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Je tu rok 2021. Myslím, že snad 
všichni – nebo alespoň velká většina 
z nás – si přejeme, aby tento nový 
rok už nebyl tak podivný jako rok 
předcházející. Splní se to? Upřímně 
řečeno jsem v tomto ohledu velký 
skeptik. Koronavirus asi jen tak nez-
mizí a ještě si nepochybně vybere 
svou krutou daň na lidských živo-
tech, zaniklých firmách či finančních 
těžkostech. BOHUŽEL. Uplynulý 
rok však i ve svých nepříznivých 
podmínkách poskytl lidem čas na 
chvíli se zastavit a zamyslet se nad 
sebou. Umožnil jim trochu si srovnat 
hodnoty a podívat se na svět jinýma 
očima. Tedy něco, na co se dlouhou 
dobu kvůli všednímu shonu ne-
dostávalo času ani pomyšlení. Nyní 
jde o to, jak moc každý tuto příleži-
tost využil a zda si z ní něco odnesl. 
Myslím, že to „něco“ bude potřeba  
i letos. Důležité je však i přes to 
všechno myslet pozitivně. Za celou 
redakci Vrchlabinek vám proto do 
roku 2021 přeji pevné zdraví a hodně 
štěstí. A železné nervy!
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Petr Dědek, 
podnikatel a mecenáš

Ivona Čivrná, 
ředitelka DDM Pelíšek

Martin Kalenský, nákupčí

Martin Babič, 
obchodník s vínem

Ivan Bäuml, 
jednatel cestovní kanceláře

Radka Kusá, 
finanční specialista

Rok 2020 se černým písmem 
zapíše do dějin, do učebnic 
dějepisu, ale také ekono-
miky. Všichni hrajeme ve 
velkém filmu jménem CO-

VID-19, který nám ukázal, jak je svět zranitelný 
a nepřipravený. Věřím, že se všichni poučí a že 
tato událost nezanechá na dalších generacích 
mnoho šrámů. 

Chudák rok 2020, ten dostal 
na frak, asi je rád, že už to má 
za sebou. Většinu času si hrál 
na honěnou s covidem, opat-
řeními, zákazy a příkazy a nic 

pořádného nestihl. Kdo ví, co si ten ROK pomyslí, 
když se ohlédne... Těch pár hezkých dní si nestihl 
ani užít. Je mi toho roku tak trošku líto… Pokud 
se ohlédnu já, vážím si každé hezké vzpomínky 
na milé drobné věci, které jsme dřív považovali 
za samozřejmost – setkání s přáteli a kamarády, 
rodinou, děti v tělocvičně a na táboře, smích, bez-
starostnost, bezprostřednost... Všiml sis, milý roku 
2020, jak se nám změnily děti? Co jsi jim vše sebral? 
No, a tak tě pěkně prosím, už se k nám nevracej  
a pošli nám sem nějakého lepšího kamaráda! 

Rok 2020 se velmi těžko hod-
notí. Myslím, že jsme si všich-
ni prožili hodně neobyčejný  
a svým způsobem asi i trošku 
smutný rok. Spousta lidí bo-
hužel nemohla žít svůj stan-

dardní sociální život. Mnohdy jsme ani nemohli 
navštěvovat své blízké, obejmout je, říci jim, jak 
moc nám na nich záleží. Některým to bohužel již 
ani neřekneme. Přál bych nám všem, aby byl příští 
rok veselejší a vše se vrátilo rychle do normálu. 

Jelikož se pohybuji v gast-
ro prostředí, tak jej bohužel  
z důvodů covidové pande-
mie nemohu hodnotit klad-
ně. Rok 2020 byl každého, 

kdo se pohybuje v gastronomii, extrémně tur-
bulentní. Covidové jaro se dalo přežít díky eko-
nomické konjunktuře z let minulých, léto bylo 
dobré, závěr roku tragický. Víno se ale nekazí, 
ba naopak, tak snad ty další roky budou pravým 
opakem roku 2020.

Hodnotit rok 2020 lze z růz-
ných úhlů. Pokud jej hod-
notím jako občan, tak to byl 
rok, který prověřil naši trpě-
livost, solidaritu a ukázal, 

že by měl být člověk pokorný k životu samému. 
Pomohl uvědomit si, že jsme součástí přírody  
a nemáme zde žádné zvláštní výsady. Pokud 
jej hodnotím jako podnikatel, tak byl zkouškou, 
jak přežít. Řekl bych, že ještě není všem dnům 
konec a i v roce 2021 budeme dále sklízet plody 
nezodpovědné politiky naší vlády. Ale to je na 
delší povídání.

Rok 2020 vnímám jako mož-
nost se hlouběji zamyslet 
nad kvalitou našich životů. 
Věřím, že mnoho z nás si 
nyní více váží svého zdraví, 

zaměstnání a též pohybu bez omezení. Tento ná-
vrat k PŘÍTOMNOSTI hodnotím velmi pozitivně, 
nicméně z pohledu ekonomického to pro mnoho 
lidí byla, je a bude velmi drahá zkušenost.

ANKETA

Jak hodnotíte rok 2020?
FULL ELECTRIC

NOVÉ SUV
PEUGEOT E-2008

PEUGEOT I-COCKPIT® 3D

DOJEZD > 300 km

NABITÍ NA 80 % ZA 30 MINUT

Od 4. 1. 2021 volejte a rezervujte si předváděcí jízdu na tel.: 602 160 421

Zažijte maximální potěšení z jízdy za volantem plně elektrického SUV Peugeot e-2008! Užijte si naplno možnosti moderní e-mobility, jako jsou jedinečné zrychlení díky 
okamžitému točivému momentu, dokonale plynulý a tichý chod motoru s dojezdem více než 300 km nebo řada nejmodernějších technologií a asistenčních systémů. Zažijte 
volnost pohybu i v zelených zónách s omezeným provozem díky elektromotoru s nulovými emisemi CO2. Vyberte si z režimů řízení Sport, Normal a Eco a přizpůsobte svůj vůz 
konkrétním podmínkám. Vstupte s námi do nové éry mobility!

Udávaná vzdálenost odpovídá 310 km podle měření metodou WLTP 2019. Nabití na 80 % kapacity 
baterie za 30 minut platí v případě nabíjení z veřejné stanice o výkonu 100 kW.
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Práce na horách se změnila, 
ale všichni ji máme rádi

Jak zasáhla pandemie covid-19 do práce horské služby v Krkonoších nebo jak se proměnila práce záchranářů 
horské služby za několik posledních desetiletí, na to jsme se zeptali náčelníka horské služby v Krkonoších 
Pavla Jirsy, který nám vyprávěl i o tom, jak se k této práci dostal, a prozradil, co musí umět každý, kdo chce 
tento sbor horských záchranářů posílit.

Jak jste se dostal k horské službě?
Od mládí jsem provozoval závodní lyžování, tak-
že jsem se pohyboval po sjezdovkách. A líbilo se 
mi, jak tady chlapi od horské služby v červených 
bundách pomáhají lidem, když se jim něco stane. 
Následně jsem se dostal i k horolezectví. Lyžování 
a horolezectví je v podstatě spojené a vyústilo to  
v můj zájem o horskou službu. V roce 1985 jsem se 
stal čekatelem, následně jsem se pak propracoval 
na dobrovolného člena a v roce 1996 na zaměstnan-
ce horské služby. 

Prozradíte, co jste dělal před tím, než jste se stal pro-
fesionálním záchranářem?

NÁČELNÍK HORSKÉ SLUŽBY

Po dokončení střední lesnické technické školy  
v Trutnově jsem šel jako sportovec do armádního 
sportovního klubu Dukla Liberec. Když jsem se 
vrátil, nastoupil jsem u Krkonošského národního 
parku jako inspektor státní správy a ochrany pří-
rody. Už v tu dobu jsem se začal pohybovat po ho-
rách. Poté jsem pracoval u vodovodů a kanalizací  
a získal byt ve Vrchlabí. Následně jsem se stal se-
zónním zaměstnancem horské služby, což předsta-
vovalo práci jen na zimu. Přes léto jsem dělal výš-
kové práce. V roce 1996 jsem nastoupil na celoroční 
pracovní poměr u horské služby.

Proč jste se přihlásil do čela horské služby? Jaké jste 
musel splnit předpoklady pro tuto funkci?
Já jsem už od roku 1996 dělal zástupce náčelníka 

horské služby v Krkonoších. V podstatě mi to při-
šlo jako logické vyústění se přihlásit do výběro-
vého řízení na náčelníka, když můj předchůdce, 
kolega Adolf Klepš, zemřel. Podmínky, které jsem 
musel splňovat – být cvičitelem horské služby, což 
jsem byl, a mít praxi, kterou jsem už měl jakožto 
zaměstnanec. To všechno jsem splnil a výběrové 
řízení jsem vyhrál.
 
Zmínil jste cvičitelství horské služby. Co to znamená?
Cvičitelství znamená to, že učíme další naše zá-
jemce o dobrovolnou činnost, ale i zaměstnance, 
protože v průběhu roku máme několik školení  
a přípravných kurzů, které vedou právě cvičitelé. 
Aby se člověk mohl stát cvičitelem, tak musí mít už 
nějakou praxi u horské služby a musí absolvovat 
cvičitelské kurzy.
 
Udělal jste v horské službě nějaké koncepční změny 
oproti svému předchůdci?
Tím, že jsem dělal zástupce svému předchůdci, 
jsem moc změn nedělal, protože jsme s mým před-
chůdcem spolupracovali. Myslím si, že to fun-
govalo, tak jak mělo. Samozřejmě doba se vyvíjí  
a je třeba se tomu přizpůsobovat, ale hned po mém 
nástupu jsem nic významně neměnil.

Jak vám vaše práce zasahuje do osobního života?
No (smích), to by byla otázka spíše na manželku. 
My všichni, kteří jsme u horské služby, máme 
tuto práci rádi. Ale vzhledem k tomu, že se lidi 
na horách zraní neplánovaně, prakticky kdykoli,  
v kteroukoli dobu, musíme být všichni připraveni. 
Když je nějaký zásah a nejsme někde mimo, tak se 
toho účastníme, i když nejsme zrovna v práci, nebo 
je to někdy v noci, prostě musíme vyrazit. Takže 
to do mého osobního života zasahuje celkem dost.

Jak se k vašemu povolání staví vaše rodina? 
Já už mám velké děti, takže ty už jsou v pohodě. Co 
se týče manželky, ta si na to už za ty roky zvykla.

