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Editorial 

KAREL HNÍK

RADOSLAV GROH NA POKEC

VÝROBA KABELŮ

TOMÁŠ ROLINEK  /

Jaký bude?

JIŘÍ ŠTEFEK / šéfredaktor
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Vstupujeme do roku 2020. Vzhledem 
k tomu, že nejsem numerolog, as-
trolog ani věštec, tak na mě toto 
číslo vůbec nepůsobí. Bude sice 
hezky vypadat na papíře, ale to je 
asi tak všechno. Ani nějaká zvláštní 
předsevzetí si dávat nebudu. Přesto 
na začátku každého roku v duchu 
přemítám a pokládám si otázku, 
jaký bude a jak to tu bude vypadat 
na jeho konci. Vzpomenu si při tom 
na mnohé. Například na rodiče, kteří  
v novém roce přivedou na svět svého 
potomka. Na podnikavce, kteří založí 
firmu nebo začnou nezištně dělat 
něco, z čeho bude mít prospěch jejich 
okolí. Ale třeba i na sportovce, kteří 
usilovně bojují o vítězné vavříny. 
Právě díky nim a dalším bude rok 
2020 opět v pohybu a plný událostí. 
Doufám, že jen těch příjemných  
a pozitivních. O nich se vždy píše 
lépe. Vážené dámy a vážení pánové, 
dovolte, abych vám všem za redakci 
Vrchlabinek popřál v roce 2020 vše 
dobré, mnoho zdaru, spokojenosti  
a především pevné zdraví.
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Lubomír Kočíb, Krakonoš

Klára Antošová,  
majitelka jazykové školy

Klára Sovová, majitelka  
a provozovatelka Luční boudy

Karel Grossmann,  
majitel posilovny

V roce 2019 se mi povedlo celý 
rok přežít v naprosté poho-
dě, bez zbytečných honiček za 
„něčím, pro nic za nic!“. Jako 
novopečený šťastný důchodce 

jsem se stal pánem svého času a mám v plánu po-
znat ještě více hory mého srdce - Krkonoše! Což 
přeju i všem čtenářům Vrchlabinek.

Není to výsledek pouze za tento 
rok. Nicméně v roce 2019 jsem 
se mohla celkem pětkrát účast-
nit toho, jak naši klienti využí-

vají své jazykové dovednosti v zahraničí. Moje 
hrdost na ně nebrala konců. 

V roce 2019 se nám nejvíce po-
vedlo, a máme z toho velikou 
radost, uvařit v pivovaru Paro-
háč na Luční boudě nový druh 

piva India Pale Ale, pro jehož výrobu máme spe-
ciální recept. Přijďte ho k nám ochutnat!

Úspěšné a povedené věci mi sou-
visí s tím, že my i naši klienti se  
v našem podniku cítíme skvě-
le. V roce 2019 se náš největší 

úspěch dotkl přímo jedné elementární věci – vzdu-
chu. Povedlo se nám zřídit rekuperační jednotku, 
která nás zásobuje stále čerstvým vzduchem. 

Co se vám v roce 2019 nejvíce povedlo?

ANKETA
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Jsem rád, jak mě ve Vrchlabí přijali
Od konce listopadu posílil hokejový tým HC Stadion 
Vrchlabí útočník Tomáš Rolinek. Hvězdný forward 
v rozhovoru pro Vrchlabinky popisuje, v čem se liší 
2. liga od extraligy, vzpomíná na svoje působení  
v reprezentaci a odhaluje, co bude dělat po konci své 
profesionální hokejové kariéry.

Začněme trošku netradičně. 20. října 2000. Víte, co 
je to za datum?
Myslím si, že by to mohl být můj první gól v extra-
lize. Nebo něco takového? Je to možný?

Ano, je to tak. A víte, proti komu to bylo?
Já si přesně ten gól pamatuji. Bylo to v pardubic-
kém dresu doma proti Litvínovu.

A víte, kdy jste dal váš první gól za HC Stadion 
Vrchlabí?
To bylo poměrně nedávno. Dával jsem ho do 
prázdné brány a nahrával mně Petr Sýkora, takže 
ten gól byl velice jednoduchý.

HOKEJOVÝ ÚTOČNÍK

Bylo to 23. listopadu proti Bílině.
To datum bych asi dopočítal.

Máte za sebou v dresu Vrchlabí prvních několik zá-
pasů. Jaké jsou vaše pocity a hodnocení?
Věděl jsem, že ten hokej bude úplně jiný než extra-
liga. Musím říci, že jsem to ze své strany čekal lepší. 
Ale tak nějak zápasy půjdou dál a já si na tuto ligu 
zvyknu. Protože je to opravdu veliký rozdíl.

V čem tento rozdíl spočívá?
To je jednoduchý. V extralize je to o něco rychlejší. 
Na všechno máte méně času a je to takticky vy-
spělý. Každý tým hraje nějaký určitý systém, kde 
žádný jedinec nic nepodcení. V 2. lize je to občas ta-
kový hurá hokej ve smyslu, kde je puk, tam je více 
hráčů. Je tam více přečíslení…

Ale padá více gólů.
Ano, padá více gólů. Protože to není tak takticky 
svázané. Pro lidi je to super a oni mohou být spo-
kojení. Ale v utkání doma proti Nové Pace (Vrch-
labí prohrálo 4:5, pozn. autora) jsme dostali mnoho 

gólů a to utkání se nám nepovedlo. A ještě v předchozím zápase 
(Vrchlabí zvítězilo nad Bílinou 10:6) padlo gólů ještě více. Lidi jsou 
za to rádi, ale trenéři jsou z toho nešťastní.

Oni by asi chtěli, aby všechny zápasy Vrchlabí vyhrávalo s nulou…
To úplně neříkám. Ale každý trenér chce, aby padlo méně gólů do 
vaší sítě.

Jak vypadá váš režim fungování tady ve Vrchlabí? Předpokládám, že 
na tréninky i zápasy dojíždíte.
Můj režim se hodně změnil, když jsem skončil v extralize. Tam se 
trénuje dopoledne, zatímco tady ve Vrchlabí se trénuje odpoledne 
nebo navečer. Z Pardubic dojíždíme s klukama, takže nejsem sám, 
kdo takto dojíždí. Nedojíždíme úplně na všechny tréninky a máme 
nějaký výhody.

Autem jezdíte i na zápasy, nebo cestujete společně s týmem?
Jsem tady zatím velice krátce, takže zatím jsem jezdil autem. Uvi-
dím, jak to bude fungovat dál. S Petrem Sýkorou jsme se o tom ko-
likrát bavili, když jsme v extralize cestovali autobusem, jak by bylo 
fajn jet na venkovní utkání autem. A tady jsme se sešli a dočkali 
jsme se toho, že na venkovní utkání zatím jezdíme autem.

Ve Vrchlabí jste naskočil do týmu, který suverénně vede tabulku své 
ligy, kdežto Pardubice se v extralize drží na chvostu. Jak moc velkou 
roli pro hráče hraje tato skutečnost?
V mé hlavě je to nastavený úplně stejně. Každé utkání chcete vy-
hrát. A to platilo jak v Pardubicích, kde jsme byli na konci tabulky, 
stejně jako tady ve Vrchlabí, které je první. Ale tady ta nálada je 
mnohem lepší a pozitivní. Musím říci, že ten tým tady na druhou 
ligu je skvělý. V Pardubicích, i když jsem tam letos byl krátce, se to 
nepovedlo a začala tam být panika a ta stále pokračuje. Protože le-
tos žádná druhá šance v baráži nebude a poslední tým padá, takže 
si myslím, že ta atmosféra tam je hodně špatná. Situace tam a tady 
se nedá vůbec srovnávat. 

Čistě hypoteticky se tu vznáší i možnost, že v příštím roce by za sou-
hry několika okolností mohlo Vrchlabí i Pardubice hrát stejnou ligu.
Byl bych moc rád, kdyby se Vrchlabí podařilo postoupit, a tu dru-
hou možnost raději vůbec nechci komentovat, protože je mi to 
strašně nepříjemný spekulovat o tom, co by mohlo nastat. Já jsem 
pozitivně naladěný a věřím, že Pardubice extraligu zachrání. 

