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Mercedes-Benz Vito. Spotřeba (město/mimo město/kombinovaná): 8,8–6,3/6,0–5,0/6,8–5,7 l/100 km; kombinované emise CO2: 174–153 g/km;  
Mercedes-Benz Sprinter. Spotřeba (město/mimo město/kombinovaná): 14,5–7,3/9,5–5,7/11,4–6,3 l/100 km; kombinované emise CO2: 267–165 g/km; 
Mercedes-Benz Citan. Spotřeba (město/mimo město/kombinovaná): 7,4–4,7/5,8–4,2/6,4–4,3 l/100 km; kombinované emise CO2: 143–112 g/km.

Jako neúnavné taxi, vyhlídkový vůz v cestovním ruchu, hotelový dopravní 
prostředek nebo vozidlo sloužící k přepravě vaší pracovní čety - s individuálním 
nastavením sedadel pro 2 až 9 osob a s širokou škálou doplňkové výbavy 
uspokojí dodávky Mercedes-Benz i tu nejnáročnější klientelu. Vaši posádku 
obklopí elegance, pohodlí a velkorysý prostor. Vás bude těšit vysoká 
spolehlivost a výhodné možnosti financování. Pro více informací navštivte 
svého autorizovaného dealera Mercedes-Benz nebo mercedes-benz.cz. 

*  Hodnoty se nevztahují na konkrétní model vozidla a nejsou součástí specifické nabídky. 
Jsou určeny pouze pro porovnávání s ostatními typy vozidel.

Přidejte Vašemu podnikání 
další hvězdu
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vykáme si, že peníze v peněžence 
vlastně ani nepotřebujeme. Máme 
je na účtech, ne pod polštářem jako 

dříve. Utrácíme elektronicky a za nějaký 
čas možná zapomeneme, jak vlastně peníze 
vypadají. Na jednu stranu skvělá věc, usnad-
ňuje to život, zrychluje obchod. Jednodušší 
je nakoupit prostřednictvím elektronické 
transakce než dolovat hotovost z peněžen-
ky, počítat ji, kontrolovat... Budoucnost je 
bezhotovostní. Ale jaká? Můžeme jít dál. Čím 
budeme platit za deset dvacet let? Budou to 
peníze, nebo i něco dalšího? Budou to tradič-
ní měny regulované bankami? Už několik let 
se derou na světlo světa takzvané kryptomě-
ny. Nejznámější a nejrozšířenější je bitcoin. 
Revoluce? Možná ano, nikdo neví. Nyní 
určitě v tom, jak hodnota bitcoinu prudce, až 
nekontrolovatelně roste. Za necelý rok o více 
než tisíc procent. Je to bublina, která jednou 
splaskne? Může se stát měnou nahrazující 
tradiční měny? Zatím ne, vždyť kdo by chtěl 
dobrovolně platit za zboží nebo službu bit-
coinem ve chvíli vidiny jeho sto- a vícepro-
centního zhodnocení v čase několika týdnů 
až měsíců.

Například v roce 2013 pozvala Kashmir 
Hillová, novinářka z technologického blogu 
Gizmodo, pár lidí na sushi a zaplatila deset 
bitcoinů. Ty mají dneska hodnotu přes tři 
miliony korun! Alespoň základní hodnotová 
stabilita je jedním z řady faktorů úspěšného 
směnného prostředku. Bitcoin nenahradí 
peníze nyní. V budoucnu nejspíš ano, mini-
málně jako silná alternativa. Dokonce může 
přinést svěží vítr do fi nančního světa. Vždyť 
s virtuálním zlatem se také čile obchoduje 
a pro některé investory není až takovou pře-
kážkou, že nemá fyzickou podobu…

Abychom tomu šli naproti, všechny naše 
hotely v síti OREA HOTELS & RESORTS nově 
umožňují platbu za služby právě v bitco-
inech.

Žĳ eme v překotné době, nejspíš v době 
bitcoinové. Zvykněme si a snažme si to 
užívat, jak jen to jde. To opravdu víckrát 
nezažĳ eme. :)

Krásný zimní čas

Miroslav Kosnar
generální ředitel Cimex Group

Z

We don’t really need to carry cash any 
more. We spend money electronically 
and soon we might even forget what 
banknotes and coins looked like. 

Take cryptocurrency for instance. Its 
most famous variety, the bitcoin, is all 
the buzz these days. Is this the fi nan-
cial revolution – or a bubble ready to 
burst? Consider that in 2013 journalist 
Kashmir Hill invited a few people for 
sushi and paid the bill with 10 spanking 
new bitcoins. Today those bitcoins 
would be worth more than $150,000! 
No, the bitcoin isn’t about to replace 
money just yet, although in the future 
it probably will, or at least become 
a strong alternative.