U horské služby jste už téměř 35 let. Nejprve jako 
dobrovolník, od roku 1996 jako profesionál. Jak se 
tato práce za tu dobu změnila? 
Práce se změnila hodně, protože poslední do-
bou přibyly různé mobilní aplikace, jako je třeba 
Záchranka. Samozřejmě fungují mapy, které má 
skoro každý v telefonu. Je tam vyznačený bod, 
na kterém se nachází, ty mapy jsou interaktivní  
a člověk se podle nich může řídit. Já jsem se sho-
dou okolností před nějakou dobou díval do našeho 

archivu. V roce 1955 tam bylo kolem 55 pátracích 
akcí za zimu, což představuje zásah každý třetí den 
zimní sezóny. Některé z těch akcí trvaly delší dobu. 
Dnes už pátracích akcí tolik není, více se zasahuje 
na sjezdovkách než přímo v terénu. Další věc je, že 
když nám přijde oznámení z aplikace Záchranka, 
tak přesně víme, kde zraněného člověka máme hle-
dat, což nám velice usnadňuje práci. Zásahy je také 
jednodušší řešit, ať už na sjezdovkách, či v terénu, 
protože technika šla kupředu. Před třiceti lety jsme 
nevěděli vůbec nic o čtyřkolce. Teď je to úžasné  
v tom, že se na zimu nandají pásy a čtyřkolka se 
pohybuje i po sněhu v terénu. Ne samozřejmě úpl-
ně všude je to dostupné, ale dostupnost je mnohem 
větší, než byla. Když to shrnu, když máme zásah 
někde v terénu, který dnes trvá dvě hodiny, tak 
před třiceti lety se řešil půl dne a ve více lidech.

Takže hlavní změna je v zásazích a pátracích akcích?
Ano, přesně tak, pátracích akcí ubylo, ale přibylo 
zimních lyžařských úrazů, protože více lidí lyžuje 
na sjezdovkách.

Kolik má horská služba v Krkonoších v současnosti 
profesionálních záchranářů a kolik dobrovolníků? 
Celoročních zaměstnanců je v tuto chvíli 18, k tomu 
přichází dalších 21 sezónních zaměstnanců z řad 
dobrovolníků a dobrovolných členů máme 163.

Je pro HS tento počet dostačující?
Myslím si, že současný stav je takový už delší dobu 

Pavel Jirsa (59)

Náčelník Horské služby Krkonoše se narodil ve 
Špindlerově Mlýně. Vystudoval Českou lesnic-
kou akademii v Trutnově. Dobrovolným záchra-
nářem horské služby (HS) se stal v roce 1986. 
Od roku 1996 je zaměstnancem HS a působil 
také jako zástupce náčelníka horské služby 
a metodik oblasti. Od března 2018 je náčelníkem 
Horské služby Krkonoše. Na kontě už má přes 
2000 zásahů. V roce 1985 se stal instruktorem 
horolezectví Československého horolezecké-
ho svazu (ČHS), o devět let později předsedou  
horolezeckého a skialpinistického klubu SAC 
Špindlerův Mlýn. V roce 2000 začal působit jako 
předseda komise závodního skialpinismu při 
ČHS. V rámci horské služby absolvoval kurz le-
teckého záchranáře a poté i cvičitele HS. Sklou-
bil tak profesi i své koníčky, věnuje se lyžování, 
horolezectví, skialpinismu a horské cyklistice. 
Pavel Jirsa je ženatý a má dvě dospělé dcery. 

BIO
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a zatím nám vychází, že je dostačující. Samozřejmě, 
potýkáme se s tím, že naše podmínky neumožňují 
stát se dobrovolným členem někomu, kdo je ně-
kde dole v kraji. Máme vymezené hranice oblasti, 
v rámci té hranice přijímáme členy. Dříve většina 
členů horské služby byla z oblasti chatařů a zájem-
ců, kteří tady v okolí dělali. Těch lidí už ale ubývá, 
takže je to trochu slabší. Ale zatím náš počet v Kr-
konoších je dostačující.

Čím si člověk musí projít, aby se mohl přidat k horské 
službě? Co musí splnit?
V první řadě se musí stát čekatelem. Tím se sta-
ne, když splní dané podmínky, a to jsou: dobrá 
fyzická zdatnost, zájemce musí umět lyžovat – to 
se všechno zkouší, ještě než ho vůbec přijmeme. 
Musí mít působnost nebo trvalé bydliště v rámci 
dané oblasti. Následně, když se pak stane čekate-
lem, musí splnit roční lhůtu, kdy ho okrsek sleduje, 
jestli je pro horskou službu vhodný, jestli splňuje 
dané předpoklady. Pak nastoupí do základní školy 
horské služby, která je týden v zimě, týden v létě. 
Na základě úspěšně složených zkoušek se stane 
dobrovolným členem. Ještě jsem nezmínil jednu 
podstatnou podmínku, v okrsku, do kterého se 
zájemce hlásí, musí být volno. Horská služba má 
nastavené limity, pokud je daný okrsek naplně-
ný, tak bohužel nikoho dalšího nebereme. Ale jak 
jsem řekl, v tuto chvíli není zájem o místo v horské 
službě takový, jaký býval dříve. Takže se dá říct, 
že pokud někdo splňuje všechny podmínky, tak ho 
nevyřadíme. Musí taky zapadnout do kolektivu, 
aby se s ním dalo spolupracovat.

Jak zasáhla do práce horské služby pandemie co-
vid-19? Museli jste zavést nějaká opatření? Jak jste 
připraveni na možné výpadky personálu?
Co se týká toho, co už proběhlo, tak jsme samo-
zřejmě museli zavést opatření, která spočívala  
v tom, že jsme měli rozdělené služby po dvojicích, 
na jaře to tedy bylo po trojicích, podle potřeby, tak 
aby se kolegové nepotkávali. Služby se střídaly po 
třech dnech stále dokola, abychom se měli možnost  
v případě nakažení prostřídat, aby měl kdo dě-
lat. Před nadcházející zimní sezónou jsme oslovili 
dobrovolné členy, kteří mají možnost v případě 
potřeby zastoupit. Protože dobrovolníci řeší úrazy 
o víkendech a o svátcích, zatímco profesionální zá-
chranáři to dělají v průběhu týdne. Jsme domluve-
ni s dobrovolníky, kteří by měli možnost zastoupit 
v případě vyřazení nějakého zaměstnance, že na-
stoupí do služby i v týdnu.

Je nějaký rozdíl mezi dobrovolným členem a sezón-
ním zaměstnancem?
Mezi tím není rozdíl v podstatě žádný, protože se-
zónní zaměstnanci se vybírají z řad dobrovolných 
členů, kteří pracují v průběhu celého roku, jenom 
na zimu se vyberou ti, kteří mají možnost u horské 
služby pracovat i v zimě. To znamená, že to dělají 
lidé, kteří mají práci jenom přes léto. Jak jsem zmí-
nil, když jsem kdysi nastupoval k horské službě, 
tak jsem asi první tři zimy dělal sezónního zaměst-
nance, což znamená, že přes léto jsem se živil výš-
kovými pracemi, u kterých v zimě většinou není co 
dělat, nebo je práce méně, takže jsem měl možnost 
být u horské služby.

V Krkonoších se staráte o zhruba 160 kilometrů 
tyčového značení. Co to obnáší?
Každý stálý zaměstnanec horské služby má svůj 
rajón, má na starosti určitý počet kilometrů tyčo-
vaných cest. Obměna tyčového značení obnáší to, 
že celá členská základna vyrazí v červnu na výrobu 
tyčí. To znamená, že jdeme někam do lesa. Máme 
to samozřejmě domluvené s hajným, který nám vy-
bere nějaký úsek. My tam ty vhodné tyče pokácíme 
a odvětvíme a následně v kuželech, jako je třeba 
tady venku před služebnou, se nechají do podzimu 
uschnout. Udělají se špičky a poté každý zaměstna-
nec v rámci svého pracovního úseku musí tyče na 
cesty odvézt, většinou to není přístupné technikou, 
takže se musí roznosit. To znamená, že vezme dvě, 
tři tyče na záda a odnese je. Musí se vyměnit tyče, 
které jsou uhnilé nebo polámané, což se samozřej-
mě v průběhu zimy stává, tím, že je na nich námra-
za. Musí tam dát tyče nové tak, aby měli turisté  
v zimě a v mlze správnou orientaci a nebloudili.

Ničí tyčové značení jen mráz a zima, nebo i neukáz-
nění turisté?
Bohužel se nám stává, že tyčové značení ničí i tu-
risté. Jelikož letos na podzim nebyla možnost sem 
tolik jezdit, tak nebylo zlámaných tyčí tolik jako 
dříve. Dá se říct, že i německé prázdniny, které na 
podzim obvykle probíhaly, se na tom podepisova-
ly. Takhle to bohužel je.

Jaký druh případů horská služba v Krkonoších řeší 
nejčastěji? Náročnější bude patrně zimní sezóna…
Určitě, my v průběhu zimní sezóny řešíme zhruba 
2500–3000 úrazů, záleží na délce sezóny. Zatímco  
v průběhu léta řešíme pouze kolem 600 úrazů, pro-
to máme na zimu sezónní zaměstnance.
 
Jak často jste se během své kariéry setkal s úmrtím 
člověka při zásahu? Jaké jsou pocity člověka, který 
něco podobného zažije?
Já už jsem se s tím samozřejmě setkal. Takových 
případů není hodně, že bychom se vyloženě zao-
bírali úmrtím, ale stává se to. Ty pocity jsou potom 
smíšené, za sebe se mohu přiznat, že jsem z toho 

NÁČELNÍK HORSKÉ SLUŽBY

vždy trochu přepadlý, ale při naší práci to tak je. 
Musíme se s tím smířit, ale nikdy to není příjemné.

Jak to je s ukázněností návštěvníků hor, lyžařů  
a snowboardistů?
Je to tak jako ve všem, jsou lidé ukáznění a také ne-
ukáznění. Bohužel i s takovými případy se setkává-
me, kdy musíme vyrážet za někým do terénu, kde 
nemá co dělat a zraní se. Je to třeba i v případě ně-
jakého lavinového neštěstí. Když se někdo dostane 
do nebezpečného terénu, musíme zvážit riziko, 
jestli tam pošleme 20 až 30 záchranářů, jestli riziko 
není moc velké. V případě nebezpečí pádu další la-
viny tam nikoho nepošleme, aby nebylo ohroženo 
dalších třicet lidí kvůli jednomu člověku.

Mluvil jste o lavinovém nebezpečí, které se pohybuje 
na škále od 1 do 5. Jak se takové lavinové nebezpečí 
vlastně určuje?
Na určování lavinového nebezpečí máme lavi-
novou komisi, ve které je pár členů, kteří chodí  
v průběhu týdne do terénu a provádí měření podle 
mezinárodních metod. Na základě těchto měření 
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se stanovuje lavinový stupeň. V průběhu celého 
týdne si tedy děláme v zimě přehled o stavu lavin 
a podle toho se určuje stupeň nebezpečí.
 