Když začaly prosakovat první zprávy o vašem možném angažmá ve 
Vrchlabí, jak dlouho trvalo, než jste se definitivně rozhodl, a co bylo 
tím posledním zrníčkem, které převážilo pomyslnou misku vah?
Abych pravdu řekl, neměl jsem vůbec žádné myšlenky na hokej. 
Byl jsem ze všeho tak přepadenej. Strašně mně vadilo, kam ta situa-
ce došla, a byl jsem rozhodnut, že skončím s hokejem. Samozřejmě 
se obden potkáváte s Petrem Sýkorou, takže jsem věděl o zájmu 
Vrchlabí. A když mně skončil fotbal, který jsem taky hrál, a začala 
být i zima na ryby, tak člověk přemýšlel, co dál. Poslechl jsem Pet-
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ra, zdejšího sportovního manažera Jirku Jakubce 
a trenéra Václava Baďoučka, abych si alespoň při-
jel ozkoušet trénink a uviděl, zda mně ten hokej 
bude chybět, či nikoliv. Když jsem pak po dlouhé 
době vjel na led a při tréninku jsem vsítil gól, tak 
jsem věděl, že bych asi nechtěl končit.

Máte tedy v plánu, že zde odehrajete zbytek letoš-
ní sezony. Ambice Vrchlabí jsou postoupit do vyšší 
soutěže. Pokud se to povede, tak co vy? Budete po-
kračovat tady i v příštím roce?
To je velice těžká otázka. To bych vůbec nechtěl 
říkat. Jak to mám teď nastavený, tak bych si přál, 
abych tu byl platný hráč a pomohl Vrchlabí do 
play-off, postoupit do baráže a tam jim pomoci, 
aby se postoupilo do 1. ligy. A co bude potom, 
vůbec nechci říkat a nechci nad tím spekulovat. 
Protože ve finále stejně může být všechno jinak.

Jak na vás působilo přijetí místního publika?
Bylo to úžasný, to jsem vůbec nečekal. Samozřej-
mě jsem se ptal, kolik tady lidí chodí na hokej,  
a kluci mně říkali, že je tady plný stadion. A po-
tom před zápasem, jak mi lidi tleskali, a po zápase 
volali moje jméno, tak je to velice příjemný. Jsem 
rád, že mě takto přijali.

HC Stadion Vrchlabí je váš devátý klub, za kte-
rý hrajete. V minulosti jste určitou dobu působil  
v Kontinentální lize. V čem je rozdíl mezi KHL a čes-
kou extraligou?
Ten rozdíl je na můj pohled veliký. Když jsem 
šel v roce 2008 poprvé do Ruska, tak to byl první 
ročník KHL a začali se tam scházet kromě NHL 
ti nejlepší hráči, především z Ruska. Hrál tam  
i Jaromír Jágr a potom i Dominik Hašek. KHL 
byla po NHL druhá nejlepší soutěž a myslím 
si, že je pořád. Když se podíváte na jakéhokoliv 
ruského hráče, tak je to skvělý technik a bruslař. 
Úroveň je samozřejmě vyšší než v české extralize, 
u níž si navíc myslím, že její úroveň v posledních 
letech klesá. Není tu tolik dobrých mladíků jako  
v Rusku a okolních státech.

V čem vidíte příčinu tohoto poklesu?
O tom tady můžeme spekulovat a bavit se dlou-
ho. Myslím si, že je to stále o nás, naší mentalitě. 
Čeští hráči by stále chtěli něco ošidit, aby je to to-
lik nebolelo, a jít tou nejjednodušší cestou. A když 
máme nějaké šikovné hráče, tak stejně každý se to 
snaží ošulit a nedává tomu tolik jako v okolních 
státech, kde ti kluci mají jinak nastavenou hlavu. 

Vy jste poslední kapitán českého národního týmu, 
který jej dovedl k titulu mistrů světa. Už je to docela 
dlouho, že?
Tohle nezapomenu nikdy, co se nám v roce 2010 po-
vedlo. Je to už devět let a na příštím mistrovství to 

Tomáš Rolinek (39)

Rodák ze Ždáru nad Sázavou, který během své 
hráčské kariéry působil vedle českých klubů  
i v Kontinentální hokejové lize. Reprezentoval 
Českou republiku na Zimních olympijských 
hrách ve Vancouveru v roce 2010 a na sedmi 
světových šampionátech. Z mistrovství světa 
má kompletní sbírku medailí. Na šampionátu  
v roce 2010 dovedl národní tým jako kapitán  
k zisku titulů mistrů světa a byl autorem vítěz-
ného gólu ve finále. Tomáš Rolinek je ženatý  
a má tři děti.
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    Přijmeme kolegu 

lékaře

Na dětskou léčebnu přijmeme lékaře se specializovanou 
způsobilostí v oboru RFM, pediatrie, ortopedie či neurologie.  

Pro léčebnu dospělých se specializovanou způsobilostí 
v oboru RFM, neurologie nebo ortopedie. 

Náborový příspěvek ve výši až 180.000 Kč.
Poskytneme služební byt, týden dovolené navíc, další 
vzdělávání hrazené zaměstnavatelem, zaměstnanecké 

stravování a jiné, mzda dohodou. 

Pro více informací kontaktujte personální oddělení: 
� sona.micankova@janskelazne.com, nela.ourednikova@janskelazne.com

� 739 421 992, 770 138 678  � www.janskelazne.com

bude deset let. Je to dlouho a doufejme, že český 
hokej by zase nějakou medaili mohl uhrát. 

V onom roce 2010 jste dal vítězný gól ve finále proti 
Rusku. Jaké máte vzpomínky na souboje s hráči, jako 
byl například Alexandr Ovečkin?
Když proti nim nastupujete, tak si říkáte, že je to 
normální zápas, a nepřemýšlíte nad tím, proti ja-
kému hráči to je. Ale potom, když se kariéra chýlí 
ke konci a syn nebo kdokoliv se zeptá na nějakého 
hráče a vy mu řeknete, že jste proti němu hrál, tak 
to teprve doceníte. Nedávno jsme se bavili napří-
klad o Sergeji Fjodorovovi. To je ruská legenda, 
dva roky jsem s ním hrál v Magnitogorsku, takže 
to pro mě bylo super se potkat s takovým hráčem 
a člověkem. Ale třeba s Ovečkinem jsme se potkali 
na mistrovství světa nebo olympiádě, a to je pro 
mne opravdu top hráč, protože to není jen dobrý 
střelec, ale byl schopen i dohrávat souboje. Kom-
plexní hráč.

Na šampionátech jste hrál i s Jaromírem Jágrem. Jaké 
na to máte vzpomínky?

My jsme se potkali na více mistrovstvích. A už je-
nom to, že jsme spolu v roce 2010 vyhráli titul, je 
pro mne těžko popsatelný. Vždycky jsem k němu 
vzhlížel jako ke člověku. Pozorovali jsme ho, sledo-
vali jeho videa a viděli, jaký je to skvělý hráč. Nyní 
on ještě hraje za Kladno a nehraje tam podřadnou 
roli, ale je to vůdce týmu na ledě. Pro mě je to tak, 
že já se mohu chlubit, že jsem s tímto hráčem mohl 
hrát, a jsem za to strašně rád. Nechci se dotknout 
dalších skvělých hráčů, ale pro mě je nejlepší hráč, 
který kdy v Československu byl.

Na posledním šampionátu visela medaile už blízko, 
přesto náš tým v boji o bronz podlehl na nájezdy. Co 
nám v těchto rozhodujících chvílích chybí?
Měli jsme nejsilnější možný mančaft. Ale nedoká-
zali jsme vyhrát semifinále i zápas o třetí místo. 
Někde tam zkrátka něco bylo. Na mistrovství je to 
těžké. Vy musíte načasovat formu. Když se vrátím 
zpět do roku 2010, nám tam tehdy ta základní sku-
pina taky nešla. Pak jsme horko těžko postoupili do 
čtvrtfinále, tam jsme to vyválčili na nájezdy. Skvěle 
zachytal gólman a zvládli jsme to. Teď ty těžký zá-

HOKEJOVÝ ÚTOČNÍK
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pasy kluci nezvládli. V nich to ale vždy může 
dopadnout jakkoliv. Někdo se blbě cítí, jiný se 
blbě vyspí na zápas a je to špatně od začátku.

Myslíte, že českému hokeji ujíždí vlak už od mlá-
dežnických týmů?
Jsou kluby, kde to dělají lépe a někde hůř. Zá-
leží, jaké máte trenéry. Jak se věnují těm klu-
kům, jak jim to dokážou vysvětlit. Je to strašně 
těžký. Já bych trenérem být nechtěl, nemám 
takové ambice, ale obdivuji trenéry, kteří jsou 
na tom stadionu a dělají to spíš z lásky, protože 
za to příliš velké platy nemají. 