Change is in the air. It could be the 
birth of the bitcoin age. We at OREA 
HOTELS & RESORTS are welcoming 
the future with open arms. All hotels 
in the chain now accept payment for 
services in bitcoins.

Best wishes for a beautiful winter,

Miroslav Kosnar
CEO, Cimex Group

E D I T O R I A L
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Česko možná bylo v minulosti průmyslově vyspělejší zemí než jeho 
nejbližší východní soused, ale to je už dávno minulostí. Dnešní Sloven-
sko se může pochlubit řadou špičkových hi-tech produktů, mezi nimiž 
nechybí ani dávný sen všech čtenářů science fi ction – létající automobil. 
Sen slovenského designéra Štefana Kleina díky mnohaletému úsilí po-
stupně nabyl tvar a dnes je společnost AeroMobil s řadou zahraničních 
odborníků v nejvyšším vedení uznávaným hráčem na trhu. Prototyp 
představený letos na jaře v Monaku je již tak dotažený, že společnost 
přĳ ímá první objednávky. Za první kusy ovšem noví majitelé zaplatí více 
než 30 milionů korun.

Pokud vám po koupi létajícího auta nezbudou peníze na luxusní 
vilu a chcete být raději víc mobilní, šanci skýtá futuristická EcoCapsule, 
kovové vajíčko na kolečkách, které poslouží jako minimální hi-tech 
příbytek. Výhodou tohoto produktu ze studia Nice Architects je, že je 
energeticky soběstačný díky využití solární a větrné energie. První kous-
ky jsou již v prodeji v ceně okolo dvou milionů korun.

Díky těmto a dalším fi rmám, jakou je například světově proslulá 
společnost pro počítačovou bezpečnost Eset, překřtili novináři z Fi-
nancial Times okolí Bratislavy na Danube Valley v očividné narážce na 
kalifornské Silicon Valley.

H I - T E C H
P O D  TAT R A M I

The Czech lands may once 
have been an industrial 
powerhouse compared to 
their nearest eastern neighbor, 
but those times are long gone. 
Today, Slovakia boasts a range 
of products on the cutting 
edge of technology, not least 
the childhood dream of all 
science fi ction fans – the fl ying 
car. Designer  Štefan Klein’s vi-
sion gave rise to the AeroMo-
bil company, now a leading 
force on its incipient market. 
They showed a prototype 
this spring in Monaco and are 
already taking the fi rst orders. 
However, at around €1.2 milli-
on, the fi rst production models 
don’t come cheap.

To go with that fl ying car 
you might want to choose 
more mobile living arrange-
ments as well. In that case, 
EcoCapsule could be just the 
thing – a metal egg on wheels 
providing minimalist housing 
with high-tech trimmings. 
A big plus to this product from 
the Nice Architects studio is its 
energy self-su�  ency thanks to 
solar and wind power genera-
tors. Early versions are on sale 
for about €80,000.

The achievements of 
these Slovak fi rms and others 
such as renowned computer 
security company Eset led the 
Financial Times to liken the 
area around Bratislava to Cali-
fornia’s tech capital, dubbing it 
“Danube Valley.” 

S L O V A K I A N 
T E C H
T A K E S  O F F

K A L E I D O S K O PK A L E I D O S K O PK A L E I D O S K O PK A L E I D O S K O P
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H Á D E J T E , 
K D E  J S E M ?
Mohlo by se zdát, že muzea voskových fi gurín do 21. století nepatří, ale 
přesto nekrachují, naopak. Návštěvníci pro ně totiž našli nový způsob 
„použití“ – milují focení sel� ček se slavnými hvězdami, které jim jsou na 
pár minut vydané napospas. Ale nejde jen o fi guríny. Některé prostory 
zkrátka získávají druhý život na Instagramu a dalších sociálních sítích. 
Prostě proto, že nabízejí smrtelně fotogenické lokace. Právě z těchto 
důvodů berou lidé útokem například Zmrzlinové muzeum v Los Angeles. 
Můžete si v něm vybrat některý z mnoha pokojů v pastelových barvách, 
které do jednoho vypadají jako zvětšeniny nejrůznějších sladkostí, 
správně se naaranžovat mezi růžové molitanové kopečky zmrzliny nebo 
barevný cukrový posyp, našpulit ústa, CVAK – a fotka už letí po internetu 
do světa. Sel� čková zákoutí s atraktivními proprietami stále častěji vyu-
žívají i seriózní instituce, které stojí o zvýšení návštěvnosti.

