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Vaše společnost letos slaví 25. výročí na
českém trhu. Proč jste se rozhodl zastupo-
vat právě značku GERnétic?

Má to možná trochu humorný podtón. Něko-
lik let jsem působil jako pedagog a byl jsem
v každodenním kontaktu se ženami. Bláhově
jsem si myslel, že jim rozumím. A když jsem
se „potkal“ s kosmetikou GERnétic, cítil jsem
se silný v kramflecích, domníval jsem se, že
vím, o čem je ženská duše, co potřebuje a po
čem touží. Kosmetika mi tedy přišla jako skvě-
lý koncept podnikání. Navíc mne doslova
uchvátila filozofie této francouzské značky,
kterou založil Dr. Albert Laporte, výjimečná
osobnost, inovátor, muž nespočtu nápadů,
které dokázal uvádět ve své laboratoři do pra-
xe. Kosmetika GERnétic vyhovovala mému
pohledu na svět, okamžitě jsem se ztotožnil
s jejími principy, nadchly mě jednotlivé výrob-
ky. Byla technologicky mnohem více napřed
než řada jiných věhlasných značek, byla nad-
časová. Rozhodl jsem se okamžitě, a neskrý-
vám, že v tomto kroku bylo i hodně emocí.
A tak je tomu i dnes. Vím však, že jsem udělal
správný krok. Naše výročí je také o vzpomíná-
ní. Před 25 lety jsem netušil, že se podaří to,
co se podařilo. A nás práce stále baví. Jdeme si
svou vlastní cestou, nemáme potřebu někoho
kopírovat, naplňuje nás to. Máme také nulo-
vou fluktuaci v týmu. Za dobu naší existence
od nás odešli pouze tři zaměstnanci.

Opustil jste profesi učitele a nastoupil na
dráhu podnikatele. Byla to pro vás velká
změna? A nestýská se vám?

Nestýská. Mám tu čest pronikat do světa křeh-
kých kosmetiček, strategie jejich salónů a je-
jich náročné práce. Je to obrovská životní zku-
šenost a já jsem za ni vděčný. Celé to
čtvrtstoletí se učím nové věci, a jsem u zrodu
naší stále se rozrůstající rodiny Gerneticienne,
tedy žen, které se rozhodly vstoupit na dráhu
businessu, učit se, vzdělávat, utužovat své se-
bevědomí v roli odvážných, s kosmetickou
značkou GERnétic. Celý můj tým se snaží, ze-
jména v posledních letech, o to, abychom po-
zvedli vnímání profese kosmetičky běžnou ve-
řejností, ale i uvnitř této profesní komunity.
Ony to někdy příliš nehodnotí, berou svou
práci jako něco, co k nim patří, ale je to i tro-
chu jinak. Vezměte si například, kolika lidem
udělají tyto ženy za den radost třeba jen tím,
že si vyslechnou jejich stesky, popovídají o sta-
rostech, polaskají nejen dotekem při kosme-
tické péči, ale i slovem. Pohladí smutek, dodají

Myslel jsem si, 
jak ženám rozumím...

Jak vnímá své někdejší rozhodnutí vstoupit 
do businessu muž, který přivedl na český
a slovenský trh špičkovou francouzskou
kosmetiku GERnétic? Jak uvažuje o profesi
kosmetiček, v čem vidí úlohu kvalitní péče

o tělesnou schránku člověka? O čem je strategie snažení celého týmu?
Následující řádky vypovídají o čtvrtstoletí společnosti LK SERVIS,
generálního zastoupení GERnétic pro Česko a Slovensko. Majitel 
Mgr. Ladislav Kavan vypráví upřímně, s nadsázkou i naprosto vážně:

Mgr. Ladislav Kavan



chuť prát se s problémy. A to je nesmírně ná-
ročné, vyčerpávající. Když spočítáte, kolik lidí
si u nich na lehátku odpočine, uvolní se, nabe-
re sílu... Klientka odchází klidnější, zkrášlená,
pleť září zdravím. Někomu se mohla svěřit,
otevřít své já. Jinými slovy: snažíme se mistr-
nými dovednostmi, aby naši klienti a vůbec
všichni ostatní pochopili, že péčí o tělesnou
schránku mohou předcházet rozmanitým
zdravotním potížím, že jsme tady pro ně a že
to, co nabízíme, opravdu funguje. Takže abych
odpověděl na otázku, změna to pro mne před
těmi 25 lety byla, ale povzbudivá. Našel jsem
nový smysl své seberealizace. Moje práce je
práce s lidmi, to mě naplňuje. Máme také pro-
stor tvořit svůj business tak, jak uvážíme, La-
boratoře GERnétic nám dávají volnost, mar-
ketingová rozhodování nechávají na nás.
A o to se stará skvělý tým v naší centrále pod
vedením výkonné ředitelky Ing. Andrey
Trčkové, jejíž skvělé práce si velmi vážím.

V čem je dnes podnikání zbytečně složité? 

Jsem rebel a jednoznačně mohu prohlásit, že se
dnes podniká strašně složitě. Že nápady a kre-
ativitu oklešťuje jeden předpis za druhým, tak-
že má-li někdo zajímavý nápad, často je nere-
alizovatelný, protože si legislativa často
protiřečí nebo otráví člověka natolik, že ten už
nemá chuť nic převratného vymýšlet, natož ko-
nat. Plýtvá se potenciálem lidí, a to je škoda. Na
podnikatelích leží deka předpisů, vše je zbyteč-
ně obtížné. V 90. letech to byl i krok do nezná-
ma, což business vždy je, více optimisticky la-
děný, dnes to vypadá, že skoro nic nejde...
A platí přece to, že čím méně předpisů, tím se
všem lépe žije. Svoboda jako by se vytrácela.

Přesto vám právě podnikání přináší radost.
O čem je?

Radost mám z toho, že se nám za ty roky po-
dařilo z našeho zastoupení pro Česko, a pozdě-
ji i pro Slovensko, vytvořit platformu nesmírně
erudovaných kosmetiček, které dokážou klien-
tům nabídnout nejen úžasné vysoce kvalitní
produkty, ale zejména služby na úrovni. V na-
šem případě zdaleka nejde o to, že dámám ně-

co naneseme na obličej a tělo, a doporučíme,
jaké přípravky by měly používat. Naše služby
jsou o velmi sofistikovaném poradenství na
základě důkladné diagnostiky pleti, o dlouho-
dobé péči, o věrnosti klienta i kosmetičky.
Pracovat s kosmetikou GERnétic mohou jen
vyškolené odbornice. Dokud si neosvojí zákla-
dy působení jednotlivých přípravků, jejich
kombinace, podstaty, nemohou s námi spolu-
pracovat. Nejprve je to naučíme, objasníme
náš styl salónní péče. Ony pak mohou pře -
dávat v praxi know-how GERnétic klientkám
a klientům, mohou jim dopřát špičkové oše-
tření. Regenerovat jejich organizmus, napo-
moci lepší náladě, pocitu, že dobře vypadají.
Využívají možnosti jednotlivých přípravků
a doplňují je svými schopnostmi. A o tom je
i ta moje radost. Že děláme něco, co má smysl,
že děláme to, co člověk potřebuje. A k tomu
přistupuje vědomí toho, že tělo, pokud se o něj
dobře staráte, se vám odvděčí. Pak se člověku
lépe dýchá, je šťastnější. To je významné pos-
lání kosmetiky. A stojí za to cítit se dobře

a uvědomovat si to. Naším cílem je přinášet li-
dem do života to, co jim pomáhá. A to je přece
něco nádherného.

Konkurence na trhu kosmetiky je obrov-
ská, přesto vznikají další a další značky.
Kdo má šanci uspět? Jaké produkty
a služby?

Uspět mohou pouze ti, kteří mají vynikající
výrobky a něčím se od ostatních odlišují. Ne-
dávno jsme si spočítali, že je na českém trhu
zhruba 1500 kosmetických značek, a ještě více
dezinformací. Běžný člověk se velmi těžko ori-
entuje v tak rozsáhlé nabídce, navíc je ochoten
uvěřit i různým nepravdám, které se šíří na
sociálních sítích. S rostoucí konkurencí se
ukazuje, že je stále možné přinášet na trh něco
jiného, co tu dosud nebylo. My jdeme cestou
rozvážnou, Laboratoře GERnétic neuvádějí
rok co rok za každou cenu novinky, ale až teh-
dy, když jsou si jejich specialisté jisti, že je ino-
vace v něčem revoluční, že přinese další přida-
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nou hodnotu.
Čili naší podnikatel-
skou filozofií je neřítit se
k úspěchu bezhlavě, nesnažíme se
prodat milióny kelímků a tub. Ale postu-
povat uvážlivě, stavět na nejvyšší kvalitě, po-
stupně rozšiřovat salóny, vkládat úsilí do vzdě-
lávání kosmetiček, dbát o jejich růst v roli
podnikatelek. Uvědomujeme si také, že jít na
kosmetiku je zbytná služba, na níž se dá uše-
třit. Prioritou je mít kde bydlet, co jíst, mít si
co obléct. Teprve potom, když zbude, si rodi-
na dopřeje něco navíc, ženy třeba kosmetiku.
Svým způsobem ale kosmetičky doplňují i léka-
ře. Mají na rozdíl od něj na příchozího čas, sna-
ží se pochopit jeho problém, umí odhadnout,
co se děje, když vidí oteklé nohy, dokážou určit,
čím to je, vidí-li otoky kolem očí, vědí, že něco
signalizují. A mohou doporučit, co dělat lépe,
aby tělo fungovalo. Učí také mít rád sám sebe.
Když lidé své tělo mají rádi, funguje lépe. Nej-
větší průšvih je, když se žena sama sobě nelíbí.
Usilujeme o to, aby tomu tak nebylo.
A možná ještě jedna poznámka. Lidé žijí straš-
ně rychle, všichni chceme všechno a hned. Je-
nom spěcháme. My zázraky hned a teď neumí-
me. GERnétic je o systematičnosti, stálosti,
postupných výsledcích. Ty skutečně přicházejí.
Určitě i proto, že máme v rukou špičkovou kva-
litu. Úspěch je také o tom, že jsme se naučili
 plnit přání klientů, tedy jim naslouchat, máme
k nim úctu a vážíme si jejich přízně. Snažíme se
být užiteční. Pro mě je úspěchem stálé tvoření
a rozrůstání rodiny Gerneticienne. 

