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Co se pojí k začátkům firmy ROSSMANN
na českém trhu?

Bylo to takříkajíc pionýrské období. V roce 1994
jsme otevřeli naši první prodejnu v Čes kých
Budějovicích, kde má sídlo i naše největší
konkurence, a paradoxně právě tento subjekt
otevřel svoji prvou prodejnu v Praze, kde od
začátku svého působení v České republice
podniká ROSSMANN. Také jsme provozovali
prodejnu v proslulé pražské ulici luxusu, tedy
v Pařížské. To už je ale minulost. Česká repub-
lika byla třetí východní zemí, kam naše značka
vstoupila kromě Polska a Maďarska. Expanze
drogistické sítě ROSSMANN po pádu železné
opony v roce 1994 následovala již úspěšný za-
čátek ve dvou jmkenovaných zemích. Pak
jsme každý rok otvírali desítky nových prode-
jen v malých i větších městech.
V roce 1996 vzniklo organizační uskupení
RCE (Rossmann Central Europe), jehož vlast-
níkem se stal německý Dirk Rossmann GmbH
a asijský akcionář A.S. Watson, který má za-
stoupení v Evropě v Holandsku. Naše firma

byla řízena tenkrát převážně Holandskem
a podle toho byl i vyvíjen náš obchodní kon-
cept. Firma ROSSMANN je zase tradiční ně-
mecká rodinná společnost, která za tři roky
oslaví rovnou padesátku na německém trhu.
Majitel, pan Dirk Roβmann, proslul nejen ja-
ko velmi osvícená osobnost, ale je rovněž za-
kladatelem konceptu drogistických samoobs-
luh, dříve se totiž drogistické zboží prodávalo
jen přes pult.

Milujeme fakta vyjádřená čísly, o čem vy-
povídají?

Síť drogerií ROSSMANN byla založena v Ně-
mecku v roce 1972. Aktuálně má zastoupení
v sedmi evropských zemích v celkovém poč-
tu téměř 4000 prodejen s ročním obratem
převyšujícím devět miliard euro. Český
ROSSMANN je společný joint venture Dirk
Rossmann GmbH Německo a A.S. Watson
Hongkong. A.S. Watson je největší health
& beauty retailer s celosvětovým obratem 
17 miliard euro a 15 000 obchody. V České

republice má naše firma nyní 138 prodejen
s ročním obratem tři miliardy korun a na -
vzdory velmi silnému konkurenčnímu pro-
středí se nám stále daří růst. 

Čím je charakteristická značka dnes?

ROSSMANN pomáhá svým zákazníkům hle-
dat více krásy a radosti v každodenních staros-
tech, snažíme se inspirovat k optimistickému
pohledu na život. A sdělujeme, že se lze potěšit
třeba jen jedinou novou rtěnkou, drobností jen
tak. A že dělat si malé radosti za to stojí. Kromě
stabilního finančního zázemí tak budujeme
i svou korporátní identitu, posilujeme důvěry-
hodnost značky a motivujeme své zákazníky
k tomu, aby se do našich prodejen rádi vraceli.
Loni jsme v České republice tento směr upřes-
nili, logo jsme doplnili sloganem A život je
krásnější. Chceme tím vyjádřit, že má smysl
vnímat, co je pěkné, a to pěkné také hledat. 

O jakou skupinu spotřebitelů jste se roz-
rostli? 

Tím, že neustále do sortimentu zařazujeme
hodně nových výrobků z oblasti dekorativní
kosmetiky a segmentu zdravé výživy, jsme za-
působili na mladé spotřebitele. Jde většinou
o ženy ve věku 30–50 let, ale i mladší. K jejich
oslovení nám pomohl nový věrnostní pro-
gram ROSSMANN CLUB, kdy jako první na
českém trhu jsme ustoupili od plastových kar-
tiček, které jsme nahradili aplikací pro mobil-
ní telefony. Tím se k naší velké rodině věrných
přidalo mnoho nových klientek. Projevilo se
to nejen zájmem o aplikaci jako takovou, ale
především růstem obratu, ten stoupá dvouci-
ferně. Potvrdilo se nám, že věrnostní program
jsme nejen dobře inovovali, ale zároveň jsme
jím velké zákaznické obci přinesli užitečnou
službu. Navíc jsme peněženky zákazníků
osvobodili od jednoho plastu, a to se v dnešní
době počítá. 

Nejvíce vám fandí ženy, maminky na ma-
teřské dovolené, babičky. Jak se k vám 
tedy staví mladá generace?

Ano, přesně tato skupina zákaznic je pro nás
tou nejklíčovější a naše aktivity převážně ladí-
me tak, aby tato cílová skupina byla zohledně-
na nejvíce. Nabízíme nejširší sortiment deko-
rativní kosmetiky mezi drogisty v ČR a právě
zde si dívky a slečny přichází nejvíce na své. Je
to jejich barevný a voňavý svět. 

Změnila se image vaší společnosti za těch
25 let?

Ano, bezpochyby. I z toho důvodu jsme
k oslavě našeho letošního výročí v naší klíčové

Napříč celou jednou generací

Vyhledáváte prodejny, kde jsou k vám vlídní,
milí a pozorní? Kde se nespěchá a kde vládne
pohoda? Kde najdete inspiraci, novinky
v nabídce kosmetiky i oblasti zdravé výživy?
Kde budete mít čas popřemýšlet, rozvážit si,
a nakonec vložit do košíku? Zajděte do

prodejen ROSSMANN. Překvapí vás voňavý svět rozmanitosti. Proč, to
vyplynulo z rozhovoru s Ing. Vladimírem Mikelem, jednatelem společnosti
ROSSMANN, spol. s r. o.:

Ing. Vladimír Mikel
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zákaznické komunikaci zvolili vztah matky
a dcery. Jde o jakousi symboliku – připomíná-
me si tím, že tu pro naše zákazníky jsme již
napříč celou jednou generací.
Troufám si také tvrdit, že udáváme trendy pro-
deje měřeno pohledem eko a biosortimentu.
Společenská poptávka po výrobcích bio a eko
roste velkým tempem a ukazuje se, že lidé
chtějí žít a stravovat se jinak než před třiceti le-
ty. A my to v plné šíři akceptujeme a podporu-
jeme. Rovněž jsme se zaměřili na proměnu na-
bídky z masivní letákové informace v přístup
plný laskavosti a porozumění. Začali jsme sá-
zet na zážitek z nakupování. Prodejny dnes vy-
hlížejí úplně jinak než ty prvopočáteční. Jsou
tam všudypřítomné emoce, jde nám o to, aby-
chom souzněli s přáním žen, aby jim u nás by-
lo příjemně a na nákup se těšily.

Zakládáte si na péči o zaměstnance. Co si
pod tím vybavit?

Je to znak naší firemní kultury. Velmi si váží-
me loajality, pracovníků, kteří s námi vydrželi
třeba deset či patnáct let. Nezastírám, že se
u nás skutečně musí pracovat, ale když někdo
překlene začátky a zvykne si na náš rytmus
a požadavky a vydrží, je to to nejlepší pro obě
strany. Když jsme letos na jaře oficiálně slavili
25. výročí značky na českém trhu, pogratulo-
vali jsme před publikem 25 nejdéle u nás pů-
sobícím zaměstnancům na slavnostním gala-

večeru v pražském Žofíně a osobně jim podě-
koval i pan Roβmann. To byl pro nás všechny
pamětní den, vzpomínka jistě na celý život.
Dámy si to užívaly, překrásně se na tu slávu
oblékly a připravily, a věřím, že i jediný vy-
hodnocený muž, jeden náš pan skladník, si ty
okamžiky vždy rád vybaví...

Společenská odpovědnost i silné sociální
cítění, letitá pomoc strádajícím dětem ne-
bo matkám samoživitelkám, to jsou viditel-
né atributy vašich aktivit. Čím vás to osob-
ně naplňuje? Vychází to například z vašich
zážitků z dětství?

Vždy jsem byl vychováván k tomu, že člověk
má pomáhat. A navíc si myslím, že ten, který
dává, tak i sám získává. Zatím jsem sám na-
štěstí nikdy pomoc nepotřeboval, vždy jsem
stál na vlastních nohou, ale možná se někdy
dostanu do situace, kdy tu pomoc potřebovat
budu...
Letos uplynulo deset let od chvíle, kdy jsme
začali spolupracovat s Nadací Naše dítě, tento
projekt přinesl již mnoho dobrého. Koncept
charity jsme částečně převzali z Německa
a podle našich představ uzpůsobili podmín-
kám v ČR. Projevuje se to i v komunikaci se
zákaznicemi, které mají ve většině případů
velké sociální cítění a chápou, že ne každé dítě
má to štěstí a může vyrůstat v harmonické ro-
dině. Náš příběh tvoří stovky dětských osudů,

nemocných, týraných, hendikepovaných. Le-
tos jsme umožnili 250 dětem ze sociálně sla-
bých rodin cestu k moři, byla to unikátní akce.

Bude ROSSMANN na české půdě v této li-
nii pokračovat?

Ano, určitě bude. Pomoc potřebným spatřuje-
me jako součást naší firemní strategie, a to
nejen v ČR, ale i v ostatních zemích, kde naše
firma působí. 

Ročně v sortimentu přibývají další a další
zajímavé výrobky, hodně z oboru zdravé vý-
živy. Je to proud, který silně rezonuje s po-
třebami zákazníků. Nač se lze ještě těšit?