Co vás bude naplňovat, až definitivně pověsíte 
hokejku a brusle na hřebík?
Doufám, že fotbal a ryby. Loni jsme hrá-
li okresní přebor a letos jsme postoupili do  
1. B třídy na Pardubicku. 

Prý jste vždycky chtěl být víc fotbalista než ho-
kejista.
Ano, to je pravda. Já mám radši fotbal než ho-
kej. Tenkrát jsem si vybral hokej. V žádném 
případě neříkám, že toho lituji. Ale kdybych 
dostal na výběr, zda v televizi sledovat fotbal, 
nebo hokej, tak si vyberu fotbal.

Co děláte ve svém volném čase? Máte čas třeba 
na kulturu?
Mám tři děti a nejmenší holce je pět, takže 
jsme se za poslední dobu nikam moc nedostali.  
S manželkou a dětmi o prázdninách rádi cestu-
jeme. Mimo prázdniny ten čas tam třeba není. 
Například na lyžování.

Tady v Krkonoších na to čas mít budete, ne?
Ve 2. lize je toho času více. Musím říci, že to 
letos poprvé po dvaceti letech bude Silvestr, 
který strávíme na horách.

Dělají vaše děti nějaký sport, aby třeba jednou 
byly vrcholovými sportovci jako vy?
Starší dcera tancuje. Syn hraje hokej za Dyna-
mo Pardubice. Uvidíme, jak mu to půjde. Tam 
je super, že ho nemusím do ničeho tlačit. Jestli 
u toho vydrží, záleží jen čistě na něm.

Dáte si do nového roku nějaké předsevzetí?
Dám. Přeji sobě zdraví. Celé rodině a všem 
známým. To je pro nás všechny to nejdůle-
žitější.

HOKEJOVÝ ÚTOČNÍK
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Potřebujete poradit s hypotékou? 
Zastavte se u nás,  
v Generali České pojišťovně

Dnešní doba je hektická, složitá a mění se každou 
chvílí. Stejně rychle se proměňují i lidské potřeby, 
zájmy, ale i pracovní, soukromé či rodinné závaz-
ky a záležitosti. Řada z nich je složitějších a člověk  
u nich uvítá dobrou radu a vstřícnou pomoc zkuše-
ného a empatického odborníka. Tak tomu je zejména 
ve finančních nebo pojišťovacích službách. Pokud 
ve Vrchlabí hledáte odborníky, se kterými se chcete 
poradit o správném nastavení pojištění, možných 
investicích nebo vaší stávající či budoucí hypotéce, 
stavte se v kanceláři Generali České pojišťovny, kte-
rou najdete v budově bývalého pivovaru.

Zde vám poskytnou rady a vysvětlí danou proble-
matiku dlouholetí poradci Radka Kusá a Miloslav 
Jurčík. Pokud nejste přímo z Vrchlabí a nebo jste 
časově velice zaneprázdněni, jsou oba připraveni si 
s vámi sjednat individuální schůzku a v dohodnu-
tém termínu přijet i za vámi. 

Při jednání s nimi se můžete nezávazně přesvěd-
čit o jejich odborných znalostech, ale i bohatých 

FINANČNÍ SLUŽBY

komerční sdělení14

Miloslav Jurčík | European Financial Advisor, Poradce
Komenského 63, 543 01 Vrchlabí | Tel.: +420 775 051 036 

E-mail: miloslav.jurcik@generaliceska.cz
www.generaliceska.cz

Radka Kusá | Finanční specialista, Poradce
Komenského 63, 543 01 Vrchlabí | Tel.: +420 739 046 715

E-mail: radka.kusa@generaliceska.cz
www.generaliceska.cz

zkušenostech z oboru. Oba mají za sebou mno-
haletou úspěšnou praxi a v jejich prospěch mluví 
velké množství spokojených klientů, kterým po-
skytli komplexní náhled na finanční poradenství 
dle jejich individuálních potřeb. Do rozsahu po-
radenství patří například i výše zmíněné sjednání 
hypoték, ale například i přeúvěrování „drahých“ 
půjček a v neposlední řadě smysluplné nastave-
ní pojistných produktů. Jsou připraveni vám od-
borně poradit i s tím, jak dosáhnout bezpečného 
zhodnocení vašich financí, neboli jak a kam správ-
ně uložit své peníze, aby je inflace neznehodno-
tila. Věděli jste, že to vše pro vás dokáží zařídit  
v Generali České pojišťovně? Pojďme si oba po-
radce ve stručnosti představit.

Radka Kusá
Radka pracuje pro Generali Českou pojišťovnu 
(dříve Českou pojišťovnu) od roku 2013. Předtím 
pár let působila jako manažerka ve sportovním 
areálu. Po mateřské se rozhodla přijmout vý-
zvu ke změně a nastoupila do České pojišťovny.  
„K této práci mě přivedl můj otec, který pro Gene-
rali Českou pojišťovnu také pracuje,“ říká. „Moje 
předchozí práce byla časově velice náročná. Pořá-
dání různých akcí bylo především o víkendu a bylo 
mi postupně více a více jasné, že s malými dětmi už 
toto vypětí absolvovat nechci,“ dodává.

Do pojišťovací „branže“ vstoupila jako úplný no-
váček, ale vzhledem k její oblibě v komunikaci  
s lidmi a obchodní činnosti, se velice rychle zorien-

tovala. „Netušila jsem ze začátku, v jakém rozsa-
hu budu schopna své klienty oslovit, ale netrvalo 
dlouho a pochopila jsem, že tento obor má velký 
smysl a že komplexní poradenství a intenzivní ko-
munikace s lidmi mě naplňuje,“ říká. 

I tato práce je odpovědná a časově náročná, ale lze  
ji lépe časově přizpůsobit potřebám dětí. Neustálé 
vzdělávání, nejen díky legislativním změnám, je 
skutečností, kterou považuje za nezbytnou součást 
své práce. Náročné podmínky a požadavky klade-
né na poradce, jsou možná i tím pomyslným sítem, 
přes které mnoho zájemců o tuto práci neprojde 
nebo je daná náročnost odradí, a to je v pořádku.

Za svoji velkou přednost Radka považuje schop-
nost komunikace a také empatie, díky které klien-
tům rozumí v každé jejich životní situaci a umí na-
jít citlivě vždy to nejlepší řešení „na míru“. „Vážím 
si každého klienta, který má důvěru ve spolupráci 
se mnou. Úcta k lidem, v profesním i osobním ži-
votě, je velice důležitá. Jedině tak lze dosáhnout 
oboustranné spokojenosti,“ uzavírá.

Miloslav Jurčík
Miloslav nastoupil do Generali České pojišťov-
ny v roce 2010, a to na její jičínskou pobočku. Do 
Vrchlabí se přesunul o dva roky později. Předtím 
působil po dobu pěti let u makléřské společnosti. 
Jeho cesta do pojišťovnictví byla poměrně proza-
ická. „Sám jsem hledal před patnácti lety odbor-
nou radu ohledně financování vlastního bydlení. 
Nikde jsem ji nedostal. Nakonec jsem si vše musel 
vyřešit sám a to mě přivedlo k této profesi,“ popi-
suje svoje začátky. 

O jeho přestupu do Generali České pojišťovny roz-
hodlo nejen stabilní zázemí velké společnosti, ale 
též široké portfolio možností služeb a produktů. 
„Vždy záleží na tom, co konkrétní klient požaduje 
a co očekává,“ vysvětluje.

Na této práci si Miloslav pochvaluje, že „není jen 
o práci“, ale mezi poradcem a jeho klienty vzniká 
něco jako přátelství. „Jste s těmi lidmi více navá-
záni, dlouhodobě řešíte jejich potřeby a je poté  
i snadnější správně porozumět jejich cílům,“ říká.

Miloslav rád cestuje a klidně za svými klienty jede 
i pořádný kus cesty. „Je to součást mojí práce  
a rodina to tak vnímá a chápe. Nemám problém za 

klienty dojet od nás z Vrchlabí i do Ostravy, Brna 
či Českých Budějovic,“ dodává. Svého rozhodnutí 
spojit svůj pracovní osud s Generali Českou pojiš-
ťovnou nikdy nelitoval, ale moc dobře ví, že tato 
práce není pro každého. „Ze začátku je potřeba 
rozhodnutí, že tuto práci chcete dělat. Zájemců  
o tuto profesi nám tu prošla spousta. Musíte zkrát-
ka chtít a být na tuto práci naladěn. Je to svobodné 
rozhodnutí, tato práce nabízí kreativní rozhodová-
ní, a to je pro mě velmi motivující,“ uzavírá.