Intenzivně podporujete budování a rozši-
řování sítě kosmetických salónů po celé
České i Slovenské republice. Co je na tom
nejsložitější?

Asi cesta k tomu, aby si jednotlivé kosmetičky
uvědomovaly svou hodnotu, svou cenu, aby se
cítily rovnocenné jiným profesím, jiným pod-
nikatelským subjektům. Často jsem se dříve
setkával s tím, že neuměly svoji práci náležitě
ohodnotit, neuměly adekvátně své námaze
stanovit cenu za ošetření v domnění, že by by-
ly pro zákaznice moc drahé. Tento jejich po-
hled se snažíme změnit, vysvětlit jim a ukázat,
jak je jejich povolání náročné a vyčerpávající, 

a že to
není jen

o tom, ko-
lik krémů

na pokožku
nanesou. Ony

svým přístu-
pem ke klientce

plní roli psycholo-
ga, zpovědníka, pe-

čovatelky... Když ve-
čer vyprovázejí

poslední klientku ke
dveřím, určitě by si za-

sloužily ony samy, aby si
lehly na lehátko a někdo je

chvilku hýčkal týmž způso-
bem, jako ony hýčkají kliente-

lu po celou pracovní dobu. 

Kosmetičky se tedy snažíte povzbudit v je-
jich činnosti i tím, že je vedete k patřičné-
mu sebevědomí, k pochopení ekonomic-
kých souvislostí jejich práce, zdůrazňujete,
že jsou podnikatelky, a nejen odbornice,
které navracejí pleti jiskru a pečují o kon-
dici klientů. Daří se vám to?

Myslím si, že ano. Na jejich přístupu k povin-
nostem je to velice znát. Hodně se naučily, je-
jich sebevědomí vzrostlo. Proměnil se jejich
pohled na svoji vlastní zodpovědnost a ekono-
mickou soběstačnost. S kosmetikou GERnétic
není jednoduché zacházet, proto se většinou
aplikuje jen v salónech a některé přípravky se
ženy učí používat pro domácí péči nejprve pod
vedením kosmetiček. K tomu, aby se toto daři-
lo, využíváme řadu podpůrných aktivit, včetně
soutěže Hvězda GERnétic Česko a Hviezda
GERnétic Slovensko, do níž se nám hlásí stále

více zájemkyň. I tato soutěž vypovídá o tom,
jak se z někdejších „pouhých“ kosmetiček staly
vysoce fundované specialistky i hrdé podnika-
telky. A to je velmi cenné. Když si ony při své
činnosti uvědomí, že něco umí a že se na ně
klientka může spolehnout, i pro ošetřovanou
osobu je to velmi cenné. Cítí jistotu, oporu,
může se spolehnout. Budují se vztahy založené
na důvěře.

Kolik přípravků již čítá vaše portfolio? 

Máme přes 80 produktů, letos k nim přibyly
nové. V červnu jsme uvedli na trh moderní
multifunkční gelový krém pro muže L´Hom-
me. Nejžhavější novinkou jsou ampule pro in-
tenzivní liftingovou péči Lift Express a Ten-
seur Flash. Velice příhodné je to, že se naše
přípravky dají kombinovat podle kondice ple-
ti, vrstvit tak, že navzájem násobí svou účin-
nost. Jsou mnohotvárné, vzájemně se doplňu-
jí. Stojí za nimi unikátní biotechnologie,
výsledky geniality zakladatele značky doktora
Alberta Laporta.

Často prezentujete, že je značka GERnétic
vždy v něčem napřed. Opravdu hraje vý-
zkum a vývoj v tomto případě tak velkou
roli?

Je to složitá otázka. GERnétic není uspěchaný.
Staví na stabilitě firmy i značky. Podstatné pro
nás je vidět smysl práce i nadšení pro příprav-
ky, s nimiž lidem pomáháme. Z hlediska vý-
zkumu a vývoje je značka světovou špičkou,
produkty prostě fungují. Než se objeví na trhu,
jsou to roky ověřování, objevování, zkoumání.
Je to odvaha vidět do budoucnosti a předvídat,
co budou zákazníci potřebovat. Podnikatelská
vize Laboratoří GERnétic se odvíjí od výzku-
mu a vývoje. Od zkoumání darů přírody a še-
trného využití pro pomoc lidem. Od snahy
porozumět především potřebám žen, které za-
kladatel značky tolik ctil. A na rozdíl ode mne
jim skutečně rozuměl...

za rozhovor poděkovala Eva Brixi ❚❚❚
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nová cesta

Jak vznikne z fyzioterapeuta podnikatel?

Mám-li být upřímný, nejsem klasický podni-
katel... Jsem jen nadšenec, který chce dělat ně-
co, co má smysl a co ho baví... Původním po-
voláním jsem programátor, který pro své
nadšení „vyhořel“ a šel studovat fyzioterapii...
Fyzioterapie je vlastně takové „neurofyziolo-
gické programování“, takže i když to může vy-
padat paradoxně, ve výsledku jsem povolání
až zas tak nezměnil...
Fyzioterapii jsem se věnoval několik let, měl
jsem obrovské štěstí na učitele a kolegy, do-
konce jsem několik let pracoval pod primář-
kou MUDr. Moráňovou na soukromé klinice
LOGO v Brně. Jenže zoufalství, které mě vždy
provázelo, když pacient po úspěšné terapii
opět vklouzl do klasických bot, které jej zcela
„rozhodily“, bylo jasným hnacím motorem
pro to, abych v tomto směru něco podniknul.

Zároveň i moje vlastní experimenty a pozoro-
vání přirozené chůze a všech jejích zdravot-
ních i rehabilitičních výhod byly natolik silné,
že jsem s tím prostě musel něco udělat... V té
době na trhu nebyly žádné boty, které by
umožňovaly přirozenou chůzi, a tak nezbylo
než začít hledat a zkoušet... Vyrobil jsem si
první prototyp takové boty, byl funkčně skvě-
lý, ale co se týče manuálního provedení, bylo
jasné, že jej musí dělat někdo zkušenější
a zručnější! A tak začalo dlouhé hledání mate-
riálů, lidí, znalostí, zkušeností...

Co bylo tím zásadním impulzem k založení
firmy?

Největší inspirací bylo učení mého jógového
Mistra Paramhans Svámího Mahéšvaránandy
a fyzioteraputky Clary Lewitové, dcery prof.
MUDr. Karla Lewita, jednoho ze zakladatelů

Pražské školy rehabilitace. Clara nás již na
Univerzitě jako jediná učila o benefitech bosé
chůze a ukazovala nám své na míru ušité prv-
ní barefoot boty... Clara doslova zbořila všech-
ny rebahiltační „mýty“ a dogmata, a otevřela
nám cestu, jak se vždy podívat na pacienta
a přemýšlet o něm s čistou myslí, „nanovo“,
bez jakýchkoliv systémů, škatulek, návodů
a principů... Clara Lewitová již v roce 1998
publikovala v odborné literatuře (Rehabilitace
a fyzikální lékařství) průlomový článek O bo-
tách, kde zcela přesně definuje parametry ba-
refoot obuvi.

A jak dlouho trvalo, než jste ušili první bo-
ty, které se prodaly?

Hledání a zkoušení bylo opravdu dlouhé, mi-
nimálně tři roky... Hledali jsme jen ty nejlepší
evropské materiály, nejlepší konstrukční řeše-
ní, které neomezuje přirozenou funkci nohy,
a především kolegy, kteří budou boty navrho-
vat a vyrábět. Nebylo to zrovna jednoduché,
ale stálo to za to.

Uvádíte, že jde o etickou výrobu. Co to
znamená?

Etická výroba je jedním z našich tří pilířů.
Ahinsa je sanskrtské slovo znamenající nenási-
lí. Ahinsa shoes jsou bez násilí a etické za prvé
k nám samým – nechávají naše tělo fungovat
zdravě a přirozeně. Za druhé jsou bez násilí ke
zvířatům, jsou čistě veganské, a za třetí bez ná-
silí, tedy etické k lidem, kteří boty vyrábějí, zí-
skávají totiž nadstandardní pracovní i platové
podmínky. Veškerá výroba probíhá pouze v EU
i veškeré materiály jsou z EU jen té nejvyšší
kvality s nejpřísnějšími certifikacemi zdravotní
nezávadnosti. Osobně se například znám se
všemi výrobci materiálů, které používáme.

Kdo tvoří většinu vašich zákazníků?

Skupina našich zákazníků je velmi pestrá, za
což jsem osobně velmi rád. Jsou to především
lidé, kteří se zajímají o své zdraví, ale i o svět
okolo sebe, nejsou lhostejní k tomu, v jakých
podmínkách a z čeho se vyrábějí věci, které
kupují a nosí.

Z programátora 
fyzioterapeut a podnikatel
Uběhnout společenský maraton na jehlách a několik hodin se jen usmívat, vést
vstřícnou konverzaci, navázat ty správné kontakty a zajistit, abych se trochu líbila,
no, bývala to ještě nedávno moje samozřejmost. Na velkých konferencích či
oslavách jsem to dříve nějak moc neprožívala, šlo o povznášející rutinu, která
patřívala k vyžadovaným samozřejmostem. Postupem času se mi do hlavy před
každou takovou akcí vkrádala obava, jak to vše zvládnu, jak to fyzicky vydržím.
Pak jsem se přistihla, že se na nejrozmanitější setkávání netěším jako kdysi, ale
přeji si, aby co nejdříve skončila a já... Až vyměním obuv krásnou za tu pohodlnou.
A už to tak asi zůstane. Když jsou totiž nohy v pořádku, hlava pracuje dobře. 
Když nohy bolí, mozek neposlouchá. Obuv, kterou začal vyrábět Lukáš Ganeshpuri
Klimpera, dnes majitel pražské firmy Walk free s.r.o., je přesně ta, v níž by měli
lidé chodit. Aby jejich tělo pracovalo tak, jak má. Aby předešli zbytečným
zdravotním potížím. Aby se cítili dobře. Takové boty totiž skutečně existují. 
Zde je nástin příběhu, který vás může naladit na optimistickou strunu: 

Lukáš Ganeshpuri Klimpera

Fyzioterapie je vlastně takové
„neurofyziologické
programování“, takže i když 
to může vypadat paradoxně, 
ve výsledku jsem povolání 
až zas tak nezměnil...
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nová cesta

A budete vyrábět obuv také pro děti?