V rámci českého trhu jsme jediný řetězec dro-
gerií, který má ucelenou sortimentní nabídku
eko/bio v dedikovaných regálech. Pod headli-
nem Krása je být v souladu s přírodou nabízí-
me ucelenou strukturu péče o tělo a vlasy, pé-
če o děti, péče o domácnost a zdravou výživu.
Naše přírodní kosmetika Alterra a zdravá vý-
živa enerbio jako první v České republice zí-
skaly prestižní mezinárodní ocenění pečeti
kvality Green Brands za udržitelné podnikání.
K celému tomuto tématu probíhala v létě ve
všech našich prodejnách speciální kampaň.
Co se týče digitální oblasti, v dubnu jsme
spustili, jak jsem již zmínil, náš nový věrnost-
ní program výhradně v mobilní aplikaci



fresh rozhovor

4 www.freshtime.cz

ROSSMANN CLUB. Jsme jediný řetězec s ka-
mennými prodejnami, který v rámci věrnost-
ních programů ustoupil od plastových karet
a zaměřil se čistě na digitální řešení. 
Tak jako naši hlavní konkurenti, tak i my sa-
mozřejmě reagujeme na současné trendy v ob-
lasti prodeje drogistického zboží. Směry ve vý-
živě se neustále mění a zákazník je v oblasti
výběru potravin čím dál náročnější. Nezname-
ná to však, že vše, co je právě „in“, je bez výji-
mek našemu zdraví prospěšné. Proto i my
dbáme na správný výběr zdravých produktů
a kvalitní spolupráci s dodavateli.
Reagujeme na trendy a zařazujeme i potravi-
ny, které jsou určeny pro vegany. Tady snad
jen poznámku, že moje manželka se pod vli-
vem naší dcery, která žije v Anglii, stala vegan-
kou, a nedávno mi sdělila, že oceňuje sorti-
ment ROSSMANN, protože si zde má
skutečně z čeho vybrat.

Razantně měníte tvář svých prodejen. Proč?

V minulosti se naše společnost soustředila
hlavně na letákovou komunikaci bez emoční-
ho budování značky, což pro vnímání spotře-
bitelů nebylo dostatečné. Chyběla jasná tvář
značky. Dosud jsme používali slogan ROSS-
MANN Drogerie Parfumerie. Po dlouholetém
působení naší drogistické sítě na českém trhu
si každý zákazník spojí značku ROSSMANN
a drogistický řetězec. Od počátku minulého
roku máme slogan ROSSMANN. A život je
krásnější. Tato změna si klade za cíl u našich
zákazníků posílit emoční vazbu ke značce
ROSSMANN. Pomáháme hledat více krásy
a radosti v každodenních okamžicích tím, že
krásu pro ně činíme dostupnou. 

Součástí toho všeho je proměna prodejen. Po-
třebovali jsme zvětšit prodejní plochu, rekon-
struovat celý interiér, vyměnit podlahy, při-
způsobit osvětlení, aby byly prodejny
vzdušnější, aby se dalo vjet s kočárkem, snížili
jsme výšku regálů, aby bylo zboží lépe dostup-
né. Letos jsme si jako cíl stanovili zmoderni-
zovat 25 prodejen a na příští rok plánujeme
tentýž počet. A zřizovat bychom chtěli i další
prodejní místa, letos máme sedm nových, ze-
jména ve velkých městech, značný potenciál 
je i v samotné Praze. Míříme do obchodních
center, nákupních parků, to je budoucnost
moderního retailu.

Předvánoční doba je pro vás nejnáročnější.
Z jakého důvodu lidé tak rádi obdarovávají
své blízké právě drogistickým zbožím, kos-
metikou?

Každý si u nás vybere nejen z drogistického
zboží, ale i zboží spotřebního charakteru
a dalších zajímavých možností. Naše zákazní-
ky se snažíme neustále překvapovat. Každá 
žena má ráda voňavé, uspořádané a moderní
prostředí jak doma, tak i při nakupování. Naše
prodejny v době předvánoční jsou doslova
naplněny krásou a pohodou, a kdo z nás by
nechtěl zažít to věčné mládí a krásu! A to je to,
co u nás vždy najdete. 
Také víme, že se v tuto dobu dělí zákazníci na
dvě skupiny: muži, kteří shání dárek na po-
slední chvíli. První, kam jejich kroky vedou,
jsou prodejny našeho typu. Druhá skupina
klientů bere naši nabídku jako osvědčenou.
Když dárek ještě pěkně zabalíme, má svůj ná-
kup takříkajíc bez starostí. Trvá to od nepa-
měti. Nám to dnes ulehčují vánoční balíčky

přímo od našich dodavatelů. I letos bude ote-
vřeno také na Štědrý den. A já věřím, že
i tentokrát „zachráníme“ tisíce manželů
i manželství...

Co vám práce pro ROSSMANN dala?

Bohaté zkušenosti získané na funkci finanční-
ho ředitele a posléze jednatele společnosti
u naší firmy mně pomohly zúročit dosavadní
profesní znalosti z minulosti u mých předcho-
zích zaměstnavatelů, např. firmy Ahold. Na-
bral jsem mnoho zkušeností i při spolupráci
s našimi mateřskými firmami Dirk Rossmann
GmbH a A.S. Watson, realizací charitativní
kampaně Dejme úsměv dětem a setkáními
s našimi zaměstnanci (převážně zaměstnanky-
němi v prodejnách). 
Drogistický a kosmetický sortiment mi při -
rostl k srdci nejvíce. Je to takový voňavý, milý
fenomén. Už bych neměnil. Poznal jsem, jak je
důležité znát prodej právě od toho skladu ne-
bo nejmenší prodejny, vědět, jak to funguje za
kasou, jaká úskalí má doplňování zboží do re-
gálů, co může změnit úsměv prodavačky. Pro-
to máme pravidlo, že když přijímáme někoho
například do pozice středního managementu,
necháme ho nejprve cvičně projít celým tzv. ko-
lečkem, aby vše okusil a pak lépe porozuměl
tomu, proč je třeba volit takový či onaký po-
stup. Zejména mladí pak mohou lépe komuni-
kovat svá rozhodnutí. 
Sám za sebe si uvědomuji, že je potřeba vědět,
pro koho tady jsme, že jsme tu pro zákazníka
a management firmy musí sloužit prodejnám.
A že retail je o lidech. 

ptala se Eva Brixi ❚❚❚
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moderní odpočinek

Nejradši byste jeli relaxovat 
do lázní, ale nevíte, kde na to vzít
čas? Nevzdávejte to! Abyste si
odpočinuli, nemusíte v lázních
strávit týdny. Dobít baterky si
stihnete i za méně než sedm dní,
a to díky krátkodobým pobytovým
balíčkům z nabídky luhačovického
hotelu Alexandria****.

Uhličitá, hydromasážní nebo perličková kou-
pel s vonnou esencí, masáž aromaterapeutic-
kým olejem, rašelinový obklad zad či orientál-
ní parní lázeň s očistnou kúrou, to vše
v prostředí starořímských lázní... Představuje-
me vám namátkou antistresové a relaxační
procedury, které vám pomohou načerpat nové
síly! A přesto, že nejde přímo o tradiční léčeb-
ný pobyt, výhodou je, že bonusy lázeňského
zázemí zůstávají! „Například je přímo do hote-
lu přiveden léčivý pramen vysoce proplyněný
CO2 a s unikátním složením minerálů. Využí-
váme ho zde na uhličité koupele, které jsou ji-
nak doménou pobytů léčebných, takže i to je
přidanou hodnotou, díky které mohou hosté
zažít odpočinek zase o trochu intenzivněji a ji-
nak,“ uvedla Ing. Miloslava Fialová, ředitelka
hotelu Alexandria**** Lázní Luhačovice, a. s.
A tím intenzivní relaxace rozhodně nekončí.
Whirlpooly přímo pod širým nebem inspiro-
vané plavbami Alexandra Velikého, a proto za-
budované do pódia ve tvaru lodní přídě, i jedi-
nečný panoramatický rozhled na vyhlášené
lázeňské město, to jsou hlavní přednosti nové

hotelové odpočinkové zóny, která od letošní
sezony čeká na milovníky lázeňského relaxu.

Ještě více odpočinku
Magnetem hotelu Alexandria**** je největší
wellness centrum v Luhačovicích. Prvnímu
podlaží vévodí antickými sloupy lemovaný ba-
zén se dvěma zlatými světélkujícími slunci na
dně. Panoramatickým výtahem propojené
druhé patro vás okouzlí prostředím rozličných
vůní a barev, kde lze vyzkoušet lázně různých
teplot a přísad – parní, bylinkovou, laconium
nebo finskou saunu. Úplné soukromí poskyt-
ne wellness pro dva. A protože k dobré relaxa-
ci a pocitu pohody určitě patří i chutné jídlo,
mohou si hosté v proslulé Francouzské restau-
raci vychutnat i místní gastronomické po-

choutky či flambování přímo u stolu. Osvěžu-
jící tečkou pro ty, kdo se rádi baví, může být
noční klub s živou hudbou. Co říkáte, necháte
se zlákat touto příjemnou nabídkou?

Tip: Balíčky pro dobití baterek stručně 
✔ Relax&Wellnes, to je pět dní s různými
procedurami, mezi kterými je i uhličitá koupel
v přírodní vodě s unikátním složením minerálů. 
✔ Při Prodlouženém víkendu lze absolvovat za
čtyři dny tři procedury v podobě koupelí (uhličité
a perličkové) a masáže éterickým olejem.
✔ U Víkendu EXKLUZIV objevíte například
obličejový spa rituál, hydromasážní rituál s ba-
revnou terapií a jemnou aromaterapeutickou
mlhou, a navíc i slavnostní večeři ve Francouz-
ské restauraci a mnoho dalšího. (red) ❚❚❚

Lázeňský wellness
v Luhačovicích pro vaši kondici
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tradice v jídelníčku

Když jsem po delší době vcházela
do Wellness Hotelu Step v Praze
a do jeho restaurace Bohemia, na
první pohled bylo zřejmé, kolik se
toho tady změnilo, aby tato
čtyřhvězda zářila ještě statečněji
než v letech minulých, a to nejen
prostředím. I zdejší ředitel Ing. Jiří
Palát mi potvrdil, že hotel prodává
dobrá kuchyně, a že kdo se zde
jednou dobře nají a pochutná si,
určitě se vrátí. Šéfkuchař Marek
Péťa jeho názor sdílí. Navíc je
patriotem kvalitního stravování
podle osvědčených receptur,
čerstvých domácích surovin, a tedy
i pravé české kuchyně. Proč právě
na ní dnes ve Stepu stavějí, to
ozřejmil Jiří Palát: „Celý život jsem
cestoval po světě, řídil jsem různé
projekty, a tak jsem měl možnost
poznat i mnoho zahraničních
hotelů, restaurací, zvyklostí. Když
je člověk tam či onde, chce okusit
něco místního, co patří k tamní
kultuře, ať je to šašlik, nebo
pirožky, sýry, nebo vyhlášená vína.
A protože 80 % naší klientely tvoří
zahraniční hosté, rozhodli jsme se,
že jim začneme nabízet to tradiční, 
co se vaří v Čechách.“ A jak to
všechno bylo a probíhá, na to jsem
se ptala Marka Péti:

Nejde jen o to „vařit česky“, ale také dát
o takové strategii klientům dobře vědět...

