
kulturně-společenský magazín | Únor 2021 | zdarma

Srdcař Pirk



str. 12    15

str. 24    26 str. 28    29

str. 20    22

Editorial 

LENKA ŠPLÍCHALOVÁ

MICHAL MAROŠI BARBORA PETEROVÁ

ANATOLIJ TRUHLÁŘ

JAN PIRK  /  

Musíme si pomáhat

JIŘÍ ŠTEFEK / šéfredaktor

str. 6    9

Tento způsob zimy zdá se mi 
poněkud nešťastným. Tato zimní 
parafráze slavného výroku Rudol-
fa Hrušínského z filmu Rozmarné 
léto mě napadla při bilancování 
současného stavu, kdy sice konečně 
napadl sníh, ale po celý leden zůsta-
ly lanovky zastavené. Stejně jako 
většina obchodů a velká část tuzem-
ské ekonomiky. Nám všem nezbývá 
nic jiného, než zatnout zuby a věřit, 
že se brzy objeví světélko na konci 
tunelu. Ale i v této době lze dělat 
něco prospěšného. Například parta 
nadšenců opět zprovoznila běžecký 
areál ve Vejsplachách. Zároveň mám 
velikou radost, že se Monice Roz-
sypalové podařilo úspěšně dokončit 
sbírku na speciálně upravené auto 
a díky nezištné pomoci lidí a spor-
tovců s velkým srdcem získá i nový 
vozík. Veliký dík proto míří i do 
nebe, odkud na nás shlíží Ludmila 
Samková. Byla to ona, kdo nás kdysi 
upozornil na Moničin osud, a my o ní 
mohli napsat. Dnešní doba je na pytel, 
ale přesto… musíme si pomáhat.
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Lucie Víchová Kovářová, 
majitelka obchodu 

Pavla Jordánková, kadeřnice

Martin Pelc, technolog

Martina Harvey, vedoucí
zákaznického servisu

Běžky mám moc ráda, 
nejčastěji chodím do Vej-
splach. Je to fajn místo  
a příležitost si jít po práci 

zaběhat a vyčistit hlavu. Moc si vážím lidí, 
kteří se o vše starají. S dětmi máme nejoblíbe-
nější trasu ze Špindlu přes Strážné až domů, 
pokud to sněhové podmínky dovolí. 

Běžkám jsem nikdy nehol-
dovala. Před pár lety jsem si 
je však pořídila a od té doby 
trpělivě vyčkávají ve sklepě 
na svou příležitost. Pevně 

věřím, že v nejbližších letech se dočkají a já si 
tento sport třeba zamiluji. 

Na běžky chodím rád. Tedy 
snažím se spíš jezdit než 
chodit. Je to fajn pohyb na 
čerstvém povětří. Pokud je 
tak jako nyní, dostatek sně-

hu, využíváme tratě ve Vejsplachách. Je to nej-
rychlejší varianta. Zaparkujeme a jde se na to. 
Když je to se sněhem horší, jezdíme i s kama-
rády několikrát za zimu do běžeckého areálu  
v polských Jakuszycích.

Jako dítě mě brával můj otec 
(tehdy člen horské služby) 
na běžky na hřebeny Krko-
noš. Posledních pár let ale 

lyže zahálejí ve sklepě a vyvětrám je jenom 
příležitostně. Letos jsou krásné podmínky, tak-
že se určitě znovu vydám na krásně upravené 
tratě do areálu Vejsplachy.

ANKETA

Běžkujete? 
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GABRIELA JAKOUBKOVÁ, FOTO: ARCHIV JANA PIRKA

Zachránit život je úžasný pocit 
Profesor Jan Pirk je bezesporu významnou českou osobností a špičkovým lékařem. Přesto bylo povídání  
s ním velmi přátelské, milé, a především lidské. Sešli jsme se v jeho krkonošském bytě v Rokytnici nad Jizerou 
a povídali jsme si o srdci, pacientech, ale i o tom, jak vypadá jeho pracovní den či jak relaxuje. Z jeho vyprávění 
bylo i patrné, jak moc má rád Krkonoše, do kterých jezdí od svého dětství. 

Zachraňovat lidské životy musí být úžasně emocio-
nální záležitost. Může se to však ještě emočně do-
týkat lékaře s takovými zkušenostmi a praxí, jako 
máte vy?
To, že zachraňujete lidské životy, považujete za 
samozřejmé. Ne každý život se vám ale podaří 
zachránit. Dnes přistupujeme k smrti zcela jinak, 
než tomu bylo dříve. Pacient předpokládá, že se 
z nemocnice vrátí zdravý. Pokaždé tomu tak není, 
všichni jednou zemřeme. Pokud by lékař byl na-
tolik otrlý, že by na něj ztráta života nepůsobila 
emocionálně, snad by tuto práci ani nemohl dělat. 
Zachránit život je úžasný pocit a ta nejlepší odmě-
na, jaké se může lékaři dostat. Ze smrti si musíte 
vzít poučení, ne se však zhroutit. Tuto schopnost 
získáte postupně zkušenostmi.

KARDIOCHIRURG

Nic cennějšího než zdraví nikdo z nás nemá. Spousta 
lidí je vám nesmírně vděčná. Vzpomenete si na nej-
krásnější poděkování, kterého se vám dostalo?
Právě v období okolo Vánoc dostávám ohromné 
množství pohledů a poděkování. Velkou odměnou 
například je, když vám člověk, který pro své potíže 
nemohl ani chodit, pošle pohled z hor… Někteří 
pacienti slaví dvoje narozeniny – ty skutečné a pak 
v den, kdy jsem jim transplantoval nové srdce. Čas-
to mi o svých výročích napíší. Všechna poděkování 
mě velmi těší, nemohu říci, které víc nebo míň. 

Když jsme u těch emocí – má nějaký opodstatněný 
význam, že právě srdce je v povědomí lidí symbo-
lem lásky, citů? Reaguje skutečně srdce na naše 
prožitky? 
Z lékařského hlediska existuje logické vysvětlení. 
Například i láska je stres. Nevíte, jestli náhodou 

Franta tajně nechodí s Mařenkou. Stres je prastará 
fyziologická reakce organizmu, kterou jsme zdědili 
po zvířecích předcích, a je to příprava organizmu 
na fyzickou akci. Aby pračlověk mohl utíkat před 
medvědem, musel mít svaly zásobené okysliče-
nou krví. Když vidíte milovanou bytost, začnete 
zrychleně dýchat a rozbuší se vám srdce. Až do  
17. století lidé nevěděli, k čemu slouží srdce a krev-
ní oběh. Vysvětlili si to tím, že cit sídlí právě v srdci. 
Netušili, že impuls přichází z mozku a srdce je jen 
ten efektor, výkonný orgán. 

Kterou z operací považujete ve své kariéře za unikát-
ní a převratnou?
Z pohledu celosvětové medicíny byl tehdy určitě 
převratnou operací hasič, kterému jsme celé srdce 
nahradili dvěma čerpadly. Do té doby to jen jednou 
bezúspěšně zkusili Američané, ale podařilo se to až 
nám. Skutečně šlo o unikátní operaci v celosvěto-
vém měřítku. Potom je i řada operací, které jsem 
začal dělat jako první v Československu, například 
transplantace bloku srdce a plic, umělé srdeční 
čerpadlo, operace pro poruchy srdečního rytmu  
a další. Za 47 let jsem jich už dělal opravdu hodně. 
Také jsme jako první operovali svědky Jehovovy 
bezkrevním typem operace.

Jak zareaguje lékař, pokud pacient (například právě 
jehovista) odmítá zákrok i za cenu ohrožení svého 
života? 
Nejprve se to snažím pacientovi vysvětlit. Jejich 
víra je ale většinou natolik pevná, že se přesvědčit 
nedají. Při svých zkušenostech musím vědět, na 
co si mohu troufnout a na co už ne. Některé ope-
race se bez krve udělat nedají, ale jsou operace,  
u kterých vím, že pokud se nepřihodí žádné kom-
plikace, bez krve je zvládnu. Díky tomuto jsme 
se mnohé naučili. Dříve se přístroj pro mimotělní 
oběh plnil krví a mysleli jsme si, že jinak to ne-
jde. Ukázalo se ale, že lidský organizmus toleruje 
i jinou tekutinu. U svědků Jehovových nedělám 
transplantace srdce. Nejde o to, že by mi pacient 
zemřel. Problém je v tom, že vhodných dárců srd-
cí je velmi málo a čeká na ně mnohem více lidí. 
Já nemohu riskovat, že ztratím srdce dárce kvůli 
někomu, kdo odmítá krev. 

Povídali jsme si spolu před šesti lety. Předpovídal 
jste, že se v horizontu pěti, šesti let můžeme dočkat 
mnohem dokonalejšího modelu umělého srdce, kte-
ré se celé i s baterií zašije do člověka. Podařilo se?
Ano, podařilo. Dělali to moji žáci ve spolupráci 

s izraelskou firmou. Máme video, jak ten pacient 
plave. Čerpadlo i s bateriemi a řídicí jednotkou je 
skutečně celé zašito a baterie se dobíjí indukcí.

Na operaci musíte být plně koncentrovaný. I vy jste 
ale jenom člověk. Jaký recept máte na to, abyste 
dokázal při operaci zapomenout na vlastní trápení  
a starosti?
Musím zaťukat na dřevo, že v osobním životě mě 
nic tak závažného netrápí. Mé zaměstnání vyža-
duje, abych šel večer nejpozději ve 23 hodin spát. 
Klidně si dám po večeři dvě deci vína, ale určitě 
nemohu nijak flámovat, když vím, že příští den 
operuji. Ráno brzy vstávám a pokaždé si zacvičím. 
Ke každé operaci musíte přistupovat s respektem, 
protože ve vašich rukou je život člověka. 

Jak vypadá vaše ranní cvičení?
Vstanu před půl šestou a 20 až 25 minut cvičím. 
Začínám strečinkem, potom posiluji břišní a zá-
dové svaly a kvůli běžkám i ruce. Nejdůležitější je 
protahování. 

Je známo několik případů, kdy mladí vrcholoví spor-
tovci zdánlivě v plné síle náhle při sportu zkolabu-
jí, nebo dokonce zemřou důsledkem selhání srdce 
nebo infarktu. Jak je to možné, když jsou pod pravi-
delným lékařským dohledem?
U mladých lidí mohou být náhlá úmrtí způsobena 
vadou převodního systému (v srdci jsou vodivá 
vlákna, která objevil pan profesor Purkyně, což 
je systém, jak se elektrický převod, který vzniká  
u horní duté žíly v pravé síni, převádí přes celé 
srdce). Ten může být patologicky změněn. Může 
jít také o arytmogenní dysplazii pravé komory 
nebo kardiomyopatii (tj. onemocnění srdečního 
svalu náchylné k poruchám srdečního rytmu). 
U lidí od čtyřicátého roku a výše už může jít  
o ischemickou chorobu srdeční a dostanou in-
farkt. Může to být jen malý infarkt, který vyvo-
lá takzvanou fibrilaci komor. Pomoci pak může 
defibrilátor nebo správná resuscitace. Tato náhlá 
úmrtí jsou vždy od srdce a do značné míry se jim 
dá předejít ECHO vyšetřením srdce, které uká-
že například na vadu chlopní nebo změnu pra-
vé komory v důsledku arytmogenní dysplazie,  
a natočením EKG se dají prokázat poruchy pře-
vodního systému. U velice mladých sportovců 
bývá vždy na vině špatné vyšetření.