Dne 21. prosince 2019 došlo k významné události. 
Tímto dnem se změnil název pojišťovny, její nové 
jméno zní Generali Česká pojišťovna. 

Kancelář pojišťovny, sídlící v budově bývalého 
pivovaru, z kraje roku spustí facebookový pro-
fil, na který bude přidávat zajímavé informace  
z finanční sféry. Pokud dáváte přednost osobní-
mu jednání a potřebujete-li se poradit, dohodněte 
si s Radkou nebo Miloslavem schůzku. 

V příštím vydání nahlédneme do prostorné kance-
láře, blíže vám představíme produkty a poukážeme 
na nejčastější nedostatky v rámci pojistných rizik.
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GABRIELA JAKOUBKOVÁ, FOTO: ARCHIV KARLA HNÍKA

Krkonoše má prochozené křížem krážem a ze svých vycházek, cest a toulek o tom pro milovníky hor a budoucí 
generace zanechal svědectví v podobě bohatého obrazového díla. Legendární krkonošský fotograf Karel Hník  
v rozhovoru pro Vrchlabinky vzpomíná na své začátky, popisuje místa, na která chodil nejraději, a vyznává se, jaké 
klimatické podmínky se mu nejvíce hodí při jeho práci.

Za 2. světové války jste bydlel s rodiči v Horní Branné 
v podnájmu u Havlových. Jejich syn Jiří se stal později 
jedním z nejznámějších fotografů Krkonoš. Jaký byl 
váš vztah s Jiřím Havlem? Ovlivnil vás po umělecké 
stránce?
Náš vztah byl určitě dobrý, ale že by mě nějak 
ovlivnil, to bych neřekl. Odstěhovali jsme se od 
nich v roce 1945, byly mi tedy tři roky. Známe se 
ale přes různé fotografické spolky, kde jsme se po-
tkávali. Napadá mě, že jsme se možná už dva roky 
neviděli, tak bychom to měli co nejdříve napravit.

Dětství jste prožil v Horní Branné, mládí v Hostin-
ném. Kdy jste zakotvil ve Vrchlabí?
V Hostinném jsem bydlel od roku 1945 do roku 
1965. Pracoval jsem ve Vrchlabí v Kable a nakonec 
jsme se sem s ženou i přestěhovali.

Fotografování bylo vaší zálibou už v dětství. Přivedl 
vás k tomuto koníčku váš tatínek?
Kdepak! Tatínek sice také fotografoval, ale spíše 
byl veliký numismatik. K fotografování jsem se 
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probojoval vlastně tak trochu „načerno“. Peníze, 
které jsem dostával na obědy, jsem si střádal a mís-
to obědů si za ně koupil fotoaparát – bakelitového 
Pionýra. Musel jsem ho schovávat, aby rodiče ne-
měli podezření. Tím pádem jsem ani fotky doma 
dělat nemohl. Dělali jsme je tajně s kamarádem ve 
sklepě, v talířích, pinzetami z kolíčků na prádlo.

To jste tedy nejedl?
Stačilo mi, když jsem si pak doma namazal chleba.

Kolik let vám v té době bylo a kdy jste své fotografo-
vání mohl „zlegalizovat“?
Bylo mi dvanáct let. Když jsem byl na prázdninách 
u tety v Jablonci, přerovnávali rodiče dříví a při 
tom objevili mého ukrývaného Pionýra. Samozřej-
mě bylo se mnou zle, schytal jsem i pár pohlavků, 
ale od té doby už jsem nemusel fotografovat tajně.

Jste především vynikající krajinář. Od počátku jste se 
zaměřoval právě na přírodu, krajinu, hory, nebo jste 
k těmto tématům dozrál až postupem času?
V počátcích jsem fotil snad úplně všechno – školní 
výlety, zvířata v ZOO a tak dále. Krkonoše jsem ale 

fotografoval stále. Jak jsem se dostal ke krajinám, 
už ani nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Nej-
spíš přes různé soutěže, kterých jsem se účastnil od 
svých sedmnácti let.

Měl jste svůj fotografický vzor? Řekl jste si někdy: 
„Chtěl bych fotit jako...“?
Vilém Hekl, který fotil hlavně ve vysokých horách, 
a také Martin Martinček ze Slovenska. Fotil lidi a 
to mě inspirovalo při závěrečné práci na konzerva-
toři výtvarné fotografie (studoval jsem u profesora 
Šmoka). Měli jsme dělat fotoknihu, ilustraci k textu. 
Použil jsem tenkrát text pana Miloše Gersnera (uči-
tel, písmák, psal o horácích). Vybral jsem si příběh 
posledního tkalce v Krkonoších Matěje Pochopa. 
Nechtěl jsem používat žádné blesky ani přisvětlo-
vání, aby zůstal zachovaný kolorit toho prostředí.

Při prohlížení knihy mě napadá – jak tehdy probíhala 
návštěva u Matěje Pochopa?
Přišel jsem za ním do pastoušky na Benecku (dnes 
už nestojí). Mohlo být tak kolem půl deváté ráno. 
Sotva jsem chtěl otevřít dveře, vlétly na mě slepi-

ce. Nemohl jsem ani nahmatat kliku, nakonec jsem 
objevil kousek řemene a zaklepal. Matěj si právě 
mazal bércové vředy a na kamínkách si ohříval 
polévku. Byla tam taková tma, že jsem pochyboval 
o tom, že v ní bude možné něco nafotit. Omluvil 
jsem se, že přijdu za hodinku. Vyšel jsem do lesa, 
sedl si na pařez a přemýšlel, co s tím vším udělat. 
Mezitím se naštěstí trochu vyjasnilo a fotografie 
dopadly dobře.

Byl právě dokument o Matěji Pochopovi první inspi-
rací pro vaši knihu Bejvávalo na horách?
Ano. Když fotografie viděli v časopise Krkono-
še, přemluvili mě, abych v podobných řemeslech  
a činnostech u nás na horách pokračoval. Zpočátku 
jsem se hodně bránil, ale nakonec byla nejen výsta-
va, ale právě i kniha Bejvávalo na horách.

Bylo těžké najít lidi, kteří se těmito řemesly ještě  
v dnešní době zabývají? Byli vždy svolní k fotogra-
fování?
Těžké to bylo, ale zároveň nesmírně zajímavé. Tr-
valo to celé tři roky. Moc rád na to vzpomínám. Jez-

Odpočinout si od fotografování? 
To by mě nikdy nenapadlo!

KAŽDÁ VTERINA JE NOVÁ ŠANCE.

JSME PRO VÁS STABILNÍM PARTNEREM I V PRÍŠTÍM ROCE.

ˇ

ˇ

ŠPINDLERŮV MLÝN

DĚKUJEME VÁM ZA PROJEVENOU DŮVĚRU!
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dil jsem za nimi sám a hlavně nečekaně. Možná je 
to neslušné, ale výsledek byl podle mých představ. 
A každá z těch fotek má svůj příběh, ale to by bylo 
na dlouhé vyprávění.

Studoval jste při zaměstnání. Bylo těžké skloubit 
práci a studium na umělecké škole?
Nebylo to tak hrozné. V týdnu jsem chodil do práce 
a víkendy věnoval škole.

V roce 1990 jste se stal fotografem Správy Krkonoš-
ského národního parku. Jaký rozdíl je v práci fotogra-
fa amatéra a fotografa profesionála?
Rozdíl je to veliký. Už jsem si nemohl fotit jen to, 
co jsem sám chtěl. Na to mi zbývaly zase jen sobo-
ty a neděle. Podmínkou bylo fotit na kinofilm, fotil 
jsem na střední formát 6 x 9 cm, tahal jsem tedy na 
zádech až 15 kilogramů.

Nezměnil se tím váš vztah k fotografování?
Možná mě mrzelo, že jsem na „své“ fotografování 
příliš času neměl, ale na druhou stranu jsem si vážil 
výborného pracovního kolektivu.

Krkonoše máte jistě prochozené křížem krážem. Je 
místo, pohled, který vás tu fascinuje nejvíce?
Takových míst je víc. Například Rýchorský prales 
nebo Luční hora, na které jsou překrásné východy 
slunce. Poslední dobou, už v důchodu, jsem se vě-
noval například detailům na rašeliništích. Hodně 
záleží také na počasí. Je důležité být ve správný čas 
na správném místě.

Za jakého počasí chodíte nejraději fotografovat?
Záleží na tom, kam jdu fotografovat. V Rýchor-
ském pralese se nejlépe fotí, když je mlha a prší. Při 
focení detailů je nejlepší měkké difuzní světlo, a ne 
přímé slunce, a fotím-li otevřenou krajinu, mělo by 
být naopak slunečno a dobrá viditelnost. Zajímavé 
také je, když se právě mění počasí.