Toho jsme si byli velmi dobře vědomi už když
jsme si s touto myšlenkou začali pohrávat.
A vedení hotelu na to myslelo rovněž při re-
konstrukci restaurace. Její současná podoba
s kapacitou 100 míst byla utvářena s vizí, že
zde budeme lahodnost české kuchyně i její
tradici prezentovat. Proto jsme také vstoupili
do projektu Czech Specials, který nám ke zvi-
ditelnění tohoto záměru pomáhá. Logo máme
zřetelně na našich webových stránkách i na 
jídelním lístku. Kdokoli se zeptá, co to zname-
ná, rádi vysvětlíme. Je to pro nás určitý klíč,
jímž odemykáme zvídavost zahraničních náv-

štěvníků, když se ptají, co je pro českou ku-
chyni typické, co se u nás hodně jí a chtějí to
ochutnat.

Ale nenutíte je za každou cenu, aby si dali
svíčkovou, viďte?

Ne, to určitě ne. Musíme respektovat určitá
pravidla a nabídku mít vyváženou, asijským
dětem například nebudeme servírovat knedlo
vepřo zelo a vegetariánům tlačenku s cibulí.
V naší skladbě by si měl každý najít to, co mu
vyhovuje, se striktní orientací by dnes žádná
restaurace nepochodila. U nás se třeba griluje
až do pozdního podzimu, máme vlastní udír-
nu, hosté se mohou občerstvit na terase a to-
mu přizpůsobit objednávku. Navíc restaurace
je koncipována jako restaurace až kavárna,
takže variabilita prostředí také nahrává tomu,
na čem si kdo chce zrovna pochutnat. 

Sestavujete jídelníček podle kalendáře, te-
dy podle ročního období?

Zcela určitě. Jídelníček je sestavený podle to-
ho, co zrovna venku roste nebo jaké zvyklosti
na dané období připadají. Míváme menu
chřestové, lovecké, houbové, zabijačkové, vá-
noční, velikonoční. Na tom si dáváme oprav-
du záležet. Bereme však v úvahu, že někdo je
zvyklý na burgery, kuřecí speciality či těstovi-
nová bezmasá jídla. U nás dostanete od před-
krmů, polévek až po hlavní jídla a zákusek 
cokoli. Jako hlavní si dává hodně lidí tatarák,
který připravujeme na prkénko, vedou také
uzená kolena, pečená kachna... 

Jak cizincům u vás chutná?

Píší pěkné a pochvalné recenze. Ať už to jsou
Němci, Slováci, Poláci, Rusové, Ukrajinci,
a stále více Asiaté. A toho si velmi vážíme. Ba-
ví nás totiž podílet se na šíření slávy české ku-
chyně. Ona si to totiž zaslouží. Je všestranná,
pestrá, má od všeho kousek. Je barevná, plná
zeleniny a masa, samozřejmě obsahuje i hoj-
nost moučných jídel, jako jsou ovocné knedlí-
ky, klasické houskové, špekové, bramborové,
koláče, bábovky, určitě to historie utvářela tak
pro to, aby si každý mohl vybrat.

Používáte vlastní receptury?

Ano, a to nám dalo docela zabrat. A pokraču-
jeme v tom. A stále ladíme, i když „do výroby“
jdeme vždy až poté, co je vše detailně odzkou-
šeno. Když sestavujeme náš sortiment pokr-
mů, dlouho se o tom diskutuje, dlouho se jed-
notlivá jídla zkouší, ladí, až je to vychytané
tak, abychom byli spokojeni. Taková receptura
musí splňovat hodně různých měřítek, aby se
s ní dalo pracovat ve velkých objemech, aby se
některá jídla nepatrně odlehčila, aby byla při
vší úctě k organizaci práce dobře zvládnutelná
při plné obsazenosti hotelu... Takto fungujeme
sedm měsíců. Stále se učíme.

Všimla jsem si, že podáváte také svoje
vlastní pivo...

Dohodli jsme se s Nymburským pivovarem,
který pro nás naše vlastní pivo vaří. Máme 
tedy český fenomén s naším příběhem Step

Česká kuchyně je veselá 
jako naše povaha

Marek Péťa
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tradice v jídelníčku

Bohemia Beer, polotmavou třináctku. Nemít
v české kuchyni nějaké speciální pivo by byl
hřích. Pro milovníky vína slouží naše vinoté-
ka, kde najdou jak dobré moravské ročníky,
tak vína dovozová.

Jaké jídlo z hlediska receptur bylo nejtěžší?

Možná to bude vypadat jako paradox, ale těsto
na ovocné knedlíky. Zdánlivě jednoduchá zá-
ležitost, s níž si hlavu nelámala v létě žádná
maminka nebo babička. Receptů existuje ne-
spočet, kdo vaří, tak je zná. My jsme se roz-
hodli pro kynuté těsto a připravujeme z něj
knedlíky jahodové a borůvkové. A přemýšlíme
o dalších variantách.

Když jste se o projektu Czech Specials do-
věděli, rozmýšleli jste se, zda pro vás bude
mít smysl?

Neváhali jsme ani trochu. Věděli jsme, že to
bude fungovat. Možná právě proto se nám to
podařilo.

Naobědvat se ve Stepu může jen hotelová
klientela, nebo i náhodný příchozí?

Služby nabízíme především hotelovým hos-
tům, ale vítaný je kdokoli, kdo si u nás chce
dát oběd v kultivovaném prostředí. Přichází
stále častěji podnikatelé a manažeři ve skupin-
kách, scházejí se zde přátelé na bohatší oběd,
míří k nám svatebčané. Hodně lidí se chodí
posilnit poté, co odchází z našeho vyhlášené-
ho wellness ve sportovním centru. Zajdou na
pivo, dají si tatarák. Tím, že jsme velmi dobře
zařízeni na kongresovou turistiku, zejména na
firemní akce, nás zná stále více firem, a to nám
nese další příznivce.

Už se připravujete na svatého Martina a na
Vánoce?

Zcela určitě. Čas letí a my chceme být na tyto
vypjaté dny připraveni velmi detailně. Hostů
v tomto období přibývá, i přes vánoční svátky
tu máme hodně cizinců a ještě v prosinci hoj-
nost firemních akcí. No a kdo by odolal svato-

martinské huse, že? Tu do sortimentu zařazuje-
me letos poprvé. Stejně tak v zrekonstruované
restauraci budeme prezentovat Vánoce v našem
stylu poprvé, vždyť v provozu jsme od Veliko-
noc, a moc si přejeme, aby lidé rádi vzpomínali.

Kolik českých jídel máte na jídelníčku?

Je jich 23, nebo lépe, vždy kolem dvacítky.
Mnohá z nich se snažíme připravovat z lokál-
ních surovin, tedy od dodavatelů ze středních
Čech. Třeba bramboráky jsou ze středoče-
ských brambor. Maso si bereme od jednoho
malého řezníka.

Některé názvy mne matou, jako třeba ta-
tarský biftek, španělský ptáček, vídeňský
řízek. Jsou to opravdu naše jídla?

Tatarák i ptáček rozhodně. Vídeňský řízek je
skutečně rakouská tradice. Nejlepší španělský
ptáček ale musí obsahovat českou slaninu
a znojemskou kyselou okurku.

Vy sám jste velkým zastáncem české ku-
chyně. Proč?

Mám české, respektive jihomoravské kořeny,
žiji tady, mám vztah k prostředí, kde jsem vy-
růstal. Jsem kluk z vesnice. Ovlivnilo mne, jak

vařila moje babička. Všechno čerstvé, žádné
margaríny, jen sádlo a máslo. Toho se držím
i dnes. Česká kuchyně je obsáhlá, rozmanitá.
Řekl bych až veselá. Tak jako česká povaha.
Souzním s ní.

Co vaříte nejraději?

Mým favoritem je svíčková a guláš. Hlavně
guláš. Snažím se dodržovat pravidla, která při-
rozeně ctila moje babička: na sádle, čerstvá
majoránka, domácí knedlík. Do českých jídel
by se nemělo tahat to, co tam nemá být. Ne-
měla by se překombinovávat, ty tendence zde
jsou. Přesto, že samotní Češi milují klasiku. 
Zlí jazykové tvrdí, že je česká kuchyně těžká na
přípravu, že jsou naše jídla složitá. Myslím, že
to tak není. Ten, kdo ji vaří a má k ní vztah, to
tak nevnímá. Já ctím jednoduchost, aby vynikla
chuť dominantní suroviny, třeba králičí maso.
Nejdu cestou módního experimentování.

A roste zájem o česká jídla?

Určitě ano. Až překvapivě. Zahraniční turisté
se jich tolik nebojí jako kdysi. Touží si je vy-
zkoušet. Věřím, že i projekt Czech Specials
nám pomohl najít ten správný směr. 

ptala se Eva Brixi

Ing. Jiří Palát Pečená kachna je oblíbená klasika
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Jak jste před těmi třemi lety začínali?

Tehdy do prvního ročníku ve dvou třídách na-
stoupilo 41 studentů a učňů. Od té doby škola
vychovává budoucí zaměstnance své i dalších
firem zapojených do projektu SPŠ zatím ve
čtyřech maturitních a učebních oborech: Stro-
jírenství – konstrukce strojů, technologie ob-
rábění, pak je to Mechanik seřizovač – progra-
mátor CNC strojů, dále Strojní mechanik –
montér a Obráběč kovů – operátor CNC stro-
jů. Letos v červnu absolvovala tříleté studium
první skupina mladých lidí. Školu ukončilo 
13 žáků, z toho jich sedm zakotvilo přímo ve
zdejším TOSu. Od tohoto září škola rozšířila
výuku o čtyřletý obor Mechanik elektronik –
mechatronik a tříletý obor Elektromechanik.
Takže už máme šest oborů.