Ano, určitě, dětské boty jsou víceméně připra-
vené na jaro 2022. Nechtěli jsme to uspěchat
jen kvůli tomu, že je po dětské obuvi veliká
poptávka. Hledali jsme opět jen to nejlepší,
jak co se týče materiálů, tak i funkcionality
a kvality výroby.

Kde se vaše produkce dá koupit? Jen na
vašem e-shopu?

Jak na našem e-shopu, kde je vždy nejaktuál-
nější nabídka a největší dostupnost, tak i v pro-
dejnách našich velkoobchodních partnerů,
kterých je plno po celém světě. V Praze v Lon-
dýnské ulici máme naše vlastní prodejní místo.
Ale náš e-shop www.ahinsashoes.cz je v dnešní
době ta nejrychlejší cesta s největší nabídkou –
samozřejmostí je komfortní možnost výměny
velikosti zdarma atd.

Pochopila jsem správně? Máte tedy již za-
hraniční klientelu?

Ano, samozřejmě! Již několik let dodáváme do
celého světa, nejvíce do USA a Německa. Rádi
bychom v budoucnu v Americe spustili dru-
hou výrobu – máme veškeré vybavení, techno-
logii i know-how, a čím bude výroba lokálněj-
ší, tím lépe.

Základem vaší podnikatelské filozofie je
vyrábět boty takové, aby tělo nositele
mohlo fungovat přirozeně, zdravě a šťast-
ně. Přivedly vás k tomu poznatky z práce
fyzioterapeuta, nebo spíše shánění po-
hodlné obuvi?

Pouze fyzioterapie a jógové učení... Nikdy
jsem pro sebe nehledal pohodlnou obuv...
Když jsem začínal, „motivačně jsem se zařekl“,
že si již nekoupím žádné jiné boty než Ahinsa
shoes – a tak jsem první dvě zimy strávil
v bratrových roztrhaných pohorkách s nápi-
sem Dead Kennedys a pak naštěstí přišel náš

první zimní model a nohy byly v teple. Pokud
jde o pohodlnou obuv, před dvěma lety jsme
kromě Barefoot kolekce začali nabízet i Com-
fort kolekci, která je, co se týče svých všech
parametrů, nejpohodlnější botou na trhu (níz-
ká hmotnost, flexibilita, prostor pro centrova-
né prsty, měkkost došlapu, kvalita a certifikace
použitých materiálů, etická výroba).

Ze všech možných zdrojů se dovídáme, 
že vlastně špatně chodíme, sedíme, leží-
me... Co s tím? Jakou roli přisuzujete v té-
to souvislosti běžné fyzické práci doma 
nebo na zahradě?

Co s tím? Odpověď je zcela jednoduchá – ne-
chat naše tělo fungovat zcela přirozeně. To je
totiž dokonalé – komplet a doslova. Jediný
problém je, že zvenku měníme a omezujeme 
jeho funkci a mozek si musí najít jiné „řešení“,

jiný pohybový program, který ale již vůbec ne-
ní fyziologický. A tak po čase samozřejmě lo-
gicky dříve či později vznikají funkční i struk-
turální potíže. Jen pro příklad – pokud si
vezmeme klasickou botu, která vyřadí nohu
z funkce (zmáčkne prsty, podpatek změní na-
stavení nohy, ale i celého zbytku těla, přes 
tvrdou podrážku nemůže mozek přečíst terén
a reagovat na něj, je těžká, někdy i fixuje kot-
ník) a nemůžeme se od nohy odrážet, tak si náš
mozek najde jiný alternativní program, nejčas-
těji ten, že dolní končetiny začneme „házet“
dopředu z oblasti kyčelních kloubů a pánevní-

ho pletence a tvrdě na ně dopadáme... tedy zce-
la obrácený mechanizmus, než je přirozený od-
raz od prstů nohy... Tato „patologická“ chůze
(přítomná u většiny populace) bývá často příči-
nou mnoha potíží v rámci celého pohybového
aparátu, zejména v oblasti pánve, kyčelních
kloubů, bederní páteře, hluboké břišní svalovi-
ny, pánevního dna, kolenních kloubů. Není di-
vu, když naše tělo používáme zcela jinak, než je
stavěné... Naopak přirozená chůze s aktivitou
začínající na noze a šířící se do celého těla mů-
že mít plno benefitů, jako je centrace „zarovná-
ní“ celého pohybového aparátu, napřímení, 
snížení napětí (vzniklého v důsledku decentro-
vaného trupu), nastavení fyziologického dechu,
aktivace pánevního dna, optimalizace funkce
vnitřních orgánů a v neposlední řadě může mít
i pozitivní vliv na naši dobrou náladu a psy-
chickou kondici obecně...
Nejsou to ale jen boty, mohou to být u žen na-
příklad příliš úzké sukně, u „kluků“ spuštěné
kalhoty. Nebo velmi nebezpečné jsou z hledi-
ska motorického vývoje objemné pleny pro
děti, které omezují hybnost v kyčelních klou-
bech... Jinak obecně fyzická práce je skvělá
a v dnešní době nám velmi chybí. Ale opět, zá-
leží na tom, jak se pohybujeme. Pokud půjde-
me pracovat na zahradu a vezmeme si těžké
pohorky, určitě to z pohledu fyzioterapie naše-
mu zdraví moc neprospěje, spíše naopak... 
Pokud ale budeme naboso (pokud nehrozí ri-
ziko poranění nohy) nebo například v Ahinsa
shoes, které umožní noze (a celému zbytku
pohybového aparátu) jeho přirozenou funkci,
bude to pro nás doslova skvělé.

Zůstal jste věrný svému někdejšímu povo-
lání, nebo se věnujete businessu již na sto
procent?

Ano, věnuji se Ahinsa shoes více než na tisíc
procent, ale naštěstí je vše natolik prostoupe-
no fyzioterapií, že jsem stále v oboru!

otázky připravila Eva Brixi
www.ahinsashoes.cz

Již několik let dodáváme 
do celého světa, nejvíce do USA
a Německa. Rádi bychom
v budoucnu v Americe spustili
druhou výrobu – máme veškeré
vybavení, technologii i know-how,
a čím bude výroba lokálnější, 
tím lépe.
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Letní olympijské hry jsou za námi. Jaké by-
ly vaše firemní aktivity směrem k tomuto
světovému klání?

Od roku 2017 podporujeme jako generální
partner Czech teamu olympioniky celoročně,
aby se na olympijské hry mohli vypravit a také
řádně připravit. Letos jsme se poprvé věnovali
také divákům. Stali jsme se hlavním sponzo-
rem Sazka studia Stromovka, které lidem den-
ně zprostředkovávalo tokijskou atmosféru,
rozhovory, debaty a zajímavosti z olympiády.
Vše se vysílalo na nové internetové televizi
Czech team TV. 

Zaštítili jste také nějaké sportovní aktivity
na Olympijských festivalech v Praze a Brně?

V Praze jsme měli stanoviště Sportu v okolí
a Sazka Olympijského víceboje. Nakoupili
jsme k té příležitosti bumberbally (pozn. re-
dakce – menší zorbingové koule) pro děti

i dospělé. Dá se v tom do sebe vzájemně nará-
žet nebo dělat kotouly. O atraktivitě stánku
nepochybujeme, protože se na bumberbally
stála téměř neustále fronta. Sama jsem si
v tom udělala několik kotrmelců. Na stánku si
děti také mohly vyzkoušet disciplíny Sazka
Olympijského víceboje a získat částečný di-
plom s doporučením vhodných sportů. 

Olympiáda v Pekingu bude za pár měsíců.
Plánujete něco také na zimní festivaly?

Pořad Sazka studio Stromovka si zatím teprve
vyhodnocujeme. Nicméně se nám líbí, že jsme
zejména v době covidu mohli divákům zpro-
středkovávat dění z olympiády na druhém
konci světa. Hodně přemýšlíme rovněž o mož-
nostech prezentace Sazky u konkrétního spor-
toviště na festivalu. Opět bychom rádi propo-
jili dohromady zábavu a sport. Zatím ještě ale
není ani jasné, ve kterých městech festivaly
budou. 

Určitě toho ale sponzorujete daleko více...
Na co ještě jste tedy zaměřili pozornost?

Letos jsme se začali koncepčně věnovat pod-
poře cyklistiky. Jsme generálním partnerem
Sazka Tour, Závodu míru U23 a Závodu míru
Juniorů. Jde o profesionální závody, proto
jsme jako nadstavbu vymysleli rozhýbávání
dětí v regionu konání závodu. Během vyhlašo-
vání výsledků předáváme v rámci všech závo-
dů vždy jízdní kola a helmy do místního Dět-

ského domova. Pohled na děti, která ta kola už
nechtějí dát z ruky, je úžasný.

Když se tolik věnujete podpoře sportu,
sportuje i celá Sazka? 

Pochopitelně se snažíme ke sportu inspirovat
i zaměstnance a jejich rodiny. Na léto máme
vyhlášenou cyklistickou challenge o najeté ki-
lometry. V nové budově máme kolárnu se zá-
zemím, aby lidé jezdili na kolech i do práce.
Dále budujeme pro zaměstnance nové fitness
centrum a zajišťujeme jim Multisport karty.
Mimo jiné Sazka podporuje také sportovní 
teambuildingy. Například členové manage-
mentu si společně vyrazili na kola do Beskyd,
aby se projeli po trase závodu Sazka Tour. 

za rozhovor poděkovala Eva Brixi ❚❚❚

Chceme lidem ulehčovat 
cestu k pohybu

Sazka je zajímavá nejen z hlediska businessu, ale také tím, co vrací společnosti zpět.
Má unikátní CSR model stojící zejména na podpoře sportu. Kromě širokého spektra
projektů směřujících k motivaci dětí a mládeže se hýbat je také dlouhodobým
generálním partnerem Českého olympijského týmu. Otázky na toto téma mířily
k Tereze Vyhnálkové, která má sociální zodpovědnost firmy Sazka na starosti.

