VARHANISTKA

Monika Šnorbertová (21)

Narodila se 8. prosince 2000 v Jilemnici, kam 
také nejprve chodila na základní školu ZŠ Ko-
menského a později na gymnázium. Poté ab-
solvovala Konzervatoř Pardubice v oboru hra 
na varhany ve třídě Mgr. Aleše Bárty. Nyní 
ji čeká studium na pražské HAMU. Mezi její 
největší úspěchy patří 1. a 2. místo v soutěži 
Mládí Bohuslav Martinů (2017, 2019), 2. mís-
to v komorní hře na 2 klavíry na mezinárodní 
soutěži PIANO ÜBER GRENZEN v německém 
Hofu, 1. místo na mezinárodní soutěži Karla 
Ditterse z Dittersdorfu ve Vidnavě (komorní 
hra na 2 klavíry), 1. místo a zvláštní ocenění za 
mimořádnou interpretaci na soutěži Svitavské 
komoření (komorní hra klavír + violoncello). 

BIO

Čeká tě studium na HAMU. V čem se bude podle tebe 
lišit od studia na konzervatoři?
Určitě bude individuálnější a více nezávislé. Na 
konzervatoři jsme měli hodinu nástroje třikrát týd-
ně a při ní jsme ukázali, jak danou skladbu cvičíme. 
Teď už budu muset mít skladbu důkladně nacvi-
čenou a učitel bude spíše můj kolega a rádce. Budu 
muset být mnohem samostatnější a také informace 
o skladbách si vyhledávat sama. Věřím, že se bude-
me zlepšovat o obrovské kroky.

Nedávno ses dostala k zajímavé filmové příležitosti. 
Prozraď nám více. 
Nahrávala jsem Svit luny od Clauda Debussyho 
do filmu Bod obnovy, který uvede Česká televize  
v roce 2023. Je to český sci-fi film. Zúčastnila jsem se 
dvou natáčecích dnů. Skladbu jsem hrála za hereč-
ku. Bylo potřeba, aby byl několikrát v záběru vidět 
její obličej. Nejprve se podle scénáře na klavír uči-
la. Měly jsme dvoje klávesy nad sebou. Ona seděla  
s rozkročenýma nohama a já ležela pod ní na zemi 
a hrála. Když už měla hrát skvěle, budou vidět 
opravdu mé ruce, jak hrají na klavír. Musím říci, že 
to pro mě byla moc zajímavá zkušenost.

Jakou máš představu o své budoucnosti?
Hlavně v hudbě nezakrnět. Občas se hudebníkům 
stává, že po absolvování školy už nekoncertují, ale 
třeba vyučují na ZUŠ. Učí žáky, ale sami se nezdo-
konalují, a to třeba ani v tom učení – v metodice, 
pedagogice, psychologii… Nekritizuji, vím, že to 
mnohé velmi baví a uspokojuje. Já bych se ale chtě-
la stále učit o svém nástroji něco nového a využívat 
k tomu všech možností.
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TOMÁŠ KULHÁNEK

Hradecký architekt Tomáš Vymetálek a jeho tým jsou podepsáni pod návrhem nového multifunkčního fotbalové-
ho stadionu v Malšovicích. Které arény mu byly při vymýšlení hradeckého stadionu vzorem? Proč podle něj vůbec 
nemohla být řeč o možnosti, že by na novém stadionu chyběla ikonická lízátka? Jaké překvapení čeká fanoušky 
Votroků v hledišti nového stadionu? A co říká na slova generálního manažera FC Hradec Králové Richarda Jukla, 
podle nějž bude v Hradci druhý nejlepší stadion v Česku? „Jsem dokonce přesvědčen, že v mnoha ohledech sta-
dion předčí i stadion v Edenu,“ odpovídá v rozhovoru o hradecké aréně její autor Tomáš Vymetálek.

Jak dlouho jste na projektu nového fotbalového sta-
dionu v Hradci Králové pracovali?
První studii jsme dělali v roce 2015 poté, co padla 
varianta stadionu spojeného s obchodním centrem. 
Tehdejší primátor nás oslovil s tím, abychom zkusi-
li nakreslit stadion bez obchoďáku. V tu chvíli sta-
dion nabral druhý dech, protože zveřejněné vizua-
lizace vzbudily obrovský ohlas u veřejnosti. Lidem 
se náš návrh líbil a tím začal příběh, který aktuálně 
vrcholí realizací stadionu.