Říkáte, že sportujete především pro radost. Za sebou 
a věřím, že i před sebou, máte ale několik náročných 
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maratonů, triatlonů. Kterých závodů, pokud vám to 
čas dovolí, se účastníte pravidelně?
Maratony už neběhám, jen půlmaratony. V loň-
ském roce byla spousta závodů zrušena. Nej-
delší, co jsem loni tedy běžel, byly Běchovice. Je 
to nejstarší a nikdy nepřerušený běh v Evropě  
a možná druhý nejstarší běh na světě. Dlouhý je 
deset kilometrů. Zúčastnil jsem se také triatlonu 
u Sázavy a jel jsem i dva závody horských kol, 
které mi nahrazovaly půlmaratony. 

Jaký vlastní sportovní zážitek považujete za nej-
silnější?
Myslím, že maraton. Maraton se nedá vyprávět, 
ten se musí zažít. Víte, Jizerská padesátka trvá  
v mém podání déle než maraton. Na běžkách si 
ale z kopce chvíli odpočinete, zatímco při mara-
tonu musí i z kopce nohy běžet.
 
O čem například přemýšlíte, když běžíte tak dlou-
hou vzdálenost?
To je právě velmi zajímavé. Vyřešíte spoustu 
problémů a napadají vás myšlenky, které by vás 
jinak nenapadly. Potvrdila mi to i řada dalších 
běžců. Fyziologicky to vysvětluji takto: V klidu 
je váš srdeční výdej krve asi šest litrů za minutu, 
ale když běžíte tréninkovým tempem patnáct ki-
lometrů, máte minutový výdej krve třeba kolem 
dvaceti litrů. Mozek je tedy mnohem více prokr-
vený. Když jsem se před více než 47 lety hlásil do 
konkurzu na přednostu kardiochirurgické klini-
ky, připravoval jsem si právě při běhání, co tam 
budu povídat.

 
Jaký máte názor na vrcholový sport? Co je už podle 
vás ze zdravotního hlediska přespříliš? 
Podle mého názoru není žádný extrém, ať už  
v čemkoli, zdravý. Ani o maratonu se tedy nedá 
říci, že je zdravý. V životě ale lidé dělají tolik ne-
zdravých věcí… Myslím, že když si odpustím jiné 
nezdravé věci jako třeba kouření, mohu si klidně 
jeden nebo dva maratony za rok dovolit. Zážitek 
a vyplavené endorfiny mi to do značné míry vy-
kompenzují. O vrcholovém sportu se nedá říci, 
že by byl zdravý. Smyslem sportování by neměla 
být výchova olympijských vítězů, ale to, abychom 
všichni sportovali pro zdraví. Jak říká staré přísloví 
– ve zdravém těle je zdravý duch. A když při tom 
z někoho skutečně vyroste olympijský vítěz, je to 
taková třešnička na dortu. 

Jak to v tomto směru pozorujete u svých pacientů?
Pokud se nejedná o vrozené vady, většina mých 
pacientů nesportovala vůbec nebo toho nechala ve 
dvaceti, třiceti letech a začala žít nezdravým život-
ním stylem: přejídali se, nehýbali se, kouřili. Nepa-
matuji si, že bych ze současné generace operoval 
nějakého špičkového sportovce.

Kromě sportu máte ale i další koníčky a zájmy, napří-
klad veterány. Máte mezi svými veterány nějakého 
obzvlášť oblíbeného?
Mám oblíbené velorexy, ale rád mám všechny své 
veterány, jinak bych si je nepořídil. Moje nejstarší 
auto bylo vyrobeno v prosinci roku 1912 a uvedeno 
do provozu v únoru roku 1913. Je tedy 108 let staré 
a jezdí! To je přece úžasné! Nevím, jestli některé ze 

současných aut bude za sto let ještě schopné jízdy. 
Proto by se měla tato stará auta uchovat pro další 
generaci. Já mám například čtyři velorexy. Každý  
z nich je individualita, s každým strojem musíte 
zacházet jinak – jinak startovat, řadit… U dnešních 
škodovek je úplně jedno, do které si sednete, všech-
ny se chovají stejně.

Povídáme si spolu v Rokytnici nad Jizerou, kde máte 
byt. Jak často sem jezdíte a čím si vás právě Rokyt-
nice získala?
Do Krkonoš jsem s rodiči jezdil lyžovat od malička. 
V roce 1968 si můj strýc koupil v Rokytnici poměr-
ně zdevastovanou chalupu, tak jsme sem jezdili, 
abychom mu ji pomohli dát do slušného stavu,  
a za to jsem sem pak mohl jezdit i se svou rodinou. 
Později jsme získali podnájem u starého pana Vo-
točka (narodil se tuším v roce 1908), skutečného 
horala, který v Krkonoších prožil celý svůj život. 
A to přesto, že byl Čech, i za protektorátu. Jezdíva-
li jsme k němu mnoho let. Bylo úžasné povídat si  
s člověkem, který v 30. letech sloužil u dragounů  
a jezdil ve Stromovce na koni společně s Masa-
rykem nebo generálem Syrovým. Bývali jsme tu 
opravdu často, a získali tak v Rokytnici mnoho 
přátel. Jediné neštěstí pro Rokytnici bylo to, že se 
za komunistů stala průmyslovou obcí. Stály tu tex-
tilní továrny, vyráběly se tady elektropřístroje. Ne-
počítalo se s tím, že by se tu mohlo někdy lyžovat 
a že by tu jednou mohly být nejkrásnější a nejdelší 
sjezdovky v celém Česku. Bohužel se to s Rokytnicí 

Jan Pirk (72)

Špičkový kardiochirurg prof. MUDr. Jan Pirk se 
narodil 20. dubna 1948 v Praze. Mimo jiné se 
proslavil vybudováním jednoho z nejlepších 
kardiocenter, které sídlí v pražském IKEMu. 
Patří k vysoce uznávaným operatérům srdce 
v Evropě. Do Krkonoš jezdí od malička a velmi 
mu přirostly k srdci.

BIO

táhlo i desítky let po převratu. Chybí tu například 
bazén. Jinak je Rokytnice skutečně nádherná, s pře-
krásnými výstupy na nejvyšší vrcholky Krkonoš. 
Za těch více než padesát let, co sem jezdíme, nám 
to tu opravdu přirostlo k srdci.

Krkonoše máte jistě prochozené, projeté na kole 
nebo na lyžích křížem krážem. 
Určitě. Zrovna dnes jsme se vrátili z krásné pro-
cházky, byli jsme na nedaleké Stráži, odkud jsou 
skvostné výhledy na panoramata Kotle a Lysé 
hory. 

Obracejí se na vás místní lidé často se svými zdra-
votními problémy?
Řadu rokytnických občanů jsem operoval či léčil. 
Pokud se na mě obracejí s problémy, které se tý-
kají srdíčka, vůbec mi to nevadí. Vždyť je to obor, 
kterým se zabývám a něco o něm vím. Složitější je 
situace, kdy mě žádají o radu z oboru, který je mi 
odborně vzdálený. Není to pro mě jednoduché, ale 
také se jim snažím vyhovět.

Prý si také rád zajdete do hospody na mariáš.
Mariáš hraju více na chatě, kterou máme u Jevan. 
Zdědili jsme ji po rodičích. Učím ho i vnoučata, 
protože mariáš je tradiční česká hra, tak aby v dneš-
ní počítačové době nezanikla. 

Svá vnoučata vedete jistě i ke sportu. Snažíte se  
i o to, aby pokračovala v rodinné lékařské tradici  
a přes generaci na ni navázala?
Ano, ale zatím se mi to nedaří. Nejstarší vnučka 
bude v tomto školním roce maturovat a chtěla by 
studovat herectví na JAMU nebo DAMU. Další 
vnučka nádherně kreslí, a tak uvažuje, že by šla na 
scénografii. Ostatní jsou ještě malá, mají ještě dost 
času, tak uvidíme.

KARDIOCHIRURG
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JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: ANTON MARTINEC

Monika Rozsypalová 
dostane nové auto i vozík

Na sklonku loňského roku se handicapovaná spor-
tovkyně Monika Rozsypalová dozvěděla dvě přízni-
vé zprávy, které ji potěšily a výrazně jí usnadní život. 
Díky sbírkám veřejnosti a hokejového týmu HC Sta-
dion Vrchlabí získá nový speciálně upravený automo-
bil a nový vozík.  

I letošní zimu se mohou obyvatelé Vrchlabí, jeho 
nejbližšího okolí či návštěvníci Krkonoš vydat na 
běžkách po upravených tratích v lyžařském areálu 
ve Vejsplachách. 

Ještě dříve, než ve středu 20. ledna hlavní rozhod-
čí vhodil úvodní buly v zápase Chance ligy mezi 
HC Stadion Vrchlabí a HC Slavia Praha, odehrá-
la se uvnitř hokejové arény malá ceremonie. Při 
ní předali zástupci vedení klubu, hráčů A-týmu  
a týmového fanklubu Supras Rozsypalové šek na 
92 200 korun. Za tuto sumu Monika Rozsypalová 
přes nadaci Konta bariéry získá nový vozík.

Po převzetí šeku byla Rozsypalová velice dojatá. 
„Je to více než úžasný pocit. Nový vozík mi vyře-
ší řadu problémů. Chtěla bych všem poděkovat,  
i když cítím, že slovo ‚děkuji‘ je skoro málo,“ uved-
la. Nový vozík od společnosti Küschall získá přes 
nadaci Konto bariéry a může se na něj těšit v časo-
vém horizontu čtyř až šesti týdnů. 

Původní nápad přispět handicapované sportovky-
ni, jejíž zdravotní problémy začaly již v roce 1998, 
na zimním stadionu, vzešel mezi hráči A-týmu  
v kabině. Zástupci klubu pak oslovili své partnery  
i fanoušky a sběr financí začal. Velkou část potřeb-
né sumy na pořízení vozíku pak dodal jednatel 
klubu Aleš Cerman. „Dělá mně radost, dělat lidem 
radost,“ uvedl pro Vrchlabinky.

Původní účel sbírky mezi hokejisty a jejich příz-
nivci byl přitom přispět Rozsypalové na pořízení 
speciálního automobilu. O této sbírce informovaly 
Vrchlabinky ve svém loňském dubnovém vydání. 
A na tento příběh reagovalo mnoho dárců. Zařadil 
se mezi ně i Král roku Aleš Kisý, vítěz hlavní kate-
gorie ankety Cen Trutnovinek za rok 2019.

Hokejisté začali sbírat peníze v závěru loňského 
roku a medializací tohoto záměru opět rozvířili 
dění okolo celé záležitosti. Vše pak nabralo rychlý  
a překvapivý spád a po vánočních svátcích se 
Monika Rozsypalová od nadace dozvěděla, že po-
třebná půlmilionová částka už je pohromadě. Tuto 
zprávu následně předala vedení vrchlabského ho-
keje. „Když jsme se to dozvěděli, tak jsme s Moni-
kou řešili, jak bychom jí mohli vybranými penězi 
pomoci, a ona vyslovila prosbu, zda by je mohla 
využít na nákup nového vozíku. A tak se i stane,“ 
uvedl sportovní manažer klubu Jiří Jakubec. 