Tereza Vyhnálková

jasný směr
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Těšíte se na online nakupování
hlasem? Do pěti let se stane
skutečností. Alespoň to v našem
rozhovoru tvrdí Přemysl Vícha,
ředitel divize E-business
NWT/Patro.cz. Proč mu nevěřit,
když „e-shopování“ tvoří trend.

Rostly letos Patru tržby, co je hnalo kupře-
du, a co naopak brzdilo?

Za první polovinu roku rosteme přes 120 %, sa-
mozřejmě svůj velký vliv má uzavření obchodů
a přesun klientů na internet. Přesto i po otevře-
ní kamenných provozoven realizujeme stejný
růst, za což jsme rádi. Prodeje však brzdí nedo-
statek zboží. Jde o největší problém, který v tu-
to chvíli stále máme a dle prognóz bude v ně-
kterých komoditách až do Vánoc. Primárně se
to týká elektroniky a sportovního zboží.

Co šlo letos nejlépe na odbyt, v čem se na-
bízený sortiment proměnil a co jsou osvěd-
čené stálice prodeje? A jak tvoříte nabídku?

Tím, že máme přes 350 000 druhů zboží, do-
kážeme lépe pracovat s poptávkou. Každou
chvíli nám vyskočily v prodejích produkty,
které byste nikdy neodhadli, např. boby a sá-
ně. Věřím, že nikdo nepredikoval takový zá-
jem v lednu a únoru. Naopak lyže a lyžařské
vybavení velmi strádalo s ohledem na uzavře-
ní lyžařských areálů. Vedle toho se však velmi
dobře prodávalo běžkařské vybavení. Každá
komodita má v letošním roce svého vítěze
a poraženého. 
V tuto chvíli hledíme na vánoční a předvánoč-
ní období a snažíme se odhadnout, které zboží
by mohlo klienty zajímat. Vítězem však bude
to, co budeme mít skladem. S největší pravdě-
podobností nebude řada produktů na konci
listopadu vůbec k dispozici. 
S obavou se také díváme na zavřené výrobny
v Asii. Některé země se aktuálně výrazně po-
týkají s covidem, zde to může mít ještě doběh.
Svoji roli bude mít stále ještě rostoucí cena
kontejnerů, a tím i zdražování zboží. 

Když porovnáte e-shop včera a dnes,
v čem vidíte největší rozdíly? Držíme krok
se světem a máme svá česká specifika?

Česká e-commerce je velmi silná, zcela určitě
nezaostáváme za světem. Dovolím si tvrdit, že
na to, jak jsme malý stát, tak udáváme i tón
v některých e-shopech a svět se učí i od nás.
Jsou samozřejmě drobnosti, které se učíme za-
se my a velmi rychle přejímáme. Český klient
hodně rychle zvládl platit kartami, odložený-
mi splátkami atd. V době covidu si osvojila

nakupování online i cílová skupina 50+. 
Rostoucí síť výdejen zboží a automatů přispívá
ke zlepšení zákaznické zkušenosti. 

S čím má podnikatel, provozovatel e-sho-
pu, největší starosti, které objednávky
a obchodní jednání bývají největším 
oříškem?

Předpokládám, že největší starosti dělají 
e-shopům dopravci. Je to věc, kterou nijak ne-
dokážete ovlivnit, a přitom zásadně zasahuje
do vnímání služby. Klient si objedná zboží, vše
proběhne, jak má, a pak je problém s doprav-
cem, např. nedovezl zásilku včas, řidič je aro-
gantní atd. No a za vše v očích zákazníka mů-
žete vy jako obchod. Proto je dle mého velmi
důležité sledovat kvalitu dopravců a umět vy-

pínat/zapínat jednotlivé dopravce tam, kde cí-
títe problém. Každý má v průběhu roku něja-
ký výkyv. Zákazník pochopí pár dní před Vá-
nocemi, že se mu opozdí zásilka, ale
nepochopí to v srpnu. 

Dokážou vaši zákazníci projevit i emoce? 

Každý člověk je jiný a s tím také musíte praco-
vat, sem tam se objeví opravdu zapeklitá věc,
která zákaznické oddělení docela zaměstná.
Snažíme se však co nejvíce předcházet problé-
mům a být proklientští. Přesto máme zákazní-
ky, kteří se snaží využít různých fint. Zajíma-
vostí je třeba zneužití 14denního vrácení zboží
při nákupu online, tzv. odstoupení od smlouvy.
Lehký příklad: zájemce si zakoupí SSD disk, vy-
užije jej na těžení kryptoměny, a než uplyne
14denní doba, tak disk vrátí a tvrdí, že nebyl
nijak použit. Následně uděláme test a klient
disk vytěžil např. na 95 %. Další libůstkou je
využití fotoaparátu nebo navigace na dovole-
nou. Měli jsme případy, kdy klient vrátil zboží
„opět jako odstoupení od smlouvy“ a my ve fo-
ťáku nalézali mořský písek. Nebo využitou na-
vigaci při cestování. 

Kam se bude Patro.cz dál vyvíjet, kam se
v budoucnu posune online nakupování?

Cest máme vytyčených více, pracujeme zejmé-
na na automatizaci objednávek, nákupního pro-
cesu, faktur atd. Také se zaměřujeme na lepší
práci skladového hospodářství. Velký zítřek vi-
dím v nákupu hlasem, ještě tam nejsme, ale vě-
řím, že za pár let si klient řekne, tedy objedná
hlasem, co chce pořídit, a celý nákupní proces
provede pouze svými slovy a na závěr uhradí či-
pem implementovaným v těle. Věřím, že do pěti
let to tady máme. 

připravil Pavel Kačer

Na e-shop budeme mluvit

Přemysl Vícha

budoucnost na dlani
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po stopách času

Místy výletů Karla Čapka provede
návštěvníky jeho památníku ve Staré
Huti u Dobříše nově otevřená stálá
expozice nazvaná Po stopách hutí
a hamrů v kraji Čapkovy Strže.
Představí spisovatelův oblíbený kout
naší země, malebnou krajinu s rybníky,
lesy i pozůstatky industriální
architektury. Poodhalí také zajímavou
historii místa, kde dříve pracovaly hutě
a tlouklo zde kovové srdce hamrů,
sléváren a strojíren. „Výstava představí
dobové kresby, fotografie
i rekonstrukce pravděpodobné podoby
budov, které zde kdysi stávaly
a dodnes tu po nich nacházíme stopy.
Mapuje také vývoj místního průmyslu
zpracovávání kovů, který dal krajině její
nezaměnitelný ráz i dramatičnost.
Výstava bude instalována v prostorách
prvorepublikové spisovatelovy garáže,“
řekl ředitel Památníku Karla Čapka
Zdeněk Vacek. Nová expozice se tu
představí veřejnosti 25. září.

„Podle Olgy Scheinpflugové považoval její
manžel Karel Čapek zdejší krajinu za nejčeš-
tější kout naší země,“ připomněl Zdeněk Va-
cek. A dodal, že současný památník původně

sloužil jako správní budova místních válco-
ven a strojíren. Karel Čapek a jeho žena Olga
pak dům dostali od jeho majitele a spisovate-
lova příbuzného Václava Palivce k doživotní-
mu užívání – coby svatební dar. „Karel Čapek
se původně zdráhal velkorysý dárek při-
jmout, navíc namítal, že o dům na venkově
nikdy nestál. Ostatně na Vinohradech měl
krásnou vilu s pěstěnou zahradou. Když se

ale přijel na Starou Huť podívat, prostorný
dům umístěný pod hrází rybníka i půvabná
okolní krajina mu okamžitě učarovaly,“ vy-
světlil Zdeněk Vacek. 
Krajinu Karla Čapka, kde se mísí poezie lesů,
říček a rybníků s dramatičností industriální
minulosti, si lze projít i v roli turisty. „Předsta-
vu o tomto působivém koutě země si návštěv-
ník nejlépe udělá při vycházce po Naučné
stezce Karla Čapka. Začíná u Památníku a po-
kračuje ve třech různě dlouhých okruzích
značených siluetou pejska Dášeňky. Jsou na ní
louky, rybníky, říčka Kocába, mokřady a zbyt-
ky hamrů. Stezka upozorňuje i na řadu vzác-
ných živočichů,“ popsal Zdeněk Vacek. 
Po jednotlivých zastaveních Karel Čapek sám
rád chodil, anebo jezdil i se svými přáteli
z uměleckých kruhů, kteří ho tu navštěvovali.
Přímo na Strži se pak realizoval jako zahrad-
ník nebo spíš jako zahradní architekt. S mí-
stními řemeslníky stavěl u domu zadní veran-
du, pergolu, prořezával stromy nebo čistil
koryto potoka. Byl také velkým milovníkem
přírody a patřil k zastáncům její ochrany už
v dobách, kdy to ještě zdaleka nebylo běžné. 
„V přízemí domu se dochovaly dvě podkovy
zasazené do prahu ještě za Čapka. Šlápnout na
ně a něco si při tom přát dnes mohou návštěv-
níci vstupující do místnosti s videoprojekcí
a krátkodobou výstavou Cesta do hlubin ro-
botovy duše. Ta je prodloužena až do 31. břez-
na 2022,“ sdělil Zdeněk Vacek. (tz)

foto Památník Karla Čapka

Malebnou krajinou Karla Čapka

Josef a Karel Čapkové v dobových
turistických oděvech

Bok náhonu sloužícího původně hamru a strojírně
najdeme v zahradě Památníku dodnes

Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
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spolehlivá investice

Trh s bydlením se rychle rozvíjí
i v krizových letech poznamenaných
koronavirem. Jen požadavky kupujících
se mění. Jak, o tom jsme hovořili
s Kamilem Dunajem, ředitelem
developmentu společnosti Getberg:

Vaše společnost se specializuje na bydlení
v okolí Prahy. Je stěhování za město dnes
velkým trendem? Co zájemci od takové lo-
kality nejvíce chtějí?

Bydlení v okolí velkoměst je celosvětový trend,
který nyní skokově posílil. Jedním z klíčových
důvodů je přesun do zdravějšího a bezpečněj-
šího prostředí. Do věku, kdy zakládají rodiny,
se také dostávají ti, kteří mají již zkušenost
s prací v zahraničí a hledají i u nás to, co znají
z ciziny. Pro rodinu chtějí klidné a bezpečné
zázemí s blízkostí zeleně. To je navíc ideální
i pro kombinaci home office a dojíždění do
práce. Také platí, že za cenu pražského bytu
lze pořídit ve vybraných lokalitách za Prahou
dům se zahradou.