HRADECKÁ LÍZÁTKA

Jak moc bude aréna, která dnes v Malšovicích roste, 
podobná vašemu původnímu návrhu z roku 2015?
Řekl bych, že bude trochu podobná. Naše původ-
ní studie byla čistě na fotbalový stadion, kdežto 
projekt, který se teď realizuje, už byl zamýšlen pro 
multifunkční využití. Ten stadion tak bude určitě 
objemnější, a proto je také dražší.

Projekt nového stadionu si v Hradci prošel za posled-
ní roky různými peripetiemi. Věřil jste celou tu dobu, 
že se stadion opravdu postaví?
Má víra procházela postupným vývojem. Hodně 

jsem tomu věřil v roce 2016, postupem času jsem 
věřit přestával. V momentě, kdy město vypsalo vý-
běrové řízení na nový projekt s novým zadáním, 
jsem se ale rozhodl, že do toho znovu půjdu. Cí-
til jsem šanci udělat to celé znovu, jinak, se všemi 
těmi multifunkcemi. Díky tomu ten stadion dnes 
už prakticky stojí. Dnes už asi nikdo nepochybuje, 
že se i dostaví.

V minulosti jste navrhli menší hradecký stadion 
Bavlna nebo stadion ve Vrchlabí. O kolik náročnější 
byl projekt velké fotbalové arény v Malšovicích?
Samozřejmě to bylo náročnější, zkušenosti z před-
chozích stadionů nám ale hodně pomohly. Vůbec 
si nedovedu představit, že by tohle byl první sta-
dion, který by člověk dělal. Tento typ stavby vyža-
duje zkušenost. A to zejména proto, aby pak stavba 
po provozní a technické stránce perfektně fungo-
vala. To jsme se samozřejmě na menších stavbách 
naučili. Také jsme se byli na mnoha stadionech po-
dívat. Mnoho mých kolegů jsou fanoušci fotbalu, 
kolega Láďa Tuček byl aktivním hradeckým hrá-
čem, takže prostředí fotbalu známe dokonale. Jsem 
přesvědčený, že znalost té tematiky je klíčová.

Říkal jste, že jste se byl podívat na mnoha stadio-
nech. Máte nějaký konkrétní, kterým vám byl při vy-
mýšlení toho hradeckého vzorem?

Obecně bych řekl, že vzorem pro nás byly stadiony 
pro druhou německou ligu. Hodně se nám líbil sta-
dion v Ingolstadtu a také některé stadiony v býva-
lém východním Německu, které se nám kulturně 
nejvíce blíží.

Pamatuje si, s jakými základními myšlenkami jste na 
projektu začínal pracovat?
Hlavní myšlenka souvisela s tím místem. Pamatuji 
si, jak jsem na Všesportovním stadionu běhal jako 
žák, zažil jsem tam dojezd Závodu míru, zažil jsem 
tam nějaké spartakiády. Od dětství mám to místo 
spojené se sportem. Do projektu jsme šli jednoznač-
ně s tím, že chceme, aby se stadion stal řeckým ide-
álem krásy těla a ducha. Z toho jsme vycházeli i při 
designu. Uvědomujeme si, že pro stadion je ta lo-
kalita naprosto unikátní. Stadion je prakticky sou-
částí parku v blízkosti řeky a současně velmi blízko 
centra města. Chtěli jsme udělat stavbu, která bude 
nadčasová, elegantní a bude se dalších minimálně 
100 let vymykat svou krásou. Celá ta kompozice je 
pak korunovaná lízátky, ke kterým mají Hradečáci 
speciální vztah. Chtěli jsme, aby byl stadion kon-
strukčně jednoduchý, aby nebyl složitý stavebně  
a dal se postavit za rozumné peníze.

Měl jste hned od začátku jasno, že lízátka budou 
součástí nového stadionu?
Rozhodně ano. Ve všech fázích projektu, kterých 
jsme se účastnili, to bylo mimo jakoukoliv diskuzi. 
Věděli jsme, že lízátka na hradeckém stadionu být 
musí. Nikdy jsme o tom ani v nejmenším nepochy-
bovali. Lízátka k Hradci patří a Hradečáci k nim 
mají speciální vztah. Podobně jako mají Pražané 
vztah k Hradu nebo Pařížané k Eiffelovce.

Víte už, kdy se lízátka na stadion vrátí?
Určitě to bude ještě během podzimu. Aktuálně pro-
bíhá repase a všichni se moc těšíme, až se to první 
lízátko bude zvedat. Všichni jsme na ten den při-
pravení, bude to určitě velký zážitek.