The wax museum is too old-
-fashioned for the 21st century. 
So why are wax museums 
fl ourishing? Mostly because of 
so many visitors taking selfi es 
of themselves posing next to 
fi gurines of the famous and 
notorious. Other attractions 
too have found they can 
build whole new fan bases 
on Instagram and other social 
media platforms by exploiting 
the fatal attraction of the selfi e. 
This explains why people 
swarm over the Museum of 
Ice Cream in Los Angeles like 
bees. Here, you can select 
one of many pastel-colored 
rooms, each looking like the 
inside of a giant lollipop, pose 
among pink foam ice cream 
cones and oversized candy 
sprinkles, pucker your mouth, 
CLICK! – and the image is 
fl ying around the world via the 
internet. “Serious” institutions 
as well are hoping to increase 
tra�  c by setting up selfi e cor-
ners with attractive props.

G U E S S 
W H E R E 
I  A M

K A L E I D O S K O P
TEXT Ivan Adamovič  FOTO archiv autora a Shutterstock
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Prodejci ovoce a zeleniny dobře vědí, že zákazníci mají rádi výpěstky určitých 
parametrů, na které jsou zvyklí. Banán nesmí být zahnutý příliš, jablko musí 
mít hladkou slupku a hruška správnou velikost. U plodů přírody uplatňuje-
me stejné požadavky na standardizaci jako na produkt z plastu. Moc se však 
neví, že si takovým přístupem pod sebou podřezáváme větev.

Když získala Velká Británie na sklonku 18. století ostrov Srí Lanka, 
nechala jej osázet jedním druhem kávovníku, ačkoliv botanici upozorňovali, 
že pro přežití druhu je výhodnější rozmanitost. Ekonomické důvody byly 
ale přednější. Když se objevila choroba napadající britský kávovník, měla 
s jediným druhem velmi usnadněnou práci a plantáže odešly do věčných 
lovišť. Britům nezbývalo než přejít na pití čaje. Podobnou historií prošel 
i banán, jediný druh byl kdysi vybrán a vyšlechtěn k dokonalosti. Plíseň zva-
ná panamská choroba tento druh v polovině 20. století naprosto zlikvidovala 
a pěstitelé rychle stačili přejít na jinou odrůdu, Cavendish, kterou dnes 
známe všichni z obchodů po celém světě. V posledních letech ale panamská 
choroba zmutovala a umí napadat i tento druh, který byl proti ní dříve imun-
ní. Jiný banán se srovnatelnými chuťovými vlastnostmi už není. Průmyslová 
unifi kace je pro obchod výhodná, ale na zákony přírody může být v dlouhém 
výhledu krátká. A o banánech pak možná budeme vnukům vyprávět jen 
legendy.

S B O H E M ,
B A N Á N E ?

Fruit and vegetable merchants 
know that customers like 
uniform size and color. Various 
EU regulations have also 
molded tastes in the same di-
rection: bananas must not be 
too curved, apples must have 
smooth skins and pears the 
right size. The fruits of nature 
are becoming no less standar-
dized than products made of 
plastic. Are we cutting o�  the 
branch we stand on?

One telling example: When 
Britain acquired the island of 
Sri Lanka in the 18th century, 
co� ee growers put economic 
considerations fi rst, planting 
only one kind of co� ee bush 
even though botanists warned 
plantations would be vulnerab-
le to disease. When disease 
did strike it ravaged the co� ee 
groves, and the British had 
no choice but to drink tea. 
The banana business went 
through a similar develop-
ment, as a single variety was 
chosen and bred to perfection. 
Then a fungal infection totally 
devastated the industry in 
the mid-20th century, forcing 
growers to switch to the 
Cavendish variety we know 
today. Recently, the disease 
agent has mutated and it 
can now attack Cavendish 
bananas, which once were 
immune to the infection. No 
other banana exists with 
similar taste characteristics. So 
while industrial unifi cation may 
be good for business, the laws 
of nature operate on a longer 
time scale. And our grandkids 
may grow up knowing nothing 
of bananas but legends.

B Y E - B Y E , 
B A N A N A ?
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My v Evropě máme bruselský styl, v USA zase měli manžele Charlese a Ray 
Eamesovy. A to o nějakých patnáct let dříve. Charles Eames začínal jako ar-
chitekt, ale proslul především jako inovátor v oblasti designu. Od severských 
designérů odpozoroval technologii ohýbaného dřeva a od ní rozvinul mnohé 
ze svých ikonických výrobků, zejména legendární křeslo Eames Lounge 
Chair z roku 1956. Nějaké podobné bude mít nejspíš v kanceláři váš šéf. 
Tvorba Eamesových se vyznačovala moderní nadčasovou estetikou. Sahala 
od praktického nábytku přes instalace výstav až k uměleckým aktivitám, 
natočili také 125 krátkých fi lmů.