Monika Rozsypalová se na auto i vozík moc těší. 
„Neumím ani popsat, co se ve mně nyní odehrá-
vá. Je to úžasný pocit. Vozíky jsou naše mobilita. 
Vozík i auto vyřeší řadu mých problémů a značně 
mi ulehčí život,“ uzavírá Rozsypalová s velkým 
vděkem.

DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA

JIŘÍ ŠTEFEK

Vejsplachy opět lákají 
běžce do bílé stopy

Jeho příprava byla opět náročná, protože na pře-
lomu loňského a letošního roku nebyl žádný sníh 
a panující teploty připomínaly spíš konec března 
než zimu. Pak se konečně počasí umoudřilo, tep-
loty spadly pod nulu (a umožnily tak umělé za-
sněžování) a začalo chumelit. Díky souběhu těchto 

LYŽAŘSKÝ AREÁL

okolností se areál konečně oblékl do zimního hávu 
a jeho provozovatelé byli schopni během pár dní 
připravit několik mnohakilometrových okruhů 
pro klasiky i bruslaře. Provoz areálu pro širokou 
veřejnost byl pak zahájen v sobotu 16. ledna. 

Zajištění provozu areálu a úprava tratí je náročná 
na čas, energii, a především finance. Návštěvníci 
se na těchto nákladech mohou alespoň symbolicky 
podílet, a to zakoupením speciálních známek vy-
tvořených pro tento účel.
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ANTONÍN KAŠPAR, FOTO: JIŘÍ ŠTEFEK

Zájem o staré zvyky 
se pomalu vrací

Horalé v Krkonoších slavili mnoho svátků a udržo-
vali mnoho tradic. Jak vznikaly, jak se udržovaly, co 
symbolizovaly a co vše se během nich konalo? O tom 
všem se pro Vrchlabinky rozpovídala etnografka Kr-
konošského muzea ve Vrchlabí Lenka Šplíchalová.

Pomalu se blíží čas masopustu. Jak a kdy vlastně 
tento svátek vznikl? Proč se slaví právě v půlce zimy?
Tento lidový svátek má velice dlouhou tradici. 
První zprávy o něm máme již ze středověku, ale 
tradice je pravděpodobně mnohem delší. Sahá až 
do starověkého Říma, kde se tou dobou konaly 
slavnosti, a odsud se velmi pravděpodobně rozší-
řily i do naší oblasti. Ve starém Římě byla příro-
da trochu napřed, takže tyto slavnosti souvisely  
i s příchodem jara a s vítáním nového vegetačního 
cyklu. U nás je v době masopustu ještě zima, ale 
přesto se v jeho zvycích také objevují prvky vítání 
jara. Masopust je obdobím mezi dvěma posty, mezi 
obdobím Vánoc a Velikonoc. V období masopustu 
je dovoleno jíst, radovat se, veselit se, takže i proto 
je ten svátek tak oblíbený a udržel se až dodnes.

ETNOGRAFKA

Pokud jsem to pochopil správně, nejde tedy jen  
o svátek ryze český.
Určitě ne, masopust se slaví v celé Evropě, respek-
tive v celém křesťanském světě, ačkoliv to není 
vyloženě svátek křesťanský. Později se společně  
s kolonizací rozšířil i do Ameriky, kde se slaví pod 
názvem karneval.

Na masopustní úterý se konaly a už zase konají ma-
sopustní průvody masek. Jaký má tento obyčej vý-
znam? A jaké postavy se v něm tradičně objevovaly  
a co symbolizovaly?
Dnes jsou to průvody, ale dříve se spíše jedna-
lo o obchůzky. Dnes už se s tím moc nesetkáme, 
ale dříve masky chodily od domu k domu, v ka-
ždém domě dostaly něco k jídlu a k pití a s oby-
vateli domu si zatančily. Dnes už se to omezilo 
jen na průvod obcí, už to není taková ta tradiční 
obchůzka. Obchůzky měly samozřejmě svůj hlubší 
význam a jejich cílem bylo přinést prosperitu na-
vštívené domácnosti. Jednou z nejstarších masek 
byla maska medvěda, která se vyskytuje i v dneš-

ní době. Maska medvěda byla původně ze slámy 
a postupně dostávala stále více lidskou podobu. 
Kromě medvěda jde i o jiná zvířata, třeba kozla. 
Typická byla také maska Žida nebo Turka. Je tře-
ba zmínit, že masky se pořád vyvíjejí, kromě těch 
tradičních se přidávají další. Často se v nich odráží 
i současná politická situace.

Proč byla tradice masopustu přerušena?
Tady na Vrchlabsku byl masopust hodně spojen  
s původním německým obyvatelstvem, takže zani-
kl s rokem 1945, ale předtím se tu obchůzky konaly. 
Nazývaly se „Běh bláznů“, to je takové specifikum 
pro Krkonoše. Ve Vrchlabí tuto obchůzku tvořilo 
šest postav, byl to šašek, německy Wursthans, kte-
rý obchůzku vedl. Pak tam byli dva slamění, tato 
maska vychází z masky medvěda, ale už se více 
podobá člověku. Dále tam byli dva Bändermänner, 
pro ně nemáme český ekvivalent, kteří byli bíle ob-
lečení a obvázaní různými pentlemi a na hlavách 
měli klobouky s mašlemi. Tuto skupinku pěti ma-
sek doprovázel ještě hudebník, harmonikář, který 
jim k tomu hrál. Nám se dochovaly i fotografie, 

hlavně z Hořejšího Vrchlabí. Díky tomu jsme mohli 
udělat rekonstrukci masek a Běhu bláznů v rámci 
muzejního masopustu.

Už jsme si povídali o Běhu bláznů, ale měl masopust 
v Krkonoších nějaká další specifika? Jak se to lišilo od 
zbytku českých zemí?
Lišilo se to hlavně těmi maskami, každý kraj má 
své masky trochu odlišné, a to je právě specifické. 
Jinak bych řekla, že v ostatních ohledech se to od 
jiných regionů moc nelišilo. Masopust byl i u nás 
spojen s různými tancovačkami a zabijačkami.

Lenka Šplíchalová (29)

Narodila se roku 1992 v Jilemnici. Žije ve Val-
teřicích. Vystudovala gymnázium v Jilemnici, 
poté obor historie na Univerzitě Palackého 
v Olomouci. Mezi její záliby patří genealogie, 
cestování, běh na lyžích a vaření. V Krkonoš-
ském muzeu ve Vrchlabí pracuje od roku 2016. 
Začínala na pozici knihovnice, od roku 2019 
pracuje jako etnografka a kurátorka národo-
pisné sbírky.

BIO
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Už jsme se bavili o speciálních krkonošských zvycích. 
Má i Vrchlabí nějaké své speciální masopustní zvyky, 
písně či obyčeje? Na základě čeho vznikaly?
Jistě, vracím se zase k Běhu bláznů, protože to je 
to největší specifikum. Zpívaly se při něm různé 
písně a nám se dochovala jedna v německém kr-
konošském nářečí. Tuto píseň jsme využili pro naši 
rekonstrukci vrchlabského masopustu, Hana Jüpt-
nerová ji přeložila do češtiny a můj předchůdce Li-
bor Dušek ji potom přebásnil. Její obsah reflektuje 
průběh obchůzky těch takzvaných bláznů, kteří 
chodili dům od domu, tančili s obyvateli a dostá-
vali za to sladkou či tekutou odměnu.

Masopust je svátkem jídla a hostin. Co se tradičně  
v Krkonoších v tuto dobu vařilo?
Pekly se koblihy a to se udrželo až dodnes. Jinak se 
jedly právě zabijačkové pochoutky jako třeba jitrni-
ce, klobásy a další masité pokrmy.

Po masopustu přichází doba půstu, o kterém se říká, 
že je čtyřicetidenní. Ve skutečnosti má však toto ob-
dobí 46 dnů. Má to nějaký důvod?

Těch čtyřicet dní souvisí s životem Ježíše Krista. 
Před jeho slavným příjezdem do Jeruzaléma roz-
jímal 40 dní v poušti, kde se připravoval na svůj 
následující osud. Proto i postní období trvá čtyřicet 
dní. Kalendářně je to skutečně o pár dní více, a to 
proto, že do postní doby se tradičně nezahrnují ne-
děle. Když je odečteme, tak to vychází na 40 dní.

Dnes si lidé s Velikonocemi spojují pomlázku a kole-
du. Původní podstata Velikonoc však byla jiná…
Samozřejmě, my si v dnešní době vztahujeme Veli-
konoce hlavně na Velikonoční pondělí, ale pro naše 
předky byly důležitější dny, které předcházely. 
Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanské svát-
ky roku. My už to dnes tak nevnímáme, protože 
význam Velikonoc přebily Vánoce, které jsou nám 
bližší, ale dříve byly Velikonoce i pro lidové vrst-
vy vrcholem celého roku. Důležitý byl především 
Velký pátek, připomínající ukřižování Ježíše Kris-
ta, Bílá sobota jako předzvěst Kristova vzkříšení  
a poté Boží hod velikonoční, nejvýznamnější 
den Velikonoc, při němž se slaví Kristovo zmrt-
výchvstání. To byly tři nejdůležitější dny, se který-

mi se pojila řada zvyků, a pondělní pomlázka byla 
už jen určitým uvolněním, dnem, který měl méně 
sváteční ráz, to byly tři nejdůležitější dny.

Mluvila jste o velikonočních zvycích. O jaké přesně 
šlo, ve které dny se vykonávaly?
To je právě zajímavé na Velikonocích. Církevní li-
turgií je stanoveno, jak by se měly připomínat, ale 
je tu i spousta lidových zvyků, takže je to taková 
směsice obojího. Typické pro Zelený čtvrtek bylo 
jíst zelené pokrmy. Hodně zvyků bylo také spojeno 
s vodou, a právě na Zelený čtvrtek se lidé omýva-
li studenou vodou, protože věřili, že jim to zajistí 
zdraví. Zelený čtvrtek byl také spojený s medem, 
lidé si jím třeba potírali obličej, aby zůstali krásní, 
a dívky tady v Krkonoších chodily na koledu, což 
už se dnes nedodržuje. Na Zelený čtvrtek se odmlčí 
zvony, ty takzvaně odletí do Říma, jejich zvuk na-
hrazovali chlapci s řehtačkami. Zvony mlčí až do 
sobotního večera, slavnosti vzkříšení. Velký pátek 
měl zase trochu jiný ráz, byl to den ukřižování Ježí-
še Krista, den smutku. Byl to tichý den, lidé neměli 
dělat žádný hluk a držet přísný půst. Na Bílou so-
botu se světila voda a pálily se ohně, ze kterých si 
lidé brali oharky, ty pak sloužily k výrobě křížků. 
Křížky lidé strkali třeba do polí, aby je ochránili 
před krupobitím. Na Boží hod velikonoční se lidé 
znovu vydávali do kostela, kde si nechali požeh-
nat pokrmy, nesli tam třeba mazanec nebo vajíčka, 
které si pak přinesli domů a snědli je. Potom mohli 
zasednout k slavnostnímu obědu, který už byl ma-
sitý, protože skončil půst. Děvčata se připravovala 
na pondělí, malovala vajíčka, tak jako dnes. V Kr-
konoších se ctil také takový zajímavý zvyk, veli-
konoční jízdy, které se do dnešní doby neudržely, 

ale pořád je praktikují třeba Lužičtí Srbové. Veli-
konoční jízdy spočívaly v tom, že muži na koních  
s prapory objížděli pole a žehnali jim, aby tak zajis-
tili dostatek úrody. V Lánově tento zvyk dodržo-
vali až do třicátých let dvacátého století, dochovaly 
se i fotografie. Ohledně pondělka vzpomínají pa-
mětníci třeba na to, že bylo otázkou prestiže, když 
chlapec ráno zastihl dívku ještě v posteli. Od dívek 
pak dostali kraslici nebo i alkohol.