Podle generálního manažera FC Hradec Králové Ri-
charda Jukla bude ten stadion po pražském Edenu 
druhým nejmodernějším v České republice. Souhla-
síte s tím?
Myslím si, že bude. Souhlasím s tím. Je to dané 
tím, že se staví teď v roce 2022, protože prakticky 
všechny velké stadiony v Česku jsou už nějaký čas 
dokončené či zmodernizované. Poslední stadion, 
který se u nás v nedávné minulosti stavěl, byl ten  
v Karviné. Oproti hradeckému je ale z hlediska ve-

Hradecká aréna 
v mnohém předčí i Eden
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likosti o level níž. Tím, že se jedná v Hradci o no-
vostavbu, jsme dostali prostor udělat tam všechno  
v úrovni a standardu 21. století. Jsem přesvědčen, 
že v mnoha věcech hradecký stadion předčí i Eden, 
na jehož projekci se jako architekt podílel náš kole-
ga Leoš Zeman.

Kromě Hradce Králové staví aktuálně stadion i sou-
sední Pardubice. Jaké by z vašeho pohledu bylo jejich 
porovnání? Bude hradecká aréna o level výš?
Myslím si, že pardubický stadion má trochu jiný 
příběh než ten hradecký. Pardubice mají jako hlav-
ní téma hokej a tomu odpovídá i výše investice  
a vůbec i velikost tamního fotbalového stadionu, 
který se s tím hradeckým nedá vůbec srovnávat.

Na jaké zázemí se mohou na novém hradeckém sta-
dionu těšit fotbalisté a další sportovci?
Hradecký stadion bude splňovat podmínky kate-
gorie UEFA 4, s čímž souvisí úroveň všeho vybave-
ní. Bavíme se nejen o šatnách, ale třeba o wellness, 
prostorech pro rozcvičení či regeneraci, tělocvič-
nách nebo veškerém moderním zázemí pro média. 

Na stadionu bude také zázemí pro ženské a mlá-
dežnické týmy. Když půjdeme dál od fotbalu, sou-
částí stadionu bude například také běžecký tunel 
nebo ubytování pro mládež.

Přesuňme se od sportovců k návštěvníkům, jak moc 
jste se zabývali komfortem pro diváky?
Velmi důkladně. Nedávno jsme například vybírali 
sedačky. Nebudou jednobarevné a myslím, že se 
fanoušci mohou těšit na hezké překvapení. Sedač-
ky budou vyřešené v motivu střídajícího se odstínu 
bílé, šedé a tmavě šedé. Aréna tak bude opravdu 
zajímavá i při pohledu zevnitř. Na nejmodernější 
úrovni bude i sociální zázemí a občerstvení. Zá-
zemí pro občerstvení se vůbec nedá srovnat s tím, 
co bylo na starém stadionu. Při provozování bude 
samozřejmě důležité, aby město zvolilo správné 
nájemce, kteří tam pak budou občerstvení pro-
vozovat. Co je ale podle mého pro fanoušky úpl-
ně nejdůležitější věcí, je výhled na hrací plochu. 
Máme opravdu velmi strmé tribuny, které utvoří 
tu správnou atmosféru. Z každé sedačky v aréně 
budete mít skvělý výhled na celé hřiště. Divákům 
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budou sloužit také dvě velké LED obrazovky nad 
každou z branek.

Kromě fotbalu má aréna sloužit i pro další akce. Na 
co konkrétně bude stadion připravený, co by se na 
něm mohlo konat?
Je potřeba říct, že ty multifunkční prostory jsou 
primárně určené pro hobby sportovní aktivity. 
Nemůžeme si představovat, že by se na stadion 
vešlo dalších 10 sportů na profesionální úrov-
ni. Mysleli jsme především na sportující rodiny  
s dětmi. Na stadionu budou tělocvičny, běžecký 
tunel, ubytování pro sportovce, venkovní běžecká 
dráha. Kromě toho je stadion koncipován i na kul-
turní akce. Například koncerty a další produkce, 
které vyžadují audiotechniku a pódium. Na kon-
certy se maximální kapacita dostává až k 25 tisí-
cům. Určitě to bude největší místo pro koncerty 
v širokém regionu. Další akce, například dožínky 
či sportovní hry mládeže by se pak mohly konat 
v okolí stadionu.  