Vitra Design Museum v německém Weil am Rhein hostí od 30. září do 
25. února 2018 velkou retrospektivní výstavu designérského díla manželů 
k příležitosti 110. výročí narození Charlese Eamese. Kdybyste muzeum 
nemohli najít, ptejte se po… ulici Charlese Eamese.

Some fi fteen years before the 
“Brussels style” caught on in 
Europe, America was intro-
duced to the design genius 
of Charles and Ray Eames. 
Charles Eames set out to be 
an architect but his fame rests 
on his innovative design work. 
Excited by Scandinavian expe-
riments with molded plywood, 
he created many of his iconic 
objects, like the legendary 
Eames Lounge Chair in 1956. 
Something like it probably 
adorns your boss’s o�  ce. Pro-
ducts designed by the married 
couple became synonymous 
with a timeless, yet modern 
aesthetic, ranging from 
practical furniture to exhibition 
design and their own fi lms.

110 years after Charles 
Eames’s birth, the Vitra Design 
Museum in Weil am Rhein, 
Germany is hosting a large re-
trospective of Charles and Ray 
Eames until 25 February 2018. 
If you have trouble fi nding the 
museum, just ask for Charles 
Eames Street.

T H E 
C R E A T I V E 
A E S T H E T I C 
O F  T H E 
A M E R I C A N 
M I N D

T V Ů R C O V É 
E S T E T I K Y 
A M E R I C K É 
B U S I N E S S
K U L T U R Y

My v Evropě máme bruselský styl, v USA zase měli manžele Charlese a Ray 
Eamesovy. A to o nějakých patnáct let dříve. Charles Eames začínal jako ar-
chitekt, ale proslul především jako inovátor v oblasti designu. Od severských 
designérů odpozoroval technologii ohýbaného dřeva a od ní rozvinul mnohé 
ze svých ikonických výrobků, zejména legendární křeslo Eames Lounge 
Chair z roku 1956. Nějaké podobné bude mít nejspíš v kanceláři váš šéf. 
Tvorba Eamesových se vyznačovala moderní nadčasovou estetikou. Sahala 
od praktického nábytku přes instalace výstav až k uměleckým aktivitám, 

Vitra Design Museum v německém Weil am Rhein hostí od 30. září do 
25. února 2018 velkou retrospektivní výstavu designérského díla manželů 
k příležitosti 110. výročí narození Charlese Eamese. Kdybyste muzeum 
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B E Z
D E V E L O P E R Ů 
M Ě S T O  N E Ž I J E

Přizpůsobit stávající realitní portfolio novým trendům, 
technologiím a nové generaci klientů. Na perspektivních 
pozemcích budovat nové hodnoty. V tom všem má 
dlouholeté zkušenosti na řadě míst republiky skupina Cimex. 
Na strategii skupiny v této oblasti jsme se zeptali ředitele 
divize developmentu Pavla Fischera.
TEXT Ivan Adamovič  FOTO Martin Mašín

Jsem zastáncem toho, že by lidé, ale i fi rmy měli dělat hlavně 
to, co umí, takže nikoho nepřekvapí, že náš developerský core 
byznys je hospitality, offi  ce a do tohoto mixu jsem přidal ještě 
rezidenční development a parkovací domy. Development je 
byznys jako každý jiný, tudíž primárně musíme udržet naše 
projekty ziskové, a to na požadované míře IRR nebo i časové 
návratnosti. Můj osobní cíl je, abychom se do pěti let stali lídry 
trhu v tom smyslu, že půjdeme ostatním developerům příkla-
dem a bude se říkat: „Pojďme a dělejme to jako Cimex!“ To bude 
znamení toho, že to opravdu děláme dobře. A není to primárně 
o kvantitě projektů, nýbrž o jejich kvalitě, vizi, provedení a ko-
merční úspěšnosti. 

Můžete nám popsat některé z vašich zajímavých projektů?
Vzhledem k tomu, že jsme aktivně začali pracovat na projek-
tech na začátku roku 2017, je většina z nich ve  fázi architek-
tonické studie nebo zpracování DUR. Ale rád bych zmínil, že 
pracujeme na projektu investičních bytů v Praze 1, na rozšíření 
kancelářských kapacit naší budovy na Praze 10, konverzi jedné 
naší lokality v centru na parkovací dům, přestavbě dosluhující-
ho hotelu na hotelový apartmánový komplex nebo  na rekon-
strukci na bed & breakfast hotel v centru Prahy. Dále připra-
vujeme rekonstrukce několika našich objektů v Mariánských 
Lázních a prověřujeme možnosti jednoho rozvojového území 
v Brně a některé další.