Jsou podle vás krkonošské sjezdovky bezpečné? 
Není na nich už trochu moc lyžařů? Změnil byste na 
jejich řádu něco?
Byl bych určitě pro, aby sjezdovky byly širší, pro-
tože hlavně v exponované týdny, jako je ten vá-
noční a silvestrovský a poté prázdniny, je tu lidí 
mnoho. Kdyby byla průjezdnost sjezdovek lepší, 
tak to bude vhodnější. Já bych ale spíše apeloval na 
to, aby byli lidé k sobě ohleduplnější a aby splňo-
vali 10 pravidel FIS, která máme na internetových 
stránkách.

NÁČELNÍK HORSKÉ SLUŽBY

Jak vypadá takový zásah horské služby, co následuje 
poté, co u vás zazvoní telefon? 
Poté co zazvoní telefon a dostaneme výzvu k zá-
sahu, tak pokud je to na sjezdovce, služba, která 
vykonává svou činnost, vysílačkou nahlásí na 

naši služebnu, kterou máme jak na Pláni, tak na 
Medvědíně, o jaký zásah a kde se jedná. Následně 
kolegové, kteří slouží na sjezdovkách, si vezmou 
saně a dojedou na místo. Jestliže je to na mírněj-
ším místě sjezdovky, tak tam dojedou na skútru. 
Pokud je to ale v terénu, vyrážejí kolegové odsud, 
ze služebny ve Špindlerově Mlýně. Pokud je to 
nějaká větší pátrací akce, obvoláváme všechny 
členy podle poplachového plánu, který máme, 
abychom se sešli a mohli vyrazit ve více lidech  
k nějakému zásahu. Následně předáváme ošetře-
né úrazy tam, kam patří, buďto zde k doktorovi 
ve Špindlerově Mlýně, nebo při těžších zásazích 
přijede rychlá zdravotní služba z Vrchlabí či le-
tecká služba z Hradce Králové. Nejvíce spolupra-
cujeme s rychlou záchranou službou, při pátrání  
a větších akcích spolupracujeme s Policií České re-
publiky a také s hasiči v případě, že se setkáváme 
u dopravních nehod v horách, protože záchran-
ka má jen určitou dojezdnost a my tady v horách 
jsme taková jejich předsunutá ruka.

Máte na zásah časový limit?
Nemáme žádný časový limit, protože záleží na 
tom, v jakém terénu se úraz stane. Někdy se tam 
horko těžko dostáváme, časový limit by nás akorát 
omezoval. Samozřejmě, rychlost je pro nás priori-
tou, ale nemáme žádný limit.

Mohl byste se s našimi čtenáři podělit o nějakou za-
jímavou nebo třeba kuriózní historku z praxe horské 
služby?
No, těch bylo hodně, ale teď mě nic vhodného 
nenapadá. Možná bych tady zmínil úplně zbyteč-
né výjezdy. Stává se, že jedeme pátrat po lidech,  
o kterých nám řekli, že jsou to sportovci, že nepi-
jí. Takže jsme po nich pátrali v horách, bohužel 
zbytečně. Tenkrát se našli v nějakém penzionu  
v podhůří, kde dokonce museli zaplatit škody, kte-
ré v podnapilém stavu způsobili. Zbytečné výjez-
dy, to je to nejhorší.
 
Před čím byste teď na začátku zimy chtěl varovat 
návštěvníky hor? 
Zmínil bych, že je potřeba mít kvalitní obuv, což 
vidíme, že někdy není, dobré vybavení a náhradní 
oblečení. Také je důležité túru dopředu naplánovat 
a zvážit fyzickou zdatnost a nepřecenit svoje síly. 
Doporučil bych, aby si lidé nainstalovali do telefo-
nu aplikaci Záchranka nebo si uložili číslo horské 
služby 1210, které v současnosti používá HS ve 
všech pohořích ČR jednotně.
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JIŘÍ ŠTEFEK, 
FOTO: VIZUALIZACE MĚÚ VRCHLABÍ

JIŘÍ ŠTEFEK

Zastupitelé rozhodli. Vrchlabí 
bude mít krytý bazén

Voda ve Vrchlabí od ledna 
podraží

Ve Vejsplachách se začne v letošním roce stavět kry-
tý bazén. Jeho vybudování si vyžádá investici z měst-
ské pokladny ve výši 188 milionů korun bez daně  
z přidané hodnoty. Bazén, který bude třetí největší 
investicí v historii města Vrchlabí, postaví společnost 
Metrostav DIZ, jež vyhrála ve výběrovém řízení s nej-
nižší nabídnutou cenou.

Od 1. ledna dochází ve Vrchlabí ke zvýšení cen vodné-
ho a stočného. Jejich novou výši schválila Rada města 
na svém zasedání 15. prosince a téhož dne ji oznámil 
starosta města Jan Sobotka na zasedání zastupitel-
stva. Od začátku ledna tak spotřebitelé nově zaplatí 
za kubík odebrané vody 83,50 koruny včetně DPH.

Definitivní „ano“ výstavbě bazénu řekli zastupitelé 
města Vrchlabí na svém zasedání v úterý 15. pro-
since v sále kulturního domu Střelnice. Pro výstav-
bu hlasovali všichni zastupitelé zvolení za ZVON 
a Volbu pro město s výjimkou Tomáše Vrbaty 
(ZVON), který se hlasování zdržel. Proti se vyslo-
vila čtveřice zastupitelů z hnutí Vrchlabí do toho!.

„Na bazén máme našetřeno. Ve zvláštním fondu 
je nyní 75 milionů korun, celkově můžeme využít 
120 až 140 milionů korun, aniž bychom si museli 
půjčovat. Další prostředky na výstavbu použije-
me v dalších letech z fondu městských investic,“ 
prohlásil na zastupitelstvu starosta Vrchlabí Jan 
Sobotka. Z jeho prezentace týkající se investic 
a rozpočtů na další roky ale bylo patrné, že vý-
stavba bazénu spolkne zhruba každou druhou 
korunu z celkových finančních prostředků, které 
bude město v následujících dvou letech investovat 
do výstavby či rekonstrukcí. Starosta připustil, že 
zahájení výstavby v této době je riskantní krok,  
a to především kvůli ekonomické nejistotě, která 
se podepisuje na ekonomice státu a jeho daňových 

Oproti loňskému roku bude činit cenový nárůst 
o 3,68 koruny za kubík. Celková cena se skládá  
z vodného, které nově činí 43,81 koruny, a stočného 
s cenou 39,69 koruny.

Starosta Jan Sobotka uvedl, že cena vody ve Vrch-
labí i v roce 2021 zůstane pod celostátním průmě-
rem. „Navýšení ceny odpovídá záměru, aby se 
mohlo investovat, a je dostatečné pro provozní úče-
ly,“ uvedl Sobotka. Ten zároveň doplnil, že stano-
vení výše ceny je rozhodnutí politické. Ve Vrchlabí 
tak o úpravách cen rozhoduje pouze sedm radních  
a jejich rozhodnutí nepodléhá schválení zastupitel-
stva. „Víme, jaké jsou ceny v okolí, nicméně jsme 
se rozhodli, že ponecháme více peněz našim obča-
nům v jejich peněženkách a razantněji zdražovat 
nebudeme,“ prohlásil Sobotka. 

VÝZNAMNÁ INVESTICE NÁRŮST CEN

příjmech, na kterých jsou pak závislé i městské 
pokladny. „Ale i kvůli vypsanému výběrovému 
řízení na zhotovitele bazénu a podmínkám, které 
v něm byly stanovené, jsme museli rozhodnout 
nejpozději do konce února,“ hájil rozhodnutí rad-
niční koalice Sobotka. 

V rozpravě před hlasováním neuspěli zástupci 
opozičního hnutí Vrchlabí do toho!, kteří vyzývali 
ostatní zastupitele, aby výstavbu bazénu nepodpo-
řili. „V okolí Vrchlabí je hned několik bazénů nebo 
akvacenter a tento chystaný bazén nenabízí nic, 
čím by je trumfl. Bazén není právě tím projektem, 
které Vrchlabí potřebuje,“ uvedl lídr hnutí Lukáš 
Teplý, který dodal, že by město mělo investovat do 
menších projektů například pro podporu vzdělá-
vání či vzniku nových pracovních míst.

Zastupitelé si nechali zpracovat provozně ekono-
mickou analýzu, v níž se navrhuje, že základní 
vstupné bude činit 150 korun na osobu za hodinu 
a půl. V rozpravě k cenám pak zaznělo, že město 
bude hledat způsob, jak cenově zvýhodnit vstup 
pro místní občany. Zde však může být kámen úra-
zu. Podle nálezu České obchodní inspekce ze srpna 
2018 je totiž praxe dvojích cen v podobných zaří-
zeních diskriminační, a tudíž nepovolená. Řešením 
tak může být například vznik speciální celoroční 
permanentky či karty na určitý počet vstupů.

Starosta města Jan Sobotka rovněž předpokládá, 
že provoz bazénu bude ztrátový a město ho bude 
muset dotovat. V realistické variantě tuto ztrátu 
vyčíslil na 1,5 až 2,5 milionu korun ročně.

Ředitelka Městských vodovodů a kanalizací ve 
Vrchlabí Petra Vrabcová potvrdila, že rozhodnutí 
o výši cen je politické rozhodnutí a je úměrné pro-
vozním potřebám. „V roce 2020 došlo ke snížení 
ztrátovosti ve vodovodních řadech o 13,5 % z 39,43 
na 26 %. V příštích letech bude docházet k dalšímu 
hledání poruchovosti vodovodních řadů. Velký 
smysl má výměna starých vodovodních řadů, kde 
se vyskytuje bodová ztrátovost na mnoha úsecích  
a nemá smysl jej opravovat,“ uvedla Vrabcová  
s tím, že technici v roce 2020 opravovali na vodo-
vodní infrastruktuře celkem 37 poruch.
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Nejvyšším oceněním 
je pro nás prázdný talíř

Ve školní jídelně ve Slovanské ulici vaří klasiku, ale i jídla, o kterých si mohly dřívější generace dětí nechat jen 
zdát. Kromě výborné chuti je vždy všechno na talíři i vkusně naaranžované. Není proto ani divu, že jídelna pod 
logem rodinné společnosti F-Gastro Catering a pod taktovkou vedoucí Ludmily Fiedlerové a jejího syna Petra 
kromě zástupu spokojených strávníků sbírá i vavříny v gastronomických soutěžích v rámci České republiky.