V současnosti stále stojí bezprostředně vedle nové 
arény bývalá tribuna, ve které je zázemí fotbalové-
ho klubu. Co s ní bude do budoucna?
Chystá se její demolice. Ten objekt už je dnes v ta-
kovém stavu, že by nebylo ekonomické jej využít 
a nehodí se samozřejmě k novému stadionu ani 
vzhledově. Počítá se s tím, že v tom místě vznik-
ne nějaké další parkovací stání. Do budoucna je 
to ale určitě místo, na kterém by mohl vzniknout 
nějaký další objekt, který by byl designově sla-
děn se stadionem. Mohly by tam vzniknout třeba 
další indoorová sportoviště, která se do stadionu 
nevešla. Celá ta lokalita má podle nás obrovský 
potenciál. Rádi bychom tam viděli sportovní park 

Zejména betonováním tribun pokračuje v po-
sledních týdnech stavba nového multifunkč-
ního stadionu v Hradci Králové. „Dokončuje se 
betonování schodů tribun. Dále se odbednila 
západní tribuna a už se rýsuje její konkrétní 
podoba. Začíná se zdít obvodový plášť západní 
tribuny. Dá se říct, že betonovat se bude dál do 
zimy. Dále firma Stavoka Hradec Králové bude 
provádět stavbu venkovní kanalizace,“ popsal 
aktuální situaci na stavbě generální manažer 
FC Hradec Králové Richard Jukl. Už v první po-
lovině listopadu zahájí stavbaři podle vedoucí-
ho stavby Daniela Novotného budování střešní 
ocelové konstrukce. „Do konce roku pak mu-
síme mít střechu hotovou,“ uvedl zástupce 
společnosti Strabag. Už během listopadu pak 
dojde také k návratu ikonických lízátek. „Co je 
z pohledu historie a dominanty města důleži-
té, dojde na opětovnou výstavbu lízátek, která 
neodmyslitelně patří k hradeckému fotbalu,“ 
potvrdil radostnou zprávu Richard Jukl.

STŘÍPKY ZE STAVBY

v Malšovicích, přičemž stadion by byl jeho největ-
ší součástí.

Zmínil jste, že jste v mládí sám hrál aktivně fotbal. 
Jste fanouškem Votroků? Těšíte se na to, že budete 
už brzy do nové arény sám chodit?
Obecně jsem fanouškem sportu. Samozřejmě si pa-
matuju slavné doby, kdy hrál Hradec na čele ligy  
a na Spartu zde byl plný malšovický stadion, to byl 
pro mě opravdu hezký zážitek. Na první otevíra-
cí zápas s rozsvícenými lízátky a českou hymnou  
v úvodu se moc těším. Přiznám se, že se mi o tom 
už několikrát zdálo. Rád bych pozval všechny fa-
noušky Votroků a doufám, že bude vyprodáno.

HRADECKÁ LÍZÁTKA
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Vrchlabská stopa na evropském 
šampionátu juniorů v pétanque

Ve španělském městě Palma de Mallorca se ve dnech 
6. – 9. října konalo společné ME juniorů a „espoirs“ 
(hráči do 23 let) v pétanque. Českou republiku repre-
zentovala výprava čítající celkem 16 hráčů a 4 členy 
doprovodu a trenéry. Je velice potěšitelné, že se na 
celé reprezentaci podíleli nemalým dílem i zástupci 
vrchlabského petánkového klubu (1. KPK Vrchlabí). 

Mezi trenéry to byl Dan Bílek, který má mimo jiné 
asi největší zásluhy na výchově a přípravě našich 
mladých hráčů všech mládežnických kategorií  
a tím samozřejmě i reprezentantů, kteří prošli jeho 
rukama. Co se týká samotných hráčů, tedy repre-
zentantů, ze šestnáctičlenného týmu jich 5 bylo  
z našeho klubu, což je ze všech klubů z celé České 
republiky nejvíce. Jmenovitě v kategorii juniorů 
to byli Jakub Lukeš, Jakub Srnský a Filip Vedral  
a v kategorii espoirs (dívky) Petra Kadavá a espoirs 
(chlapci) Vojta Bílek. 