Teď jsme se bavili o všemožných velikonočních 
zvycích, jak se jejich slavení v průběhu času měnilo?
Spousta velikonočních zvyků pochází ještě z před-
křesťanských dob, církev se proti těmto zvykům 
snažila bojovat, ale lidé si to prostě udrželi. Je to 
celkem konstantní, takže to mi na tom přijde zají-
mavé. Hodně se to změnilo v tom, že dny předchá-
zející pondělku nevnímáme tak slavnostně, dnes je 
to už více všední, to je asi největší změna. A samo-
zřejmě hodně lidových zvyků, o kterých jsme mlu-
vili, zaniklo, pomlázka se ale udržela a doufejme, 
že ani kvůli koronaviru, který ji přerušil, nevymizí.

Slavili horalé v Krkonoších kromě masopustu, Veli-
konoc a Vánoc další tradiční svátky? Které to byly?
Určitě, napadá mě třeba Svatý Jan, kterého v mu-
zeu taky připomínáme, dále to byly svátky vázané 
na křesťanský rok, třeba letnice, Boží tělo a další.

Každý region má svoje zvyky a lidové slavnosti. 
Jak si stojí za svými zvyky Krkonoše a Podkrkonoší  
v porovnání s ostatními podobnými regiony v Česku 
(například Šumava, Jizerské hory, Krušné hory, Bes-
kydy…)? Je zdejší lidová kultura bohatší, či nikoliv?
No nevím, jestli bohatší. Když to člověk zkoumá, 
zjistí, že v mnohém je to podobné. Na Vrchlabsku 
dříve převažovalo německé obyvatelstvo, a tak je 
to tady specifické tím, že některé zvyky s odcho-
dem německého obyvatelstva v roce 1945 zanikly. 
V české části Krkonoš kontinuita zvyků přetrvala, 
i když jich je mnohem méně než dříve. Masopustní 
průvod ale dodnes prochází například Valteřicemi.

Jak hodnotíte vztah současných generací a moderní 
doby k odkazům předků a tradicím, které se po sta-
letí dodržovaly?
Myslím, že se zájem o staré svátky pomalu vrací, 
lidé hledají jejich kořeny a občas se objeví snaha ně-
které svátky obnovit. Dnes se hodně řeší tradiční 
regionální pokrmy a myslím, že spousta lidí si ke 
svátkům najde cestu právě přes jídlo, což je určitě 
taky pozitivní.

ETNOGRAFKA



16 17

MICHAL BOGÁŇ, FOTO: KATEŘINA SVOBODOVÁ

Uffo chystá revoluční zvuk
Tokijská Suntory Hall, milánská La Scala či Metropolitní opera na americkém Manhattanu patří mezi nejslav-
nější koncertní sály světa. A teď si představte, že naprosto identický poslechový zážitek, ač je to k neuvěření, 
si vychutnáte, když usednete do hlediště trutnovského Uffa! Navíc bude úplně jedno, jestli do první řady, nebo 
na balkón. Ptáte se, jak je to možné? Za vším je nový zvukový systém L-ISA za 11 milionů korun, který se v Uffu 
právě teď instaluje a představuje revoluci v audio průmyslu.

„Když jsem to poprvé slyšel ve Francii, vhánělo 
mi to slzy do očí,“ svěřil se ředitel Uffa Libor Ka-
sík. „Opravdu je to revoluce ve zvuku,“ prohlásil  
o systému hyperrealistického multikanálového 
zvuku L-ISA, který pochází z dílny lídra na trhu 
profesionálního audia L-Acoustics. Francouzská 
společnost, jejímž zakladatelem je vizionář Chris-
tian Heil, tím opět posouvá hranice prostorového 
vnímání nejen živých vystoupení a hudební tvorby, 
ale i dalších uměleckých a kulturních představení, 
což se náramně hodí ke koncepci multifunkčního 
prostoru Uffa. „Budeme první v republice a stále 
i jedni z prvních na světě, kde se tato technologie 
bude používat,“ poukázal Libor Kasík.

SVĚTOVÁ TECHNOLOGIE

Pojďme si ve zkratce vysvětlit, čím je systém 
L-ISA, jehož zkratka znamená Immersive Sound 
Art, vlastně tak revoluční. Doposud, když inter-
pret stál uprostřed pódia, zvuk, který diváci sly-
šeli, vycházel z reproduktorů umístěných na levé  
a pravé straně. To je pro lidské vnímání příliš 
daleko a nedochází ke spojení vjemu sluchové-
ho s vizuálním. Koncept L-ISA ale dokáže spoje-
ní obou vjemů obnovit, takže dojde k propojení 
toho, co vidíte a slyšíte. „Systém neustále sleduje 
a propočítává, co se děje na scéně, a převádí to do 
reality tak, aby byl zvuk slyšet absolutně přiroze-
ně. A právě v té přirozenosti je vždy skryté kouzlo 
velkého zážitku. Když něco totiž člověku nepřijde 
přirozené, zážitek z vystoupení nemá takový,“ po-
znamenal Libor Kasík. 

Uffo doteď disponovalo dvěma sestavami zavěše-
ných reproduktorů nad pódiem – vlevo a vpravo, 
čili klasické stereo. S novým systémem napočítá-
te takzvaných banánů pod stropem hned devět, 
přičemž jsou poskládány z 65 reproduktorů. To 
je trojnásobek toho, než byl současný stav. Díky 
tomu dokáže L-ISA naprosto fantastickou věc, a to 
že ve všech částech sálu bude stejně kvalitní zvuk 
a posluchač se tím cítí být vtažen do dění na pódiu.
 
Jen pro zajímavost, celková hmotnost ozvučení se 
pohybuje přes tunu. Nicméně bylo zapotřebí, aby 
aparatura zůstala variabilní a dalo se s ní pohybo-
vat podle typu akce. Technici z Uffa to vymysleli 
tak, že pod střechu přimontují ještě jednu železnou 
lávku, kam reproduktory zavěsí. Mimochodem, to 
je další velká přednost, že L-ISA umožňuje vytvořit 
v sále akustiku, jakou chcete. 

„Uffo je multifunkční místo, kde se pořádají kon-
certy a akce všeho druhu, což je unikátní a skvělé, 
ale jeden nedostatek to s sebou nese. Když prostě 
v jednom prostoru chcete dělat metalové i klasic-
ké koncerty, je jasné, že pro ty akustické koncerty 
to nebude to nejlepší prostředí. Samozřejmě to lze, 
ale není to úplně ono. Myslím, že nejlíp to před pár 
lety vystihl jeden náš dnes už velmi slavný dirigent 
Jakub Hrůša, který mi tak nenápadně do ouška 
prohodil: No jo, Uffo je na sušší straně spektra. 
Teď to bude úplně jiný level! Budeme moci přinést 
zvuk jako v těch nejlepších koncertních sálech na 
světě,“ usmál se Libor Kasík.

V České republice se zatím uskutečnil pouze jedi-
ný koncert, který byl nazvučený systémem L-ISA. 
Loni v červnu se představil v pražské O2 aréně 
fenomenální kytarista Mark Knopfler. Na vystou-
pení se tenkrát sjela podívat celá zvukařská obec. 
„Je to průlomové řešení, které se zatím nikde moc 
neukázalo,“ uvedl Radek Ježek, vedoucí oddělení 
techniky Uffa, jenž si tuto událost také nenechal 
ujít. „Ten zvuk je široký, hluboký, konkrétní, čis-
tý, není przněný tím, že se zvuky slévají dohro-
mady. Všechny nástroje znějí přirozeněji. To ve 
stereu nejde udělat,“ dodal. L-ISA tak technikům, 
umělcům i produkcím odhaluje úplně nový svět 
kreativních možností.

Na myšlenku „vytunit“ Uffo mimořádným 
ozvučením a posunout ho mezi světovou špičku 
přivedla ředitele Libora Kasíka schůzka s majite-
lem trutnovské společnosti Pro Music, Danielem 

Krčmářem. Ten si chtěl ve společenském cent-
ru domluvit showroom tohoto systému. (Dnes 
je showroom v budově BScomu.) „Začal jsem se  
o to zajímat a zjistil jsem, že obzvlášť pro Uffo by 
to byla ideální věc,“ líčil Kasík, který hlavní benefit 
spatřuje v lepší akustice koncertů. O celé záležitosti 
poté promluvil s trutnovským starostou Ivanem 
Adamcem a posléze prezentoval pořízení techno-
logie zastupitelstvu. „Velmi si toho vážím, že za-
stupitelé pochopili význam této investice a schvá-
lili ji,“ děkoval.

Uffo na zakázku vyhlásilo výběrové řízení, pro-
běhla dvě kola. „Víme, že existují i jiné systémy, 
které se snaží o podobný efekt. Takže pokud by 
nám někdo dodal něco, co by plnilo stejný účel  
a levněji, bez váhání bychom to vzali,“ konstatoval 
Kasík. Do výběrového řízení se nakonec přihlási-
la jen firma Pro Music. „Každý zvukový systém 
je drahý. I když 11 milionů je hodně peněz, měli 
jsme štěstí. Oproti ceníkovkám jsme dostali snad 
čtyřicetiprocentní slevu,“ přiblížil ředitel. Podle něj 
je L-ISA neskutečná investice do budoucna a moc-
krát se vrátí.

S instalací systému se začalo na přelomu roku a ho-
tovo by mělo být do konce února. „Docela se nám 
hodí, že se teď nehraje,“ pousmál se Kasík, ale hned 
dodal, že měli montáž připravenou i s variantou za 
provozu s omezeným počtem akcí. „Teď si dovo-
lím tvrdit, že systém bude určitě funkční dřív, než 
nám bude umožněno hrát,“ opět se ušklíbl. Uffo je 
stejně jako ostatní kulturní instituce zavřené kvůli 
koronaviru. „Musím poděkovat sponzorům, kteří 
za námi stojí. Opravdu velký dík. Náš program 
stále plánujeme, neustále posunujeme, čili jakmile 
dostaneme zelenou, začneme okamžitě fungovat,“ 
uvedl Libor Kasík.