A v jakém ročním období jsou podle vás naše hory 
nejfotogeničtější?
Určitě na podzim. Jedním z důvodů je také ten, že 
v létě je tam strašně moc lidí. A v zimě je to už pro 
mě, vzhledem ke stáří, hodně obtížné.

Sledujete práci ostatních fotografů Krkonoš?
Ale ano. S většinou z nich se znám. Rád si prohléd-
nu jejich knížky nebo se zajdu podívat na výstavu. 
Naše generace už pomalu končí a nastupují mladí, 
kteří mají úplně jiné možnosti, nežli jsme měli my.

Vnímáte rozdíl při fotografování krajiny důvěrně 
známé, míst, ke kterým máte osobní vztah, a naopak 
míst pro vás neznámých?
Abych řekl pravdu – v Krkonoších takových míst 
už mnoho nezbylo. Říkával jsem jim „bílá“ místa. 
Většinou mě to táhne tam, kde se mi povedlo něco 
pěkného, a to je zásadní chyba, protože je velmi 
pravděpodobné, že lépe se mi to už nepovede.

Vzpomenete si na své naposledy objevené „bílé“ 
místo?
Byly to Sněžné jámy focené z polské strany.

Jakou fotografickou techniku při fotografování pou-
žíváte?
Mám Nikon a Sony. Sony není zrcadlovka, ale plný 
formát ano, a k tomu mám dva objektivy.

Technický vývoj jde dopředu velmi rychle. Jak se vám 
dařilo například přejít z analogového fotoaparátu na 
digitální?
Bránil jsem se tomu. Ještě do důchodu jsem si kou-
pil velice drahý objektiv, který jsem téměř ani ne-
využil. Až mladí z našeho klubu mě přesvědčili, 
abych si pořídil počítač. Internet ale stále nemám.

Je mezi fotografy také někdy rivalita?
Spíše jen z legrace, takové pošťuchování. Konku-
rence ale samozřejmě není nikdy příjemná.

Je věc nebo okamžik, který se vám nepodařilo zachy-
tit, a dodnes toho litujete?
Takových okamžiků bylo určitě víc, musel bych za-
přemýšlet. Na jeden takový závažnější si ale vzpo-
mínám dobře. Napadlo hodně sněhu, padaly lavi-
ny. Na Studniční hoře, na úbočí k Hřebínku, byly 
opravdu vysoké lavinové kvádry. Vyrazili jsme 

Karel Hník (77)

Narodil se 29. července 1942 v Jilemnici. Pů-
vodním povoláním je strojař-vývojář. Při za-
městnání vystudoval obor výtvarná fotogra-
fie na Lidové konzervatoři v Hradci Králové 
(1981–1983). Roku 1990 se profesionalizoval 
a stal se fotografem Správy Krkonošského ná-
rodního parku a měsíčníku Krkonoše. Od roku 
2003 je v důchodu.

BIO
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tam s kolegyní na lyžích, abychom to zdoku-
mentovali. Když jsme tam dorazili, stál už na-
hoře šéf záchranné služby ze Špindlu a varoval 
nás, abychom už dál nechodili. Pak ale někam 
zmizel, tak jsem neodolal a chtěl si ten kvádr 
nějak nadeběhnout. Musel jsem tedy hodně 
klesat dolů. Měl jsem s sebou tři fotoaparáty. 
Potřeboval jsem si přehodit objektiv. Udělalo 
se mi ale náhle slabo, až jsem si musel na chví-
li sednout. Byla to jen chvíle, ale propásl jsem 
okamžik, kdy se ten kvádr nakláněl, až spadl. 
Byl by to býval nádherný snímek – škoda. Byla 
to výjimečná zimní situace, vím, že něco po-
dobného se mi už nikdy nepodaří. 

Dostal jste se někdy při fotografování na horách 
do situace, kdy jste měl o sebe strach?
I takových situací bylo dost. U lavin člověk ni-
kdy neví. I když jsou už spadlé, vždy se může 
ještě nějaký kousek ulomit. Také při lezení po 
mokrých skalách. Jednou, když jsem lezl v Úp-
ské jámě za prvosenkou a potřeboval jsem vy-
měnit UV filtr, upadl mi a já jen mohl sledovat, 
jak padá dolů. Kdybych uklouzl já sám, nebyl 
by to příjemný dopad. 

Většina lidí to má nastavené tak, že se ve vol-
ném čase věnuje úplně odlišné činnosti, než je 
jejich povolání. Při čem si vy rád odpočinete?
Odpočinout si od focení? To by mě ani nena-
padlo! Co jsem odešel do důchodu, pořídili 
jsme si chatičku se zahrádkou. Tam se odrea-
guji. Fotím už opravdu málo, různé zdravotní 
neduhy mi brání. Chtěl bych se k tomu znovu 
vrátit.

Vaši první publikaci Krkonoše vydalo polské na-
kladatelství. Jak k tomu došlo?
Náhodou. S Ivošem Farským a Mílou Barto-
šem jsme byli služebně v Jelenie Góře v muzeu. 
Navštívili jsme i galerii, kde jsme se potkali  
s Januszem Moniatowiczem. Slovo dalo slovo 
a shodli jsme se, že jsme oba studovali u pro-
fesora Šmoka (on v Praze na FAMU). Spřátelili 
jsme se spolu a dodnes se navštěvujeme. 

Máte ve své rodině nějakého fotografa – pokra-
čovatele?
Mladší vnuk Kuba dokonce vyhrál na dvou 
fotografických soutěžích. Nemá ale čas, musí 
studovat a závodí v cyklistice. Nevím, jestli 
bude ve fotografování někdy pokračovat.

Fotografie z celého světa
Nejlepší velkoformátové snímky českých foto-
grafů přírody z celého světa ze soutěže Czech 
Nature Photo 2019 všech kategorií budou k vi-
dění v Krkonošském centru environmentálního 
vzdělávání alias Krtku od 10. ledna do 26. února, 
a to každé úterý od 15 do 17 hodin. V jiné dny  
a časy je možné snímky zhlédnout po předcho-
zím objednání. Vernisáž celé výstavy se uskuteč-
ní ve čtvrtek 9. ledna od 18 hodin.

Sportovní kluby 
mohou žádat o dotace
Celkem 2,65 milionu korun ve finančních dota-
cích plánuje v roce 2020 rozdělit město Vrchlabí 
mezi sportovní oddíly a kluby jako podporu jejich 
činnosti. „Žadatelem může být pouze právnická 
osoba zabývající se organizováním a provozo-
váním sportovní činnosti (na soutěžní úrovni) 
se sídlem na území města Vrchlabí,“ píše se ve 
vyhlášce městského úřadu. Žádost musí v přílo-
ze obsahovat informace o rozpočtu na rok 2020, 
výsledek hospodaření za rok 2019, souhrnnou 
částku ze členských příspěvků či počet členů or-
ganizace. Žádosti se přijímají na podatelně měst-
ského úřadu na zámku od 2. ledna do 5. února. 
Jednotlivé žádosti projedná komise tělovýchovy 
a sportu zřízená Radou města Vrchlabí, která je 
poté předloží radě města a zastupitelstvu. 

Přednáška o Františku z Assisi
František z Assisi (vlastním jménem Giovanni 
Battista Bernardone), který žil na přelomu 12.  
a 13. století, patří mezi nejvýznamnější, nejzná-
mější a nejoblíbenější svaté. Nejdůležitějšími prv-
ky jeho víry byla chudoba a láska ke Kristu. Svým 
upřímným životem se zasadil o upevnění těchto 
hodnot, které ve středověké církvi prožívaly kri-
zi. Přednášku o něm a jeho díle mohou zájemci 
navštívit ve čtvrtek 30. ledna od 17 hodin ve Fran-
tiškánském klášteře v Hostinném. 

Prověrka na světový pohár
Vejsplachy budou ve dnech 11. a 12. ledna hostit 
Český pohár v běhu na lyžích dorostu a dospě-
lých, kde budou ještě někteří závodníci usilovat  
o možnost kvalifikovat se na světový pohár  
v Novém Městě na Moravě. Starty závodů po oba 
dny jsou o půl desáté dopoledne.

NOVINKY Z VRCHLABSKA

Na Stojáka v Black Hillu
Oblíbená show stand-up komiků Na Stojáka se 
uskuteční v pátek 17. ledna v Black Hill music 
baru v Janských Lázních od 20 hodin. Léčení di-
váků skrze „terapii smíchem“ se tentokrát zhostí 
Ester Kočičková, Tomáš Měcháček a Pavel Tomeš.