A nyní k výsledkům. Šampionát začal střelbou na 
přesnost (trefování petánkovou koulí druhou kouli 
na vzdálenosti 6, 7, 8 a 9 metrů, střílená koule je 

SPORTOVNÍ ÚSPĚCH

v různých „ateliérech“ neboli schovaná za jinou 
koulí, za košonkem apod.). V každé kategorii bylo 
po jednom zástupci ze všech zúčastněných zemí. 
A hned na úvod se Česká republika blýskla dvě-
ma skvělými výkony. V kategorii juniorek se Sára 
Valošková (PK Polousí) kvalifikovala třetím nejlep-
ším výkonem (20 bodů) přímo do čtvrtfinále, kde 
později zvítězila nad anglickou hráčkou a teprve  
v semifinále prohrála s domácí španělskou hráč-
kou, která se později stala celkovou vítězkou.  
A něco podobného se podařilo v kategorii junio-
rů vrchlabskému Filipu Vedralovi, který dokonce 
druhým nejlepším výkonem (32 bodů) postoupil 
rovněž přímo do čtvrtfinále, kde si s přehledem po-
radil s tureckým hráčem, a stejně jako Sára podlehl 
až v semifinále německému hráči, shodou okolnos-
tí rovněž budoucímu celkovému vítězi. 

Tyto dva výkony jsou obrovským úspěchem pro 
celý český pétanque, a že se na něm podílel vrch-
labský hráč, je zaslouženým vyústěním celého pe-
tánkového dění ve Vrchlabí, zvláště v systematic-
ké výchově mládeže v klubu, který již několik let  

V listopadu
padá listí.

Určitě máte důležitější sdělení.
Šup sem s ním,

rádi Vám ho vytiskneme!

www.pratr.cz
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Aquacentrum  
a fitness centrum  
pro veřejnost otevřeno

 bazén s minerální vodou
 sauny a whirlpooly
 wellness masáže a zábaly
 permanentky za výhodné ceny

Aquacentrum a Fitness centrum
 Obchodní 304, Janské Lázně
 +420 499 860 301, 181

 janskelazne.com/aquacentrum/

pravidelně dodává další a další mladé repre-
zentanty. Ve zbývajících dvou kategoriích se 
již tolik nedařilo a naši „střelci“ se nekvalifiko-
vali do dalších soubojů play-off. V „espoárech“ 
reprezentovali Anna Poláchová (13 bodů)  
a Vojta Bílek (13 bodů). 

V samotném šampionátu trojic se bojovalo tzv. 
„švýcarským“ systémem, každá kategorie se 
utkala postupně s 5 soupeři a z těchto zápasů 
vzešli postupující buď do play-off hlavní sou-
těže, nebo do tzv. „Poháru národů“, což je ja-
kýsi B turnaj. 

Nyní výsledky jednotlivých kategorií:
Junioři – postup do hlavní soutěže (ze 6. místa),  
¼ finále s Francií 7:13
Juniorky – postup do Poháru národů (z 9. místa),  
¼ finále s Polskem 7:13
Espoirs chlapci – postup do Poháru národů  
(z 11. místa), ¼ finále s Anglií 8:13 
Espoirs dívky – postup do Poháru národů  
(z 6. místa), semifinále Turecko 13:11, finále Belgie 
10:13 – účast ve finále a tím stříbrné medaile z této 
soutěže jsou rovněž velký úspěch České republiky, 
na kterém se podílela i hráčka z Vrchlabí Petra 
Kadavá.

Co dodat na závěr? Ve Vrchlabí se hraje pé-
tanque již 28 let, každým rokem se v místních 
soutěžích účastní až 100 hráčů registrovaných 
v 1. KPK Vrchlabí i bez registrace. Klub pořádá 
ročně zhruba 8 turnajů (z toho 2 celorepubli-
kového významu) a 4 dlouhodobé soutěže, 
kterých se může zúčastnit prakticky každý, 
kdo má zájem, kdo přijde a přihlásí se. Je všeo-
becně známo, že pétanque je vyloženě sezónní 
sport, ale u nás ve Vrchlabí máme tu možnost 
soutěžit po celý rok, a to v důstojném prostředí  
s veškerým potřebným zázemím, což by neby-
lo možné bez nemalé podpory města Vrchlabí. 
Všem, kteří nás podporují, patří velký dík, moc 
si toho vážíme. Výsledkem naší činnosti je ne-
jen výše zmiňovaný šampionát, ale nemalý po-
čet mistrovských titulů ať už jednotlivců, nebo 
celého klubu. Doufáme, že podpora bude po-
kračovat i nadále a na oplátku se budou hráči 
našeho klubu snažit co nejlépe reprezentovat 
naše město i celou Českou republiku.