Jaké mají tito lidé nároky na dojíždění do
práce?

Nejpopulárnější jsou lokality, které mají dob-
rou dostupnost autem, ale jsou také blízko vla-
kových tratí, aby lidé na automobilu nebyli ab-
solutně závislí. Například z příměstských
oblastí Prahy s dobrou dostupností železnice
se do centra dostanete stejně rychle jako
z okrajových částí města. Vlak lidé běžně po-
užívají v okolí mnoha světových metropolí
a například u Dublinu vzniklo na železniční
trati úplně nové městečko Adamstown, jehož
developeři zde vybudovali i zcela novou želez-
niční zastávku s přímým spojením do 16 km

vzdáleného centra Dublinu. My máme ve
srovnání se světem velkou výhodu, že může-
me využít skvělou síť veřejné dopravy, a i to
požadavkům bydlení za městem nahrává.

Změnila nějak současná situace, jak mají
vypadat třeba i dispozice bydlení či vy -
bavení?

Určitě, lidé od začátku výběru nemovitosti
přemýšlejí o home office. My třeba již v zá-
kladních dispozicích myslíme na tyto nové
požadavky a nabízíme jednoduché rozčlenění
obytné místnosti, kdy oddělená část může být
využívána jako kancelář, ale třeba i na přespá-
ní pro prarodiče. Právě variabilita je v těchto
věcech podle naší zkušenosti velmi důležitá.
Podobně pak plánujeme nabízet našim klien-
tům i zahradní domek snadno upravitelný na
home office. A podle prvních ohlasů mohu ří-
ci, že o to bude jistě velký zájem. Co se týče
vybavení, určitě je třeba dnes nabízet smart

home ready nemovitosti, aby si pak sám záka-
zník mohl předpřipravený dům či byt dovyba-
vit podle svých představ.

Minulý rok byl ale také rokem rekordního
objemu hypoték. Jaký v tomto směru oče-
káváte ten letošní, 2021?

Silným fenoménem roku 2020 a vlivem byly
relativně levné hypotéky, které má ještě stále
trh k dispozici. Doba proto přála pořizování
nemovitosti, ať už pro vlastní bydlení, nebo 
jako investic a výhodné uložení prostředků
v nejisté době. Na trhu nebylo moc podobně
výhodných a stabilních investičních segmentů.
Již nyní je patrné, že letos pokračují trendy ro-
ku loňského. Trh s nemovitostmi se pod vli-
vem pandemie nezastavil. A podobně jako
v loňském roce zaznamenáváme velký růst zá-
jmu během jara a léta.

Považujete reality v současné době za lu-
krativní investici?

Určitě. A očekáváme další nárůst poptávky po
realitách jako investiční komoditě. Předpoklá-
dáme, že porostou investice do nemovitostí,
zejména v žádaných lokalitách okolí Prahy.
Například pořízení rodinného domu může být
nyní velmi zajímavým krokem. Vzhledem
k poptávce převyšující nabídku lze hezký dům
v dobré lokalitě o velikosti 4+kk nebo 5+kk
pronajmout v současnosti i za 35 000 korun
měsíčně, byt pak za 15 000–30 000 korun mě-
síčně, podle velikosti. Hlavně ale návratnost
investice je v okolí Prahy vyšší než v hlavním
městě. Za cenu bytu v Praze tak stále ještě po-
řídíte dům za Prahou. Toto však nebude platit
stále a ceny domů zde v budoucnu porostou. Je
proto pravá chvíle na rozhodnutí právě nyní.

připravil Pavel Kačer

Češi si pořizují nové bydlení,
pandemii navzdory

Kamil Dunaj
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priority se mění

Během života se často mění naše
názory – nejen na svět, ale i na to, 
co považujeme za ideální bydlení.
V mládí toužíme po velkém bytě
v centru města, v pozdějším věku 
je pro nás vysněné bydlení ve
vlastním a v menším. Vyplynulo 
to z aktuálního výzkumu Asociace
českých stavebních spořitelen 
mezi Čechy ve věku 18–30 let 
a 50–65 let. Co však obě generace
spojuje, je touha mít někde 
alespoň kousek zahrady.

Rozdílný názor na ideální bydlení mezi mladý-
mi a staršími je vidět zejména ve velikosti
obytné plochy. „Čím větší, tím lepší,“ zní téměř
unisono od mladých. Více než třetina z nich
sní o bytu s rozlohou 70–100 m2 a další třetina

považuje za ideál byt s více než 100 m2. Na-
opak polovina Čechů ve věku nad 50 let se
spokojí s bydlením o ploše 50–70 m2. Tato roz-
dílná generační představa o bydlení snů odráží
nejen maximální očekávání, která mají od ži-

vota mladí, a realističtější očekávání lidí s ži-
votními zkušenosti, ale i rozdílné požadavky,
které na bydlení jednotlivé generace vyjádřily. 
„Představa celoživotního bydlení je dnes spíš
iluzorní – s tím, jak se mění naše životní priori-

Mít alespoň kousek zahrady

Ideální bydlení podle Čechů ve věku 50–65 let Ideální bydlení podle Čechů ve věku 18–30 let
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ty i životní styl, měníme, upravujeme a rekon-
struujeme bydlení. V každé životní fázi proto
člověk přemýšlí o tom, jak změní bydlení, aby
mu vyhovovalo, a samozřejmě jak bude tuto
změnu financovat,“ řekl Jiří Šedivý, tajemník
Asociace českých stavebních spořitelen. „Roz-
dílnost v pohledu generací na bydlení vychází
také z toho, že mladá generace hledá bydlení,
kde založí rodinu a vychová děti, a očekává te-
dy nárůst počtu členů domácnosti. Naopak
starší generace řeší bydlení po odchodu dětí ze
společného domova,“ doplnil Jiří Šedivý. 
Mezigenerační pohled je rozdílný i na umístění
ideálního bydlení – pro třetinu mladých ve věku
18–30 let je to centrum města, aby měli blízko
za zábavou a posezení s přáteli. Oproti tomu
bydlet v centru města láká jen 12 % lidí nad 
50 let. Naopak pro necelou pětinu Čechů 50+ 
je atraktivní bydlení na chatě či chalupě a na vý-
znamu a důležitosti získává také to, zda je byd-
lení bezbariérové či je případně k dispozici ně-
jaká forma pečovatelské péče. Pro mladé je
naopak ideál bydlení s terasou (třetina dotáza-
ných) a bazénem (pětina dotázaných).
Jedno však Čechy spojuje napříč generacemi –
perfektní bydlení je to, kde je alespoň kousek za-
hrady. Tím se opět potvrzuje, že jsme národem
zahrádkářů a kutilů. Po zahrádce u vysněného
bydlení touží 35 % mladých Čechů a 45 % ve vě-
ku 50+. AČSS ve svém výzkumu zjistila, že tři
čtvrtiny Čechů ve věku nad 50 let bydlí ve vlast-
ním bytě či domě. „Vlastní bydlení u nás patří

k nejčastější formě ‚důchodového‘ zajištění. Je za
tím pragmatická úvaha – pokud nemusíte z pen-
ze platit nájem, protože bydlíte ve vlastním, vý-
razně to ulehčí vašim výdajům v pozdním vě-
ku,“ komentoval Jiří Šedivý. Nicméně pokud si
takové bydlení pořídíme například ve třiceti na
hypotéku, musíme počítat s tím, že ho budeme
muset později upravit, aby pohodlně sloužilo

i v penzi. Na rekonstrukce je ideální stavebko či
úvěr od stavebních spořitelen. „I pro starší ge-
neraci je vhodné, aby využívala spořicí produk-
ty stavebních spořitelen. Je fajn spořit vnouča-
tům, ale i v tomto věku musíme myslet sami na
sebe a na své potřeby. Stavebko má proto mezi
způsoby optimálního zajištění na stáří své vý-
znamné místo,“ podotkl Jiří Šedivý. (tz)
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V jižních Čechách se za pět let vykácelo 22 000 hektarů lesa

Krajina v Česku se neustále mění
a trendem posledních let spojeným se
suchem je zejména odlesňování. Podle
analýzy využití krajiny, takzvané land use,
kterou na základě vlastních leteckých
snímků vytvořila společnost TopGis, se jen
v Jihočeském kraji od roku 2015 do loňska
vykácelo přes 22 000 ha lesa.

Významně se v daném období zmenšila také
plocha sadů, z původních více než 2000 ha na
necelých 1400 ha.

Na základě analýzy využití krajiny z leteckých
snímků společnost TopGis zjistila, že se na
území Jihočeského kraje mezi lety 2015 a 2020
vykácelo přibližně 5,1 % plochy lesa. Z původ-
ní rozlohy 425 717 ha do roku 2017 nejprve
zmizelo přibližně 1766 ha (0,4 % celé plochy),
do roku 2020 pak dalších 20 672 ha (4,7 % celé
plochy). V důsledku toho výrazně přibylo pa-
sek – z původních 8946 ha v roce 2015 jich
v roce 2020 bylo přes 23 200 ha.
Změny se však netýkaly pouze lesů. Výrazně
ubylo i sadů, které jsou určeny pouze pro pěs-
tování ovoce. „Zatímco v roce 2015 se na úze-
mí Jihočeského kraje nacházelo přes 2000 ha,

v loňském roce pokrývaly sady pouze nece-
lých 1400 ha. V případě vodních ploch či ze-
mědělské půdy k takovým změnám nedošlo,“
popsal situaci v kraji manažer vývoje společ-
nosti TopGis Vladimír Plšek. Oproti tomu
plocha průmyslových areálů se dle získaných
dat v uplynulých pěti letech zvýšila.
Společnost TopGis každoročně za pomoci le-
tadel vybavených kamerami zmapuje přibližně
třetinu rozlohy České republiky. Každé tři ro-
ky tak má k dispozici kompletní aktualizaci le-
tecké mapy celé země. Právě z těchto snímků
jsou pak specialisté schopni analýzu využití
krajiny připravit. (tz)
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Party stany se staly nedílnou součástí nej-
různějších setkání, prezentací, oslav. Kde
se v současnosti nejvíce využívají?