To je podstatná novinka, ale ta zásadní je
o velké investici...

Od letošního nového školního roku naše škola
funguje v nové budově, která vznikla rekon-
strukcí někdejšího výrobního objektu rovněž
v areálu firmy, ale poloha je šikovnější než
v objektu otevřeném před třemi roky. Je nadi-
menzovaná pro více než 200 žáků. Pro mládež
je zde plný komfort, sám jsem nadšený z ar-
chitektonického pojetí, z dokonalého využití
prostoru, světla, barev, praktičnosti a účelnosti
řešení.

Rekonstrukce však pokračuje. Čím?

Prvá etapa nás stála 116 milionů korun, pro-
středky byly výhradně z naší kapsy. Ve větší
části budovy bylo vybudováno osm kmeno-
vých tříd, dvě jazykové a dvě počítačové učeb-
ny a čtyři odborné učebny pro metrologii, 
mechatroniku, elektroniku silnoproudou a sla-
boproudou, a k tomu ještě celkové administra-
tivní zázemí školy, šatny a jídelna. Nyní nás
čeká ještě druhá etapa, kdy pořídíme tělocvič-
nu a prostor pro přesun dílen praktické výuky
pod jednu střechu s teoretickou výukou.

Proč jste se pustili do tak náročného před-
sevzetí?

Byla to moje vize, můj sen, byla to nutnost.
Pokud si nevychováme „své“ zaměstnance
podle svých odborných potřeb, nikdo jiný to
za nás neudělá. A není přece nic lepšího, než
mít pracovníky, kteří rozumí výrobnímu pro-
gramu, jsou specialisté v oboru, jenž je pro

Matematiku
mám strašně rád
Vždyť i matematika má kus srdce. Do emocí pod čarou není těžké proniknout
a poté je sdílet. Matematika otvírá prostor k plnění snů, provokuje fantazii
k neskutečným kouskům. Matematika je součástí umění stejně jako organizování
našeho času, naší dochvilnosti i našich výher v loterii, a bez ní bychom si sotva
objednali nové boty přes internet. Proč ji tedy nectít? Bezbřehé diskuze nad tím,
zda maturovat, nebo ne z matematiky, jsou o ničem. Když budou mít školáci tento
předmět rádi, nebudou se ho bát. Jak je to naučit? Přístupem, motivací,
nadšenými vyučujícími. První firemní střední průmyslová škola v Ústeckém kraji
byla ta, kterou zřídil TOS VARNSDORF a.s. Jmenuje se Střední průmyslová škola
TOS VARNSDORF s.r.o. a žáky přivítala 1. září 2016. V jejím rozvrhu má
matematika královské místo. Učebny i dílny praktické výuky se však nacházely
uvnitř areálu společnosti ve výrobních objektech, a to nebylo úplně ideální. Proto
padlo rozhodnutí, že se vyčlení jiné místo, aby měli mladí zájemci o technické
vzdělání určitý komfort a pohodlí, a stejně tak i vyučující, a nejen to. Ve hře byla
odvaha, čas, i peníze. Předsedy správní rady Ing. Jana Rýdla jsem se zeptala:

Ing. Jan Rýdl
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fabriku nosným. A pak – TOS VARNSDORF
je znám tím, že tu pracují celé generace, jde
o rodinnou tradici. Toho si nesmírně vážíme
a na tom hodláme stavět. O zaměstnance se
snažíme starat počínaje studiem a konče dů-
chodovým věkem, a vlastně i poté. Je to sou-
část naší firemní kultury, naší vlastní odpo-
vědnosti. A na druhé straně – školu bychom
tak jako tak museli postavit. Původně jsme si
mysleli, že najdeme vhodný dotační titul, ale
jak se ukázalo, mýlili jsme se. Tak jsme do to-
ho šli sami. 

Vrátí se vám vložené prostředky?

Jsem o tom přesvědčen. Sice to byla jedna
z nejrozsáhlejších investic v dějinách firmy, ale
nelitujeme toho. Největším kapitálem jsou na-
ši zaměstnanci. Vracíme se tím také k dřívější-
mu modelu, kdy jsme měli své vlastní učiliště.

Věříte řečem o tom, že mladí dnes o nic
nemají zájem?

Mám jinou zkušenost. Opačnou. Zájem mají.
A my ho podporujeme i různými výhodami.
Nevybíráme například školné. K dispozici ma-
jí žáci 8 odborníků z naší praxe, ti přednášejí
odborné předměty. Předávají zkušenosti lidí,
kteří tu působí deset i patnáct let, a to je k ne-
zaplacení. Tady se žáci dovědí to, co by se ve
státní škole nedověděli.
Ministerstvo hledá způsob, jak zřídit duální
vzdělávání, výsledek je asi v nedohlednu.
U nás to jde. Víme, že to má smysl. Jsme
v tomto pilotním projektem našeho kraje.
Uvidíme, co řeknou další zkušenosti.

Počítáte s tím, že absolventi přejdou také
do některých manažerských pozic?

Ambice máme. Absolventi získají kvalifikaci
na 1. úroveň managementu, mohou působit

třeba jako vedoucí dílny. Představa je i taková,
že ten, kdo bude nejlepší, zakotví i ve vrcholo-
vém managementu. Nejlepším odborníkem je
vždy ten, kdo projde fabrikou odspoda, jak se
říká. Kdo si zkusí vše. Mým osobním cílem je,
aby za deset až patnáct let byly tři čtvrtiny za-
městnanců z naší školy. Přitom nikde není
psáno, že nemohou studovat dál. Mohou po-
kračovat na vysokých školách a univerzitách.

Kdybyste měl studovat jeden z oborů vaší
školy, jaký byste si zvolil?

Určitě mechatroniku. To je obor s nesmírně
širokým záběrem a prolíná se mnoha dalšími.
Mým koníčkem je totiž matematika, tu mám
strašně rád. A v mechatronice ji potřebujete
nad jiné.

ptala se Eva Brixi

Společnost TOS VARNSDORF a.s.
se sídlem ve Varnsdorfu má dlouholetou
tradici ve výrobě obráběcích strojů. Zalo-
žena byla jako Strojírny Arno Plauert v ro-
ce 1903 a do dnešního dne vyrostla ve vel-
ký strojírenský podnik známý po celém
světě jako přední evropský výrobce obrá-
běcích stojů. Zaměstnává na 470 lidí.
Zabývá se vývojem, výrobou a prodejem
těchto strojů doplněných širokou nabíd-
kou služeb. Disponuje vlastním konstrukč-
ním týmem, který zajišťuje vývoj strojů,
a silnou výrobní základnou.
Celkové investice do rozvoje firmy přesáhly
v roce 2018 částku 63 milionů korun, pro
rok letošní jsou v plánu investiční náklady
ve výši 130 milionů korun. Loni se prodalo
112 strojů a podíl exportu byl zhruba 80 %.
Největší část vývozu mířila do Ruské fede-
race. Narostl odbyt také v Evropě, Severní
a Jižní Americe a rovněž v Asii.

Jedna ze špičkově vybavených učeben

Stroje z TOS VARNSDORF zná celý svět



Jak dopadla naše anketa o hotelu
snů? Myslíme si, že se podařila. Jsme
rádi, že se tolik účastníků zapojilo
a že vzbudila poměrně značný ohlas,
o čemž posléze svědčila následná 
e-mailová komunikace.

Její patron, společnost Regata Čechy, a.s., v če-
le s předsedou představenstva Iljou Šedivým,
k názorům na to, jak by si zástupci firem a or-
ganizací takový hotel představovali, řekl: „Ne-
smírně si vážím toho, že tolik zaneprázdnění
lidé, jako jsou podnikatelé a vrcholoví manaže-
ři, si v horkých letních měsících, kdy anketa
vznikala, našli čas a velmi seriózně na otázky
odpověděli. Dali nám tím svým způsobem vel-
mi důležitou zpětnou vazbu ke skutečnosti, co
od hotelového prostředí očekávají. Co by měl
hotel nabídnout, aby se v něm účastníci nej-
různějších akcí cítili spokojeni a rádi se vraceli
nejen na konference či firemní prezentace, ale
také jako individuální hosté třeba o víkendu

nebo o dovolené se svými blízkými. Na druhé
straně mne nepřekvapily ani určité kritické po-
známky k našemu hotelnictví, jež naznačily,
v čem jsou stále ještě určité nedostatky. Tako-
vou diskuzí se nejlépe dojde k nápravě, vylep-
šení a obohacení nabídky. Opět se prokázalo,
že hovořit o věcech na rovinu má smysl, ať již
v pochvalném, nebo opačném tónu.
Anketa nenásilnou formou zmapovala, co bu-
siness klientela od hotelových služeb očekává,
a to považuji za velice přínosné. Odpovědi
mne velmi zaujaly a při výběru autora těch
nejlepších jsem se rozhodl, že vedle dvou
hlavních cen udělíme ještě dvě mimořádné,
takže výherci jsou nikoli dva, ale hned čtyři.
Rád bych jim popřál vydařený pobyt, aby se
jim u nás líbilo a našli v našich hotelích ten
svůj hotel snů.“

Dva hlavní výherci ankety jsou:

Ing. Petr Koten, 
výkonný ředitel České společnosti pro jakost
Poukaz pro dvě osoby na dvě noci s polopenzí
v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.,
rektor Univerzity Karlovy
Poukaz pro dvě osoby na dvě noci s polopenzí
v hotelu Port u Máchova jezera

Dva mimořádní výherci ankety jsou:

Mgr. Pavel Löffler,
jednatel společnosti Ježek software s.r.o.
Poukaz pro dvě osoby na jednu noc s polo-
penzí v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.,
hlavní ekonom společnosti Next 
Finance s.r.o.
Poukaz pro dvě osoby na jednu noc s polo-
penzí v hotelu Port u Máchova jezera

Všem oceněným osobnostem gratulujeme
a přejeme jim, aby se v obou hotelích cítili
jako v těch, kam se budou (třeba) rádi vra-
cet. Všem, kdo v anketě vystoupili, pak dě-
kujeme za jejich ochotu sdělit svůj názor
ostatním.