Jiří Řezníček 
1. Krkonošský petánkový klub Vrchlabí

SPORTOVNÍ ÚSPĚCH

Jaký je aktuální cenový vývoj  nemovitostí v našem 
regionu?
Počátkem tohoto roku vlivem dění ve světě i kolem nás, při-
cházející energetickou krizí a vzrůstající úrokovou sazbou hy-
potéčních úvěru se prodej nemovitostí zastavil. Ceny většiny 
typů nemovitostí začaly stagnovat (vyjma pozemků a malých 
bytů, ceny pozemků stále rostou). Nyní ve čtvrtém kvartálu 
zaznamenáváme mírný růst zájemců s konkrétní představou 
a hrazením kupní ceny z vlastních prostředků. Zájem je však  
o menší byty a levnější nemovitosti.

Dochází často k tomu, že prodávající jsou nuceni sni-
žovat nabídkovou cenu, aby vůbec daná nemovitost 
byla prodána?
Ano, dochází. Nové nemovitosti doporučujeme nabírat do pro-
deje za opravdu reálné prodejní tržní ceny, k čemuž součas-
ná doba spěje. Většina prodávajících si od nás nechá poradit, 
někteří ovšem stále vyčkávají z důvodu drahé pořizovací ceny 
nebo tíživé osobní situace.

Registrujete stále vysokou převahu poptávky nad na-
bídkou u nájemního bydlení?
Obecně ano, nájemní bydlení je na vzestupu, a proto i my stále 
poptáváme nájemní byty. Počet našich zájemců totiž výrazně 
převyšuje veřejnou nabídku v lokalitě. Tím stoupá i průměrná 
cena nájemného. 

Jisté je, že nás čeká nové období v prodeji nemovitostí.  Prodá-
vající budou nuceni nabízet svoji nemovitost za reálné prodej-
né ceny, většina obchodů se bude dít přes realitní kanceláře, 
kteří danou lokalitu dobře znají, mají vybudovanou svoji klien-
telu  a svoji práci dělají správně a profesionálně.  

My očekáváme nárust nabídky rekreačních nemovitostí  
a nárust počtu nájemních bytů, které uspokojí naši současnou 
poptávku.

Bc. Eva Danielisová, 
jednatelka společnosti I. KRKONOŠSKÁ REALITNÍ,  
realitní makléř s 30letou zkušeností, člen rady ARK ČR  
(profesní sdružení realitních kanceláří)

Odpovídá 
Eva Danielisová 
realitní makléřka

„Pomáhám klientům splnit si sen o novém domovu.“
 Můj cíl je spokojený prodávající a spokojený kupující. 

Slušnost a vstřícnost.

ZVAŽUJETE PRODEJ/PRONÁJEM BYTU?
Pro naše klienty hledáme byty ve

VRCHLABÍ A OKOLÍ
Volejte: 774 710 766

I. KRKONOŠSKÁ REALITNÍ
Pražská 88, 541 01 Trutnov | IČ: 62025635 

Tel.: +420 499 732 407 | Tel.: +420 776 328 418
E-mail: eva.danielisova@krkonose-reality.cz

www.krkonose-reality.cz
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ANTONÍN KAŠPAR, 
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Hory jsou moje vášeň
Karolína Grohová je česká skialpinistka, běžkařka, atletka a horolezkyně. Ke sportu, jak sama říká, ji dovedli ro-
diče a inspirací byl starší bratr Radoslav neboli Radar Groh. Ve skialpinismu je pětinásobnou mistryní republiky 
a závodila i v zahraničí. Na běžkách dvakrát startovala na olympiádě, ale i na mistrovství Evropy a mistrovství 
světa. Od roku 2018 se zúčastnila čtyř expedic do velehor. Učí na základní škole ve Špindlerově Mlýně. O tom 
všem mluvila v otevřeném rozhovoru pro Vrchlabinky.

Jste trenérkou českého skialpinistického reprezen-
tačního výběru směřujícího k olympijským hrám. Jak 
zatím probíhá příprava?
V roce 2026 bude skialp poprvé na olympijských 
hrách v Itálii v Cortině d'Ampezzo. Na olympiádu 
určitě tento sport patří a pevně věřím, že ČR tam 
bude mít své zástupce. Je to náročný proces.