Otázkou je, kdy to bude. On sám neví. Zatímco v ji-
ných oblastech se mu prý poměrně daří predikovat 
věci, jak budou, v covidu zatím vždy, když řekl, jak 
to bude, bylo vše jinak. „Myslím, že pro nás by bylo 
skvělé, kdyby se do léta podařilo zrealizovat pár 
věcí a Cirk-Uff, který je na začátku června. Byť to 
bude za omezených podmínek,“ nechal se slyšet. 
Zároveň pak doufá, že od podzimu by se už kul-
turní život mohl rozeběhnout normálně. V hlavě již 
samozřejmě Libor Kasík střádá i nápady, jak slav-
nostně nejen Trutnovu, ale celé republice předsta-
ví systém L-ISA. Vzkazuje, že se můžeme těšit na 
koncerty jak hodně slavné kapely, tak místní.
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Vrchlabí stále nemá svého 
kronikáře. Již 15 let

Zachytit historii či významné události v životě lze 
různými způsoby. Například uchováním fotografií, 
důležitých listin a dokumentů, knih, ale i zvukový-
mi či filmovými záznamy. V případě dějin města je 
nejobvyklejší formou takového přístupu ke své mi-
nulosti vedení kroniky města, na což myslí i zákon  
č. 132/2006 Sb. O kronikách obcí. Město Vrchlabí 
však svoji kroniku ve smyslu tohoto zákona nevede 
a děje se tak již dlouhých patnáct let. 

Na úvod uveďme, jak příslušný zákon zní. V úvod-
ním ustanovení stojí: „Každá obec vede kroniku 
obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých 
a pamětihodných událostech v obci pro informaci 
i poučení budoucím generacím.“ V následujícím 
paragrafu najdeme dva odstavce, které říkají, že 
„kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslo-
vanými listy nebo v elektronické podobě s násled-
ným tiskem číslovaných listů po uzavření každého 
kalendářního roku na trvanlivém papíře určeném 
pro dokumenty, které se zajistí vazbou“ a že „ne-
dílnou součástí kroniky je příloha, která obsahuje 
písemné, obrazové nebo zvukové dokumenty do-
plňující zápis v kronice.“ A konečně paragraf číslo 
3 uvádí, že „zápis do kroniky se provádí nejméně 
jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu roz-
hoduje obec.“

Vrchlabí však nyní žádnou ručně psanou knihu 
nebo knihu v elektronické podobě – jak to formu-
luje litera zákona – nevede. Podle zjištění bývalého 
starosty Josefa Krejčího se tak neděje již od roku 
2006, tedy patnáct let. Vrchlabí ani nemá žádného 
člověka, kterému by vedení kroniky města svěřilo.

Krejčí na tuto skutečnost upozornil ve svém člán-
ku v časopise Puls v září 2019. „Jsem přesvědčen 
o tom, že kroniku by naše město mít mělo. Nejlépe 
ručně psanou. Není tomu tak údajně proto, že se 
dlouhodobě nedaří nalézt vhodného člověka, který 
by se této poměrně zodpovědné činnosti ujal. Hle-
dal ho však někdo? Nevšiml jsem si, že by někde 
byl inzerát na obsazení této funkce. Doporučený 

KRONIKA MĚSTA

úvazek kronikáře pro město naší velikosti je zhru-
ba 15 hodin týdně a práce je placená. Výši odměny 
určuje zastupitelstvo města,“ napsal tehdy. 

Vrchlabská radnice na to zareagovala tím, že na 
začátku loňského roku v Pulsu zveřejnila záměr 
na obsazení postu kronikáře k zajištění kroniky 
města od roku 2020. Tehdy vyzvala zájemce, aby 
předložili své podmínky, záměry, vize, zkušenosti, 
předpoklady a představy o vedení kroniky měs-
ta. A výsledek? „Nikdo se nepřihlásil,“ uvedl pro 
Vrchlabinky místostarosta Michal Vávra (ZVON), 
který tehdy výzvu v tisku koncipoval. Doplnil též, 
že výzvu město zveřejnilo opakovaně.

I z Vávrových slov je tedy patrné, že město Vrch-
labí žádného kronikáře nemá. Vrchlabinky proto 
zajímalo, zda a jak se zaznamenává a archivuje 
dění ve Vrchlabí, aby si budoucí generace jednou 
mohly přečíst, jak to tu v prvních dekádách nového 
milénia vypadalo a co se ve městě dělo. „Trvalá do-
kumentace pestrého a reálného dění je nyní řešena 
pomocí uchování všech ročníků měsíčníku Puls – 
časopisu města Vrchlabí,“ uvedl Vávra. Z toho vy-

plývá, že k žádnému sběru a ručnímu či počítačo-
vému zapisování aktualit nedochází a za kroniku je 
považován shromážděný archiv časopisu.

První polistopadový vrchlabský starosta Josef Krej-
čí je z tohoto stavu rozčarován. „To je úkol města  
a jeho vedení někoho sehnat. Město má dávat pod-
mínky, co chce a co za to dá. Mělo by jít cestou, že 
osloví několik vybraných osob, které jsou svými 
zkušenostmi a profesním profilem kvalifikova-
né nebo schopné tuto pozici vykonávat, a dát jim 
konkrétní nabídku, a ne čekat, až se někdo ozve na 
obecně formulovaný inzerát,“ říká Krejčí. 

Připomíná též, že kronika města Vrchlabí se do 
března 1990 psala na stroji. Ve svém textu do Pul-
su Krejčí k této skutečnosti předloni na podzim 
napsal: „Nová rada Městského národního výboru 
hned v březnu 1990 rozhodla, že tato praxe není 
vůbec důstojná, a proto jsme hledali nového kro-
nikáře či kronikářku, kteří by psali ručně (takové 
kroniky mají i malé obce a jsou krásné i poučné). 
Kronikářkou se stala paní Hana Vrňatová. Zapsala 

všechny události roku 1990, které jsou uvedeny na 
stranách 1–142. Tuto kroniku jsem ověřoval ještě 
jako poslední předseda Městského národního vý-
boru a konstatuji, že je skvělá, osobní a vzorová.  
V uvedené kronice roku 1990–1991 zapsal rok 1991 
Josef Pištora na stranách 143–399, tu jsem ověřoval 
již jako nový starosta města. Josef Pištora psal kro-
niku v letech 1991–1994. Je to velmi pěkná práce. 
Ale pak se stal Pištora zástupcem starosty a bylo 
nutné nalézt nového kronikáře. V roce 1995 se uja-
la zaznamenávání událostí paní učitelka Svatava 
Kotherová. Od roku 1996 do roku 2005 byl kroni-
kářem Otakar Hanuš, velmi zkušený a v minulém 
režimu perzekvovaný člověk,“ napsal Krejčí.

Doplňme, že kronika města Vrchlabí z posledního 
období je po předchozí domluvě volně dostupná  
v sídle městského úřadu. Závěrem vyslovme na-
ději, že stav, kdy Vrchlabí nemá svého kronikáře  
a dějiny města jsou bez osobitého autorského li-
terárního stylu zaznamenávány pouhým vršením 
vydaných čísel městského časopisu, brzy skončí. 
Město Vrchlabí by si to zasloužilo.
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K hradecké záchrance 
mě přivedl děda

Jeho životopis je skutečně pestrý. Od roku 2004 je ve-
doucím lékařem střediska letecké záchranné služby  
v Hradci Králové, v roce 2010 se stal předsedou České 
resuscitační rady a více než tři roky vykonává funkci 
lékařského náměstka krajské záchranné služby. 

Hradecký rodák lékař Anatolij Truhlář ve vrtul-
níku létá k závažným případům a pomáhá tam, 
kde jde o život. Kromě toho svůj volný čas věnuje 
sbírání modelů sanitních vozidel a dalších do-
pravních prostředků používaných pro transport 
pacientů a zdravotnického personálu v různých 
zemích světa. S počtem 1777 kusů byl zapsán do 
České knihy rekordů.   

Prý jste se pro dráhu lékaře rozhodl už ve dvanácti 
letech, kdy vás do prostředí hradecké záchranky při-
vedl děda. Je to pravda?
Už v dětství mě přitahovaly tři zajímavé profese. 
Líbila se mi práce pilotů letadel, hasičů a lékařů. 
Když se k tomu po tolika letech vracím, letecká zá-
chranná služba v sobě vlastně spojuje všechno, co 
jsem vyjmenoval. S hasiči pravidelně spolupracuje-
me u dopravních nehod nebo zásahů v nepřístup-
ném terénu, piloti s námi tvoří jeden kompaktní 
tým, ale lékařské povolání zůstalo pro mě to klíčo-

vé. Je pravda, že do prostředí skutečné záchranné 
služby mě poprvé přivedl můj děda, který se dobře 
znal s jedním z řidičů hradecké záchranky. Tehdy 
mě svezli sanitkou, začal jsem se tam vyskytovat 
častěji a práce posádek mě začala velmi zajímat. Ří-
kal jsem si, že by bylo perfektní někdy podobnou 
práci dělat. 

Kdy jste se poprvé svezl vrtulníkem záchranné 
služby? 
To je skutečně moc zajímavý příběh. V té době jsem 
se už pohyboval v prostředí záchranky, nebo tam 
spíš jen překážel. Bylo to v předvečer zahájení pro-
vozu letecké záchranné služby v Hradci Králové, 
tedy na začátku července roku 1990, kdy jsem prá-
vě ukončil základní školu a byl přijatý ke studiu 
na Gymnázium Boženy Němcové. U něčeho tak 
zásadního jsem samozřejmě nemohl chybět a teh-
dejší ředitel záchranky Jiří Štětina mi nabídnul, že  
s nimi mohu absolvovat poslední technický let. 
Letěli jsme do Orlických hor, kde bylo provedeno 
zkušební přistání do terénu. Byl to pro mě obrov-
ský zážitek a dodnes mám z toho letu fotky. Za-
jímavostí je, že když jsem po studiích a atestaci  
v roce 2003 nastoupil k záchranné službě na plný 
úvazek, při mém prvním zásahu vrtulníkem jej ří-
dil stejný pilot, jako když jsem před třinácti lety ve 
vrtulníku letěl poprvé.  

Vzpomínáte si na váš první zásah?
Bylo to do malé obce nedaleko Hradce Králové 
k srdeční zástavě. Vrtulník se zpočátku používal 
zejména k transportům pacientů mezi nemocni-
cemi, takže to byl v té době poměrně unikátní 
typ zásahu. Dnes je situace zcela odlišná, proto-
že v 95 procentech zásahů se letí přímo na místo 
události. Resuscitace jsou u nás důvodem pro 
téměř pětinu vzletů.

Vedoucím lékařem letecké záchranné služby jste už 
od roku 2004. V čem spočívá rozdíl mezi leteckou  
a pozemní záchrankou?
Zdravotnická práce není příliš odlišná od práce 
pozemních posádek. Letecká záchranka se někdy 
zbytečně démonizuje. V médiích se občas obje-
ví, že pacient nepřežil, přestože přiletěl vrtulník. 
Systém ale musí fungovat perfektně i bez vrtul-
níku. Pokud jej však máme k dispozici, vybrané 
skupině pacientů přináší velký bonus navíc, který 
spočívá zejména v možnosti rychlého transportu 
do nejvhodnější nemocnice. Naprostá většina na-
šich zásahů je k úrazům, kde je rychlost zásadní. 
Další rozdíl mezi pozemní a leteckou záchrankou 
je ve složení zásahů. U pozemních posádek tvoří 
nejzávažnější stavy pouhá dvě procenta výjezdů, 
u letecké je to naprostá většina. Protože máme  
z důvodu náročných výcviků početně omezený 
personál, četnost situací, kdy jsou lékaři a záchra-
náři konfrontováni s těmi nejsložitějšími případy, 
je u posádek vrtulníku daleko vyšší. To s sebou 
logicky přináší i více zkušeností s jejich řešením.