Eva Brixi

Co si šéfové myslí o hotelu snů?

10 www.freshtime.cz

nápověda z ankety
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velké ambice

Dobré řemeslo stále žije. Ale najít
solidní firmu na odbornou práci 
dá fušku. Když však víte, kam se
obrátit, vše jde mnohem snadněji.
Řeč je o webovém portále
NejŘemeslníci.cz, od jehož
výkonného ředitele Martina 
Ekrta jsme se snažili dovědět
podrobnosti:

Jak vznikl nápad založit web týkající se refe-
rencí poskytnutých služeb? Bylo to snadné,
nebo jste museli překonávat vážné překážky? 

Nápad NejŘemeslníků měl Miloš Lenoch v ro-
ce 2007, po vlastní negativní zkušenosti s ře-
meslnou prací. Protože to je skvělý programá-
tor, začal dělat na algoritmu, který umožní
výběr firmy na zákla-
dě autentických refe-
rencí předchozích zá-
kazníků a zároveň na
základě chování firem
pro ně nabízet nej-
vhodnější zakázky.
A snadné to rozhod-
ně nebylo a není. Po-
kud pominu shánění
peněz na rozjezd projektu, následné hledání
strategického investora a týmu, bylo velmi těž-
ké udržet balanc mezi nabídkou a poptávkou,

získávat důvěru zákazníků a firem a bránit se
obcházení systému ze strany podvodníků. Ale
ta základní myšlenka pomoci zákazníkovi na-
jít kvalitní firmu a kvalitní firmě umožnit růst
je nadále alfou a omegou naší práce, kterou
dále rozvíjíme, aktuálně například pomocí
Kozlovy pečeti poctivosti, kterou se snažíme
odměňovat skutečné mistry řemesla, kteří při
své práci jdou o pomyslný metr dál. Zákazník
to může ocenit a k odznaku jim poslat i pivo.

Splnila se vaše očekávání, co se týká zájmu
zákazníků a firem, samozřejmě i samotné-
ho poslání projektu pomoci kvalitě a do-
stupnosti řemesel?

Myslím, že ani Miloše nenapadlo, že budeme
jednou největší portál na řemeslnou práci
v ČR. Že ročně obsloužíme desítky tisíc zaká-
zek, budeme sdružovat přes 30 000 řemeslní-
ků po celé republice a atakovat hranici
100 000 ověřených referencí. 

Proč jste zahájili
spolupráci s pivova-
rem, co si od ní sli-
bujete?

Na spolupráci mi při-
jde skvělé, jak jim jde
o totéž co nám, tedy
ocenit kvalitu práce

a poctivost, nežehrat na současnost. Naopak
vyzdvihovat, že se u nás stále řemeslo umí dě-
lat ve skvělé kvalitě, a taky ukazovat společ-

nosti, že řemeslo má skutečně zlaté dno a dají
se v něm vydělat velmi zajímavé peníze. 

Kam chcete webovky směrovat dál, kde vi-
díte příležitost k dalšímu rozvoji?

Naše další kroky jsou jasné, chceme pracovat
na tom, abychom nebyli jen zprostředkovatel
řemeslné práce, ale abychom se stali největším
webem se stavební tematikou v Česku. Mís-
tem, kde najdete všechno, co s řemeslem sou-
visí. Máme miliony fotografií, které vás mohou
navést a inspirovat, pracujeme na vlastním ob-
sahu, kde ukazujeme aktuální stavební trendy,
porovnání materiálů a technologií, ale chceme
radit i na poli legislativy. 

Čím vás projekt nejvíc potěšil a překvapil? 

Nejvíc mě těší práce s týmem lidí, kteří jsou
na stejné vlně. Baví mě s nimi vymýšlet, jak
posouvat naši službu dál a ulehčovat lidem ži-
vot. Upřímně vím, že to není samozřejmé
a vážím si toho. A co mě nejvíc překvapilo?
Těch věcí je dost, ale hodně mě překvapil ten
obrovský nárůst poptávky po řemeslných pra-
cích v posledních dvou letech. Pak také velmi
pěkný trend v požadavcích zákazníků na kva-
litu odvedené práce a v neposlední řadě velké
množství pozitivních ohlasů řemeslných fi-
rem, že zákazník ocenil jejich nadstandardní
práci a poslal jim naším prostřednictvím zmí-
něné pivo.

mnoho zdaru poctivému řemeslu 
popřál Pavel Kačer

www.nejremeslnici.cz

NejŘemeslníci najdou kvalitní
firmy a těm umožní růst

Naše další kroky jsou jasné,
chceme pracovat na tom, abychom
nebyli jen zprostředkovatel
řemeslné práce, ale abychom 
se stali největším webem 
se stavební tematikou v Česku.

Martin Ekrt
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jak se učí IT

O školství se říká, že nedokáže připravo-
vat odborníky pro úkoly, které je dnes če-
kají v praxi. Je to pravda, nebo se situace
změnila?

Ve velké míře záleží na jednotlivcích – na uči-
telích, a především na studentech. Musí se
chtít učit. Pokud dítě nemá zájem se vzdělávat,
nemá podporu v rodině, je těžké ho ke studiu
motivovat. Obecně se na děti dnes klade méně
zodpovědnosti, studenti se mnohdy necítí
zodpovědní za svoji budoucnost, to nechávají
na rodičích a škole. MŠMT chce nyní reduko-
vat rámcové vzdělávací programy. To je věc,
kterou kvituji a která se měla udělat už dávno.
Není efektivní dětem sdělovat naprosto všech-
no ze všech odvětví. Otázka ale je, jak se bude
obsah učiva měnit. Pokud se bude redukovat
učivo matematiky a dalších předmětů, které

podporují logické myšlení, nemůžeme očeká-
vat, že to bude ku prospěchu věci. Právě úro-
veň matematických znalostí studentů se za po-
slední dvě dekády výrazně snížila, aplikovaná
matematika je přitom v praxi a v životě všudy-
přítomná.

Jaké předpoklady by měl mít budoucí
schopný programátor, patří k nim nadprů-
měrná matematika?

Když se student chce někam posunout, nemu-
sí být nutně premiantem v matematice a mít
všechny vrozené predispozice v logickém
a analytickém myšlení. I z průměrného stu-
denta, který je ochoten dřít a pracovat na so-
bě, může být skvělý programátor. Profesně je
cennější než někdo, kdo jde na obor jen proto,
že je platově lukrativní. Student v sobě může

mít slibný potenciál, ale pokud na sobě nechce
pracovat, v dynamickém oboru IT brzy ztro-
skotá nebo upadne do průměrnosti. Dnes
chce skoro každý být programátorem, ale je to
tvrdá řehole. Víc než matematickými dispozi-
cemi lze nejenom během studia dosáhnout pí-
lí a ctižádostí.

Jak se dnes ve vaší škole vychovávají spe-
cialisté pro digitální továrny, Průmysl 4.0,
robotizovaná pracoviště, samozřejmě i di-
gitální služby?

S narůstající digitalizací jsou mimo jiné po-
třeba dva typy lidí – ti, co danou technologii
vymyslí – programátoři, a ti, co ji budou ob-
sluhovat – technici. Dnes si stěží dokážeme
představit, kam až může průmyslová revolu-
ce 4.0 dospět, kde a jak nahradí lidskou sílu
ta robotická, jak to bude vypadat. Proto je
důležité umět se především adaptovat v dané
situaci a být schopný a ochotný na sobě pra-
covat. 
Na naší škole klademe velký důraz na praktic-
kou výuku s pomocí moderních technologií.
Veškerou infrastrukturu si řešíme sami – od
„tahání“ optických kabelů přes provoz a sprá-
vu počítačové sítě, údržbu hardwaru až po
zprovoznění softwaru. Nikoho externího pro
tyto služby nemáme. Dalo by se říct, že škola
je taková malá firma, na jejímž chodu partici-
pují jak učitelé, kteří jsou zároveň i praktiky,
tak i studenti. To považuji za obrovskou výho-
du. Mimo vymezené školní osnovy jde podle
mého o získání skutečných zkušeností, což je
nejlepší základ praktické výuky.

Odpovídá zájem o studium počítačových
dovedností obrovské poptávce po „ajťá-
cích“?

Vůbec ne, poptávka po IT specialistech roste
ohromnou rychlostí. Ve srovnání s tím se zá-
jem o studium IT zvyšuje jen mírně. Na naší

Škola jako společná „firma“
kantorů a studentů
Víte, že škola je živý organizmus, který se neustále kultivuje diskuzemi
a konfrontací s praxí? Určitě dnes neplatí, že je to strnulý mechanizmus,
který je třeba pouze respektovat. O tom a mnohém dalším jsme si
povídali s Martinem Vodičkou, ředitelem a zakladatelem Soukromé 
střední školy výpočetní techniky.

Martin Vodička

Veškerou infrastrukturu si řešíme
sami – od „tahání“ optických
kabelů přes provoz a správu
počítačové sítě, údržbu hardwaru
až po zprovoznění softwaru.
Nikoho externího pro tyto služby
nemáme. Dalo by se říct, že škola
je taková malá firma, na jejímž
chodu participují jak učitelé, 
kteří jsou zároveň i praktiky, 
tak i studenti.
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jak se učí IT

škole přibývá každým rokem zhruba 10 %
uchazečů o studium, stále máme z čeho vybí-
rat. Obecně se ale nedostatek specialistů v IT
vzhledem k jejich potřebě ve společnosti ne-
ustále prohlubuje.
Poptávka po našich
absolventech ze stra-
ny firem stoupla
v posledních pěti le-
tech víc než deseti-
násobně.

Studijní obory, re-
spektive jejich ob-
sah, se velmi rychle
mění. Přizpůsobují
se tomuto trendu
i kantoři?