Zmínil jste projekty v Mariánských Lázních. 
Mohl byste být konkrétnější?
Mariánské Lázně vnímáme jako takovou „spící princeznu“ 
českého lázeňství a turistického trhu. Vzhledem k tomu, že 
zde vlastníme několik souborů spojených objektů situovaných 
nejen na Hlavní třídě, připravujeme zde velmi komplexní 
hospitality projekt. Máme tady unikátní příležitost k vytvoření 
interních funkčních synergií mezi našimi hotely a službami, 
a to tak, abychom v budoucnu klientům poskytli skvělé poby-
tové zážitky. Rozvojové území zahrnuje i městský park, který 
ve spolupráci s městem projekčně připravujeme. Pomáháme 
radnici s efektivnějším využitím její budovy. Velmi si vážíme 
naší dobré spolupráce s městem. Projekt zahrnuje tři hotely, 
park, serviced apartments a mnoho jiných služeb, které v Mari-
ánských Lázních chyběly. 

Jaký je investiční objem vašich aktuálních 
projektů a v čem spatřujete výhody Cimexu?
Aktuálně pracujeme na více než deseti projektech o celkovém 
investičním objemu cca 5,8 miliardy korun.  Není mnoho rea-
litních fi rem, které disponují tak unikátní synergií, kdy majitel 

ane Fischere, do Cimexu jste 
přišel s více než 15letými 
zkušenostmi z realitního 

developmentu nejen v České 
republice, ale i v zahraničí. Co vás 
přimělo rozhodnout se pro Cimex?
Jednoznačně skladba stávajícího 
nemovitostního portfolia, kde jsem 
cítil, že mé zkušenosti mohou přispět 
k rozvoji porfolia a trvalému navyšování 
jeho hodnoty. Dlouhodobě se pohybuji 
převážně v komerční sféře develop-
mentu, to jsou kancelářské, hotelové 
a retailové projekty a tady se to hodně 
potkává s naším core byznysem v hotel-
nictví a kancelářském segmentu. Dále 
nemohu zapomenout na osobu našeho 
generálního ředitele, který na mě při 
našich vstupních rozhovorech udělal 
velký dojem. 

Čím se divize developmentu zabývá? 
Před fi nanční krizí měl Cimex vel-
mi úspěšnou divizi developmentu, 
která však byla v období 2008–2016 ze 
strategických důvodů upozaděna. Mým 
prvním úkolem tedy bylo nastavení 
dlouhodobé developerské strategie a její 
obhájení vůči majitelům společnosti. Vý-
znamnou roli určitě hraje angažovanost 
skupiny Cimex v redevelopmentu našich 
nemovitostí. Některé naše hotelové pro-
jekty disponují značným prostorem pro 
zlepšení. Ale neradi bychom zůstali jen 
u našeho stávajícího portfolia, a proto 
se na trhu aktivně snažíme získat nové 
kvalitní projekty, kde vidíme přidanou 
hodnotu možného developmentu. 
A v neposlední řadě umíme a nabízíme 
naše developerské know-how i dalším 
investorům, kteří chtějí vstoupit do 
segmentu real estate, ale nechtějí si kvůli 
tomu budovat svůj tým a podobné. 

Jaké jsou vaše  dlouhodobé 
strategie a cíle v rámci 
developmentu skupiny Cimex?

P
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objektů je zároveň hotelovým operáto-
rem, disponuje zkušeným hospitality 
asset managementem a zároveň si veš-
keré představy a požadavky umí interně 
realizovat přes svou developerskou 
divizi. V tom určitě vidím naši výhodu 
oproti konkurenci. 

Jaké máte plány a vize do budoucna? 
Celá společnost se velmi rychle mění. 
Máme tady generaci mileniálů, která 
nastupuje do práce, stává se našimi 
hotelovými hosty, zaměstnanci fi rem 
v našich kancelářských projektech a my 
se musíme vyvíjet s dobou. Takže určitě 
klademe velký důraz na integraci nových 
technologií, designových trendů i vzorců 
obchodních požadavků dneška do 
našich projektů. Pracujeme s vizí sdílené 
ekonomiky, co-workingových a co-livin-
gových trendů. 

To jste mi napověděl další otázku: 
jak se vlastně od revoluce vyvíjí 
váš zákazník a jeho potřeby?