„Doba se změnila. Už tady nejsou kluci, kteří sně-
dí patnáct knedlíků s omáčkou až po okraj talíře. 
Místo toho si spousta z nich ráda dá zeleninový 
salát nebo rybu,“ říká Ludmila Fiedlerová, když 
mě společně se svým synem (a kuchařem v jedné 
osobě) Petrem provázejí po kuchyni a ztichlých 
prostorách jídelny. Zatímco poslední strávníci 
odtud odešli před necelými dvěma hodinami,  
v kuchyni už se peče maso a dusí zeleninový zá-
klad na svíčkovou na další den. 

Zdejší kuchyně neosiřela ani v době, kdy školy po 
celé zemi zavřela pandemie koronaviru. „Vařili 
jsme hlavně pro seniory a zaměstnance firem či 
úřadů, kteří neměli kam chodit na oběd. A když 
bylo povoleno začít stravovat děti na distanční 
výuce, tak chodily s jídlonosiči k okénku a tam 
jsme jim to měnili plné za prázdné. Celkem šlo 
zhruba o 250 porcí, což byla oproti plnému sta-
vu necelá polovina. V plném stavu vaříme zhruba 
600 jídel denně,“ vypočítává Fiedlerová.  

V zajetí spotřebního koše
Přestože se podoba jídelníčku proměnila a dneš-
ní děti jedí k obědu i jídla, která jejich rodiče  
v dobách svých školních let znali jen z restaurací, 
něco se přece jen nezměnilo. Je to takzvaný spo-
třební koš, který stanovuje určité množství potra-
vin (například masa, ryb, ovoce, mléka…), které 
musí děti během jednoho měsíce bezpodmínečně 
dostat. Podle Ludmily Fiedlerové by stálo za to 
se nad podobou tohoto letitého předpisu alespoň 
zamyslet a některé položky upravit. Jako příklad 
uvedla závěry studie, podle níž děti dostávají 
málo kvalitních zdravých tuků.

Vedle spotřebního koše se školní jídelna musí 
řídit i takzvaným finančním normativem na po-
traviny. Ten například pro středoškoláky činí  
36 korun za celý oběd včetně polévky, moučníku  
a nápoje a do něho se musí jídelna vejít. „Jsme jed-
ni z mála, kteří jsou u horní hranice, a je to proto, 
že kupujeme kvalitní potraviny. Vedle toho spo-
lupracujeme s obchody, které nám dopředu hlásí, 
že budou mít akce na to či ono, a díky tomu mů-
žeme dětem nabídnout jídla z dražších surovin,“ 
prozrazuje Fiedlerová.

Jídelníček vedoucí jídelny sestavuje vždy na tý-
den dopředu, a to po konzultaci se svým synem 
Petrem. „Při vaření využíváme moderních postu-
pů a snažíme se, aby jídlo bylo vždy maximálně 
čerstvé. Co si lze připravit, to už udělám den pře-
dem, jinak každé ráno tu jsem už před šestou ho-
dinou a v 11 hodin nám začínají chodit pro obědy 
první lidé,“ říká Petr Fiedler, který před nástupem 
do školní jídelny patnáct let vařil v mnoha vrch-
labských restauracích.

Strávníci ve školní jídelně ve Slovanské ulici si 
mohou vybrat ze tří jídel, přičemž jedno z nich 
je bezlepkové. „Snažíme se, aby byl jídelníček 
pestrý. Děláme rybu s černou čočkou, svíčkovou, 

řízek, rajskou z kvalitního hovězího, ale i rýžový 
nákyp či nudle s mákem. Právě tato posledně jme-
novaná jídla ocení především naši dospělí strávní-
ci nebo důchodci, kteří se tím v čase vrátí nazpět. 
Malé děti tato jídla neznají, protože to jejich ma-
minky už nevaří,“ doplňují se oba.  

Gastronomické úspěchy
Věhlas školní jídelny ve Slovanské ulici dokládá  
i fakt, že si do ní pro obědy chodí stále více lidí  
„z ulice“, a to až do takové míry, že už se dotkla 
možností své výrobní kapacity. Jídelna však bo-
duje i ve srovnání s ostatními jídelnami v rámci 
České republiky v soutěži o nejlepší kuchařky 
a kuchaře ve společném stravování, kterých se 
účastní od roku 2014. „Loni v srpnu jsme postou-
pili v kategorii Nejlepší moderní bezmasý pokrm 
(barevná letní miska se ztraceným vejcem – Budd-
ha bowls) a Nejatraktivnější pokrm ve středních 
školách (vepřová pečeně v medovohořčicové ma-
rinádě, dýňové pyré, pečená cherry rajčátka s čes-
nekem a dýňovými semínky) a v obou kategoriích 
jsme si s kolegyní Ivou Jirkovou vyvařili 1. místo,“ 
uvedla Ludmila Fiedlerová. Do finále soutěže,  
v níž se soutěží v několika kategoriích, postupuje 
deset jídelen v každé kategorii. „V Makro akade-
mii v Praze připravujeme 15 porcí soutěžního po-
krmu. V porotě zasedli kuchaři z renomovaných 
hotelů, odborníci na výživu, herečka Markéta 
Hrubešová a předsedou poroty byl pan Miroslav 
Kubec, prezident Asociace kuchařů a cukrářů 
České republiky,“ doplnila. „Je to především oce-
nění, že tu práci neděláte zbytečně. Navíc, když 
vám jídlo po vzhledové i chuťové stránce ocení 
členové národního týmu cukrářů a kuchařů, tak 
to je hodně hřejivý pocit,“ doplňuje ji syn Petr. 

Vařením obědů ve školní jídelně však gastrono-
mické aktivity Fiedlerových nekončí. V kuchyni 
jsou schopni v rámci cateringových služeb připra-
vit na objednávku rauty, obložené mísy, ale třeba 
uvařit i pořádný hrnec guláše či polévky. Ve Špin-
dlerově Mlýně pak provozují vyhlášené pekařství 
u Dolského potoka. 

Jejich gastronomické krédo je jednoduché: vše je 
to o lidech a o vztahu k profesi. „Těší nás, když 
děti v jídelně se zatajeným dechem sledují, jak jim 
to nandáváme na talíř,“ říká Ludmila Fiedlero-
vá. „A největší ocenění? Tím je pro nás vrácený 
prázdný talíř,“ uzavírá její syn Petr.

JIŘÍ ŠTEFEK

ŠKOLNÍ JÍDELNA
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Projekt, který pomáhá 
školám i firmám

Východočeská televize V1 a portály Vrchlabinky.cz, 
Salonkyhk.cz a Trutnovinky.cz stojí za zrodem pořadu 
Když se řekne profese. Díky němu mohou školy cíle-
ně oslovit potenciální žáky a jejich rodiče. A výrobní 
firmy zase mohou díky projektu oslovovat studenty 
škol coby své budoucí zaměstnance. 

KDYŽ SE ŘEKNE PROFESE

„Když se řekne profese“ je projekt, jehož cílem je 
pomoci školám i firmám. „Vnímáme, že se vel-
ká část prezentací přesouvá do on-line prostoru. 
Vzhledem k aktuální situaci související s covidem 
nemohou školy pořádat klasické dny otevřených 
dveří, nekonají se burzy škol. Proto začínáme školy 
oslovovat s možností natáčení videoprohlídek škol 
a také s nabídkou prezentací v televizním pořadu 
Když se řekne profese. A ohlasy jsou zatím skvělé. 
Jak ze strany škol, tak i firem,“ konstatuje Miloslav 
Bartoň, jednatel mediální skupiny TN Média. 

Videoprohlídky představují 
nabídku škol
Díky videoprohlídkám se zájemci o studium mo-
hou podívat do škol. Profesionální televizní tým 
je natáčí společně se zástupci vedení jednotlivých 
škol. „Ředitel školy je průvodcem, který ukazuje 
jednotlivé prostory školy. Vše komentuje. Potenci-

ální zájemci o studium se tak mohou do školy po-
dívat alespoň virtuálně. Vidí nejen odborné učeb-
ny, ale i prostory dílen, jídelnu, internát, možnosti 
sportovního vyžití a podobně,“ popisuje Bartoň. 

Profesionálně zpracovanou videoprohlídku si 
školy mohou umístit na své interne-
tové stránky. Rovněž ji mohou 
sdílet na sociální sítě, kde 
ji lze dále propagovat. 
Do školy se tak může 
podívat kdokoliv. 
Jde o výraznou 
propagaci, která 
je v této době ne-
smírně důležitá 
a významná. 

A to není vše. 
Díky prováza-
nosti s portály 
Vrchlabinky.cz, 
Salonkyhk.cz  
a Trutnovinky.cz a se 
stejnojmennými tiště-
nými magazíny vydáva-
nými v jednotlivých městech 
tak školy  získávají prezentaci, díky 
níž jsou skutečně pořádně vidět. Ve spojení  
s pořadem Když se řekne profese navíc získávají

Možnost spolupráce na projektu oceňují také fir-
my. „Setkáváme se s pozitivními reakcemi. Propo-
jení škol a zástupců praxe, tedy zaměstnavatelů, 
vnímám jako něco, co má velký význam. Potvrzují 

mi to reakce jak zástupců škol, tak 
zástupců výrobních společ-
ností,“ říká Miloslav Bartoň.

Řemeslo má zlaté dno
Doplňuje, že jedním z cílů projektu je i propagace 
učňovského školství jako takového. „Myslím si, 
že stále platí, že řemeslo má zlaté dno. Myslím 
si, že se pohled na učňovské školství postupně 
zlepšuje, protože lidé zkrátka vidí, že sehnat dnes 
kvalitního řemeslníka, a ještě k tomu rychle, je 
mnohdy problém. Šikovní řemeslníci mají plno 
práce,“ uvádí Miloslav Bartoň.

publicitu téměř v celém východočeském regionu, 
tedy jak v Královéhradeckém, tak i v Pardubic-
kém kraji. 
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JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: ARCHIV FRANTIŠKA ZEMANA

Má dítě zkušenosti s lyžováním? 
To poznám po pár minutách

Děti na zasněženém svahu Kněžického vrchu mu neřeknou jinak než „Fany“. Instruktor z lyžařské školy 
Snowschool František Zeman letošní zimu zahájí již svoji 18. sezónu v roli učitele lyžování. Za jeho kariéru mu 
prošlo pod rukama bezpočet malých i velkých svěřenců. V rozhovoru pro Vrchlabinky popisuje, jaké příjemné 
okamžiky i nástrahy tato práce přináší.

V době, kdy děláme tento rozhovor (9. prosince, 
pozn. autora), to zatím venku na zimu a lyžování vů-
bec nevypadá. Co v tuto dobu vlastně děláte?
Dělám různé stavební a pomocné práce. A abych 
byl na zimu připraven, tak tam mám i nějakou fy-
zickou přípravu. To znamená, že chodím malinko 
běhat a cvičím. Zkrátka, abych v situaci, kdy při-
jdu na kopec, nebyl zkoprnělej a něco mě bolelo. 
Jinak před začátkem sezóny pomáhám v samotné 
lyžařské škole, když je potřeba něco opravit, při-
pravit nebo uklidit. Jinak si samozřejmě dávám 

INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ

do kupy vybavení, materiál, výstroj a výzbroj.  
V čase před samotným startem školy je čas trochu 
si přečíst i metodiku. 