Vzhledem ke covidu nyní panuje velký zájem
o svatby pod stanem. Počet restaurací snů či
dokonalých míst pro vzájemné ano se totiž
s nárůstem poptávajících nijak nezvýšil. Za-
tímco v roce 2019 jsme v letní sezóně realizo-
vali v průměru 15 velkých svatebních stanů

měsíčně, v loňském roce to už bylo 30 svateb-
ních stanů za měsíc. Letos počet stoupl ještě
o polovinu. Měsíčně takto zprodukujeme ko-
lem 45 svatebních stanů, vždy pro 80–200 lidí.

Přichází více zakázek od firem, nebo od
soukromých zájemců?

Spíš od firem, s tím jsou spojené agentury a ty
mají korporátní klientelu. Kdybych to srovnal

se svatbami, stejně pořád převažuje korporátní
klientela. Hlavně jsou v tom zapojené průmys-
lové stany, tam je to 100 % právě korporátní
klientela. Pokud to celkově shrnu, existují pro
nás tři typy klientů – svatby, průmysl a eventy.
Svatby jsou tak 30 %, průmysl 40 % a 30 %
eventy. Průmysl jel i v době covidu a pro nás
to byl ten hlavní přístav.

Pronajímáte pouze stany, nebo i jejich vy-
bavení? 

Kromě stanů můžeme nabídnout i profesi-
onální osvětlení, ozvučení, audiovizuální tech-
niku, televize, projektory, velké LED panelové
televize, které mohou být i 4–5 m široké, 3 m
vysoké. Samozřejmě prezentace, to mohou být
například sportovní přenosy. Když byla olym-
piáda, hodně se na velkoplošných obrazovkách
sledoval její přenos. Jde o panely 50 x 40 cm,
které se skládají do sebe a lze z nich vyrobit 
libovolně velkou plochu, s ohledem na rozliše-
ní či formát obrazu.
Další nedílnou součástí je nábytek, nejrůznější
vybavení, stoly, židle, ubrusy, popelníky a další
věci důležité pro zajištění akce. Umíme napří-
klad i svíticí stolky, kde se použijí LED pásky,
které se rozsvítí, a vznikne příjemný a hezký
design prostoru. Pódium pro nás také není
problém, bývá součástí audiovizuální techni-
ky. S tím, že jsme schopni zajistit i velká pódia,
střechu, grand support i stage. 

Co lze z party stanu všechno vytvořit? Pro-
stor pro nenáročné komorní setkání ob-
chodních přátel, ale třeba i pro neobvyklou
výstavu přírodnin, obrazů či módní show?

Pronajatý party stan je možné vybavit praktic-
ky čímkoli. Nejde pouze o mobiliář, jako je
nábytek a klasické dekorace. Praktické je mít

Kdybych to srovnal se svatbami,
stejně pořád převažuje korporátní
klientela. Hlavně jsou v tom
zapojené průmyslové stany, tam
je to 100 % právě korporátní
klientela. Pokud to celkově shrnu,
existují pro nás tři typy klientů –
svatby, průmysl a eventy. Svatby
jsou tak 30 %, průmysl 40 %
a 30 % eventy. Průmysl jel
i v době covidu a pro nás to byl
ten hlavní přístav.

Z party stanu
parádní restaurace nebo kancelář

Chystáte své dceři svatbu? A hledáte neutrální půdu pro velkou hostinu?
S patřičným zázemím, když na sklonku léta ubývá sluníčka a večery si
žádají trochu tepla navíc? Potřebujete uspořádat menší přehlídku nových
modelů pro volný čas seniorů a nevíte, jaké prostředí zvolit? Co kdybyste
to zkusili s party stanem? Party stany představují nejčastější způsob, jak
zabezpečit zastřešení a zázemí pro venkovní eventy. Při výběru stanu se
vždy přihlíží k tomu, v jaké lokalitě se akce koná a pro kolik osob.
Pronajatý party stan je možné vybavit prakticky čímkoli. Nejde pouze
o mobiliář, jako je nábytek a klasické dekorace. Praktické je mít k dispozici
třeba klimatizaci a topení. Zařízení interiéru stanu tvoří nedílnou součást
úspěchu každé akce. Díky flexibilitě stanů a dalších komponentů je možné
je postavit naprosto všude, i na sjezdovce. Jen je potřeba počítat se
stoupajícími náklady ve srovnání se stany, které mají podlahu do roviny.
Uvnitř stanu můžete mít luxusní restauraci s červeným kobercem nebo
dobře zařízenou funkční kancelář. Nevěříte? Majitel firmy Prague Events
& Management s.r.o., která provozuje e-shop Partystanyhned.cz, 
Martin Rajnoch vás o tom přesvědčí: 

Martin Rajnoch
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k dispozici třeba klimatizaci a topení. Pokud je
totiž večer i během léta jen 15 °C, už není stan
pro hosty komfortní. Stany jsou vhodné do ja-
kéhokoli ročního období, v létě jde použít kli-
matizaci, v zimě se dá bezpečně vytopit. Umí-
me zajistit velmi kvalitní osvětlení prostoru.
Party stany jsou vhodné na rodinné oslavy, ve-
čírky i jako festivalové zázemí. Málokoho
možná napadne, že si může díky stanům vy-
tvořit příjemné prostředí pro komorní akce,
ale i luxusní restauraci.

Na jakou nejdelší dobu jste svá zařízení
pronajali?

Jsou to roky, ač to zní tak trochu jako nadsáz-
ka. Například máme pronajatou halu u klienta
v Chomutově skoro už čtyři roky.

A co se letos v takovém prostředí odehrá-
vá nejvíce? 

Teď zažívají comeback různé festivaly. Dříve
byly festivaly květen, červen, letos je vše posu-
nuté na srpen a na září. V Plzni jsme se podí-
leli na velkém food festivalu, ten děláme již
 sedm let, a další tři velké festivaly jsou pak bě-
hem letních měsíců. Je to v Plzni, Pardubicích,
Liberci, festival je pro víc než 5000 lidí. Posta-
vené stánky různých velikostí, většinou použí-
váme stany typu Pagoda, 5 x 5 m. Ve velkém
stanu mají lokální restaurace pronajaté místo
a tam prezentují svou kuchyň.
Hodně děláme korporátní akce, firemní večír-
ky, ale také eventy pro soukromou klientelu.
Letos jsme například připravovali akci pro na-
šeho klienta na střeše hotelu Thermal v Karlo-
vých Varech.

Ale party stany hlavně prodáváte... 

To není až tak pravda, hlavně je pronajímá-
me. Ale ve chvíli, kdy klient chce, tak mu ho
rádi vyrobíme a prodáme. Pokud jsou zájem-
ci ze soukromého sektoru nebo z veřejného,
například obce, snažíme se jim vysvětlit
všechny záležitosti, které souvisejí s údržbou,
se stavbou a servisem stanu. Servis je oprav-
du náročný, složitý, musí se zachovat určité

postupy, udržet skladování, péče o plachty,
protože pak to může být poměrně drahé. Po-
kud se stan vrátí mokrý nebo se nedbale ulo-
ží do skladu, může do půl roku zplesnivět
a pak nezbývá než jej vyhodit.

Na míru si lze takový stan také objednat?
Třeba jako dočasný letní domeček na za-
hradu pro ratolesti své i sousedů?

Samozřejmě lze objednat stany na míru v pod-
statě kamkoli. Například beduínské stany mo-
hou fungovat také jako dočasné i trvalé nezá-
vislé stavby v zahradách, na terasách, jako
zastřešení bazénů nebo jako markýzy u domů.
Jejich konstrukce je velmi variabilní, vzdušná
a elegantní.

Mohou party stany sloužit i jako ubytovna
pro školu v přírodě?

Nejspíš pouze jako nějaká nouzová varianta,
ve chvíli, kdy by nastala určitá výjimečná si-
tuace. Možná při troše dobré vůle a kreativity

a touze po dobrodružství by se asi dal party
stan uvést do stavu, aby si tam děti připadaly
dobře. To by nejspíš šlo, ale nikdy jsme pro
tyto účely stany nepronajímali. Pronajímáme
v tomto smyslu stany třeba pro sportovní
soustředění, taneční tábory.

Jaké je další perspektivní využití vašeho
sortimentu? 

Dětské tábory, které užívají stany pro účely
tancování a podobné dětské aktivity, jsou
vděčné. Se stanem se nic nestane, není nikdy
poničený nebo znečištěný. Věřím, že i nej-
různější firemní prezentace pod stanem bu-
dou ještě oblíbenější než dosud. Stany ale
mohou být dobrým pomocníkem i pro re-
staurace, které dostanou požadavek uspořá-
dat akci v několika na sebe navazujících se-
kcích, včetně venkovního prostoru. A řadu
nových nápadů přinese určitě i sám čas a to,
jak se bude vyvíjet situace s covidem.

za rozhovor poděkovala Eva Brixi
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Centrem východních Krkonoš je jistě město
Pec pod Sněžkou. Návštěvníci pohoří s nejvyš-
ším hřebenem republiky mohou z Pece vyrazit
kterýmkoli směrem a zárukou jim vždy bude
úchvatná podívaná, ať už jde o přírodní skvos-
ty, nebo ojedinělé kulturní památky. 

Vodopády nebo rozhledna 
Hnědý vrch
Krkonošská krajina je protkána drobnými to-
ky, na nichž naleznete řadu půvabných vodo-
pádů či kaskád. Protože je vody v letošním ro-
ce dostatek, bude taková scenérie dechberoucí.
Je to perfektní příležitost pro všechny lovce
krásných záběrů přírody. 
Z Obřího dolu po žluté nebo přímo z Pece od
Bobové dráhy po červené se dostanete do
vesnické památkové zóny Modrý důl a odtud
můžete po směru toku Modrého potoka ná-
sledovat divoké kaskády. Je to však již složi-
tější terén, tak na to při plánování výletu my-
slete. Silnice nebo na protějším břehu žlutě
značená stezka táhnoucí se podél Zeleného
potoka vás zavedou k Liščímu a Zelenému
vodopádu. Trasy můžete spojit do jednoho
většího výletu po Okruhu Zeleným a Mo-
drým dolem. 
Rozhledna Hnědý vrch se nachází v nadmoř-
ské výšce 1207 metrů. Po zdolání 138 schodů
váš čeká nevšední pohled nejen na Sněžku,
ale také na Luční a Studniční horu. Bude-li
viditelnost dobrá, dohlédnete až k Orlickým
horám a Jeseníkům. Rozhledna je přístupná

lanovkou Hnědý vrch, stačí se z Pece pod
Sněžkou vydat po žluté, na níž stanoviště la-
nové dráhy leží. 