Jaký je to pocit, startovat na olympiádě? Vy jste to 
zažila dokonce dvakrát v běžeckém lyžování…
Je to něco úžasného, výjimečného a je to sen asi 
každého sportovce. Minimálně pro mě to tak bylo. 
Rozhodně si toho vážím moc a dá se říct, že čím dál 

SKIALPINISTKA

tím víc. Když jsem se z olympiády vrátila, tak jsem 
nebyla spokojená s výsledky, které jsem tam před-
vedla, ale s odstupem času to hodnotím pozitivně.

V běžkařských závodech jste startovala v Česku  
i v zahraničí, na světových pohárech i mistrovství 
světa. Opravdu je olympiáda vrcholem, jak se říká?
Měla jsem v sobě dlouho jisté zklamání, že jsem na 
olympiádě nepředvedla úplně to nejlepší. Moje nej-
lepší výkony byly v jiných závodech než na olym-
pijských hrách.

Ve všech rozhovorech s vámi, které jsem četl, říkáte, 
že vás ke sportu dovedli rodiče a inspirací byl star-
ší bratr Radoslav. Jaký s ním máte vztah? Je pro vás 
stále inspirací? Nebo se inspirujete navzájem?

Určitě je pro mě stále nesmírnou inspirací. I rodiče 
mi jsou vzory neustále. Vidím v bratrovi i rodičích 
obrovskou houževnatost a silnou vůli, to je pro mě 
motivující napříč disciplínami, které dělám.

V dětství jste začínala s gymnastikou a atletikou. Jak 
se z toho stal běh na lyžích, skialpinismus a nakonec 
vysokohorské lezení?
Já jsem se narodila ve Dvoře Králové, ale náš táta 
už tady ve Vrchlabí stavěl dům. Takže jsme tu 
trávili víkendy a nesmírně jsme se těšili, až se sem 
budeme moct přestěhovat a budeme blíž k horám. 
Tak to nějak přirozeně vyplynulo, jak běhání na ly-
žích, tak skialpinismus do hor přeci patří.

Když jsme u toho skialpinismu, tam máte taky ne-
malé úspěchy…
Vždycky jsem se nemohla rozhodnout, kam se vy-
dat, jestli spíše skialpinismus, nebo běžky. Obojí 
se těžko kombinovalo. Na nějakou dobu vyhrá-
ly běžky, ale skialpy jsou moje srdeční záležitost  
a tam jsem měla úspěchy hlavně v juniorských ka-
tegoriích. 

Jak se závodní skialpinismus, kterému se aktivně vě-
nujete, liší od turistické verze?
Liší se zásadně vybavením i celkovým pojetím 
pohybu. Vybavení od bot počínaje po lyže konče, 
všechno je light, všechno je karbonové. Když se člo-
věk připravuje na závody, prochází systematickou 
přípravou. Na rozdíl od toho skitouring je za mě 
pohodové výletění po horách.

Na závody a mistrovství v běhu na lyžích a skialpi-
nismu jste jezdila přibližně ve stejnou dobu, do toho 
ještě olympijské hry a studium na univerzitě v Liber-
ci… Jak se dá tohle všechno stíhat a kombinovat?
Byla to křeč, to musím přiznat. Vždycky jsem to 
chtěla udržet a potom se mi to v dobrém vrátilo.  
K lyžování jsem si studium držela zuby nehty. Ba-
vilo mě to kombinovat a v Liberci jsem také měla 
blízko do hor a perfektní tréninkové podmínky, 
takže se to zvládnout dalo.

Přemýšlela jste o tom, že byste s něčím z toho pře-
stala?
Jak říkám, bylo to náročné, ale měla jsem vždy 
oporu v rodině. A když jsem si potřebovala odpo-
činout, tak jsem zamířila do hor nebo skal a tam 
se mi vždy ulevilo. Nikdy jsem neměla takovou 
krizi, že bych s něčím chtěla skončit, je to součástí 
mého života.

Od roku 2018 jste také absolvovala čtyři expedice do 
velehor. To asi znamená, že vás to docela chytlo.
To máte pravdu. Chytlo. Je to vášeň. Je to něco 
nového pro mě. A místa, kam jsem se měla mož-
nost dostat, byla opravdu kouzelná. Uvidíme, co 
bude dál.