Za tuhle otázku vám velmi děkuji. Každý segment má jiného 
zákazníka. Každopádně je jedno základní pravidlo úspěšného 
developmentu: že vždy musíte začít každý projekt s odpovědí 
na to, komu je vlastně určen, kdo je koncový klient a jestli je 
daná lokalita pro takto identifi kovaného klienta vhodná a bude 
se tam chtít realizovat. Tvrdím, že linka úspěchu a neúspěchu 
developerského projektu je velmi tenká nejen proto, že vlastně 
musíte myslet na klienta, který přĳ de třeba za tři až čtyři roky, 
ale musíte vnímat i další makroekonomické a politické situace 
a předpovědi. Zkrátka opravdu dobrým developerem se nesta-
nete přes noc. Obecně jsou dnes klienti mnohem vzdělanější, 
požadují komplexní produkty a mají možnost volby. 

Jak vidíte vývoj rezidenčního trhu v Praze 
či jiných regionálních městech?
Developerům v Praze se i během krizových let dařilo dodávat 
na trh stabilních cca 6 500 bytových jednotek. V posledních 
dvou letech ceny bytů kvůli konjunktuře šly nejen v Praze o de-
sítky procent nahoru. Bohužel se zpomalením implementace 
metropolitního plánu, nejasnou legislativou a nešťastnou mož-
ností zdržování projektu  v jakékoliv fázi povolování (povolova-
cího procesu) došlo ke značnému zpomalení přípravy nových 
projektů a aktuálně je povoleno v Praze jen asi cca 3 500 bytů. 
Takže ani v případě nějaké krize nepředpokládám skokový 
pokles cen bytů v Praze. Spíš zaznamenávám trend, kdy lokální 
pražští developeři začínají expandovat do dalších měst z důvo-
du snadnější legislativy a zároveň i kvůli zjevně vyšší poptávce 
a zlepšené kupní síle v regionech. 

Vaše povolání je jistě velmi časově náročné, 
jakým způsobem relaxujete?
Když mi to čas dovolí, tak si rád zahraju golf, který mi vždy do-
káže dobít baterky. V zimě chodím s dětmi rád na brusle nebo 
jezdíme lyžovat. Prostě preferuju aktivní odpočinek před kníž-
kou. Pocházím z kuchařské rodiny, takže miluju i dobré jídlo. 

Na co jste ze svého působení v Cimexu nejvíc pyšný?
Jednoznačně na svůj tým. Podařilo se nám dát dohromady 
zkušené profesionály a velmi talentované mládí. Je úžasné 
pozorovat, jak profesně rostou. Máme v portfoliu spoustu úžas-
ných projektů, přĳ ďte se zeptat za půl roku, to už bychom měli 
mít nějaká uzemní či stavební povolení. 

Co pro vás byla největší výzva při 
nástupu do skupiny Cimex?
Přechod do nové skupiny je vždy spojen s velkými očekáváními 
i trochou nervozity z neznáma. Potkal jsem se s týmem skvě-
lých profesionálů a lídrů svých divizí. A největší výzva? Tak to 
je vždy to, abyste prokázal, že svému oboru rozumíte,  a stal se 
součástí „rodiny“.  Respekt a uznání přichází pouze s výsledky. 
Líbí se mi naše energie a probyznysový přístup a budu velmi 
rád, když budu moct dlouhodobě přispívat k růstu a prestiži 
skupiny. 
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A  L I V I N G  C I T Y  N E E D S 
D E V E L O P E R S

Adapting an existing portfolio to new trends, technologies and new generations of clients. 
Adding value to under-appreciated properties. Cimex Group has put its many years of 

experience into practice at places across the Czech Republic. We asked Cimex development 
director Pavel Fischer for insights into the group’s future direction.

r. Fischer, you came to 
Cimex with more than 
15 years of experience in 

property development both in the 
Czech Republic and abroad. What 
made you decide to join Cimex?
More than anything, it was the compo-
sition of the existing property portfolio, 
because I felt with my experience I cou-
ld help the portfolio grow and make 
long-term gains. 
 
What are the development 
division’s main tasks?
My fi rst task was to come up with 
a long-term development strate-
gy. A signifi cant part of it is Cimex 
Group’s engagement in redevelopment 
of our properties. But we don’t want 
to just stay with our existing portfolio 
and we are actively looking to start new 
high-quality projects.

What are your long-term goals for 
the development of Cimex Group?
I’m a believer in the idea that people, 
and fi rms too, should concentrate on 
what they know, so it won’t be a surpri-
se that our core development business 
is hospitality and offi  ce, and I added 
residential development and parking 
structures to the mix. My personal 
goal is for us to become market leaders 
in fi ve years in the sense that other 
developers say, “Come on, let’s do it like 
Cimex!”
 
Can you describe some of 
your current projects?