Za psa se bude 
platit 400 i 1 000 korun
Zastupitelstvo města Vrchlabí na svém zasedání 3. 
prosince rozhodlo v obecně závazné vyhlášce o výši 
místního poplatku ze psů pro rok 2020. Poplatek se 
platí ze psů starších tří měsíců a každý majitel musí 
ohlásit jeho vlastnictví nejpozději do 15 dnů ode 
dne, kdy jeho pes dovršil tři měsíce života. Roční 
sazba za prvního psa v rodinném domě činí 400 Kč, 
v ostatních domech je to 1 000 Kč. Za druhého a kaž- 
dého dalšího psa zaplatí jeho majitelé v rodinném 
domě 600 korun, v ostatních domech 1 500 Kč. Za 
psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, poplatek 
činí 150 Kč. Poplatek je splatný do 30. dubna.(jš)
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Kvalita silniční sítě v Královéhradeckém kraji se ne-
ustále zvyšuje. Hejtmanství prostřednictvím společ-
nosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a. s. 
investovalo v roce 2019 do oprav a rekonstrukcí ko-
munikací více než jednu miliardu korun. Mezi ty nej-
významnější akce patří dlouho očekávaná výstavba 
mostu ve Svinarech nebo přeložka silnice z Robous 
do Valdic. Podobně štědrý by v tomto ohledu měl být 
i nastávající rok 2020.

„Do obnovy krajské silniční sítě, tedy silnic II. a III. 
třídy a mostů, dáváme už třetí rok přes miliardu 
korun, což je více než dvojnásobně oproti předcho-
zímu období,” říká 1. náměstek hejtmana Králové-
hradeckého kraje Martin Červíček.

Nastává tak trochu paradoxní situace. I kdyby 
kraj chtěl do svých komunikací investovat ještě 
více peněz, tak to není technicky reálné. „Sou-
časný objem rekonstrukcí krajských komunikací 
a silnic I. třídy, které jsou ve vlastnictví státu, je 
na hranici možností propustnosti komunikací 
při uzavírkách a následných objížďkách. Průjezd 
Královéhradeckým krajem v letních měsících je již 

dnes na některých místech od uzavírky k uzavír-
ce. Zvýšení jejich počtu by mohlo kraj paralyzo-
vat,” míní Martin Červíček.

Servis kolem silničních staveb pro hejtmanství 
kompletně zajišťuje společnost ÚDRŽBA SIL-
NIC Královéhradeckého kraje a. s. V roce 2019 se  
v rámci 38 projektů zrekonstruovalo 80 kilometrů 
silnic a 14 mostů. „Kromě velkých rekonstrukcí 
jsme zajistili ještě souvislé opravy 20 kilometrů 
silnic a pokládku mikrokoberců na 38 kilome-
trech. Celkové náklady na tyto opravy dosáhly 
125 milionů korun, což je nejvíce v historii,” zmi-
ňuje ředitel silničářů Jiří Brandejs.

Královéhradecký kraj využívá k financování ko-
munikací několik zdrojů. Stěžejní jsou prostředky 
z vlastního rozpočtu, z něhož se do rekonstruk-
cí silniční sítě dalo více než 222 milionů korun. 
„Nejvýznamnější stavbou financovanou z kraj-
ských peněz byl most ve Svinarech, který jsme  
v květnu otevřeli po více než dvou letech,” připo-
míná Martin Červíček klíčový projekt za 78 milio- 
nů korun. 

Důležitým pramenem je také Integrovaný regio-
nální operační program (IROP). „Z něj byla finan-
cována například přeložka silnice II/286 z Robous 
do Valdic. Letos zde bylo prostavěno 85 milionů 
korun z celkových více než 200 milionů,” uvádí Jiří 
Brandejs. Dalších téměř 50 milionů z IROPu se le-
tos prostavělo na silnici II/326 z Nového Bydžova 
do Myštěvsi a stejně tak na silnici II/300 z Prkenné-
ho Dolu přes Žacléř do Královce.

S opravami silnic v Orlických horách, na Broumov-
sku a na Náchodsku za více než 178 milionů korun 
zase velmi pomohl operační program Interreg V-A 
Česká republika - Polsko. K dalším zdrojům patří 
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a Ope-
rační program životního prostředí.

V nastaveném trendu budou silničáři pokračo-
vat i v roce 2020. V plánu mají začátek 10 úplně 
nových staveb za více než půl miliardy korun.  
K tomu budou dokončovat dvanácti projektů z mi-
nulého roku za podobnou částku. Proinvestovat by 
se tak na silnicích a mostech mělo 1,039 miliardy 
korun s DPH. „Investice ve výši minimálně jedné 
miliardy korun ročně jsou naprosto nezbytné pro 
to, aby se kvalita silniční sítě plošně zlepšovala,” 
dodává Martin Červíček.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové - Plačice
Tel.: 495 540 211 | Fax: 495 533 973

E-mail: uskhk@uskhk.eu
www.uskhk.eu

ÚDRŽBA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Na krajských silnicích  
se prostavěla více než miliarda

II/320 Přepychy - Záhornice

II/302 Starostín - Broumov

silnice II/324 Dolní Přím - Stěžery

III/3008 Zábřezí Třebihošť

II/295 Špinledův Mlýn, skalní svah U Přehradykomerční sdělení22
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Týdenní produkce kabelů z Kabla 
by obkroužila celou zeměkouli

Délka rovníku, který dělí naši planetu na severní a již-
ní polokouli, činí přibližně 40 075 kilometrů. Množství 
kabelů o zhruba stejné délce vyrobí i podnik Kablo 
Vrchlabí. A to za jeden jediný týden. Většina z nich poté 
zamíří do automobilek a následně pod kapotu aut.

Když vstoupíte do výrobních hal vrchlabského 
Kabla, ocitnete se v prostředí plném velkých au-
tomatických strojů, měřicích a kontrolních zaříze-
ní, kovových cívek a svižně pádících měděných 
drátů. Doslova před očima se vám obří měděné 
svitky mění v tenké drátky neboli jádra, na která 
pak další stroje nanášejí izolační PVC materiály,  
a tento produkt se následně posouvá chladicím 
žlabem, kde je opakovaně prochlazován přefil-
trovanou vodou čerpanou z nedalekého Labe. 
Nakonec se pak namotává na velké cívky, a sotva 
je cívka namotaná, hned poblíž jsou připraveny  
k nahrazení další, aby se mohlo pokračovat.

NÁVŠTĚVA TOVÁRNY

Zkrátka a dobře na nějaké velké rozjímání či pře-
mítání nad průběhem výrobního procesu tu není 
příliš čas. Tažená měděná a následně i izolovaná 
jádra se tu extruzními stroji posouvají rychlostí až 
jeden kilometr za minutu. Tomu následně odpo-
vídá i celkový výsledek produkce. „Týdně vyro-
bíme 35 až 40 tisíc kilometrů kabelů, což je vlastně 
jednou kolem zeměkoule,“ vypočítává provozní 
ředitel podniku Pavel Mečíř. „Za rok vyrobíme 
kabely o délce více než dvakrát na Měsíc a zpát-
ky,“ dodává. Na hotové kabely a vodiče pak čeka-
jí především dodavatelé do velkých automobilek, 
kam míří zhruba tři čtvrtiny zdejší produkce, ale  
i výrobci takzvané bílé techniky, což jsou napří-
klad žehličky, varné konvice či další domácí elek-
trospotřebiče.

Čísla o objemu výroby na obyčejného člověka pů-
sobí impozantně. Stejné to je i u množství surovin, 
které se na to spotřebuje. „Každý měsíc dováží-

me zhruba tisíc tun mědi ve zhruba pětitunových 
svitcích, a to především z Polska a Německa. Ve-
dle toho za stejné období bereme 900 tun surovin 
pro izolační materiál,“ říká Mečíř. Z výše popsa-
ného je tak patrné, že v Kable si dělají i samotnou 
předvýrobu. 

Přestože proces přeměny měděného svitku a che-
mických polymerových látek do konečného kabe-
lu s předepsaným průměrem a správně smotaný-
mi vodivými vlákny je vysoce sofistikovaný, jeho 
výroba prakticky vůbec nezatěžuje okolní životní 
prostředí. „Na chlazení bereme vodu z Labe, ale 
fungujeme jako jakási čistička. Po procesu ji tak 
vracíme do koryta v ještě lepší kvalitě, než jsme 
ji odebrali. Určité emise jsou při extruzi, ale ne-
jsou takové, abychom byli nuceni je pravidelně 
měřit a reportovat. Jediné, čím zatěžujeme život-
ní prostředí, je kamionová doprava,“ říká Tomáš 
Franc, který je v Kable manažerem zodpovědným 
za řízení systémů kvality, bezpečnosti a životního 
prostředí. „Naše výroba je zkrátka čistá, není to 
žádná špinavá práce,“ dodává.