Nepochybně se při své náročné práci setkáváte  
i s tragickými okamžiky. Jak se s nimi vyrovnáváte?
Řekl bych, že je to všechno tak trochu o zvyku. 
Není příliš velký rozdíl mezi naší prací a prací 
personálu v nemocnicích. Většina lidí ze zá-
chranky pracuje současně na částečný úvazek  
v nemocnicích nebo naopak, což považuji za veli-
ce prospěšné. Se závažnými stavy nebo úmrtími 
se personál setkává ve všech akutních oborech 
medicíny. Jediný rozdíl je asi v tom, že naše 
posádky se zpravidla dostávají do přirozeného 
prostředí pacientů. Když se něco přihodí dítěti, 
zasahujeme obvykle v jeho rodině, vidíme doma 
jeho hračky, což je někdy velmi smutné. Tyto 
situace si pak člověk může přenášet do svého 
soukromého života. Ve většině případů nám po-
může, když si o tom společně popovídáme. Po 
každém zásahu vrtulníkem provádíme debrie-
fing v rámci celé posádky.  

Museli jste někdy nouzově přistát? Jak se řeší situa-
ce, když není kde přistát?
Při zásazích vrtulníkem je rozhodnutí, kde se při-
stane, výhradně na pilotovi. Potřebujeme, aby 
volající udal místo nebo adresu, kde se nachází 
pacient. Od loňska funguje na všech tísňových 
linkách automatická lokalizace volajícího. Plocha 
pro přistání by měla být dvacet krát dvacet metrů 
a takovou jsme schopni ze vzduchu najít prakticky 
kdekoli. Jsou určité výjimky v obtížně přístupném 
terénu, například v Adršpachu, Broumovských 
stěnách nebo v hornatých a zalesněných oblastech, 
jako jsou Krkonoše. V takových případech nejprve 
lokalizujeme pacienta a jsme vycvičeni k zásahu  
s podvěsem. Vybavení pro tento typ zásahu máme 
trvale na palubě vrtulníku. Nouzové přistání jako 
takové zažili před mnoha lety moji kolegové po 
srážce s kánětem, které za letu rozbilo čelní sklo  
a poranilo pilota. Mně osobně se přihodilo neplá-
nované přistání pouze jednou v silné bouřce, kte-
rou už nebylo možné obletět.    

Vzpomínáte si na zvláště zajímavý či třeba i kuriózní 
případ, u něhož jste zasahovali?
Takových případů je velké množství. Z poslední 
doby mám velkou radost z případu, kdy jsme le-
těli k resuscitaci mladšího muže v blízkosti Dvora 
Králové. Za kontinuální resuscitace jsme jej trans-
portovali do fakultní nemocnice, kde byl napojen 
na mimotělní oběh a podařilo se odstranit uzávěr 
jedné z jeho srdečních tepen. Pacient se po něko-
likahodinové zástavě krevního oběhu mohl vrátit 
zcela bez následků zpátky domů a daří se mu dob-
ře. Za kuriozitu také považuji zásah u hromadného 
poštípání orientačních běžců sršni, kdy závodníci 
rozdupali v lese jejich hnízda. Původně jsme tam 
letěli kvůli alergické reakci jednoho ze závodníků. 
Postupně ale přicházeli další poštípaní, a nakonec 
jsme jich ošetřovali desítky. Museli jsme přivolat 
další posádky jako při mimořádných událostech  
u hromadných nehod. 

Loni uplynulo 30 let od zahájení provozu letecké zá-
chranné služby. Jak jste si ho připomenuli?
Měli jsme velké plány, ale z nich se prakticky nic 
nepodařilo realizovat. Každoročně na jaře organi-
zujeme den otevřených dveří, který je u veřejnosti 
velice oblíbený a přiláká stovky zájemců. Ten se 
bohužel nemohl konat. Plánovali jsme i vzpo-
mínkové akce s našimi bývalými zaměstnanci  
a všechno jsme museli zrušit. Věřím, že si jubile-
um připomeneme už během letošního roku, až se 

LÉKAŘ V OBLACÍCH
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situace zklidní, i když vyhlídky zatím nejsou moc 
optimistické. Jediné, co se s určitými omezeními 
podařilo, byla výstava modelů sanitek nazvaná 
Záchrankou kolem světa v Muzeu východních 
Čech. Expozice byla rovněž otevřena k připo-
menutí našeho výročí. Zároveň jsme do muzea 
nainstalovali výstavu třiceti fotografií od tří pro-
fesionálních fotografů, kteří s námi dlouhodobě 
spolupracují. Tato unikátní kolekce dokumentuje 
současnou práci našich posádek letecké záchran-
ky a plánujeme, že bude putovní.   

Je také třeba zmínit některé unikátní výzkumné pro-
jekty, například používání plné krve na palubě vrtul-
níku. Čím je tento projekt významný?
Cesta k používání plné krve začala v červnu roku 
2018 používáním červených krvinek a plazmy. Do 
té doby nikdo ve střední Evropě transfuze mimo 
nemocnici nepoužíval. Velkou inspirací se pro mě 
stala stáž na letecké záchrance v Londýně. Po dvou 
letech a úspěšné léčbě 60 pacientů, kdy se prově-
řilo, že jsme schopní s transfuzními přípravky 
pracovat a nedochází k žádnému plýtvání, se ve 
spolupráci s kolegy z fakultní nemocnice poda-
řilo přejít na plnou krev. Plná krev je celosvětově 
dostupná na několika málo pracovištích, takže je 
úplnou novinkou nejen na záchrance, ale i v celém 
českém zdravotnictví. Kromě krvinek a plazmy ob-
sahuje velice důležité krevní destičky a další látky, 
které jsou nezbytné pro krevní srážení. Pro krvá-
cející pacienty je v současné době tím nejlepším, 
co lze použít. Každý den vozíme na palubě dvě 
transfuzní jednotky, celkem 900 mililitrů plné krve.  

I v případě výskytu závažného krvácení na území 
města Hradce Králové může naše letecká posádka 
dopravit krev za pacienty sanitkou. Už se to stalo 
ve dvou případech, kdy byla transfuze podána při 
masivním krvácení po porodu a dopravní nehodě.

Ve volném čase se věnujete sbírání modelů zdravot-
nické techniky, jejichž počet byl nedávno v Muzeu 
východních Čech na vaší výstavě Záchrankou kolem 
světa zapsán do České knihy rekordů. Co vás vedlo  
k založení sbírky a kdy to bylo?
Bylo to někdy po roce 1985, kdy jsem samozřejmě 
nevěděl, že vznikne nějaká sbírka, a už vůbec ne, 
že rekordní. Tehdy mně první modely sehnala 
moje babička. Byly to dvě kovové ruské sanitky. Ta 
první byla Latvija, na jejímž podvozku v té době 
jezdila i skutečná hradecká sanitka, což mě velmi 
zaujalo. Mezi několika prvními modely byla také 
sanitka firmy Matchbox zakoupená v Tuzexu. Tyto 
modely jsem si vystavil za sklem a už je nepoužíval 
ke hraní.  

Co všechno sbírka obsahuje?
Do databáze rekordů bylo na konci roku zapsáno 
1777 modelů, mezi kterými lze najít řadu zajíma-
vostí. Například kolekci sanitek, které jsou použí-
vány v prezidentských kolonách, nebo americké 
plechové hračky ze 60. let. Výjimečné jsou určitě 
modely z mahagonového dřeva včetně věrné ko-
pie vrtulníku, který pilotoval princ William v době, 
kdy pracoval u letecké záchranné služby ve Velké 
Británii. Sbírka také obsahuje lazaretní vlaky z růz-
ných historických období a brzy ji doplní starožitná 
sanitka z ocelového plechu vyrobená v roce 1925. 
Aktuálně je někde na cestě z USA.

Máte ze zápisu do knihy rekordů radost? Je to pro 
vás zadostiučinění, že jste sbírku dotáhl tak daleko 
a je tak pestrá?
Sanitky jsem nikdy nesbíral na počet kusů nebo 
kvůli rekordu, ale jsem rád, že jsou nakonec ně-
kde zapsané. Řada lidí už dříve sbírku označovala 
jako největší, což mě zaujalo a začal jsem pátrat, 
zda tomu tak skutečně je. Při této příležitosti jsem 
objevil možnost zápisu podobných sběratelských 
kolekcí do české databáze rekordů, kde dosud po-
dobně velká sbírka nebyla. Vlastním zápisem jsem 
chtěl zároveň vyjádřit poděkování Muzeu východ-
ních Čech za to, že mi v loňském roce umožnilo 
sbírku vystavit. Musím říct, že se mi s muzejníky 
skvěle spolupracovalo, takže jsem chtěl využít této 
akce k pozvání dalších návštěvníků.

LÉKAŘ V OBLACÍCH
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JIŘÍ ŠTEFEK, FOTO: ARCHIV MICHALA MAROŠIHO

Na horských kolech mě 
přitahuje volnost a kreativita

Už jako malý kluk propadl Michal Maroši kouzlu terénního kola, které postupem času vyměnil za horské kolo. 
Na svém kontě má velké množství mezinárodních úspěchů a je považován za jednu z nejdůležitějších po-
stav globální MTB (mountain bike) scény. Dnes už závodí jen zřídka a spíš se věnuje organizování závodů  
a návrhu designu tratí. Ve Špindlerově Mlýně například pořádá populární sjezd Chinese Downhill. V rozhovoru 
pro Vrchlabinky Michal Maroši vzpomíná na své cyklistické začátky a vypočítává, proč dal přednost adrenalinu 
horských kol před závoděním na silnici.

Pamatujete si na své první kolo, které jste jako malý 
kluk dostal? Co to bylo například za značku? Předpo-
kládám, že jste jezdil i na BMX, protože jiné kolo na 
mimosilniční ježdění tehdy ani nebylo…
Byl to právě BMX Velamos Sobotín a dlouho jsem 
u něj zůstal. Až když se dostavily výsledky ze zá-
vodů a otevřela se závora do zahraničí, přišel čas 
na změnu.

Kdo vás ke kolům přivedl? Váš otec, kamarádi, nebo 
jste to zkrátka okoukal ve svém okolí?

BIKER

Se sousedem kamarádem jsme si k tomu našli ces-
tu sami. Otec jezdil motokros, byl můj vzor a BMX 
kolo bylo jediné, co se tomu podobalo. Samozřejmě 
se to vše dělo za podpory rodičů.

Nicméně proč jste se stejně nerozhodl například 
pro silniční cyklistiku? Záliba z dětství se přece jen 
dá ještě změnit. Třeba jste dnes mohl jezdit Tour de 
France nebo Vueltu.
V tréninku na Světové poháry ve sjezdu byla silnič-
ka nedílnou součástí a pro sjezdaře mučidlo. Nikdy 
jsem v tom nenašel uspokojení, není to můj šálek 
kávy, a navíc se tomu věnuje jiná sorta lidí. Teď 

jsem za to rád, když vidím, co se děje na silnicích  
a kolik kamarádů na to doplatilo.

Co je na sportu, který děláte, pro vás nejdůležitější  
a co vás na něm přitahuje?
Naprostá volnost a kreativita. Rovněž objevování 
nových koutů země a poznání sebe sama. Přijde 
mi, že za krátký čas si užijete mnohem víc prostoru 
a vjemů než při jiném pohybu. Neznečišťujete tím 
životní prostředí a děláte něco sami pro sebe, a na-
víc ten pohyb je naprosto přirozenej.