Rozumím tomu správně, že existuje pedagogická 
příručka, podle které se učí děti lyžovat?
Jistě. Oproti dospělým je v ní popsán poněkud jiný 
způsob výuky. Metodika je stejná, ale přístup je ta-
kový přátelštější. 

Začátek loňské zimy byl špatný a pak i poměrně brzy 
skončila kvůli nedostatku sněhu, ale i nástupu první 
vlny koronaviru. Jakou letos očekáváte zimu?

Vždycky člověk slyší různé pranostiky, že napří-
klad zvířata mají hodně chlupů, ptáci odlétají dříve 
a tak dále, a proto bude dobrá zima. Pak něco říkají 
meteorologové. Letos by prý měla být zima dobrá. 
Má mrznout, ale kdy napadne sníh? Tak to ví asi 
jen Krakonoš. Přesto zima bude jinačí než v minu-
lých letech, a to v tom smyslu, že tu kvůli covidu 
bude podstatně méně lidí ze zahraničí.

Přesuňme se k lyžařským školám a výuce dětí v nich. 
Jak dlouho se tomu věnujete?
V lyžařské škole u Věry Jirešové už jsem 18. sezó-
nu. Tehdy jsem dostal nabídku od jejího manžela 
Petra Jireše, zda bych mu mohl pomáhat s jeho půj-
čovnou lyží a dalšího lyžařského vybavení. Potře-
boval někoho manuálně zručného a navíc, aby byl 
schopen se domluvit cizím jazykem. Naučil jsem se 
takový lehčí servis lyží a drobnější práce, když bylo 
potřeba dotáhnout šroubek a tak dále. Tak jsem dě-
lal tohle a potom jsem dostal nabídku od Věry, zda 
bych nechtěl zkusit dělat lektora v lyžařské škole. 

Jak vzpomínáte na svoji první hodinu v této pozici?
Můj první žáček byl malinkej čtyřletej Holanďan, 
který se jmenoval Tony. Byl to strašnej rošťák. Vím, 
že to tehdy bylo náročný a nedal jsem to. Teprve 
s postupem času člověk získává zkušenosti a pře-
hled o tom dítěti. Musí s ním hodně komunikovat, 
stejně jako s jeho rodiči. Nicméně o mně už je za 
ta léta známo, že když si přijdou rodiče s dítětem 
objednat hodinu, tak už si ho hned začnu prohlí-
žet, jak reaguje a jak se chová. Zda má z lyžování 
respekt a bojí se, anebo je hned na něm vidět, jak je 
nadšenej a že chce umět lyžovat.

Takže už na první dobrou poznáte, co je váš budoucí 
svěřenec zač?
No poznám… Spíš odhaduji. Ve většině případů 
však vím, že to dítě bude opravdu za pár hodin 
skutečně jezdit. Hned je potřeba navázat kontakt 
a začít si s ním povídat. O mně je známo, že jsem 
takovej tvrdší a přísnější než například kolegyně 
Veverka alias Verunka Šafářová. Ale když už jde-
me od boudičky k dětskému lyžařskému hřišti, tak 
sleduji, jak dítě v těch botách našlapuje a podobně. 
Je totiž z toho patrné, zda má boty na nohou zcela 
poprvé, nebo už si je například zkoušelo a chodilo 
v nich třeba doma. 

Když pak dojdete k samotnému hřišti, co potom ná-
sleduje?
Já říkám, že tam už začíná taková malá vojna. Sa-

mozřejmě přistupuje se jinak k holčičkám a jinak 
ke klukům. Ale měli by všichni poslouchat. My-
slím, že se tak děje, v tomto směru nejsou žádné 
problémy. A ještě jedna důležitá věc, děti jsou bez 
rodičů. Znáte to, rodiče by byli nejraději metr ve-
dle, se vším pomáhali a do všeho mluvili. Ale to 
je špatně. Tohle je už moje práce. Já je samozřejmě 
nesmím vyhodit, ale poprosím je, ať jdou za plůtek, 
ať si fotí a tak dále. Nejlepší je, když si jdou na kafe 
do bufetu a pak třeba přijdou za půl hodiny. Ale  
i v metodice výuky je uvedeno, že není úplně dob-
ře, když jsou při výuce rodiče nablízku. 

Co se děje dál?
Ze začátku si děti musí zvyknout na botu a na lyži, 
aby v tom uměly chodit. Pak je samozřejmě důleži-
tá rozcvička, aby se děti protáhly a byly připraveny 
na pohyb. Následuje kolečko, při kterém děti chodí 
s jednou lyží na noze. Přitom je potřeba být stále 
ve střehu a sledovat, jestli dítě opravdu už nemů-
že, nebo jen simuluje. Zkrátka, aby se mu to když 
tak hned nezošklivilo. I zde je možné zpozorovat 
rozdíl mezi holkami a kluky. Já více učím malé 
holčičky a mám dojem, že ony jsou takové cílevě-
domější a důslednější, že si jako dupnou, protože 
se to chtějí naučit. Jinak důležité je chválit, chválit 
a ještě jednou chválit. Stále při tom po očku kou-
kám, kde jsou rodiče. Protože když už potom jsou 
děti na obou lyžích, tak je nechávám více pracovat. 
Hodně ukazuji a vysvětluji, nicméně chci, aby si 
toho co nejvíce zkoušely samy. Dříve, než s nimi 
jdu na pás, chci, aby si toho co nejvíce odchodily 
a otestovaly. 

Už jste tu několikrát zmínil přítomnost – byť vzdá-
lenou – rodičů. Není úplně nejlepší, když u samotné 
výuky vůbec nejsou?
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Ano, už jsem to zmínil, že jim říkám, ať si jdou 
dát kafe do bufetu. A někteří rodiče třeba hned  
i jdou. Takhle, já jim to samozřejmě nemůžu zaká-
zat a vyhodit je. To ani náhodou. To by mě Věra 
Jirešová sežrala. Ale jinak se samozřejmě občas  
s rodiči nějaká ta neshoda objeví. Vše se pak řeší  
a vyřeší v kanceláři. 

Jsou rozepře s rodiči časté?
Může k nim docházet a dochází k nim. Ale je to 
dáno tím, že rodiče neznají metodiku výuky. Co 
děti neumí, se u nás učí. A když jim to nejde na-
poprvé nebo napodruhé, tak se to opakuje víckrát. 
Musí se naučit různé věci. Například zvednout se, 
když upadne, nebo nasadit lyži, když mu vypne 
vázání. To jsou přece základní věci. 

Kromě privátních hodin vedete i kurzy lyžování pro 
děti z mateřských školek. Jak moc se tyto hodiny liší 
od výuky jednotlivců?
Rozdíl je samozřejmě v tom, že dětí je více. Obvykle 
to připadá tak, že jsou čtyři děti na jednoho instruk-
tora. Další rozdíl je i v přístupu. Děti se postaví do 
řady a opečovávají si svoje lyže. Důraz kladu na to, 
aby si pamatovaly, které jsou jejich lyže. Nejprve 
je rozcvička a cosi, co bych nazval seznamování se  
s lyží. Pak chodí za sebou a dělají se různá cvičení, 
dělají krátké a dlouhé klouzání, zvedají nohu jako 
čáp a tak dále. Samozřejmě se jim musí u všeho po-
máhat, ne všichni to zvládnou.  Vzhledem k tomu, 
že je výuka pomalejší a bere se ohled na celou sku-
pinu, je jasné, že některé děti se něco nenaučí za pár 
hodin nebo za den, ale třeba jezdí v pluhu až třetí 
den. Já samozřejmě během pár minut poznám, jest-
li dítě už nějaké zkušenosti s lyžováním má, ane-
bo už na lyžích v minulosti stálo, a tudíž je tu pak  
i snaha dostat ho i na velký vlek či lanovku.

Nebojí se malé děti sednout si na lanovku? Není to 
příliš riskantní?
To je velice dobrá otázka. Lanovka je sice certifi-
kovaný vlek, ale malé dítě pod tím madlem může 
podjet. Já to říkám všem, i kolegům instruktorům. 
Děti se musí poučit, a když je potřeba, tak i seřvat. 
To platí samozřejmě pro ty starší. U menších dětí 
je potřeba pozorně hlídat, nesmí se vůbec otáčet. 
Ať klidně žvaní, zpívají nebo pokřikují, ale otáčet 
se a koukat dozadu v žádném případě nesmí. Při 
nastupování nám obsluha pomáhá a to samé platí 
na horní stanici při výstupu. Ale ještě zpět k vaší 
otázce, děti se jet na lanovce nebojí. Některé jsou 
sice poprvé či podruhé zaražené, ale když jedou 

vícekrát, tak už to je v pohodě. Ale opakuji, maxi-
mální bezpečnost je na prvním místě. 

Když k vám na začátku týdne přijdou děti, které sko-
ro nic neumí a trochu se možná i bojí, a na konci týd-
ne už to jsou „hotoví lyžaři“, jaký to je pocit?
Člověk z toho má hodně dobrý pocit, obzvlášť 
když pak slyší, jak rodiče chválí své děti, jak hezky 
umí lyžovat. Vždy tam je u nás snaha dostat děti 
nahoru. Klidně až ve čtvrtek a třeba i se zámečka-
ma. A na konci týdne v pátek odpoledne se vždy 
shromáždíme s kolegy a rozděláme třeba šampaň-
ské. Popovídáme si a je tam uvolněná atmosféra  
a pocit z dobře udělané práce.

Děje se, když začne nová sezóna, že za vámi přijde 
dítě, které s vámi lyžovalo minulý rok, a řekne: „Čau 
Fany, já chci zase s vámi lyžovat“?
Já mám takový problém, že obličeje sice poznám, 
ale už si nepamatuji, jak se ty děti jmenují. Stane se, 
že děti chtějí mě jako instruktora, ale já mám třeba 
čas až odpoledne. Některé si třeba počkají. Ale za 
rok jich je moc, nemohu si pamatovat všechny.

Kolik vám projde pod rukama za sezónu dětí?
Taková stovka to je určitě.

INSTRUKTOR LYŽOVÁNÍ
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GABRIELA JAKOUBKOVÁ, 
FOFO: ARCHIV STANISLAVA HENYCHA

O bývalém reprezentantovi v běžeckém lyžování  
a trenérovi Stanislavu Henychovi je známo, že je to 
velmi důsledný člověk. Lyžováním skutečně žije. Po-
vídání s ním bylo velmi poučné a zajímavé. V rozho-
voru pro Vrchlabinky například prozradil, jaké tratě 
měl nejraději, a zavzpomínal též na svá léta v čele 
Českého krkonošského spolku SKI Jilemnice.