Přestože samotná výroba kabelů a vodičů není 
ekologicky škodlivá, má však velké nároky na 
energii. Podle Pavla Mečíře Kablo za rok obvykle 
platí zhruba 50 milionů korun za energie a napří-
klad v loňském roce činila energetická náročnost 
947 kilowatthodin na vyrobenou tunu produk-
tu. Zajímavým údajem je, že k tavení granulek  
z PVC dochází při 150 až 200 stupních a roztavená 
izolační hmota se v extruzních strojích nanáší na 
tažená jádra.

Výroba tak obrovského množství kabelů a vo-
dičů klade veliké nároky na logistiku a včasnou  
a pravidelnou dopravu surovin. Kablo sice drží 
bezpečnostní zásoby surovin, ale ty vystačí jen 
několik málo dní. „V minulosti se nám stalo, že 
jsme kvůli zasněženým přechodům v horách na 
hranicích čekali řádově hodiny na polskou měď,“ 
vzpomíná Mečíř s tím, že pokud dojde k obdobné 
situaci, nezastaví se výroba zcela, ale na určitou 
dobu se například odstaví hrubotah.

Určitou změnu výrobního procesu v Kable může 
přinést pokles poptávky automobilového prů-
myslu či přeorientování výroby automobilek  
z klasických dieselových motorů na elektromo-
tory. „Nešlo by však o nějakou fatální změnu. 
Základ vodičů je stejný, ale v některých ohledech 
bude muset k produktovému posunu dojít. Ne-
půjde však jen o vodiče, ale celou vnitřní komu-
nikační síť toho automobilu,“ říká Mečíř, podle 
něhož lze vodiče z Vrchlabí nalézt pod kapotou 
aut vyprodukovaných v koncernech Volkswagen, 
KIA, Hyundai, Jaguar či Mercedes. Velkou výho-
dou podnikových extruzních strojů však je, že do-
kážou vyrábět i jakýkoliv jiný sortiment kabelů. 
Jako perličku oba manažeři dodávají, že v Kable 
se vyrábějí i vodiče pro detonační účely.

V současné době vyrábí Kablo Vrchlabí na 100 
procent lidské kapacity a stále má otevřený ná-
borový program, protože strojní kapacita by ještě 
umožnila rozšíření výroby. Vedení podniku je na 
své dlouholeté zaměstnance náležitě hrdé. „Naši 
operátoři ve výrobě jsou zodpovědní za to, co 
z firmy jde ven. Velice si vážím lidí, co tu jsou, 
protože za nimi už nikdo v celém procesu není. 
Oni drží naši kvalitu – a zkrátka přijali ji za svou,“ 
uzavírá Tomáš Franc.

Manažeři Kabla Vrchlabí Pavel Mečíř a Tomáš Franc.

JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: JIŘÍ ŠTEFEK, PETR TICHÁČEK
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Pokořitel 
osmitisícovky
Radoslav Groh se do Vrchlabí přistěhoval ze Dvo-
ra Králové v roce 2003. Hory mu okamžitě přirostly  
k srdci a svůj život s nimi velmi pevně propojil. Věnuje 
se skalnímu lezení, horolezení, skialpinismu a nebo 
po horách alespoň stále běhá. 

Radek má na svém kontě výstup na obávanou 
osmitisícovku, stejně jako náročné přelezy ve svě-
tových horách. Zároveň vítězí v horských bězích  
i skialpinismu, kdy vyhrál poslední ročníky kul-
tovního skialpového závodu Noc tuleních pásů. 
Radek je rovněž dobrovolným členem Horské 
služby ve Špindlerově Mlýně. Dřív se věnoval 
sportu vrcholově, dnes už ale pracuje v HUDY na 
pozici marketingového manažera a sportu se vě-
nuje pouze ve svém volném čase.

Maminka trenérka ho vždy vedla k atletice, což 
byl skvělý základ pro všechny ostatní sporty. Do 
reprezentačního atletického i skialpinistického 
týmu byl Radek zařazen už při studiu na vrch-
labském gymnáziu. Do závěrečného maturitního 
ročníku pak už nastoupil do Jilemnice, kde byli 
k jeho náročnému sportovnímu programu přeci 
jenom přívětivější. Základnu má dodnes Radek 
právě tady ve Vrchlabí, běhá po okolních horách, 
pěšky i na skialpech, a vyjíždí odtud do nedale-
kých skalních měst.

Na horách je vše divoké
Odkud pochází tvoje přezdívka „Radar“?
Tu mám od bráchy, který dává přezdívky kaž- 
dému. Nesouvisí ale s lezením – je ze seriálu 
M*A*S*H.

Jaké je tvé nejoblíbenější místo na skalní lezení?
Adršpach. Tam je to nejbáječnější.

Nejoblíbenější místo na skialpy?
Měl jsem to štěstí, že jsem toho na skialpech pro-
běhal opravdu mnoho, ale nejspokojenější jsem 
přeci jenom tady u nás v Krkonoších. Je to taková 
pohodová romantika.

SKIALPINISTA

Těšíš se vždy na první sníh, abys mohl vyrazit na 
skialpy?
Těším se moc, už aby to propuklo! Nejlépe, aby 
Krakonoš hned do začátku nasypal alespoň dva 
metry sněhu. Taky doufám, že brzy natečou ledy 
v Labském dole.

Byl jsi někdy pod lavinou?
Ano byl, naštěstí jsem se vždy dokázal sám, re-
spektive svépomocí vyhrabat. Laviny k horám bo-
hužel patří, proto je třeba, aby každý, kdo plánuje 
pokoušet štěstí v horách, byl na toto nebezpečí 
připravený, a to jak z hlediska vybavení (vyhledá-
vač, sonda, lopata), tak i především potřebnými 
znalostmi a dovednostmi.

Čím si tě hory tak získaly?
Zbožňuji tu svobodu. V běžném životě je čas-
to hodně věcí nalajnovaných, zorganizovaných, 
mnohdy dopředu předvídatelných. Na horách je 
vše naopak divoké, nespoutané… Záleží jen na vás.

Jaký byl tvůj nejtěžší horský výstup?
Těžko říct, každý vystup má své specifické obtíže, 
ale náš poslední prvovýstup Boys 1970 na Huan-
doy Nord byl náročný. Kombinoval v sobě lezec-
ké obtíže s objektivním nebezpečím stěny, a to dá 
lezci zabrat.

Peru – uctění obětí  
Huascaránu 1970
Povyprávěj nám, prosím, něco o této záležitosti.
Příští rok tomu bude přesně padesát let od chvíle, 
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kdy se parta skvělých mužů naposledy rozloučila 
s věžemi rodného Skaláku. Nastoupila odvážnou 
cestu, jejímž cílem byly vrcholky peruánských Bí-
lých Kordiller. Měli sen! Chtěli ukázat světu, že  
v Československu jsou horolezci, kteří se dokážou 
porvat i s těmi největšími horskými výzvami. Měli 
zkušenosti, tvrdý trénink, houževnatost a ne-
zlomnou vůli. Byli nejlepší. Co však neměli, bylo 
štěstí. Štěstí, bez kterého ani ten nejlepší lezec ne-
zmůže nic. Byla noc, poslední květnový den roku 
1970. Přišlo zemětřesení tak silné, že zacloumalo 
i se samotným Huascaránem. Z hory se valila ni-
čivá masa ledu a kamení. Tábor československé 
expedice navždy zmizel ze světa a s ním i životy 
čtrnácti členů výpravy. 

Naším cílem bylo odjet do Peru a navázat tam na 
práci mužů z roku 1970. Vyrazili jsme v srpnu. 
Mezi členy naší výpravy byl Marek Holeček, moje 
sestra Karolína, Tomáš Galásek, režisér a hlavní 
kameraman. Libor Dušek, který je jedním z hlav-
ních tvůrců projektu, odjel do Peru až v září. Při-
letěli jsme do Limy a vydali jsme se po prvních 
stopách československé expedice v Peru 1970. 
Po odjezdu do hor jsme se vrhli na aklimatizační 
výstupy. Zlezli jsme Nevado Pisco (5 752 metrů) 
a šestitisícový vrchol Chopicalqui (6 354 metrů). 
Oba vrcholy jsem zároveň sjel na lyžích. Bohužel 
mě v průběhu aklimatizace potkaly zdravotní 
problémy, ze kterých mně pomohly až léky, pro 
které mi běžela sestra až do 40 km vzdáleného 
města.