Má i nějaké negativní stránky?
Není to úplně nejlevnější koníček, a když se jde do 
extrému, tak to není nejbezpečnější sport. Taky na 
tom vzniká závislost!

Jak moc velkým faktorem je strach? Stačí jeden pád  
a můžete se dost ošklivě zranit…
Strach je nepřítel a může se stát zábranou v dalším 
vývoji či posunu. Záleží na každém individuálně, 
jaký k tomu zaujme postoj a co mu mozek dovolí.

V květnu vám bude 43 let. Závodíte ještě, nebo se 
ježděním na kole už jen bavíte?
Pokud pořádám závod, tak ho rovněž jedu. Jinak 
už nemám ambice stát na stupních vítězů. Radě-
ji ten čas věnuji mladým nadějným riderům nebo 
rodině.

Jakých největších úspěchů jste ve své dosavadní ka-
riéře dosáhl?
Mistr Evropy (dual slalom), vítěz světového pohá-
ru (fourcross) a třetí na mistrovství světa (BMX).

V jednom rozhovoru jsem se dočetl, že váš syn zdat-
ně pokračuje ve vašich stopách. Vedl jste ho k tomu 
odmala, nebo přišel za vámi sám?
Byl vždy součástí toho, co dělám, takže přihlížel 
a jednoho dne se spustil. Nikdo na něj netlačil  
a netlačí. Nemyslím si ale, že by se vrhl po hlavě 
do závodů, i když má 5 let BMX kariéry za sebou 
včetně titulu mistra České republiky.

O vás je známo, že organizujete řadu akcí. Jaké jsou 
ty nejznámější?
Red Bull Feel the Wheel, Chinese Downhill nebo 
Špindl End of Season.

Taky jste dělal akci pro Evu Samkovou v Herlíkovi-
cích, o co šlo?
Eva je má kolegyně z Red Bullu. Na její počest  

a přání jsme udělali obdobu snowboardcrossu 
v menším měřítku pro kamarády. Byla to pěkná 
show a třeba se někdy dočkáme pokračování.

Ve Špindlerově Mlýně organizujete masový závod 
Chinese Downhill. Co vás k němu inspirovalo?
Je to dvacet let stará myšlenka. Oprášil jsem již 
zapomenutou událost, která měla velký úspěch,  
a stále to přetrvává. Jde o nejadrenalinovější akci na 
poli MTB u nás a pro spoustu lidí životní challenge.

Pojede se tento závod i letos, nebo se kvůli korona-
viru neuskuteční?
Vzhledem k tomu, jaká jsou nastavená vládní opat-
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ření a jak často se mění, tak si to nemohu dovolit 
konstatovat. Ale všichni doufáme.

Hypotetická otázka: Čemu byste se věnoval, kdybys-
te nezávodil a netočil se okolo kol? 
Muzice, umění – fotografie – film, snowboardin-
gu, skateboardingu, motocrossu, vaření anebo 
modelingu.

Říká se a píše se o vás, že jste jednou z nejdůleži-
tějších postav globální MTB scény. Co pro vás toto 
označení znamená?
Znamená to, že vás lidé poznávají a oslovují, aniž 
byste je sám znal. Samozřejmě jsem rád, že jsem se 
zasloužil o zásadní momenty na naší scéně a zane-
chám tak stopu budoucím generacím.

Co byste vzkázal malým klukům a jejich rodičům, 
kteří zvažují, že by se věnovali tomuto adrenalinové-
mu druhu cyklistiky?
Ať děláte cokoliv, tak hlavně, ať je to od srdíčka. 
BMX a SK8 je skvělej základ do dalších aktivit, 
tak neváhejte. Nový perfektní skatepark od Mys-
tic Constructions, Pumptrack od party okolo Pe-
tra Fiedlera nebo kopce v okolí jsou prostředky  
k nezaplacení. A rodičům bych vzkázal jen jedno, 
ať netlačí na pilu, nebo se z toho vytratí radost.

Michal Maroši (42)

Narodil se 29. května 1978 v Benátkách nad 
Jizerou. Před dvaceti lety dělal BMX exhibici 
na náměstí ve Vrchlabí, v roce 1998 vyhrál ti-
tul mistra Evropy v dual slalomu na horských 
kolech ve Špindlerově Mlýně. Byl vůbec prvním 
Čechem, který dostal pozvánku na kultovní 
akci Red Bull Rampage i na zimní X-Games, 
závodil na Siemens Mobile Snow King rychlos-
tí 100 kilometrů v hodině po ledové sjezdovce  
a dvakrát se na svém kole dostal i do kilome-
trové hloubky v rámci Red Bull Race Down to 
the Middle of the Earth. Také zkusil bungee 
jumping na kole. Kromě závodění se věnuje  
i designu tratí a parků. Chodí nakupovat viny-
lové desky do Leoptic Music Shopu, poslouchá 
hudební kapelu The Atavists, je fanouškem 
Botta Caffe restaurantu a miluje pivo Medvěd.

BIO

BIKER

Zvláštní doba si žádá zvláštní řešení. A tak ani čtvrtý 
ročník ankety Cen Trutnovinek nepokračoval zdaleka 
ve stejných kolejích jako předchozí ročníky. Bez osob-
ností v porotě, vyhlášení pouze jedné kategorie, ale 
kultovní Téčka jsme pro vítěze nechali vyrobit dvě. Aby 
se nehádali! Ne, to byl vtip. Mimochodem, trofej z ne-
rezové oceli (výška 33 cm, váha 2,5 kg), kterou pro nás 
vyrábějí v Kasper Kovo, se moc líbí. A radost z ní měli  
i trutnovští zdravotníci – královny a králové roku 2020!

Když se řekne rok 2020, komu by se nevybavil 
covid. „Byl to šílený rok plný zvratů. Museli jsme 
řešit podnikání, školu našich dětí a spoustu dalších 
věcí, které jsme předtím nikdy řešit nemuseli,“ po-
vídá šéf obchodního oddělení naší redakce Ruda 
Korbelář a jeden z členů poroty, která se k závěreč-
nému rokování o cenách svolala přes videokonfe-
renci v pondělí 11. ledna večer.

Přes webkameru jsme se dohadovali ještě já s kole-
gou Pavlem Cajthamlem a nechyběl u toho ani šéf 
Miloslav Bartoň. Byla velká debata, jakým stylem  
k ocenění přistoupit. Nakonec jsme se ale téměř 
jednohlasně shodli. „Rok 2020 byl tak specifický, že 
měl jen jedny vítěze. Ačkoliv to zní takto dost div-
ně, protože vlastně nevyhrál nikdo,“ konstatoval 
Miloš, když jsme se rozhodli pro netradiční krok  
a vyhlásili vlastně dva vítěze v jednom – trut-
novské zdravotníky coby personál z covidového 

CENY TRUTNOVINEK 2020

oddělení trutnovské nemocnice a Zdravotnickou 
záchrannou službu Trutnov. 

Každý rok hodnotíme více kategorií z oblasti kul-
tury, sportu a jiných sfér. Vybíráme Objev roku, 
Událost roku, Mimořádný počin roku a tak dále. 
„Hledáme prostě výjimečné osobnosti a akce, ale 
bohužel rok 2020 bude navždy covidovým ro-
kem,“ prohlásil Ruda a dodal, že prostě nezbylo 
moc prostoru pro normální život spojený s našimi 
standardně oceňovanými kategoriemi, v nichž by 
někdo nebo něco mělo šanci na výraznější zápis. 
Nezbývá než věřit, že v letošním roce se to všech-
no uklidní.

A proč jsme vybrali zdravotníky? „Nejen v Trut-
nově, ale v celé republice svým nasazením a svou 
obětavostí udrželi a stále drží celý náš zdravotní 
systém pohromadě,“ sdělil jeden z důvodů Miloš.  
„V médiích se o tom mluví každý den, jak zdravot-
níci odvádí poctivou práci. Někomu už to možná 
může připadat jako klišé, ale já jsem přesvědčen, 
že není. Ba naopak vím, že je to opravdu záslužná  
a v tuto dobu i dost vyčerpávající a hlavně nebez-
pečná práce,“ dodal. Kolikrát prý záběry z odděle-
ní vypadají jako z nějaké válečné zóny amerického 
filmu. Je to prakticky „válka“ a války byly vždy to 
nejhorší v dějinách. „Oni jsou v první linii. Kdo jiný 
by zasloužil větší poděkování,“ zdůraznil Ruda.

MICHAL BOGÁŇ, 
FOTO: JAN BARTOŠ

Zdravotníci odvádí poctivou 
práci a není to klišé
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Frmol na 
ministerstvu? 
O level výš 
než na vládě

V Česku s velkou pravděpodobností nenajdete mluv-
čí, která by měla aktuálně víc práce než Barbora 
Peterová. Loni v listopadu nastoupila na Minister-
stvo zdravotnictví, které je kvůli pandemii covidu-19  
v médiích téměř online. Denně odpovídá na dotazy no-
vinářů, zajišťuje jim potřebný servis, připravuje tiskové 
konference a brífinky. „Je pravda, že jsem nastoupila 
do hodně rozjetého vlaku, spíš do rychlíku,“ přiznává 
pětatřicetiletá novinářka původem z Trutnova.

PAVEL CAJTHAML, 
FOTO: ARCHIV BARBORY PETEROVÉ

TISKOVÁ MLUVČÍ

Souhlasíš s tím, že mluvčí na Ministerstvu zdravot-
nictví je nejfrekventovanější post v Česku?
Je to tak. Momentálně asi není žádanějšího minis-
terstva. Všechno jde prakticky za námi. I když se 
jedná o školství nebo o kompenzace pro průmysl, 
vše je odvislé od vyhlášených opatření, tedy od 
toho, co sdělí Ministerstvo zdravotnictví.

Měla jsi čas se v novém působišti rozkoukat?
Vůbec. Neexistovala žádná „doba hájení“. Prostě 
jsem 11. listopadu nastoupila do rozjetého vlaku  
a od té doby v něm jedu.

Jak vypadá tvůj všední den?
Vstávám obvykle kolem půl sedmé ráno. V osm 
míváme na ministerstvu porady širšího týmu, ale 
pracujeme i před osmou. Vláda někdy zasedá už 
od sedmi ráno. Přes den jsou různá jednání a tis-
kové konference, končíme často dost pozdě. Mezi 
sedmou a osmou večer jdeme často do živých vstu-
pů ve zpravodajství České televize, Novy nebo 
Primy. Někdy končíme až po desáté večer, napří-
klad když pan ministr jde do Událostí, komentářů 

v České televizi. Málokdy se mi podaří ulehnout 
před půlnocí. Času na odpočinek a spánek moc 
není, a to ani o víkendu.

V televizi nevystupuješ tak často jako například 
mluvčí prezidenta. Proč?
Vždy záleží na domluvě mezi mluvčím a jeho 
šéfem. To, že já nemluvím do médií tolik, jako 
například jiní mluvčí, je dané aktuální situací. 
Za Ministerstvo zdravotnictví mluví s novináři 
hodně přímo pan ministr. Je dobré a nutné, aby 
právě on říkal věci, které se týkají nových opatře-
ní, nebo vysvětloval, proč se něco děje právě tak 
a ne jinak. Nebylo by dobré, aby to říkala mluvčí 
ministra. K lidem musí mluvit někdo důvěry-
hodný, kdo pro ně má i odbornou váhu. Pan mi-
nistr je lékař, takže je určitě lepší, když oznamuje 
a vysvětluje on. 