Pokud by se učitel nevzdělával, bude ve třídě
až na druhé koleji. Vždycky se najdou studen-
ti, bohužel ne úplně všichni, ale je jich dost,
kteří mají chuť se učit, sledují novinky a stag-
nujícího učitele by brzy předčili. Bez trvalého
sebevzdělávání to v oboru IT nejde, platí to
u studentů i učitelů. Naši kantoři jsou zároveň
na škole konfrontováni s inovacemi, technolo-
giemi, které pro výuku pravidelně pořizujeme.
Nikoho jiného nemáme, jen naše učitele – IT
specialisty, kteří se starají o chod všech systé-
mů. Pokud vyvstane například síťový problém,
musíme dát hlavy dohromady a vyřešit ho.
O obsahu výuky neustále hovoříme. Probírá-

me, co učit, jak učit, to je stále živý organiz-
mus. Dalším vodítkem jsou požadavky firem,
se kterými spolupracujeme a které s námi sdí-
lejí své potřeby. 

Výuka trvá několik
let a ze školy by
měli vycházet absol-
venti připravení na
budoucí výzvy, tedy
i schopní se dál do-
učovat a rozšiřovat
znalosti. Počítáte
s tím?

Všichni jdeme po ne-
konečné cestě mož-
ností, které nabízí vý-

početní technologie. Nikdo netuší, kam až nás
dovedou, takže primárním úkolem učitele je
ve studentovi vyvolat
zájem o učivo a ocho-
tu se dál sám vzdělá-
vat. Na naší škole kla-
deme velký důraz na
univerzálnost, která
se nám vyplácí – po-
tvrzují to jak zaměst-
navatelé, tak i naši
absolventi v praxi. Znamená to, že učíme in-
formační technologie jako celek, protože gra-
fik může tvořit weby a webař by měl ovládat
základy grafiky a rozumět i databázím, které

za webem stojí. Vlastní specializace, kterou
mají studenti ve 3. a 4. ročníku, je takovou po-
myslnou třešničkou na dortu. V IT zkrátka
souvisí všechno se vším. 
Občas nás mrzí, že mají někteří současní stu-
denti tendenci uhnout z cesty, protože se zača-
lo něco komplikovat. Když se objeví překážka,
utíkají nebo se snaží ji obejít, ač víme, že mají
na to ji překonat. Proto se snažíme je přesvěd-
čit, aby bojovali, aby například ještě neodchá-
zeli z programování ke grafice kvůli jednomu
nezdaru, ale aby zatnuli zuby a ještě na sobě
zapracovali. Učíme je, že překážky jsou a bu-
dou a že se nepodlézají ani neobcházejí, ale
překonávají. To, že se někomu něco nepoved-
lo, se může stát a není to nic špatného. Je však
třeba s tím zápasit a z chyb se poučit. Lépe teď
než později a s většími následky. Na to by mě-
la dítě připravit škola i rodina.

Čím vám mohou va-
ši studenti, současní
i bývalí, udělat nej-
větší radost?

Když přijdou, řek-
nou, že se mají dobře
a že v životě zjistili,
že to, co jsme jim ve

škole říkali a oni to někdy odpírali, že je prav-
da. To mám ohromnou radost.

hodně takových studentů 
popřál Pavel Kačer

Dnes si stěží dokážeme
představit, kam až může
průmyslová revoluce 4.0 dospět,
kde a jak nahradí lidskou sílu 
ta robotická, jak to bude
vypadat. Proto je důležité umět
se především adaptovat v dané
situaci a být schopný a ochotný
na sobě pracovat.

Student v sobě může mít slibný
potenciál, ale pokud na sobě
nechce pracovat, v dynamickém
oboru IT brzy ztroskotá nebo
upadne do průměrnosti.

koláž Pixabay
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Vzešla odtud řada osobností, muzikantů i zpě-
váků, jež svou stopu vedly a vedou uměleckým
světem v pravém slova smyslu globálním, a za-
nechaly ji ve velkém stylu na prknech zmíněné
Střelnice, na tak zvaných Střeláckých čajích.
Před osmi lety na tuto dávnou tradici kapely

s osazenstvem pokročilejšího věku navázaly.
Střelácké čaje dnes pořádají FEST 2004, z. s.,
a Střelnice – spolkový dům. „Setkávali jsme se
tady nejprve pod širým nebem, chodívám sem
pravidelně,“ pověděla nadšeně Ilona Cíchová,
táborská rodačka, dnes kolegyně působící

v jednom známém pražském časopise. S ní
jsem se v poslední srpnový den na obdivu-
hodné události neplánovaně potkala: „Na
Střelnici jsem chodívala do tanečních, pak i na
čaje, vždycky to tady bývala docela palba, ráda
se teď k tomu vracím. Tentokrát se hrálo
uvnitř a bylo plno. Do paměti se mi vryl hlas
Jana Vacíka, kdo ho jednou uslyší, nezapome-
ne. Je to génius a nemá konkurenci.“
Ilonko, trefila jsi to. Táborští se k němu stále
hlásí, protože jim Jan Vacík před několika de-
setiletími přinášel s kapelou Atlantik, s níž vy-
stupoval doma i v zahraničí, nepřeberně zážit-
ků, nenapodobitelných hlasových extempore,
umění zpívat vášnivě a doopravdy i s neopa-
kovatelnými emocemi. 
Ale popořádku: letošní koncert nabídl pře-
hlídku skupin Mravenci, Sklepníci a Atlantik
a také kapel Paraple a Diggers a dalších hu-
debníků, přátel, známých, těch, kteří si spolu
chtěli zahrát před publikem. Staré i nové kou-

Z Tábora retro big beat osobností

s hlasem andělů i ďáblů
Jedenatřicátý srpen 2019 mi připadal jako nejteplejší den léta. Moje já
hořelo zvědavostí, a od rána do šesté večerní bylo daleko. Pak jsem se
ocitla mezi nebem a peklem zároveň a můj život se roloval málem do
pamětí jednotlivých etap, aniž jsem musela vzpomínat. V Táboře ve
spolkovém domě Střelnice se letos už poosmé odehrál a odzpíval koncert
tří bigbeatových skupin, které k městu patřily a stále svým způsobem
patří. Táborsko bylo totiž místem, kde se big beat a rock prolínaly historií 
60. a 70. let a ovlivňovaly své posluchače, fandy i milovníky taneční
muziky jako málokde. V Táboře se hrálo, zpívalo a tancovalo, patřilo 
to k mladistvým nezbytnostem, a bylo to tak dobře. 
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sky vlastní i převzaté tvorby. Lidí z branže,
které hudební scéně měli a mají co nabídnout,
i když cesta každého z nich šla rozmanitými
klikaticemi.
Ke spoustě dobré hudby a úžasných okamžiků
čekal návštěvníky jeden milý dárek navíc: bylo
to CD ke každé vstupence zdarma nazvané
Atlantik & Friends. Tři původní členové kape-
ly Atlantik Jiří Šácha, Zdeněk Tvrz a Jan Vacík
a jejich přátelé natočili kombinaci vlastní i za-
hraniční tvorby, a cédéčko se v průběhu vy-
stoupení Atlantiku také křtilo. Mimo jiné bylo
věnováno památce zakladateli Atlantiku, bu-
beníku a zpěváku Petru Votýpkovi. A jak se
píše v jedné tiskové zprávě, písničky mají slou-
žit jako potěšení pro všechny pamětníky
i mladé zájemce o muziku i jako vzpomínka
na Petra Votýpku, který loni opustil nejen hu-
dební svět, ale i ten pozemský.
Nejsem hudební kritik a kytaru jsem už dávno
odložila. Brnkala jsem na ni však přesně v do-
bě, kdy se big beatem třásla okna nejen v do-
mě mých rodičů, kdy jsem tajně prchala na di-
skotéky a kdy jsem obdivovala hlasy, jež se
podepisovaly na mých školních láskách. Doba
60. a 70. let minulého století měla své vzpurné
kouzlo, které dalo vzniknout ojedinělé vlně
dnes již kulturního dědictví, jež pramenilo
z touhy se vyzpívat a vyhrát z názoru na život,
jako protest proti režimu, který toho tolik ještě

nechápal, jako naschvál tomu, co se mělo i ne-
mělo dělat. Ostatně nesmyslné zákazy, příkazy,
hodnocení, výsledky přehrávek, kdy se dávala
přednost zavedeným talentům a po jiných se
šlapalo, vyústilo v to, že vznikala díla, jež jsou
dodnes přitažlivá a ceněná tím více a nevymizí
z paměti dějin populární hudby nikdy. Formo-
valy se osobnosti, které, ať již v jakékoli životní
roli, uměly a umí rozdávat radost, dobrou ná-
ladu, utírat slzičky i vybízet k činorodosti. 
Cédéčko Atlantik & Friends přišlo na svět dí-
ky souhře názorů řady významných postav
někdejší doby i té dnešní, posunuté technolo-
giemi a vnímáním. 
Jak uvedl Karel Deniš, znalec hudebního dění
českého i mezinárodního, hudební redaktor,
dramaturg a spisovatel do brožurky k CD:
„Staré hitovky dostaly aranžemi nelikvidačně
novou podobu dodnes výborně fungující co-
ver verze, osobité vlastní skladby a parádní
zpívání, včetně toho vícehlasého, což dohro-
mady bylo vždy zásadní atlantické poznávací
znamení. Mám rád tu dobu, muziku i lidi. Těší
mě, že jsem tomu mohl tehdy i dnes trochu
prospět, je to kus mého života – a jsem si jist,
že i těch vašich.“
Producentem se stal Bohuslav Klein, kytaris-
ta a zpěvák s originálním přednesem, a také
excelentní právník, který zasáhl svou erudicí
nejen do vývoje populární hudby u nás, ale

otázka pro Jana Vacíka:

Hodně písniček jste napsal sám, texty i mu-
ziku. Prosazoval jste také, aby bigbeatové
kapely měly část svého repertoáru z vlast-
ní dílny. Proč?