K lyžování vás přivedl pan Ducháček z Kořenova. Jak 
k tomu došlo a kolik vám bylo let? 
Ano, to je pravda. Bylo mi deset let, když za mnou 
pan Ducháček přišel, abych si od něj půjčil lyže. 
Vyzkoušel jsem si je tedy a hned druhý den na nich 
jel závody. V té sezóně jsem stihl ještě tři závody. 
Potom jsem ale dostal žloutenku, a celou další 
sezónu tak musel vynechat. Pravidelně trénovat  
a závodit jsem začal až jako starší žák.

Vyhlédl si jen vás, nebo i další malé kořenovské 
sportovce?
Pan Ducháček vedl v Kořenově lyžařský oddíl, 
který pořádal i tehdy známý Kořenovský běh.  
Z Kořenova pocházela také například Lída Pato-
čková, úspěšná československá reprezentantka  
v běhu na lyžích.

LEGENDA BÍLÉ STOPY

Kteří další trenéři byli pro vaši lyžařskou kariéru 
důležití? 
V Kořenově jsem trénoval do svých čtrnácti let, do 
doby, než jsme se s rodiči přestěhovali do Jilemni-
ce. Přestoupil jsem do jilemnického SKI klubu a stal 
se svěřencem pana Mečíře. Právě on mě přes do-
rostenecké kategorie dovedl až k reprezentaci. Pro 
moji další kariéru měl zásadní vliv trenér Jaroslav 
Honců, který mě vedl až do jejího konce.

Na MS 1974 ve švédském Falunu jste získal v závodě 
na 50 km stříbrnou medaili. Svědčily vám tedy spíše 
delší tratě?
Tehdejší trénink byl pravděpodobně veden tak, že 
jsme byli spíše úspěšní na delších tratích. Předzvěs-
tí, že by se mi mohl podařit dobrý výsledek, bylo 
tehdy ve Falunu už to, že jsem při štafetovém zá-
vodě, který se běžel tři dny před padesátkou, měl 
vůbec nejrychlejší čas ve štafetovém běhu – úseku 
na deset kilometrů. Trošku to zaniklo, protože cel-
kově jsme skončili pátí.

Měl jste vyloženě oblíbenou nebo naopak neoblíbe-
nou trať, která vám nesedla?
Míval jsem rád tratě ve Vysokých Tatrách na Štrb-
ském plese a tratě podobné, to znamená obtížné 
kopce i obtížné sjezdy. Naopak mi nevyhovovaly 
tratě ploché, rovinaté.

Mazání lyží je dnes přímo věda, kterou se zabývá 
celý tým. Každý závodník má k dispozici několik párů 
lyží. Jak se mazalo za vašich časů?
Zásadou bylo, že každý z nás musel mít s sebou 
na trénink ledvinku se sadou vosků, aby si mohl 
namazat, přimazat, domazat. Parafinování lyží 
jsme si samozřejmě dělali všichni sami. V repre-
zentačním družstvu jsem byl od roku 1970 a je 
pravda, že do roku 1973 jsme jezdili na dřevěných 
lyžích, které se neparafinovaly, a vosk se mazal po 
celé jejich délce. Teprve v roce 1974 nastoupila éra 
umělých lyží. Právě ve Falunu část závodníků jela 
na dřevěných a část na kombinovaných lyžích. Na 
olympiádě v Innsbrucku o dva roky později už jeli 
na umělých lyžích všichni.

Doplatil jste někdy na vyloženě špatnou „mázu“?
Jistě. Za našich časů byl trenér nejen trenérem, ale 
i mazačem a někdy měl i asistenta. Bojovalo se  
i s tím, že některé kluby měly skupinu lidí – pře-
mazávačů, kteří proti pravidlům přemazávali lyže 
i během závodu na trati. Vyloženě špatně namazá-
no jsem měl například v roce 1971 na mistrovství 
republiky v závodě na 30 km, které pořádal na Be-
necku SKI klub Jilemnice.
  
Dodržoval jste před závodem nějaký rituál pro štěstí, 
měl jste nějaký talisman?
Talisman jsem žádný neměl. A rituál? Před závo-
dem jsem snídal ovesnou kaši. A jinak nic neob-
vyklého – připravit se, rozjezdit a jít včas na start.

Kromě ovesné kaše k snídani jste dodržoval nějaký 
speciální jídelníček?
Ne, jen jsem se snažil o vyváženou stravu. Často 
jsem byl v družstvu stravovacím referentem, takže 
jsem objednával na hotelích jídlo. Nic neobvyklé-
ho jsme nepožadovali ani neodmítali. Jezdil s námi 
pan lékárník Stanislav Böhm z Liberce, který nám 
dával propolis a také nám vždy připomínal, že 
jsme Středoevropané a ať nezapomínáme na maso. 

Jste znám jako velmi precizní a důsledný člověk. Bylo 
tomu tak vždy, třeba i při zaznamenávání tréninků?
Byl jsem vždy zodpovědný. Lyžováním jsem žil.  
I tréninkový deník jsem si vedl pečlivě, dodnes ho 
mám doma schovaný. Zrovna tak jsem se vždy 
pečlivě staral o lyže i o kolečkové lyže. Navíc jsem 
s firmou Botas spolupracoval na vývoji nových bot, 
s dalšími firmami na vývoji kolečkových lyží, bě-
žeckých lyží a podobně. A jako trenér jsem se ještě 
spolupodílel na vývoji vosků Skivo.

Po skončení své závodní kariéry jste byl trenérem 
reprezentačního družstva. Jakých trenérských úspě-
chů si nejvíce vážíte? 
V letech 1984–88 jsem byl asistentem reprezentač-
ního trenéra mužů. Zažil jsem bronzovou medai-
li na olympiádě v Calgary v roce 1988, kde jsem 
se podílel na zkoušení a mazání lyží. Jako trenér 
chlapecké juniorské reprezentace si velice vážím 
bronzové medaile na MS v norském Hammaru  
v roce 1989. Byla to první juniorská medaile v his-
torii českého juniorského lyžování.

Na co jste v roli trenéra nejvíce dbal?
Snažil jsem se předávat své zkušenosti, hlavně spo-
jit teorii s praxí. Dělali jsme různé testy, anaerobní 
křivky, spolupracoval jsem s teoretiky z Fakulty tě-
lesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Navá-
zal jsem kontakt s trenérem Jarmily Kratochvílové 
Mirkem Kváčem, protože se mi zdálo, že Jarmila 
Kratochvílová jde cestou síly, a já hledal novinky  
v rozvoji síly, protože právě v síle jsem viděl nej-
větší rezervy. 

Jak často se postavíte na lyže dnes?
Jen když musím. Neláká mě projet se jen tak po 
horách, to mě musí někdo vyhecovat. V každém 
případě ale jezdím pravidelně 24. března na výročí 
tragédie Hanče a Vrbaty k mohyle na Zlaté návrší. 
Uspokojení vidím v tom, že vytvářím podmínky 
pro lyžování ostatním. Jezdím na skútru, rolbou, 
hledám a značím nové tratě. 

Lyžováním jsem žil. 
Vedl jsem si i tréninkový deník
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Blanka Pavlů, Květa Jeriová a Gabriela Soukalo-
vá (dříve Svobodová) se dodnes občas scháze-
jí. Setkáváte se také se svými bývalými kolegy  
z reprezentace?
Scházíme se málo, vlastně jsme se sešli dva-
krát, a to vždy, když měl náš reprezentační 
trenér Jaroslav Honců narozeniny – poprvé 
šedesáté a podruhé osmdesáté. 

Jaké jste měl vztahy se svými soupeři ze Světo-
vého poháru, popřípadě jste ještě s některými  
z nich v kontaktu například přes sociální sítě?
Ne ne, s nikým v kontaktu už nejsem. Jed-
nou jsem byl na oslavě v Oberhofu při oslavě 
25. výročí úspěchu na MS ve Falunu. Pozval 
nás Gerhard Grimmer. Přijel i Thomas Mag-
nusson, takže jsme se tam sešli první tři ze zá-
vodu ve Falunu. 

Jste pořadatelem mnoha lyžařských závodů, 
jedním z nich je tradiční Jilemnická 50. Můžete 
mi říci něco k historii tohoto závodu?
Jilemnice byla vždy tradičním místem, kde se 
jezdily mistrovské padesátky – od roku 1923 
Hančův memoriál. Historicky každá čtvrtá 
padesátka se konala v Jilemnici. V roce 2007 
jsme zažádali, abychom mistrovské pade-
sátky mohli pořádat pět let za sebou. Neby-
lo nám to však umožněno, a tak jsme v roce 
2008 založili tradici Jilemnické padesátky. 
Hned prvního závodu se i přesto, že lilo jako 
z konve, zúčastnilo 200 závodníků a v dalších 
letech počet ještě narůstal. Letos budeme po-
řádat už čtrnáctý ročník. 

V posledních letech jsou v Jilemnici problémy se 
sněhem. Zázemí závodu jste našli na Roudnici. 
Jaké jsou na to ohlasy závodníků?
Ohlasy jsou dobré a byly by ještě lepší, kdyby-
chom měli větší štěstí na počasí. Na Roudnici je 
krásné prostředí, překrásné výhledy, příjemný 
profil tratí. Původně jsme našli zázemí na Be-
necku, ale v rámci KRNAPu se vytvořily zóny 
klidu, které tratě omezily, a my museli hledat 
nový prostor. Najít místo, kde by se mohl jet 
okruh alespoň 25 km, je náročné. 

Oč je pro vás náročnější pořádat závod mimo 
Jilemnici?
Hlavně v tom, že musíme převážet veškerý 
potřebný materiál. Naštěstí máme stálá místa 
– Benecko, Mísečky a Roudnici. Dobře funguje 

spolupráce a podpora jak ze strany obce Jestřabí, 
tak i s Vítkovicemi. 