Můžete upřesnit, o které expedice se jednalo?
Mnoho let jsem byla zařazena v reprezentaci běžec-
kého lyžování, tam jsem neměla prostor odjet ně-
kam snad ani na víkend. Takže v momentě, kdy mě 
vyhodili z reprezentace, jsem získala volnost, kte-
rou jsem předtím neměla. Hned jsem si s kamarády 
z Krkonoš domluvila expedici do Číny na Muztag 
Atu. Vzali jsme s sebou skialpy a podařilo se nám 
vylézt na sedm a půl tisíců vysoký vrchol i sjet dolů 
na lyžích. To byla moje první zkušenost s velkými 
horami. Potom jsem jela jako doprovod mého brá-
chy a Máry Holečka do Peru. Absolvovala jsem  
s nimi aklimatizační výstupy a nakonec jsme se 
pokoušeli i o Huascarán. Třetí, taková už moje do-
opravdická expedice, byla vloni na Gasherbrum II. 
A čtvrtá moje velká expedice proběhla letos v létě  
a to bylo znovu v Pákistánu na Broad Peaku.

Která byla nejnáročnější?
Fyzicky nejnáročnější byla ta letošní na Broad Peak. 
Výstup na tu horu mi dal nesmírně zabrat.

Vysokohorské lezení musí být úžasné. S jakýmy po-
city se vracíte z hor domů?
Já jsem stesklivý typ, takže se domů strašně těším, 



38

ač mi je v horách dobře. Po rodině a po Krkonoších 
se mi moc stýská. Vracím se opravdu s obrovským 
těšením.

Co je na vysokohorském lezení nejhezčí?
Nejhezčí? Ta svoboda, to, že člověk žije jen pro ten 
okamžik, jen pro tu horu a pro lezení.

Co je na výstupech na hory, vyšší než 7000 metrů, 
pro vás nejdůležitější?
Důležité je mít bezva parťáka, dobré počasí a být 
fyzicky i technicky kvalitně připraven. Zároveň je 
potřeba také nepodcenit aklimatizaci.

Patří k tomu ale taky to, že jde o poměrně nebezpeč-
ný sport. Dopadly všechny expedice v pořádku?
Já jsem se vždycky vrátila, takže ano. (smích) Ten 
Broad Peak byl hořkosladký, protože tam v letoš-
ním roce bohužel na té hoře skončilo mnoho lidí. 
Ač ta hora není tak extrémně náročná, tak si letos 
vyžádala mnoho obětí. To tam bylo na dennoden-
ním pořádku.

Dokázala byste popsat nějaký zážitek, kdy bylo hůř?
To právě bylo letos, když jsem se sama vracela  
z vrcholu Broad Peaku a přeletělo nade mnou tělo 
nějakého horolezce. To byl asi nejhroznější zážitek, 
co mě v horách potkal.

Letos jste byla sama?
Na ten vrchol ano. Jinak jsem tam byla s parťačkou, 
Kačkou Mandulovou, ale ten vrcholový den jsem 
šla sama.

V podstatě všechny sporty, kterým se věnujete, jsou 
spojeny s horami. Co pro vás hory znamenají?

Asi tu svobodu, dobrodružství. Taky dělám učitel-
ku ve Špindlerově Mlýně, takže koukám na hory 
každý den a užívám si ty pohledy.

Co ve vás vztah k horám zakořenilo?
Vzpomínám si, že když jsme byli malí a bydleli 
jsme ve Dvoře Králové, tak pro nás byly hory vzác-
né. A táta, který byl u horské služby, nás provázel 
po horách od malička. Bral nás do různých krko-
lomných terénů a to nás od mala s mými dvěma 
bratry bavilo a přivedlo k lásce k horám.

Když se na chvilku vzdálíme od sportu… Jste uči-
telkou na základní škole ve Špindlerově Mlýně. Co 
učíte?
Jsem třídní v páté třídě. Tam učím téměř všechny 
předměty a v úvazku mám také přírodopisy a tělo-
cviky na druhém stupni.

Co se snažíte předávat svým žákům?
To je zajímavá otázka, nad kterou stále přemýšlím, 
co bych chtěla předávat. Chci hlavně v dětech bu-
dovat zájem o vzdělání a povzbudit zvídavost.

Proč jste si vybrala zrovna školu ve Špindlerově 
Mlýně?
V rámci mých vysokoškolských studií jsem na pra-
xích prošla i jinými školami, ale ta ve Špindlu mě 
naprosto okouzlila. Dokonce měli i místo a jsem 
ráda, že to dopadlo.

Jaké máte plány do budoucna?
Mám mnoho plánů a snů. Nejvíc si teď přeji, ať se 
bratr Radoslav a jeho parťáci v pořádku vrátí z ná-
ročné expedice v Nepálu, a pak snad, ať nás čeká 
krásná zima.

SKIALPINISTKA
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