We’re working on a project to build 
investment-oriented fl ats in Prague 1, 
expanding the capacity of our offi  ce 
building in Prague 10, also we’re conver-
ting one of our sites in the center into 
a parking structure, transforming an 
outdated hotel into a hotel-residential 
complex, and remodeling a building 
for a bed & breakfast hotel in central 
Prague. We are also ge� ing ready to 
remodel several of our properties in 
Mariánské Lázně and checking out the 
possibilities of an urban development 
zone in Brno, and a few other things.

What is the investment volume of 
your ongoing projects? What sets 
Cimex off  from other developers?
Currently we’re working on more than 10 
projects with a total investment volume 
of about 5.8 billion Kč. Not many proper-
ty fi rms can tap into this unique synergy, 
where the building owner is at the same 
time the hotel operator, or have so much 
experience in hospitality asset manage-
ment, and are able to call on an internal 
development division to help realize 
their plans and requirements.

What are your goals and 
vision for the future?
The entire society is changing very fast. 
A generation of millennials is starting 
jobs, they are our hotel guests, employe-
es of fi rms in our offi  ce projects, and we 
have to adapt to the times. That’s also 
why we are pu� ing a big eff ort into 
integrating new technologies and design 
trends in our projects.

 M

A N  I N T E R V I E W  W I T H  P A V E L  F I S C H E R 
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F E N O M É N  N A  V Z E S T U P U

idstvo bylo historicky na koních závislé. Bez nich by 
dnešní realita vypadala dost možná úplně jinak. Koně 
jsou po boku lidí nejspíš pět a půl tisíciletí, nosili nás, 

pracovali s námi a pro nás, prošli s námi válkami, vychovávali 
nás nebo poskytovali zábavu. Existuje mnoho dobrých důvodů, 
proč se králové učili jízdě na koni. Nebylo to pouze kvůli boje-
schopnosti, ale také proto, že jezdecké umění pozitivně ovliv-
ňuje charakter člověka. Kůň váží průměrně něco přes půl tuny, 
a pokud neprokážete dostatečnou pokoru, odvahu, fyzickou 
zdatnost a schopnost vést a být rozhodný a empatický zároveň, 
silou toho s koněm moc nepořídíte.

První literatura, která se vztahuje k výcviku koně, se da-
tuje zhruba 350 let před Kristem do antického Řecka. Napsal ji 
vojevůdce Xenophon a principy jím popsané jsou z velké míry 
platné dodnes. Realita 20. století je ale pro koně a jejich využití 
velmi odlišná. Dnes už nejsme na koních závislí v dopravě 
a práci. Koně dnes představují hobby a zábavu pro volný čas. 
Šlechtí se pro jednotlivé jezdecké disciplíny, jako je drezura, 
parkurové skákání, všestrannost, kočárové jízdy, westernové 
disciplíny, dostihy, endurance a další. Všechny tyto jezdecké 
specializace ale vycházejí z historie a využití koně pro potřeby 
lidí. Postupem času se z nich vyvinul sport, kde jako v jiných 
sportovních odvětvích existují profesionálové, kteří se živí péčí 
o koně, chovem, závoděním, výcvikem koní nebo jezdců.

Principy výcviku koně jsou fascinující. Vyvinuli je naši 
předci k tomu, aby pomohli koním nést jezdce bez zdravotních 
následků, protože kůň byl vzácný a drahý artikl. Jeho zdraví 
a schopnost dlouho a dobře sloužit byly pro člověka životně 
důležité. Koňské tělo není od přírody uzpůsobeno k tomu, aby 
nosilo břemena na zádech. Proto je nutná jeho „gymnastická“ 
průprava, aby bylo schopno nést jezdce, překonávat překáž-
ky, a přitom zůstat zdravé. Kůň od přírody nese více váhy na 
předních nohách (asi 60 %) a méně na zadních (40 %). To je 
způsobeno těžkým krkem a hlavou. K tomu se navíc přičte 
váha jezdce, jenž sedí zvířeti za lopatkami. Úkolem jezdce tedy 

P A R K U R O V É
S K Á K Á N Í
Zažít adrenalin při nájezdu na 
překážku nebo euforii, když 
se vznášíte nad ní? Koně jsou 
úchvatná zvířata. Jsou vznešení, 
inteligentní a přátelští. Pokud 
se naučíme se s nimi dorozumět 
a získáme jejich důvěru, jsou 
ochotni nám propůjčit svou 
sílu, rychlost, obratnost a stát 
se našimi partnery nejen při 
překonávání překážek.
TEXT Markéta Hanzalová
FOTO iStock a archiv autorky 

L
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je naučit koně, jak tento poměr vah obrátit, přenést váhu více 
na zadní nohy, jež jsou silnější, a vyklenout záda, aby fungovala 
jako nosný oblouk, který váhu rovnoměrně rozloží. 