Kdo nezná svět médií a politiky, by si mohl myslet, že 
máš tedy méně práce…
To ani náhodou! Chodí nám spousta dotazů e-mai-
lem, novináři neustále volají a ptají se, takže jim 
musím odpovídat. Když si lidé otevřou zpravo-
dajství na internetu nebo v novinách, tak tam často 
najdou moje vyjádření. Je to prostě tak, že pan mi-

nistr se věnuje větším formátům, což jsou tiskové 
konference, živé vstupy nebo rozhovory. Já vyři-
zuji spíše „všední“ věci, takový ten denní koloběh. 
Například když novinář potřebuje zjistit, zda může 
přijít kadeřník k zákazníkovi domů nebo kdy při-
jde další dodávka vakcín. 

Směřuje k ministerstvu hodně kritických dotazů?
Společnost, ale i novináři už jsou covidem unave-
ní. Od března se prakticky nepíše nebo nemluví 
o ničem jiném. Určitá podrážděnost už je znát. 
Pozitivní věci pak mnohdy zapadnou. Češi mají 
navíc v národní povaze hledat hlavně to, co je 
špatně. Zaznívají dotazy typu: Proč to nedělá-
me stejně jako v jiné zemi? Budeme mít dostatek 
vakcín? Proč už tady nejsou jehly a stříkačky? 
Pořád se hledá, co mohlo být jinak a lépe, ale to 
já přičítám spíš tomu, že je to naše národní pova-
ha. Podle mne nikdo nikdy nedokáže domyslet 
úplně všechno a vymyslet taková opatření, aby  
v nich nešla najít nějaká klička.

Které případy českého kličkování tě zaujaly?
Například káva do kelímku schovaná v pytlíku. 
Cílem opatření bylo, aby se nepopíjelo na veřej-
nosti. Původně byl zakázaný prodej nápojů jen 
na vánočních trzích, jenže v okénku opodál se 
svařák prodával, lidé si ho tam koupili a vrátili 
se s ním na trhy. Tak se prodej zakázal komplet. 
A přišla ta „sranda“ s kávou v kelímku a sáčku. 
To mi přišlo až absurdní. Jenže k nám se akorát 
dostane kritika, že jsme zase něco nedomysleli  
a že je to tím pádem špatně. 

Je na ministerstvu větší frmol než na vládě, kde jsi 
taky byla mluvčí?
Když jsem nastupovala na ministerstvo, tak jsem si 
myslela, že už jsem leccos zažila. Pracovala jsem na 
ČT24, kde se makalo od rána do večera, někdy jsem 
chodila i na noční. Takže jsem si myslela, že tenhle 
režim znám. A že ho znám i z Úřadu vlády. Premi-
ér Andrej Babiš byl taky ranní ptáče, pozdě večer 
jsme odněkud přiletěli a brzy ráno už bylo jednání 
vlády. Takže jsem si říkala, že tenhle rytmus mě ne-
může překvapit. Přesto je to zase jiný rytmus, něco 
úplně jiného. Nejde jen o to, v kolik vstáváš nebo 
v kolik jdeš spát, ale o celkovém tlaku. Takže je to 
něco úplně jiného, než byl Úřad vlády. O level výš.

Můžeš porovnat někdejšího tvého šéfa, premiéra 
Andreje Babiše, a současného, ministra zdravotnic-
tví Jana Blatného?

Pan ministr hodně čerpá z vlastních zkušeností 
lékaře. Zabývá se léčbou dětí, takže je zvyklý vy-
světlovat situaci i rodičům a být trpělivý. A to teď 
přetavuje do funkce ministra, mnohdy mu to po-
máhá. Pan premiér je člověk víc emoční. Dnes řeší 
taky hlavně covid, ale když jsem byla mluvčí vlá-
dy, tak toho musel obsáhnout víc. Jednou jsme jeli 
na návštěvu do krajů, kde se řešily místní věci, pak 
jsme naopak cestovali do Bruselu, kde se zase řeši-
la evropská politika. Ve vládě se prolínalo agendy 
víc, takže pan premiér toho musel i víc obsáhnout. 
Byla to jiná agenda a tím pádem to byl jiný přístup. 

Je těžké coby mluvčí přesvědčit ministra, že by měl 
zvolit jinou strategii, jinak vysvětlovat či jinak odpo-
vídat na dotazy novinářů?
Pan ministr hodně naslouchá a rozhodně si poradit 
nechá. 

Co šatník mluvčí? Konzultuješ s někým, co si vezmeš 
na sebe?
Baví mě se hezky oblékat, nosím ráda šaty a pod-
patky. V tomhle ohledu jsem v prostředí mluvčí 
na ministerstvu jako ryba ve vodě. Nevadí mi 
obléknout si šaty nebo sukni a halenku a být celý 
den na podpatcích. Cítím se v tom dobře. Myslím 
si, že v tomhle smyslu mám šatník docela dobře 
vybavený.

Oblékáš se podle pocitu, nebo podle toho, jestli bu-
deš vidět v televizi?
Ani na vládě, ani na ministerstvu neexistuje něco 
jako „casual day“, při kterém by si člověk mohl vzít 
do práce na sebe jen kecky, džíny a tričko. To bych 
si netroufla. Ani když to vypadá, že zrovna nebude 
žádný výstup před kamerou, a není ani plánovaná 
tiskovka. Každý den musím počítat s tím, že můžu 
být v televizi.

Barbora Peterová (35)

Žije v Praze, ale pochází z Trutnova, kde maturo-
vala na místním gymnáziu. Během vysokoškol-
ských studií žurnalistiky se stala reportérkou ve 
zpravodajství České televize; působila tam do 
roku 2015. Souběžně pomáhala Trutnovinkám 
jako korektorka magazínu. Tři roky pak praco-
vala jako mluvčí státní energetické společnosti 
ČEPS. Od prosince 2017 do června 2018 byla  
mluvčí menšinového kabinetu Andreje Babiše. 
Od září 2018 až do listopadu 2020 mluvila za 
Státní ústav pro kontrolu léčiv. Od 11. listopadu 
2020 je Mluvčí ministerstva zdravotnictví.

BIO
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Výprodej

Profesor odvedl vrátného stranou: „Nechci slevu 
zadarmo!?“ pravil vychytrale a položil na stůl 
stokorunu. Jedna z mých nejoblíbenějších hlá-
šek, která zlidověla natolik, že už asi málokdo 
ví, že pochází z povídky Exkurze do ZOO z pera 
pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmanna. Ne-
vytahuji ji tu teď jen tak náhodou. Nastává totiž 
období všemožných výprodejů a slevových akcí, 
které se na nás po Novém roce valí ze všech svě-
tových stran.

Výprodej, akce, sleva, likvidace zásob – těžko 
tomu odolat. Zvláště pak, když nastane výpro-
dej v některém z mých oblíbených internetových 
obchodů. Nejraději nakupuji večer, když je klid, 
drobotina spí a manžel sepisuje Vrchlabinky, při-
čemž nevěnuje žádnou pozornost mému nákupu 
v on-line prostoru. Nakupování, v mém případě, 
vlastně není ani tak úplně přesný výraz. Nákupu, 
pokud k němu nakonec dojde, totiž vždy před-
chází důkladný průzkum nabízených položek. 

I když jsou mi jasné všechny obchodnické strate-
gie, jak zacílit na zákazníka a donutit ho k spon-
tánnímu nákupu, ani já občas neodolám a čas od 
času podlehnu. No dobře, teď by se mnou manžel 
asi nesouhlasil a zdůraznil by, že k tomu „čas od 
času“ dochází častěji, než byste si mysleli. 

NA POKEC

Ale na moji obranu, kdo by odolal všem těm svo-
dům a nátlakům v podobě „poslední možnost ná-
kupu; naposledy v katalogu; až 1000 položek ve 
slevě; levnější už to nebude; sleva až 95 %“? Co na 
tom, že s 95% slevou prodávají jednu položku ze 
sta – tu nejlevnější a zbytek ani ne s 30% slevou. 
Obchodníci samozřejmě s výprodejovými akcemi 
už dopředu počítají, a tak na začátku kampaně na-
sadí takové ceny, které pak s velkou slávou sníží 
tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

A já už se při každém výprodeji těším, jak se na-
žeru. Z nakupování na internetu jsem si udělala 
příjemný rituál. Večer usednu v pohodlí na gauči 
k počítači. Uvařím si nějaký dobrý čaj či kakao,  
k tomu si dám na talířek nějaký drobný mls a jdu 
na čumendu. Mojí největší vášní jsou doplňky. 
Zvláště pak povlaky na polštářky, povlečení, svíč-
ky, svícínky, ubrousky, ubrusy, prostírání, utěrky, 
krabičky, květináče a jiné zbytnosti. 

I když to teď vypadá, že nakupuji jako smyslů 
zbavená, opak je pravdou. Používám takový fígl, 
lépe řečeno pojistku. Abych nenakoupila kde 
co a nezahltila naši domácnost výprodejovým 
sortimentem, protože zboží se slevou nabírá na 
atraktivitě, uložím si vše do košíku a vrátím se 
k němu druhý den nebo až po pár dnech. S ča-
sovým odstupem se mi v hlavě vše rozleží. Sama 
sobě pokládám otázky: „Opravdu to potřebuje-
me? Budu to mít kam dát? Není desatero povle-
čení tak akorát?“

Pokud si na většinu otázek odpovím, že NE, vrá-
tím se do košíku, jdu položku po položce a vyha-
zuji ty, u kterých jsem si nákup rozmyslela. Ně-
kdy zredukuji vše natolik, že k žádnému nákupu 
nakonec ani nedojde. A to je přesně ten okamžik, 
kdy bych měla být od manžela pochválena, ale 
nejsem, protože ani netuší, že jsem měla v úmyslu 
notně utrácet.

V druhém případě – v případě dobře promyšle-
né útraty – netrpělivě vyčkávám na kurýra, až mi 
ten poklad přiveze. Těším se jako malé dítě. Při 
vybalování se ve mně s šimráním v břiše mísí oče-
kávání s realitou.

Hotovo. Tečka. Fejeton je u konce. Paráda, tak mi 
ještě zbylo trochu času podívat se, zda teď nema-
jí ve výprodeji v H&Mku nějaké pěkné povlaky 
na polštářky.



Strojní údržbář 
► Hlavní náplň bude údržba a opravy strojů a zařízení, provádění preventivních 

prohlídek strojního zařízení, instalace strojů a zařízení 

POŽADOVANÁ KVALIFIKACE 

> Vyučení či maturita ve strojním 
oboru podmínkou

> Praxe v oboru údržby a instalací 
výrobních strojů nutná

> Sváření výhodou

> Technické myšlení, samostatnost, 
zodpovědnost, spolehlivost
a flexibilita

Kablo Vrchlabí s.r.o. 
českých bratří 509 
543 01 Vrchlabí 

www.kablovrchlabi.cz 

CO NABÍZÍME 

> Možnost dalšího rozvoje
a vzdělávání

> Směnnost: Ranní směna
po dobu zaučení, po zaučení
vícesměnný režim

JSME TU JIŽ 95 LET

Příjem přihlášek uchazečů a bližší informace 
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