Lesní hrad Aichelburg 
a brusírna dřeva z 19. století
Pokud vyrazíte do Temného Dolu, neměli bys-
te vynechat návštěvu lesního hrádku Aichel-
burg, jehož historie sahá do první třetiny 
19. století. Nyní je tvořen kamennou vyhlíd-

V září léto nekončí...
Vydáváte se na dovolenou zásadně
v době, kdy příroda urovnala letní
spory, divoké vášně slunečních
paprsků a plavky vyměnila za tričko
s rukávem? Rádi nabíráte nové síly
v září, kdy se léto pomalu blíží
k podzimu? Má to své kouzlo plné
poetiky, jedinečného klidu, plných
barev i laskavosti. Lokalita, již si
domácí turisté spojují především se
zimními kratochvílemi, má rozhodně
návštěvníkům co nabídnout i během
končícího léta. Krkonoše patří mezi
jedny z nejkrásnějších českých hor
s plejádou přírodních zajímavostí.
Mají však také bohatou historii, která
je spojená především se specifickým
způsobem života v horském
prostředí. Dobrou zprávou pro
všechny váhající je, že letos vás
v této oblasti nečeká nával
dychtivých turistů všech národností.
Zdejší atrakce i ubytovací kapacity
nabídnou všem příjemný pocit
pohody a soukromí. Jednou z nich je
také vyhlášený čtyřhvězdičkový hotel
Horizont v Peci pod Sněžkou. 
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kovou věží a dřevěnou budovou. A nemusíte
jej obdivovat jen zvenku. Klíče k hradnímu sá-
lu si lze vypůjčit v infocentrech Veselý výlet
buď přímo v Peci, nebo v domě, jejž dal posta-
vit proslulý mecenáš východních Krkonoš
Berthold Aichelburg v Temném Dole. V blíz-
kosti hrádku rovněž najdete dvě studánky. 
Za povšimnutí stojí také exteriéry Dixovy bru-
sírny dřeva z roku 1868, která se řadí k památ-
kově chráněným objektům. Je v soukromých
rukou a veřejnosti zatím není zpřístupněná,
nahlédnout dovnitř tudíž nelze. 

Půvabné Janské Lázně 
a okolí
Historické dokumenty se o termálním pra-
meni, na němž jsou Janské Lázně vybudová-
ny, zmiňují už od 11. století. V lázeňské měs-
tečko s nepřehlédnutelnou atmosférou se
však začalo místo měnit až od roku 1675 díky
iniciativě Jana Adolfa I. ze Schwarzenbergu.
Najdete zde expozici historie lázeňství a za-
stavit byste se měli také u nejzajímavější stav-
by, jíž je Lázeňský dům Čechie. Osvěžit se
můžete ve zdejším akvacentru a doplnit mi-
nerály můžete u Prameníku. V okolí je také
rozmístěno mnoho studánek a pramenů, na-
příklad Starostův pramen nebo bývalý Pán-
ský pramen, jehož voda dnes zásobuje zmi-
ňovaný Prameník. 
Nedaleko Janských Lázní leží také proslulá
Stezka korunami stromů nebo lanovkou dosa-
žitelná rozhledna Černá Hora. 

Sněžka a Vodárna Obří důl
Na nejvyšší vrchol České republiky se můžete
vydat pěšky po modré přes Obří důl či po ze-
lené přes Růžohorky a dále po žluté, které vás
dovedou až na vrchol horského hřebene. Ne-
bo, pokud s sebou máte menší a méně zdatné
turisty, se můžete tam a zpět svézt lanovkou,
jejíž stanoviště najdete na samém severním
okraji Pece pod Sněžkou. Cestu Obřím dolem
vám zpestří třeba vodopády Rudného potoka
či stará Vodárna. 

Ve Vrchlabí odhalíte život v Krkonoších 
Pokud byste si přáli nahlédnout do podoby
tradičního života v Krkonoších a Podkrkono-
ší, zavítejte do Vrchlabí. Zdejší Krkonošské
muzeum nabízí rozsáhlou expozici mapující
život a činnost zdejších obyvatel v různých ob-
dobích. Pokud se toužíte seznámit s tradiční
architekturou, pak se vydejte k Domu se sed-
mi štíty a také k Historické kovárně Hořejší
Vrchlabí. Zámek Vrchlabí je pak ideální pro
romantické zakončení výletu. 

Tip na ubytování 
je hotel Horizont
Vyhlášený hotel je situován téměř v centru 
Pece pod Sněžkou a nabídne zážitky jak rodi-
nám s dětmi, tak například párům nebo že-
nám, které si chtějí užít aktivní dovolenou
s prvky wellness. Pánské partě pak vytvoří zá-
zemí na dny plné pohybu a adrenalinu, třeba
v sedle horského kola. Celým pobytem vás bu-
de provázet vstřícný a laskavý personál, který
vám ochotně poradí a vyhoví vašim přáním
i požadavkům. „Z Pece pod Sněžkou mají
návštěvníci na dosah ruky velkou část atrak-
tivních míst Krkonoš. Hotel Horizont ale po-
byt doplňuje o řadu zajímavých služeb, s ni-
miž bude relaxace ještě intenzivnější. A pro
rodiny s dětmi jsou v Horizontu nachystány
pestré animační programy s profesionálními
animátorkami,“ uvedl Karel Rada, ředitel ho-
telu Horizont.
„K dispozici je hostům bazén, sauna, vířivka
i posilovna. Mimo to je posilovna ideálním
místem pro kompenzační trénink po výšla-
pech a cyklovýletech, kdy jsou svaly zatěžová-
ny často nárazově a jednostranně. Pokud ale
toužíte ještě po intenzivnějším wellness zážit-
ku, pak v hotelu využijte možnost klasických
i thajských masáží nebo například perličkové
koupele se solí z mrtvého moře, a následně
bahenní zábal, který příznivě působí na remi-
neralizaci pokožky, která může právě intenziv-
ním sportem strádat,“ informoval Karel Rada. 
Nechcete na hory vyrážet s kolem? Zapomněli

jste nordic walking hole? O jejich zápůjčku se
v hotelu postarají. 

Fenomenální gastronomie
Věhlas si hotel získal také pro svou fenome-
nální gastronomii. Známý je bohatými snída-
němi, díky kterým naberete sílu na celé dopo-
ledne, a inovativním přístupem k tradičním
místním pochoutkám. Za zdejším gastrono-
mickým uměním stojí Jiří Švestka ml., který
navázal na úspěchy svého otce, letitého šéfku-
chaře Horizontu. Pokrmy jsou přizpůsobené
tak, aby si vybrali milovníci moderní české
kuchyně, příznivci stravy nepříliš bohaté na
sacharidy, ale také lidé s alergiemi či intole-
rancí na laktózu, kasein nebo lepek. Ať už
chcete ochutnat krkonošské speciality, vybrat
něco dobrého dětem, nebo si udržet štíhlou li-
nii, v Horizontu vždy najdete to pravé. Hotel
disponuje také unikátem, díky kterému se na
Pec pod Sněžkou budete moci dívat z 18. pat-
ra, tedy z výšky téměř 50 metrů. Je jím Sky
Club 18, kde se výborně relaxuje u dobrého
drinku i pozdní večeře. 

Vždy něco navíc
Uvedené zajímavosti si můžete o něco lépe
vychutnat s využitím speciálních balíčků ho-
telu Horizont. Nabídka Lanovkou na vrchol
a do korun stromů zahrnuje kromě ubytová-
ní a vybraných hotelových služeb jízdu la-
novkou na Sněžku a vstupenku na Stezku ko-
runami stromů. Balíček Pecka je Pecka zase
nabídne vstup do herního areálu Pecka a jíz-
du lanovou dráhou Sněžka ve směru Pec –
Růžová hora. Atraktivní je rovněž wellness
balíček Uvolněte se, prosím. V rámci těchto
služeb získáte také Kartu hosta, která přináší
řadu výhod a slev. „Milovníků Krkonoš je
v naší zemi mnoho, řada z nich se jako věrná
klientela vrací i do našeho hotelu. Znají ho
jednak jako příznivci aktivně strávené dovo-
lené, tak i z řady firemních akcí, na něž je 
toto centrum kongresové turistiky výborně
vybaveno,“ podotkl Karel Rada. (tz)