Pokud se hraje k tanci (známé hity a ryt-
mická muzika, pár evergreenů...), nemusí
mít kapela vůbec vlastní tvorbu – jde o ap-
likaci talent = peníze! Ale jde-li o opravdo-
vý big beat, měla by každá kapela mít
svou „tvář“, tedy hudební, to znamená
vlastní tvorbu! Bez tohoto projevu jde
o zábavu (zcela jistě nutná záležitost), ale
kapela s vlastní tvorbou posunuje kulturní
hodnoty, vyjadřuje a zaznamenává jistý
úsek historie, čímž evokuje v posluchači
zvýšenou pozornost, tedy podněcuje myš-
lení. Tím se automaticky zvedají nároky
posluchačů a tím se vytváří rovněž pod-
mínky pro zachování určitého úseku dějin
kultury, a to zase přispívá k zachování tra-
dice! To je móóóc důležitá potvůrka v ja-
kékoli lidské činnosti! Mé texty byly zkraje
naivní, pubertální, romantické (jak můj
třídní profesor konstatoval: Vacík – roman-
tické střevo s duší básníka), později začaly
znázorňovat dění kolem nás (nastalo hlub-
ší vnímání běžných problémů) a přinášely
konfrontace s režimem a byly zakazovány.
Vždy jsem si přál mít vedle sebe člověka,
který by, tak jako já hudebním srdcem, vy-
jadřoval slovo a rým srdcem poetickým.
Závěr: každý řezbář řeže jinak, každý malíř
míchá barvy jinak atd. Tím se prostě zvedá
práh kulturního vnímání, úrovně myšlení
a lidské kvality!

Z koncertu v Táboře: vlevo Bohuslav Klein, vpravo
Jan Vacík, uprostřed původní jádro kapely Atlantik
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zejména do novodobých dějin advokacie.
Manažer a podnikatel, který neztratil srdce
přesto, že musel často naslouchat pouze rozu-
mu. K cédéčku napsal: „Jsem rád, že jsem se
již ve značně přezrálém věku stal hudebním
producentem, a mohl tak podpořit tenhle
nádherný projekt.“
Ten, kdo se do jeho hlasu zaposlouchá, mi
možná dá za pravdu: I ve značně přezrálém

věku by bylo hříchem končit písničkami na
tomto CD. Jeho projev pasuje k době dávné
i dnešní a je naprosto jedinečný svým sex ap-
pealem, který prýští na plné obrátky, vyvěrá
z názoru na život, je mírně sarkastický, odmí-
tavý i vábivý, pro ženy na hranici možností.
Pane Kleine, zpívejte, prosím, dál!
Jan Vacík má v případě CD Atlantik hlavní ro-
li. Nejen jako organizátor myšlenky a lidí ko-
lem, ale také jako excelentní zpěvák, skladatel
i textař. Proslulý operní tenor, který se na drá-
hu vážné hudby vydal poté, co se natrvalo roz-
hodl v 80. letech žít v zahraničí. Do Čech se
vrátil po sametové revoluci a od té doby hos-
tuje například v Národním divadle a na všech
významných operních scénách u nás. Jeho do-
ménou jsou však nejslavnější operní pódia
světa, milánskou La Scalu nevyjímaje. Ctí dis-
ciplínu a píli. Když zpívá, ženy pláčou. Jeho
hlas je nekonečný. Šeptá, hladí, provokuje, mi-
luje. Stále. I když mlčí, zpívá. 
V knize Big Beat 1960–1972 (Kapitoly z hu-
dební historie Táborska 1960–1972 od Karla
Deniše) se k Atlantiku uvádí: „Kapela zkraje
roku 1967 sice neměla trvalého bubeníka, zato
na podzim získala své zlato v hrdle – dnešního
operního tenoristu, mimo jiné pražského Ná-
rodního divadla. Pro táborskou hudební scénu
ho objevil právě Petr Votýpka. Ačkoli měl
Honza příšernou úzkou kravatu na gumičku,

s Atlantikem si zazpíval píseň Vyznání... Po
prvotních rozpacích byl Vacík do Atlantiku
přijat. Byl tu však malý problém: na jeho silný
hlas bylo potřeba sehnat speciální mikrofon.
To se nakonec podařilo a Atlantik měl nového
zpěváka.“
A Jan Vacík k této době napsal: „Začínal
jsem v kapele Lightnings, naše první bedny
byly z ukradených králíkáren, hráli jsme na

otázka pro Bohuslava Kleina:

Kus vašeho života nepatřil jen advokacii,
ale dříve právě big beatu, hrál jste na kyta-
ru a zpíval. Nevrátíte čas?

Nikdy jsem nepřestal hrát a zpívat. Jednu
dobu jsem měl dokonce současně 27 ky-
tar. Když jsem prodal dům, nechal jsem si
jich jen šest, ale pak jsem stejně ještě další
dvě přikoupil. Mikrofonů mám taky něko-
lik a reproduktorových beden jakbysmet.
Hraju a zpívám téměř každý den. Na tom
CD jen zpívám, ale nehraju, protože kluci,
kteří tam hrají na kytary, jsou v tom mno-
hem lepší než já. A já jsem sice patřičně
sebevědomý, ale mám (aspoň doufám) už
i sebereflexi.

Místo plné příběhů, Střelnice, kde se letos odehrál strhující
koncert někdejších i současných táborských bigbeatových hvězd

Před zahájením
koncertu Ilona Cíchová
(vpravo) a Eva Brixi 
při nečekaném setkání

Kapela Atlantik a Karel Deniš během křtu CD

Jaroslav Kejval (vlevo), který se staral
o natáčení 31. srpna a který mapuje
historii big beatu na Táborsku
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rádio, které mělo reprák, co vydržel tři kon-
certy, než odešel, a jeden mikrofon, kam
jsme se vešli všichni. Na gymnáziu jsem ko-
ketoval s různými kapelami, zazpíval si s ni-
mi vždy tak písničku, dvě. A když se vrátil
Petr Votýpka z vojny, tak jsem se dostal do
Atlantiku. To mi bylo, myslím, 16 let.
Vznikla sestava, která trvala nejdéle, a šlo
o nejslavnější éru Atlantiku.“

Cédéčko je spojení hlasů andělů i ďáblů, je to
vzpomínka, která se vpasovala do stárnoucí
současnosti s noblesou.
Poslouchat koncert této kapely nyní v Táboře
pro mne znamenalo jedno: uvědomila jsem si,
že život nezačíná ani nekončí, ale plyne. Uvě-
domila jsem si, kolik dobrého, veselého, krás-
ného a inspirativního může člověka potkat,
když chce vidět, slyšet a naslouchat. Když se
nebojí přidat. Když se předčasně nevzdá.
Možná to zní hloupě v době, kdy komunikuje-
me ne prostřednictvím vztahů, ale přes mobil.
Je to muzika, která patří generaci, jež nyní
předává kousek sebe té další, aniž to ta či ona
strana tuší. Moc se o tom totiž nemluví.
Jana Vacíka znám od roku 1978. Končila jsem
fakultu žurnalistiky na UK, jednou odpoledne
zastavil ve škodovce u studentské koleje a při-
nesl mi kytku karafiátů. A smál se. Od té doby
se v mém životě objevoval a ztrácel, snažila
jsem se mu porozumět, a možná on věděl
o mně víc než já o něm. Neuposlechla jsem,
když mi doporučoval, abych takříkajíc nechala
plavat profesi a business, protože se to tluče
s psaním poezie, která ke mně patřila jako vo-
da, vzduch i oheň. Tyhle dvě kategorie jsou
neslučitelné, to nemůže fungovat, nabádal
mne. Piš, ale nepodnikej. Neposlechla jsem,
protože jsem věděla, že přebytky energie mají
možnost vlévat se do sebe navzájem. 

CD se natáčelo letos v lednu až červnu v Če-
chách a Německu mobilním studiem Dream-
sound Studios Jana Vacíka juniora. A na kon-
certě slyšet a vidět jeho i druhého syna Jana
Vacíka, Patricka, je další požehnání. Je dobře,
že je otec zasvětil do kategorie, která lidstvo
provází od nepaměti a kultivuje jeho cítění.
Nemám hudební vzdělání, natož praxi,
a o hudbě jsem nikdy nepsala. Myslím však, 
že právě takové blesky z čistého nebe by měly
kulturou národa prolínat mnohem více než
dosud. A hlavně – mělo by se muzicírovat ži-
vě, v kruhu rodinném, firemním, mezi přáteli,
znova na čajích. V Čechách to tak bývalo zvy-
kem stejně jako je nyní samozřejmostí mít po-
čítač v kapse. 
Nevím proč, ale poslední písnička cédéčka se
jmenuje Kde je. Hudbu složil Jan Vacík na můj
někdejší text, který bůhví kam se poděl... Zpí-
vá Bohuslav Klein hlasem, který mi brousí
podrážky od 31. srpna 2019 dodnes. Netuším,
proč se ta blues písnička na cédéčko dostala,
ale vím, že stát mezi dvěma osobnostmi, jako
jsou Jan Vacík a Bohuslav Klein, je pro mne
neuvěřitelná motanice náhod, které prý ne-
existují, a pocta nad jiné. Zjistila jsem totiž, že
každý příběh má svou velkou žízeň, o níž se
fantazii ani nezdá. 

Eva Brixi
www.Atlantik-Forever.com

Historické snímky skupiny Atlantik
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Zásilkovna má nové depo
v Hradci Králové 
Společnost Zásilkovna, přední česká technologicko-logistická
společnost, otevřela nové logistické centrum v Hradci Králové-
-Březhradě. Průměrná kapacita depa je 500 000 přepravených zásilek
měsíčně. Jeho celková rozloha je téměř 2000 m2. Depo je vybaveno nej-
modernějšími technologiemi, jako jsou online čtečky nebo kamerové
a bezpečnostní systémy. V novém logistickém centru bude pracovat 
60 lidí. V letošním roce je to po Praze již druhé nové depo Zásilkovny.
V říjnu otevře společnost nové logistické centrum také v Ostravě. Celko-
vé investice do nových distribučních center, kterých je aktuálně 17, do-
sáhnou v letošním roce téměř deseti milionů korun. Hlavním cílem je
zvýšit efektivnost svozů a rozvozů zásilek a zlepšit servis pro zákazníky. 
„Budováním nových dep reagujeme na náš dlouhodobě výrazný růst
v desítkách procent ročně a ambiciózní cíle pro nejbližší roky. Jen v letoš-
ním roce chceme dosáhnout obratu 1,3 miliardy korun, v počtu přepra-
vených zásilek pak 18,5 milionu kusů. S takovými čísly se samozřejmě ta-
ké zvyšují nároky na větší distribuční kapacity. Proto jsme se rozhodli
investovat do nových logistických center. V současné době máme za ce-
lou skupinu celkem 17 dep a jejich počet budeme dále navyšovat. Nedáv-
no jsme například koupili depo na Slovensku,“ sdělila Simona Kijonková,
CEO skupiny Packeta a zakladatelka a spolumajitelka Zásilkovny. 