Historii jilemnického lyžování od jeho počátku, tedy 
od roku 1894, představujete v knize „Ať to frčí“. Z ja-
kých pramenů jste čerpal informace, kdo s vámi při 
tvorbě knihy spolupracoval?
To byla velmi náročná a složitá práce a upřímně, 
už bych se do něčeho podobného nepustil. Nejsem 
psavec. Od počátku jsem spolupracoval s Janem 
Kubátem. Malá knížečka vyšla už k 110. výročí. 
Dával jsem do pořádku archiv a zjistil jsem, že 
máme spoustu podkladů, které ale nejsou ucelené. 
A tak jsem na valné hromadě, kdy se jednalo o 115. 
výročí, rozhodl, že za pět let vydáme knihu. Ve 
finále nám hodně pomohl historik Olympijského 
výboru pan Kolář, který se postaral o jazykovou 
stránku. Čerpali jsme nejvíce z místních pramenů, 
některé příspěvky sepsal pan Kubát, leccos jsme 
sepsali sami. Některé materiály přepsaly dámy  
z výboru Yveta Hladíková a Dana Crhová. Já jsem 
zdokumentoval historii běhu do vrchu z Jilemnice 
na Žalý. Zaznamenán je i Král bílé stopy v Jilemnici 
v roce 2004. Fotomateriály jsme zadali Gentianě. 
Součástí nabídky pana Erbena byl i jeho archiv. 
Snažili jsme se především o to, aby knížka byla 
věcná a stala se základem pro ty, kteří by jednou 
chtěli v sepisování historie jilemnického lyžování 
pokračovat. Nesnažili jsme se o senzace, ale vychá-
zeli jsme z dobových věcí.
 
Od otevření všesportovního areálu Hraběnka uply-
nuly dva roky. Splnil očekávání ohledně zlepšení pří-
pravy lyžařů?
Určitě ano. Slavnostně byl otevřen 26. května 2018. 
První kroky jsme udělali v roce 2002, tak dlouho 
trvalo, než se projekt skutečně zrealizoval. Mnozí 
mají představu, že jde o zimní areál, ale od první 
chvíle se usilovalo o vybudování nejlepšího letního 
tréninkového centra v Čechách, které bude využí-
váno po celý rok.
 
Využívají areál k tréninku a soustředění i jiné oddíly?
Areál využívají oddíly z blízkého okolí i vzdále-

nějších míst. Kvalitních kolečkových drah není  
v republice mnoho. Navíc tu je kvalitní biatlonová 
střelnice na světové úrovni.
 
Vzhledem k sněhovým podmínkám v posledních le-
tech se pomalu stává nutností, aby lyžařské areály 
v podobné nadmořské výšce byly vybaveny umělým 
zasněžováním. Plánujete ho i na Hraběnce?
Umělé zasněžování je veliký problém. Je to fi-
nančně hodně náročné, a navíc musíme brát 
ohled i na zemědělce, protože v okolí areálu je 
zemědělská půda.
 

Dlouhá léta jste byl předsedou Českého krkonošské-
ho spolku SKI Jilemnice. Co je podle vás předností 
tohoto oddílu a co naopak „Achillovou patou“? 
Předsedou oddílu jsem byl od roku 2000 do roku 
2018. Za tu dobu se nám podařilo vybudovat zá-
zemí na Hraběnce, které jsme po realizaci nového 
areálu demontovali a přemístili na Roudnici. Také 
jsme získali sněžnou rolbu, což byl přímo zásadní 
zlom v úpravě běžeckých tratí v Jilemnici. A jaké 
výhody přináší lyžování v Jilemnici? Je jich celá 
řada: sportovní třídy na základní škole, sportovní 
gymnázium, silný lyžařský klub, sportovní stře-
disko, sportovní centrum mládeže, velmi dobré 
lékařské zázemí – SANO centrum MUDr. Martina 
Koldovského, bazén, výborné tréninkové podmín-
ky, dlouhodobá tradice, kvalitní kádr pořadatelů, 
rozhodčích a trenérů. A nevýhodou? Potřebovali 
bychom být o 100 nebo 200 metrů výš, abychom 
měli více přírodního sněhu.

Stanislav Henych (71)

Narodil se 19. února 1949 v Jilemnici.  V sedm-
desátých letech reprezentoval Československo 
v běhu na lyžích. Mezi jeho největší úspěchy 
patří stříbrná medaile z MS 1974 ve švédském 
Falunu v závodě na 50 km a 9. místo na ZOH 
1972 v Sapporu.

BIO
LEGENDA BÍLÉ STOPY
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Příprava kávy je alchymie
Jistě si většina z nás nedokáže představit ráno bez 
své kávy. Jde o zaběhlý rituál, společenskou událost 
či nutnost pro nalezení síly utkat se s dalším dnem. 
Káva nám dodá energii a má blahodárné účinky na 
naši náladu. Co je vlastně káva a kolik se toho skrývá 
za hrnečkem espressa? 

Káva, celosvětově velmi oblíbený nápoj známý pro 
své povzbuzující účinky, pochází z rostliny kávov-
níku. Dle písemných památek pochází kávovník  
z Afriky. Z náhorních plošin Etiopie a Jemenu, kde 
jej pěstovali již v 6. století našeho letopočtu, se po-
stupně rozšířil do celého světa. Důkazy o existenci 
a konzumaci pražené kávy pak sahají do 8. století, 
kolem roku 1000 vznikly v Arábii kávové plantá-
že a první kavárny byly otevřeny právě v Káhiře, 
Mekce a Medině. 

Z arabského světa se kavárny rozšířily do Turecka 
někdy v 16. století, ale tehdy je mohli navštěvovat 
jen muži. Do Evropy pak kávu přivezli italští kupci 
a jednu z nejstarších kaváren Caffee Florian založe-
nou v roce 1720 můžeme najít ještě i dnes v Benát-

KAVÁRENSKÉ TAJEMSTVÍ

kách na náměstí San Marco. Pro svou kavárenskou 
kulturu je pak také věhlasně známá Vídeň, a to jistě 
i díky tomu, že turecká vojska po neúspěšném ob-
léhání tohoto města zanechala na místě veškeré své 
zásoby, včetně velkého množství pytlů s kávou, 
kterých se místní obyvatelé ujali. 

V Čechách nebyly začátky kávy snadné. Byla  
k dostání jen v lékárnách a byla velmi drahá, do-
stupná jen pro nejbohatší vrstvu. Údajně káva 
nejdříve vzbuzovala nedůvěru a moc nechutnala. 
Nakonec si ale získala i nás. První kavárny v Praze,  
U Zlatého hada a U Tří pštrosů, otevřel v roce 1714 
Arab Deodatus, který své zákazníky lákal i na ulici  
a nabízel kávu kolemjdoucím a též rozšířil služby 
na donášku bohatým měšťanům až do domu. 

Slovo káva pochází z arabského „qahhwat al-buch-
ta“, což znamená „fazole vína“. I v angličtině se ká-
vovým zrnům říká „beans“ – „fazole“, jelikož jsou 
vzhledově luštěninám podobné. Možná mnohé 
překvapí, že káva je ovoce. Kávová zrna jsou se-
mena zářivě červeného plodu kávovníku – kávo-
vé třešně. Plody zrají 9 až 14 měsíců, ale kávovník 
nese jak zralé, tak nezralé plody i květy. Nejvhod-

nější je tedy ruční sběr. Existují dva základní druhy 
kávovníku – arabica a robusta, které se liší v chuti  
i v náročnosti pěstování. Nejlepší podmínky pro 
pěstování kávy se nachází v tropickém pásmu.

Po sklizni mají kávová zrnka zelenou nebo světle 
béžovou barvu. „Green coffee“ je dnes poměrně 
populární pro schopnost vstřebávat cukry z potra-
vy. Pražením pak káva získává svůj chuťový profil. 
Pražírna je jedním z nejdůležitějších článků řetěz-
ce, která může zhodnotit, anebo zmařit úsilí všech, 
kteří do té doby o kávu pečovali. Dále už je to na 
vašem baristovi. My jsme požádali Vojtěcha Fialu, 
aby popsal svou každodenní kavárenskou rutinu.

Poodhalíš nám kavárenské zákulisí? Jak se rodí hrní-
ček tolik potřebného životabudiče?
Káva je alchymie, když ji člověk chce dělat dobře. 
Je to živá surovina. Každý den je to jiné. Proto je 
často potřeba měnit nastavení mlýnku, hrubost, 
gramáž. Dobrá káva se nedá dělat tak, že se jen 
zmáčkne čudlík a ona sama vyteče. Je potřeba do 
toho vložit péči o surovinu i o stroj. Dobrá káva ne-
lze uspěchat. Záleží na mnoha faktorech: teplotě, 
tlaku, vlhkosti vzduchu, síle upěchování v páce.  
A podle toho je potřeba upravovat mlýnek – někdy 
jen ráno, někdy i v průběhu dne, když se mění po-
časí. V létě, když se před bouřkou prudce změní 
tlak, to je na kávě znát.

Jak poznáš, že je mlýnek potřeba nastavit třeba na 
jemnější mletí?
Pro to je potřeba najít cit. Uděláš si první kafe a vi-
díš, jak to ten den teče – podle toho si to člověk dle 
zkušeností upraví. Jak se sáhne na hrubost mletí, 
tak se musí také upravit gramáž. U přípravy kávy 
záleží i na dalších detailech, skoro až „maličkos-
tech“. Naprosto zásadní je například dobře nahřátý 
hrníček z kvalitního porcelánu – tlusté stěny zajistí 
udržení teploty, což je důležité hlavně u espressa, 
kvůli jeho malému objemu, nebo u cappuccina. Ca-
ppuccino nemůže mít úplně horkou pěnu. Je po-
třeba, aby pěna zůstala krásně hladká a krémová, 
proto je nutné jej podávat v pořádně nahřátém hr-
níčku, aby zákazník nedostal kávu studenou.

Dobrá káva tedy není jen o dobré značce?
Všechny, i velmi drahé a kvalitní značky kávy, se 
dají udělat dobře i špatně. Možná více než z polo-
viny vše ovlivňují ruce, které pro vás nápoj zrovna 
připravují. Kávovar i surovina mohou být stejné, 
ale péče baristy je znát opravdu výrazně. Rozdíl 

bohužel zatím v Čechách ocení poměrně malé pro-
cento zákazníků. Ti jsou ale právě naše cílová sku-
pina. Výhodou je, že jsou naprosto věrní. 