18 www.freshtime.cz

na slovíčko

Úspěšný a vydělávající web
může dnes založit kdokoliv
Vytvořit vydělávající online projekt může být pro člověka bez po-
třebného know-how těžko dosažitelným cílem. Nově vycházející
kniha Tvorba vydělávajícího webu krok za krokem však pomůže
se splněním této mise komukoli, včetně laiků a lidí bez znalostí
v online marketingu. Publikaci vytvořila affiliate síť Dognet.cz, která
se opírá o více než sedmileté zkušenosti s působením na evropském 
trhu. Úspěch online projektu závisí mnohdy na detailech. Důležité je
vyvarovat se v počáteční fázi zbytečných chyb. Jako ideální opora může
v tomto ohledu sloužit právě nově vycházející zmíněná kniha. 
Spíše než u ostřílených tvůrců najde tato publikace uplatnění v rukách
začátečníků. „Obsah jsme konzultovali s desítkami odborníků a také
s více než třiceti laiky bez jakýchkoli zkušeností s tvorbou webu nebo
online marketingem. Všechno proto, aby byla kniha srozumitelná
opravdu pro každého,“ konstatovala Hana Čajková, autorka knihy, která
se už na jedné publikaci sítě Dognet podílela.
Na téměř 200 stranách a v 21 kapitolách naleznou čtenáři jednoduché
teoretické návody, praktické tipy i cenné rady zkušených odborníků
z praxe. Dozví se kupříkladu, jak celý projekt od počátku efektivně na-
stavit, které nástroje je nejvhodnější využít či jakým způsobem tvořit
obsah a přitáhnout k sobě čtenáře. Kniha rovněž majiteli ukáže cestu
k tomu, jak může ze své webové stránky finančně profitovat. 
Efektivním nástrojem může být v tomto směru affiliate marketing. Ten
je založený na spolupráci partnerů (publisherů) s inzerenty v rámci
produktových propagačních kampaní. Právě tento komerční nástroj se
může stát pro tvůrce nových
webových projektů zásadním
zdrojem finančních příjmů. 
Nově vydaná kniha je již še-
stým počinem z dílny affili-
ate sítě Dognet.cz, a navazu-
je tak na úspěšné tituly jako
například Online marketing
a tvorba vydělávajícího we-
bu nebo 123 tipů pro online
a affiliate marketing. „Naším
dlouhodobým posláním je
edukovat trh a ukazovat pří-
ležitosti affiliate marketingu
nejen odborníkům, ale i li-
dem bez potřebného know-how,“ řekl Štefan Polgári, Managing Direc-
tor affiliate sítě Dognet.cz, která disponuje stovkami affiliate kampaní
známých českých e-shopů. Firma si od vydaných knih slibuje nejen
zvýšení zájmu veřejnosti o affiliate marketing, ale i to, že jí pomůže při-
vést nové inzerenty i kreativní publishery. „Pro inzerenta je klíčové,
aby měl v affiliate kampani kvalitní partnery, kteří dají propagaci při-
danou hodnotu. A také aby v konečném důsledku dávala kampaň inze-
rentovi ekonomický i strategický smysl. Proto v Dognet neustále pra-
cujeme na tom, abychom poskytovali co nejlepší služby klientům
i publisherům,“ popsal Roman Dobiáš, Country Manager Dognet.cz
pro Českou republiku. 
Tato nová kniha je zájemcům oficiálně k dispozici od 5. července 2021
v e-shopu Dognet.cz nebo ve vybraných knihkupectvích v ČR a SR. Se
zakoupením získá zákazník zdarma i přístup k online vzdělávací plat-
formě společnosti, kde může načerpat nejnovější informace pro svoje
podnikání. 
Společnost Dognet.cz působí na poli online marketingu od roku 2013
v řadě zemí středovýchodní Evropy – kromě České republiky a Sloven-
ska také v Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku a Slo-
vinsku jakožto affiliate síť tvoří spojnici mezi inzerenty a publishery.
Aktuálně zastřešuje více než 700 kampaní a disponuje více než 5100 pu-
blishery. Od roku 2013 přinesl Dognet inzerentům 2,6 miliónu konverzí
a obraty na úrovni 165 miliónů euro. Za dobu svého působení již spo-
lečnost vyplatila provize v celkové výši přes osm miliónů euro. (tz)

Pokora na programu dne
Slovíčko pokora i se svým krásným významem
jako by dostalo v posledním roce zase šanci pro-
niknout do našich životů důrazněji, silněji,
smysluplněji. Mnoho lidí, s nimiž jsem mluvila,
o ní přemýšlí a snaží se najít její uplatnění, po-
chopit její místo v každodenním konání. Znovu
se objevilo i ve slovníku lidí v businessu. Určitě
v souvislosti s tím vším, co nám připravil koro-
navirus. Popostrčil naše úvahy do role, která se

neodmítá. Většina z nás si uvědomila, jak naléhavé je vážit si všeho toho
krásného, co nám země dává. Že stojí za to využít šanci, již jsme dostali.
Zároveň se prokázalo, a my to pochopili, jak křehké je naše bytí a jak
úžasná skutečnost, že můžeme být užiteční. Eva Brixi, šéfredaktorka

čtěte s námi

O přeštickém praseti
Rostoucí zájem spotřebitelů o regi-
onální potraviny by mohl v budouc-
nu pomoci rozvoji chovu přeštického
černostrakatého prasete. Jde o pů-
vodní české plemeno, které je nyní cho-
váno zejména v uzavřené populaci jako
genetických zdroj. Má řadu výhod, které
v minulosti napomohly věhlasu Pražské
šunky, ale také nevýhody, kterými je

horší konkurenceschopnost v porovnání s moderními hybridy. Přesto se
informace o tomto praseti dostaly do učebnic pro zemědělce po celém
světě. „Lokální plemena hospodářských zvířat si zaslouží naši pozornost
a ochranu. V ČR, ale i globálně, je zřejmé, že se o tato plemena zvyšuje zá-
jem. Přeš tické černostrakaté prase má v českých chovech minoritní za-
stoupení, ačkoli tomu bylo v minulosti jinak,“ uvedl Pavel Nevrkla z Ústa-
vu chovu a šlechtění zvířat Agronomické fakulty Mendelovy univerzity.
I přes horší uplatnění v klasické komerční produkci může toto plemeno
najít své místo v ekologických chovech či jako potravina s příběhem od
lokálních producentů. Právě pomalejší růst a vyšší protučnění těchto pra-
sat může určitou část spotřebitelů oslovovat. K pozitivům tohoto plemene
patří jeho odolnost a nenáročnost. „Je to i naše kulturní bohatství s urči-
tou historií, v podstatě jde o návrat ke kořenům,“ sdělil odborník. (tz)
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Pivovar Svijany uvedl v červenci na trh
další míchaný nápoj z nealkoholického
piva. Svijanský Vozka Yuzu a bergamot
je výsledkem spojení nealkoholického
piva Svijanský Vozka a přírodní
limonády z exotického citrusu yuzu,
oblíbeného zejména v Japonsku. Díky
přirozenému obsahu oxidu uhličitého
nabízí rychlé osvěžení třeba při sportu
nebo pří jízdě autem, stejně jako jeho
o dva roky starší sourozenec – velmi
oblíbený Vozka s obsahem šťávy
z černého rybízu a limetky. V točené
podobě je novinka k dostání ve
vybraných restauracích, v plechovkách
bude dostupná mimo jiné na e-shopu
pivovaru a během léta jste si ji mohli
koupit i v běžné maloobchodní síti. 

„Naším cílem je nadále vycházet vstříc stále
vyšší poptávce jak po nealkoholických alternati-
vách vhodných při sportu nebo v silničním pro-
vozu, tak i po přírodních nápojích bez použití
chemie,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman
Havlík. „I v případě obou našich míchaných ná-
pojů – Svijanského Vozky Černý rybíz a limetka
a Svijanského Vozky Yuzu a bergamot – si proto
zakládáme na klasickém postupu výroby bez
pomoci úsporných moderních technologií
a jakýchkoli enzymů, čiřidel či dalších pomoc-
ných látek.“
„Druhá zajímavá ochucená varianta našeho ne-
alkoholického piva Svijanský Vozka neobsahuje
nic jiného než nealkoholické pivo a přírodní
šťávu z yuzu, jediným konzervantem je v něm
přírodní kyselina citrónová,“ doplnil svijanský

sládek Petr Menšík. „Správně vychlazená před-
stavuje ideální alternativu pro sportovce a lidi
s aktivním způsobem života. Je možné ji konzu-
movat i při práci vyžadující pozornost nebo
souběžně s antibiotiky a dalšími léčivy, která ne-
lze kombinovat s alkoholem. A skvěle poslouží
samozřejmě také řidičům.“ Yuzu pochází pů-

vodně pravděpodobně z Tibetu, ale stálé místo
má především v japonské a korejské kuchyni.
Jeho kůra i poměrně suchá dužina, která není
příliš vhodná pro přímou konzumaci a chutí se
blíží grapefruitu, se používá k aromatizaci jídel
a nápojů. Stejně jako ostatní citrusy je yuzu
zdrojem vitamínu C, i když ho obsahuje méně
než černý rybíz, a také řady dalších zdraví pro-
spěšných látek. Bergamot je velmi aromatický
citrus barvou podobný citrónu; jeho silice jsou
základem chutě a vůně čaje Earl Grey. Většina
jeho světové produkce pochází z jižní Itálie. 
Nealkoholické pivo obsahuje celou řadu nutrič-
ně zajímavých látek: vedle vitamínů především
řady B jsou to minerální látky a také polyfenoly
s nezanedbatelnými antioxidační účinky. Jeho
obliba u českých spotřebitelů se v posledních
několika letech významně zvyšuje. Loni se sice
jeho spotřeba v důsledku pandemie meziročně
snížila, stále však nealkoholické pivo tvořilo té-
měř 3 % celkového výstavu českých pivovarů. 
Svijanské nealkoholické pivo, Svijanský Vozka,
je na trhu již od roku 2005. Vyrábí se tradičním
postupem výroby nealkoholického piva (pita),
při němž je technologicky zamezeno vzniku 
alkoholu. „Výroba probíhá tak, že se uvaří slabší
mladina a při varním postupu je upraveno
rmutování, aby vzniklo méně zkvasitelných 
cukrů. Pak se přeskočí fáze hlavního kvašení
a málo zakvašené pivo se plní rovnou do le-
žáckých tanků, kde by mělo co nejdéle pomalu
prokvášet. Pravidelně se měří obsah alkoholu.
Jakmile se začne blížit horní povolené hranici
0,5 %, je nutné je rychle zfiltrovat, aby se
úplně zastavilo kvašení a přestal vznikat alko-
hol,“ přiblížil technologii výroby nealkoholic-
kého svijanského piva sládek Petr Menšík. 
Loni Svijany dodaly na trh téměř 4000 hl Svi-
janského Vozky a 1500 hl Svijanského Vozky
Černý rybíz a limetka. (tz)

Svijany tentokrát sáhly 
po exotické chuti yuzu

Potřebné bílkoviny z Penamu 
budou chutnat
Jestli se zajímáte o zdravou výživu, a ještě k tomu sportujete, určitě vám přijde vhod novinka, s níž 

právě nyní přišel na trh Penam.

Je to proteinový toust v unikátním kulatém tvaru. Každý plátek vás zasytí na dlouhou dobu díky pořádné dávce bílkovin
a vlákniny. Chutná skvěle jak čerstvý, tak opečený. Bílkoviny jsou základní složkou potravy, které si tělo neukládá, proto je
musíme pravidelně doplňovat. Pokud si toust dáte v kombinaci s kvalitní šunkou nebo tvarohovou pomazánkou, dodáte
tak tělu maximum bílkovin, a samozřejmě si ještě pochutnáte. Tento toustový chléb zakoupíte v hypermarketech Albert,
Tesco a Kaufland. (red)

osvěžení

19Muž, který ví, co chce