„Nové depo V Hradci Králové-Březhradě má pro nás díky své poloze
v blízkosti Hradce Králové, Pardubic a dálnice D11 strategický význam.
Proto zde máme nejen pracovní pozice související s přepravou a třídě-
ním zásilek, ale také nové oddělení zákaznického servisu s vlastním call
centrem, kde bude pracovat 20 zaměstnanců,“ doplnil Ondřej Žák, vý-
konný ředitel Zásilkovny. „Nová depa jsou pro nás nutností. Jen s jejich
pomocí dokážeme pružně reagovat na svoz zásilek a díky zkrácené do-
jezdové vzdálenosti také výrazně urychlit jejich doručení. Pomáhají
nám rovněž lépe zvládnout předvánoční vrchol celé sezony, který bude
podle našich prognóz v letošním roce opět rekordní.“ 
V současnosti má skupina Packeta, majitel Zásilkovny, celkově 17 dep:
deset v ČR (dvě v Praze, po jednom v Plzni, Teplicích, Soběslavi, Liber-
ci, Brně, Olomouci, Ostravě a Hradci Králové), pět na Slovensku (Brati-
slava, Žilina, Poprad, Trenčín, Zvolen), jedno v Maďarsku (Budapešť)
a v Rumunsku (Bukurešť). (tz)

Jak to všechno funguje?
V horoskopu jsem měla jasně napsáno, že měsíc
září bude měsícem finančních výher. Netuším,
zda horoskopy dnes sestavují vědmy, numerolož-
ky, vymýšlí si je kolegyně v redakcích nebo je
přesně na minutu chrlí roboti. Podivné je, že se
horoskopové předpovědi v mém případě často-
krát nemýlí. Horoskopy mi prostě vycházejí. Ne
že bych svůj život orientovala podle připrave-
ných scénářů internetových odkazů na to, co se

mi stane, nač se mám těšit a kde zase zbrzdit, jak to bude s mým zdravím ne-
bo partnerskými vztahy, ale vrtá mi to hlavou. Jak je možné, že se velmi často
stane to, co si v těch horoskopových předpovědích přečtu. Že to funguje. Že
by autosugesce? Že by nevysvětlitelné pohyby mysli? Kdepak, to nebude ono.
Patřím k té části populace, která je prostě zvědavá. Která si občas koupí los
Sazky, která se začte do numerologických výčtů nebo si nechá hádat z ruky.
Člověka to drží v naději, že se má nač těšit, pakliže jsou řádky informací op-
timistické. A to má přece svou cenu. Eva Brixi, šéfredaktorka

čtěte s námi

ČPP spustila kampaň s Domex+
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
spustila podzimní kampaň, v rámci které chce podpořit pojištění
majetku. K produktu Domex+ nabízí novým klientům jako bonus roz-
šířené asistenční služby na rok zdarma. „Náš Domex+ je sestaven tak,
aby pojistná ochrana vždy obsahovala nejširší možný rozsah pojistných
nebezpečí, jaký je dnes možné sjednat. Samozřejmostí u produktu Do-
mex+ jsou i asistenční služby, které jsou k dispozici 24 hodin denně. Li-
dem v nouzi zajistíme služby například instalatérů, plynařů, topenářů
nebo zámečníků. Tyto služby nabízíme ke každé nové smlouvě v rámci
kampaně na rok zdarma,“ vysvětlila zacílení kampaně Jolana Kolaříková,
ředitelka úseku marketingu. Podzimní kampaň bude probíhat od září do
konce roku. ČPP nabízí pojištění pod názvem DOMEX+ formou balíč-
kového krytí, kdy si klient vybírá jednu ze tří nabízených variant (Opti,
Mini, Maxi). Každá obsahuje totožný rozsah pojistných nebezpečí, který
je prakticky nejširší na trhu, jednotlivé balíčky se vzájemně odlišují
pouze výší limitů pojistného plnění. Při sjednání produktu Domex+ zí-
skává klient vstupní bonus ve výši 30 %. Na jedné smlouvě lze sjednat
současně pojištění stavby, domácnosti a odpovědnosti. (tz)
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náš test

Hyundai i30 N Performance:
auto dvou tváří
Když se řekne o automobilu, že má
dvě tváře, nemusí to na první
pohled vzbudit důvěru. Jenže
v případě sportovního hatchbacku
Hyundai i30 N jsou obě stránky,
které nám vozidlo ukázalo, víc než
lichotivým odrazem snahy
konstruktérů i designérů učinit
dopravní prostředek pro každý den
temperamentním a zábavným
společníkem. Měli jsme možnost
otestovat model ve verzi
Performance.

Exteriér „Nka“ je povedený. Jeho kompaktní
rozměry nejsou překážkou pro estetický zážitek,
který evokuje pohled na jeho mírně dráždivější
křivky. Výrazná přední maska s plaketou N in-
formuje kolemjdoucí stejně jako vyprecizovaný
zvuk motoru nebo zadní křídlo, že cestu jim ne-
zkřížila tak docela obyčejná i30. Vůz je to atrak-
tivní, ale v rámci redakce jsme jej hodnotili jako
o něco méně nápadného dravce, než je jeho
mladší sourozenec s označením Hyundai i30
Fastback N. To může být i velká výhoda. Hyun-
dai tak dokáže bourat zajeté stereotypy. Pokud
netoužíte po tom, aby vám věnoval pozornost
úplně každý, ale přejete si vůz se skvělými jízdní-
mi vlastnostmi, v němž se tak trochu můžete
uzavřít do vlastního vesmíru, pak je i30 N
v hatchbak provedení dobrá volba. 
Interiér je sportovní a střídmý zároveň. Nic
v něm člověka neruší v soustředění na bezpečně
a svižně ujeté kilometry. Je přehledný, vše, co ři-
dič potřebuje, je na dosah ruky. Oceňovali by-
chom na něm v zásadě to samé, jako u verze

Fastback, a tak v tomto testu necháme prostor ji-
ným parametrům. 
To nejúchvatnější na „Nku“ je, že umí zabrat ja-
ko nefalšované sportovní auto, ale umí být právě
taky úplně normální. Od jízdního režimu Nor-
mal se odpíchněme. Protože v tom si budete při-
padat jako řidiči i jako členové posádky velmi
příjemně. V tu chvíli je tato i30 vynikajícím au-
tem pro každodenní rutinu, kterou si přejete od-
kroutit pokud možno v klidu. Rozvézt potom-
stvo do školy, stihnout ranní poradu, odvézt
obnošené oblečení pro charitu nebo jet koupit
granule pro milovaného čtyřnožce. Žádná
z těchto činností obvykle není nic výjimečného
a člověk si ji přeje prostě vyřídit bez zbytečných
emocí. Přejete-li si v těchto situacích užít poho-
du a klid a být prostě normální a obyčejní, po-
skytne vám tento Hyundai skvělé zázemí. Zvládá
nerovnosti silnic, firemní debaty, horké rodinné
chvilky i bezbřehou úlevu, že máte další úspěšný
pracovní den za sebou, ačkoli už se zdálo, že zá-
těžové chvilky nikdy neskončí. 

Ale pozor! Pokud toužíte všední šeď rozbít ra-
dostí z jízdy, pocitem dynamiky, dojmem, že je
vám už zase 20, ale máte zkušenosti čtyřicátníka
a tak si už umíte ledacos dovolit a užít, prosím,
přepněte do režimu Sport nebo si vše potřebné
pro svůj požitek z jízdy, jichž je „Nko“ zárukou
a zásobárnou, nastavte podle svého gusta. Jak -
mile tak učiníte, probudí auto svůj potenciál.
Klapka výfuku zahřmí. Podvozek jako by se
mávnutím kouzelného proutku zpevnil a ztuh-
nul. Po posilovači řízení jako by vymizely stopy.
Najednou je třeba za volantem víc síly, což se
projeví trénovanějším bicepsem již po necelém
týdnu. Motor zaburácí připraven ihned reagovat
na vaše přání. Razantní přeměna, která řidiče
nejprve trochu znejistí, ale posléze je jí uhranut.
Alespoň tak se tato i30 během naší pouti po Vy-
sočině projevila. Jemné pošimrání pedálu plynu
novými koženými lodičkami. Klikatící se cesty
Žďárskými vrchy ukázaly, jak neskutečně je ten-
to vůz akceschopný a stabilní. Stejně jako jeho
mladší sourozenec precizně vykreslil každou za-
táčku s důsledností, za niž by se nemusel stydět
ani fyzik počítající trajektorie protonů a neu-
tronů svištících urychlovačem v CERNu. Zálud-
ná stoupání na silnici č. 38 pro „Nko“ nebyla
překážkou, v takovém případě je třeba se nebát
použít plyn a nechat otáčkoměr vyšplhat na číslo
4500. To se dějí věci. Efektivní, rychlé předjíždě-
ní v dlouhých kopcovitých úsecích tohle auto
umí. Má výkonu na rozdávání. Je velmi hbité
a troufám si říct, že dobrého řidiče vyveze od
mnoha nezaviněných krizových situací bez šrá-
mu. Díky svým 275 koním pod kapotou, šikov-
ným rozměrům a řazení, za které by se nestyděl
ani bůh technického pokroku. 
Je dobré mít dvě tváře? V případě i30 N ano, je
to skvělé! Protože tohle vozidlo není kompro-
mis. Ať už potřebujete jeho charakter klidný, 
nebo dravý, vždycky dostanete 100% kvalitu. 

Kateřina Šimková
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