Když jsem se zotavil, přišel čas zahájit vlastní vý-
stup, který jsme měli naplánovaný direct východ-
ní stěnou severního Huandoye přímo k vrcholu. 
Nahoru bylo potřeba postupovat rychle vzhle-
dem k permanentnímu nebezpečí pádu kamení. 
Vlastní lezení kombinovalo náročné skalní lezení 
s příjemnějšími mixovými pasážemi. Druhou noc 
jsme byli nuceni bivakovat na skalním žebru. Měli 
jsme však štěstí na dobré počasí a docela jsme se 
i vyspali. Poslední den už bylo lezení přívětivější 
a chvíli před polednem jsme si užívali rozhledy  
z vrcholu. Ještě nás trochu potrápil sestup, kdy 
se nám do cesty stavěly velké ledovcové trhliny  
a oproti plánu jsme i více slaňovali.

Když zpětně hodnotím naše peruánské dobro-
družství, bylo to báječné. Občas show, občas adre-
nalin. Věděl jsem, že snaha o navázání na odkaz 
expedice Peru 1970 představuje obrovský závazek. 

Ale všichni z naší party dělali maximum, abychom 
vše zvládli jak z lezeckého, tak filmařského hledis-
ka, a já věřím, že se to povedlo.

K výročí tragické výpravy do Peru 1970 připravujete 
film. Jak bys jej představil?
Příběh tragické expedice bude filmovým divákům 
připomenut prostřednictvím autentických výpo-
vědí pozůstalých od tehdejších členů expedice. 
Zároveň budou prezentovány unikátní dobové 
záběry a archivní materiály. V Peru jsme usilovali 
o zmapování cesty účastníků tehdejší českoslo-
venské expedice ještě před odchodem do osud-
ného tábora. Diváci se tak mohou těšit na záběry 
z deštného pralesa, dekadentního prostředí pe-
ruánských těžařských oblastí a nejvýše položené 
železnice v Americe, dále na rybářské přístavy na 
pobřeží Pacifiku. 

Stranou kamery nezůstala ani peruánská met-
ropole, jejíž dynamika kontrastuje s poklidným 
životem domorodců na úpatí Bílých Kordiller. 
Emotivní jsou zejména záběry z míst, kde se na-
cházel tábor expedice, stejně jako záběry pomní-
ku, který připomíná osudovou tragédii. Rozsah 
neštěstí, které postihlo oblast pod Huascaránem, 
si divák uvědomí při sledování dronových zá-
běrů osady Yungay, která byla zemětřesením  
v podstatě vymazána z mapy. Exkluzivní záběry 
máme především z vlastního prvovýstupu. Vel-
ké množství filmového materiálu vzniklo přímo 
ve stěně a ten je díky tomu plný autentického 
napětí a dynamiky. Aktuálně probíhá dotáčení 
v nejatraktivnějších částech Českého ráje a Jizer-
ských hor, které dotváří osu celého příběhu.

Dva týdny po návratu z Peru jsi rovnou vyrazil na 
cesty. Kam?
Letěl jsem do Patagonie. Ve čtvrtek jsem se rozho-
dl, koupil letenky a v pátek letěl. Patagonie je úžas-
ně divoká a lezení je zde výjimečně krásné. Cílem 
naší lezecké skupiny ve složení Jindra Hudeček, 
Michal Brunner a já bylo prostoupit na legendár-
ní Cerro Torre. Bohužel štěstí nám ne úplně přálo  
a my se museli otočit nedaleko hlavního vrcholu.  
V podobném místě jsme se otáčeli i v roce 2016, teh-
dy se nám ale podařil i zimní výstup na Fitz Roy.

Plánuješ o svých cestách i veřejně povyprávět?
Ano, nejblíže k Vrchlabí budu vyprávět o našem 
peruánském dobrodružství 22. ledna v Horolezec-
kém muzeu v Turnově.
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NA POKEC

Blízká objetí 
trojího druhu
Jako dítě jsem vyrůstala na amerických filmech, 
které k nám ve velkém začaly proudit hned po 
revoluci. Pokud pominu tituly jako Panenka 
Chucky, Critters nebo Gremlins, tak snad v kaž-
dém více či méně rodinném filmu jsem pozoro-
vala jeden jev, jenž byl ještě relativně do nedávna  
v naší rodině, a troufám si říci, že i v celé naší 
zemi, nevídaný. Bylo jím všudypřítomné objímá-
ní a líbání na pozdrav. Herci na filmovém plátně 
pronášeli slova jako „miluji tě“ nebo „mám tě 
rád/a“ s takovou lehkostí a četností, jako kdyby 
měli říct „namažu si chleba s máslem“.

Připadalo mi to divné, opravdu hodně divné. 
Nedokázala jsem si představit, že bych mamku 
nebo taťku objala a řekla jim, že je miluji. Studem 
bych se propadla. A přátelský polibek na po-
zdrav? Proboha, to jim nestačí říci si prostě „čau, 
ahoj, nazdar, …“? Bylo to směšné. Ještě směšnější,  
z dnešního pohledu, ale bylo, jak mi neděla-
lo žádný problém se poměrně rychle ztotožnit  
s filmovými výbuchy, střílečkami nebo padajícími 
mrakodrapy. Ale jakmile jsem viděla americkou 
rodinku loučící se na cestě do školy a do práce, jak 
se na prahu dveří objímají a všichni si navzájem 
říkají „miluji tě,“ měla jsem z toho kopřivku. Při-
padalo mi to strojené a nepřirozené.

Nejsem moc mazlivý typ. Ale když to na mne  
v dětství jednou za čas přišlo, přitulila jsem se  
k mamce a v rytmu jejího srdce jsem si užívala 
naši vzájemnou blízkost a její vroucnost – hřála 
totiž jako kamínka. Když došlo k nějaké lapálii a já 
se cítila jako malá holčička s ještě menší dušičkou, 
byla jsem ráda, že mám tátu, který za mnou pevně 
stojí, a že má ten úžasný dar přesvědčit člověka, 
že nic není tak horké, jak se na první pohled zdá. 
Ale že bychom se na cestě do školy s rodiči loučili 
v objetí s „mám tě ráda, miluji tě“? Nic takového 
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u nás neprobíhalo. Ani u svých vrstevníků jsem 
nic podobného nepozorovala. Naše mám tě rád/a 
zkrátka vyjádřila jedna rychlá pusa na rozlouče-
nou nebo na dobrou noc. 

Po narození našich dětí jsem si uvědomila zvláštní 
věc. Uvědomila jsem si, jak moc jsem jako matka 
zranitelná. Od okamžiku, kdy jsem na svět při-
vedla první dítě, nesnesu pohled na násilí, zvláště  
když je páchané na dětech, starých lidech nebo 
zvířatech. Dnes se vlastně dokážu dívat (pokud 
mám vůbec chvilku času na televizi) akorát tak na 
romantické blbiny, nad kterými jsem ještě done-
dávna ohrnovala nos. 

V době, kdy naše maličká začala povyrůstat, jsem 
se začala obávat, že zdědila moje nemazlící geny. 
Jakmile jsem si ji přivinula k sobě a chtěla se s ní 
pomačkat, vysmekla se mi jako lasička a s fňuká-
ním utíkala pryč. Bylo mi to líto, ale nechala jsem 
ji. Naštěstí nemazlící geny časem otupěly a já si 
tak dnes vychutnávám každý okamžik, kdy se mi 
při vyzvedávání ze školky vrhá kolem krku, a to  
i přes to, že je tam moc spokojená. S naším malým 
je to už od malička o něco radostnější. Z tulícího 
hlediska je totiž po tatínkovi. Přijít ke mně, zaklo-
nit hlavičku a říci: „Pusinku, maminko!“, mu ne-
dělá vůbec žádný problém. V tu chvíli zapomenu 
na všechna hovínka, která mu již několik měsíců 
vyklepávám z kalhot.

Není důležité, kolikrát do roka vás kdo obejme. 
Důležité je, aby objetí přišlo v době, kdy to nejvíc 
potřebujeme. A tak vám, moji milí čtenáři, přeji 
do nového roku co nejvíce přátelských, rodinných  
a mileneckých objetí, která přijdou na tom správ-
ném místě a ve správnou chvíli.