Podle čeho si má člověk v kavárně s více druhy káv 
vybírat tu pro sebe? 
Hlavní dva druhy kávy jsou robusta a arabica, ale 
každý ten druh má ještě spoustu odrůd – stejně 
jako je to u vína. Obecně platí, že robusta dodává 
hořké zemité tóny a je levnější a jednodušší na pěs-
tování, arabica je aromatičtější a můžeme v ní najít 
rozmanitější vůně i chutě. Je náročnější na pěsto-
vání a roste ve vyšších nadmořských výškách, a je 
tedy i dražší. Často se používá v kavárnách i směs 
„blend“, a to hlavně na espressa – například v po-
měru 80 ku 20 s větším poměrem arabicy. Robusta 
má také vyšší obsah kofeinu. Platí, že čím světlejší 
je pražení, tím víc v kávě vyniká přirozené aroma 
a chuť daného druhu, protože káva je ovoce. Přiro-
zeně je tedy spíše kyselejší a až pražením získává 
chuť, kterou má většina lidí ráda. V dnešní době 
je trendem pražení potlačit a tu ovocitost, kyselejší 
tóny, nechávat vyniknout. Proto je pak pro milov-
níky káv s vyšší aciditou vhodnější zvolit právě 
světle praženou jednodruhovou kávu. Na druhém 
mlýnku je také nabízíme – například ze Salvadoru, 
Columbie nebo Hondurasu. Já jsem ale v tomhle 
směru spíš konzervativní. A dáváme přednost 
střednímu způsobu pražení, kdy nepotlačíme při-
rozené aroma kávy, ale zároveň cítíme i to praže-
ní, které kávě dává chuť hořké čokolády, oříšků  
a kakaa – s maximálním důrazem na kvalitu su-
roviny. My používáme 100% arabicu praženou na 
Sicílii. Je rozšířený názor, že italské kávy jsou pra-
žené hodně do tmava. Není to ale tak jednoznačné. 
I u italských pražíren se dá najít rozumný kompro-
mis. Asi nejtmavěji praží kávu ve Španělsku. Zrna 
mají už téměř černou barvu a nápoj je cítit spále-
ninou. Ale ani tam to není stoprocentní pravidlo. 
To je tak ve zkratce o kávě jako surovině a co se 
týče přípravy – existuje mnoho způsobů klasických  
i moderních alternativ. My se primárně zaměřuje-
me na kávové nápoje na základě klasického italské-
ho espressa. Ať už děláme cokoliv – cappuccino, 

· filtrovaná káva 150 mg
· český turek 135 mg
· espresso 64 mg
· černý čaj 47 mg
· coca cola 40 mg 
· zelený čaj 36 mg

OBSAH KOFEINU 
VE VAŠEM HRNÍČKU
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flat white, latte macchiato, naprostým základem je 
právě perfektně připravené espresso. 

Jakou kávu si zákazníci žádají nejčastěji?
Dříve bylo nejprodávanější lungo a cappuccino.  
V současné době se nejčastěji prodává klasické 
espresso, protože si lidé chtějí vychutnat pravou 
chuť kávy a ta je znát nejlépe právě v espressu.

Vysvětlíš, jak vypadá takové perfektní espresso?
Espresso znamená, že z 8 až 10 gramů kávy připra-
víš 25 až 30 ml nápoje. Káva by se měla extraho-
vat 25 až 30 vteřin – to znamená, že záleží na tom, 
„jak dlouho teče“. Pokud se extrahuje delší dobu, 
už může být přepálené, pokud kratší dobu, je po-
dextrahované – vodovaté se světlou pěnou, která 
hned zmizí. To je častý problém espressa v Česku. 
Espresso je tedy silný extrakt. A lidé si často myslí, 
že chuťově silné espresso je „položí“. Opak je ale 
pravdou. Pokud dodržíte čas extrakce do 30 vteřin, 
kofeinu se uvolní ve srovnání s jinými kávovými 
nápoji poměrně malé množství. Proto se espress dá 
za den vypít velké množství, je totiž silné opravdu 
jen chuťově, ne kofeinově. S každou vteřinou, kdy 
necháme vodu skrz kávu protékat déle, se uvolní 
kofeinu více. Správně připravené klasické espresso 
nemůže ublížit. Každá porce se mele čerstvě z ká-
vových zrn a je potřeba kávu připravit okamžitě po 
namletí – zachová se tím aroma, které je pak mno-
hem výraznější než u kávy namleté předem.
 
Máš za sebou kurz latte art – malování mléčnou pě-
nou do cappuccina?
Měli jsme minikurz od našeho dodavatele na začát-
ku, když jsme kavárnu otevírali. Pak to šlo ale za 
pochodu. Když to člověka baví, tak se člověk nau-
čí hodně sám. Po tisících cappuccin si to každý už 
nějak do ruky dostane a dostatečný nadšenec se to 
naučí poměrně rychle. Zákazníci se pak často baví 
tím, co vzor na cappuccinu připomíná. Na to se ale 
nezaměřujeme. Pro nás je nejdůležitější chuť, a aby 
byla pěna pěkná. Lidé mají rádi větší vrstvu pěny 
a to se maluje hůř. I pěna by měla mít chuť – dobře 
nalitá pěna je oříškově hnědá a je propojená s ká-
vou, neměla by to být jen bílá čepice. A pak až jako 
bonus může být v pěně obrázek – třeba srdíčko.

Co říkáš na názor, že se má pít káva bez cukru a bez 
mléka?
Podle mě má každý pít kávu tak, jak mu chutná  
a jak je zvyklý. Myslím, že v rozumné míře nemů-
že žádná kombinace uškodit. Hlavně, když chcete 

vyzkoušet nějaký nový druh kafe, nějaký speciální, 
je dobré ho ochutnávat ve vaší oblíbené podobě. 
Jinak byste vlastně nepoznali rozdíl a nemohli ob-
jektivně porovnat.

Má se ke kávě pít voda a jíst sladké? Proto často  
k šálku kávy dostáváme sušenku a panáčka vody?
Lidské tělo při odbourávání kofeinu spotřebovává 
cukr. Takže káva a malý zákusek se k sobě vlastně 
hodí. Jinak kvalitní káva určitě není zdraví nebez-
pečný nápoj, naopak v přiměřeném množství má 
blahodárné účinky na lidský organismus, protože 
obsahuje hodně antioxidantů. Co se týče vody, tak 

espresso nedehydratuje tolik, aby k tomu člověk 
nutně musel pít vodu. Je ale dobré si pro maximál-
ní požitek z kávy chuťové buňky trochu oplách-
nout od předchozích vjemů. 

Funguje káva jako „vyprošťovák“ po náročné noci ve 
společnosti alkoholu?
Určitě ne, protože když si dáte kávu, tak si vlastně 
prodloužíte dobu odbourávání alkoholu. Na koco-
vinu tedy nefunguje. Já bych spíš doporučil vývar 
nebo malé pivo.

A ještě nám řekni, jaký kávovar bys doporučil pro do-
mácí použití? Jak si udělat doma dobrou kávu?
Domů moc nedoporučuji pákové kávovary, pokud 
neděláte alespoň 15 až 20 káv denně. Než se stroj 
ten den „zajede“, tak prvních 5 až 6 kafí není úplně 
to ono a s údržbou je také hodně práce. Domů jsou 
více vhodné automaty, kapslové nebo podové ká-
vovary. Pody jsou nejjednodušší a umí asi nejlepší 
espresso, jsou i ekologičtější než kapsle. Samozřej-
mě na nejkvalitnější kávu je prostě nejlepší si dojít 
do dobré kavárny, nechat se obsloužit, popovídat 
si s ostatními, nebo si jen užít pohodovou tichou 
chvilku s novinami.

KAVÁRENSKÉ TAJEMSTVÍ
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Nikdy

Nikdy by mne nenapadlo, že právě teď budu psát 
již osmadvacátý a zároveň svůj třetí novoroční fe-
jeton pro Vrchlabinky. Nikdy by mne ani nenapad-
lo, že by se tak mohl splnit jeden z mých dětských 
snů – stát se spisovatelem. Vím, že psaní fejetonů 
má do románu ještě hodně daleko, ale nějak se za-
čít musí. Navíc zrealizovat svůj spisovatelský sen 
mohu v každém věku, na rozdíl od mých dalších 
postpubertálních přání jako stát se patologem, vo-
jenským lékařem či později právníkem.

Nikdy by mne nenapadlo, že začnu přispívat  
i na web Vrchlabinek svými občasnými DIY (pro 
ne-angličtináře – udělej si sám) nápady. Výtvar-
ná výchova, pracovní výchova nebo dílny byly 
totiž na rozdíl od slohových prací moje dost ne-
oblíbené předměty. Nikdy jsem totiž nebyla moc 
zručná, natož kreativní. Proto by mne ani ve snu 
nenapadlo, že se jednou dobrovolně a bez nátlaku 
vrátím k ručním pracím. 

Zjistila jsem, že ruční práce je pro mne jakási 
forma terapie, jak se nezbláznit z vlastních dětí. 

NA POKEC

Rukodělná tvorba mne totiž donutí najít si občas 
chvíli jen sama pro sebe, uzavřít se před okolním 
světem a soustředit se na práci, tak abych se ne-
musela stydět za výsledek. K mému překvapení  
a navzdory trojkám z výtvarné výchovy je proza-
tím výsledek vždy koukatelný. 

Kromě relaxu, zachování zdravého rozumu a po-
citu, že na konci mého snažení je něco hmatatelné-
ho, je tu ještě jeden motiv, který hraje asi největší 
prim – a tím je moje šetrnost. V okamžiku, kdy se 
mi něco podaří, se rozezní můj vnitřní hlas, který 
jásá nad tím, jak jsem „jim“ to nandala, když jsem 
si tu předraženou dekoraci jednoduše nekoupila, 
ale složitě sama doma vyrobila.

Nikdy by mne nenapadlo, že kvůli loňské jarní 
vlně covidu nebudu moci v nemocnici navštívit 
svoji babičku. Ani na chvíli jsem si nechtěla při-
pustit, že už bych ji nikdy neuviděla, a přišla tak 
o jednoho ze svých nejvěrnějších čtenářů. Nikdy 
by mne ani nenapadlo, že ji nebudu moci vzít 
za ruku, pohladit, povzbudit. Nikdy bych si ani 
nepomyslela, jak málo lidí nakonec přijde na její 
poslední rozloučení kvůli tomu, že se báli vyjít 
na ulici. 

Nikdy by mne ani nenapadlo, že žena, která za-
světila celý svůj život péči a starosti o svoji rodinu 
a širokou škálu přátel, kteří si k ní hojně chodili 
pro radu a psychickou podporu, zůstane ve svých 
posledních dnech úplně sama. 

Pro mne osobně nejsou sudé roky zrovna ty nej-
šťastnější. Minulý rok, kdy jsme ztratili milovanou 
osobu, je toho důkazem. Jako by nula na konci leto-
počtu symbolizovala vše, co se loni událo. Prázdné 
místo v srdci, prázdný byt. Nádherný babiččin byt, 
který pro mne vždy představoval otevřenou náruč, 
útočiště, přístav v rozbouřeném moři.

Nikdy by mne nenapadlo, že se celý jeden rok  
v mém životě bude táhnout ve znamení zákazů, 
příkazů, nařízení, nejistoty a rušení všech aktivit, 
na které se celý rok těšíme. Nejsem optimista ani 
pesimista, a tak mi nezbývá nic jiného, než věřit  
a doufat, že ten letošní rok – rok 2021 s jedničkou 
na konci - bude znamenat odpich ode dna. 

Proto Vám, moji milí čtenáři, ze všeho nejvíce pře-
ji, abyste konec letošního roku nemuseli uzavřít  
s povzdechem: „... a to byl teprve začátek!“