Dalším aspektem výcviku je komunikace s koněm a jeho 
ovládání. Je potřeba ho naučit určitému jazyku signálů, 
který byl opět vytvořen člověkem na základě biomechaniky 
a pozorování komunikace koní mezi sebou. Celý tento proces 
je velmi komplexní a náročný, protože kromě techniky v něm 
hraje roli charakter koně i jezdce. Ne každý jezdec si povaho-
vě sedne s každým koněm a naopak. Proto se říká, že pokud 
se chcete stát dobrým jezdcem, potrvá vám to přibližně tři 
lidské životy. Vztah mezi jezdcem a koněm a jejich vzájemná 
komunikace jsou pro překonávání překážek zásadní. Kůň 
musí jezdci věřit, že ho neposílá na překážku, kterou není 
schopen zvládnout; jezdec musí věřit koni, že ji překoná. Zní 
to celkem marginálně, ale když sedíte na půl tuně svalů, po-
hybující se přibližně šest až sedm metrů za sekundu, a před 
sebou máte překážky 140 centimetrů vysoké, tak se musíte 
rozhodovat rychle a musí mezi vámi a zvířetem panovat 
shoda.

H O N  N A  L I Š K U
Parkurové skákání se vyvinulo v Anglii z honu na lišku. 
V 18. století vznikly zákony o soukromém vlastnictví pozemků 
a s nimi se proměnila také podoba současného anglického 
venkova – farmáři oplotili své pozemky zídkami a živými ploty, 
které pak jezdci na koních museli překonávat, když jeli na 

K A M  S E
V Y D A T
N A  Z Á V O D Y

V Česku můžete během sezony 
navštívit skokové závody téměř každý 
víkend, rozpis závodů zpravidla 
najdete na stránkách České jezdecké 
federace. Zajímavý je seriál závodů 
Český skokový pohár. Probíhá ve 
dvanácti českých městech a vrcholí 
velkým fi nále ve formátu fi nále mist-
rovství světa – čtyři nejlepší jezdci si 
vystřídají své koně a projedou na nich 
stejný parkur. Tak se opravdu ukáže, 
kdo je nejlepší jezdec a který kůň je 
nejschopnější. Letošním vítězem se 
stal Marek Klus s koněm Sabeliem.

 www.ceskyskokovypohar.cz
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hon. Pak se začalo soutěžit v překoná-
vání překážek (Velká Británie, Irsko, 
Francie), ale protože diváci byli mírně 
rozladěni, když jezdci zmizeli do otevře-
né krajiny, kde byly skoky rozmístěny, 
postupem času vznikly soutěže se skoky 
v aréně, aby byla celá trať pro diváky 
viditelná. A protože jezdectví do velké 
míry souviselo s armádou a její kavale-
rií, závodili zpočátku téměř jen armádní 
jezdci. Postupem času se soutěže pro 
amatéry a armádu oddělily. 

Velký zlom v technice překonávání 
překážek nastal v 19. století, kdy italský 
kapitán Federico Caprilli (1868–1907) 
přinesl inovaci ve způsobu, jakým jezdci 
na koni při skákání sedí. Dříve se jezdec 
zakláněl, držel pevně otěže a byl opřený 
nohama o třmeny, ve snaze přimět koně 
k podsazení zadních nohou více pod 
tělo, aby se mohl lépe odrazit. Toto cho-
vání ale koním způsobovalo spíš problé-
my. Jezdec znemožnil koni, aby použil 
ke skoku celé tělo, vyklenul nad skokem 
hřbet a mohl zvednout nohy pod sebe. 
Kapitán Caprilli zdokumentoval způsob, 
jakým kůň skáče ve volnosti, sám bez 
jezdce na zádech, a navrhl inovace hned 
v několika bodech: jezdec by neměl 
koně ovlivňovat před skokem a během 
něj otěžemi (udidlo v koňské hubě může 
být velmi bolestivé, pokud je ruka jezdce 
necitlivá); jezdec by měl zůstat svým 
tělem v těžišti a v rovnováze s koněm po 
celou dobu (i během jízdy bez skoků). 
Tento způsob ježdění způsobil, že koně 
začali být schopnější a ochotnější překo-
návat překážky. Caprilli svým výzku-
mem v jezdectví vyvolal revoluci, jeho 
teorie je platná a učí se dodnes. A s ním 
vznikla současná podoba parkurového 
skákání. 

  
O B E C N Á  P R A V I D L A
S K O K O V Ý C H  S O U T Ě Ž Í
Dnešní soutěž spočívá v bezchybném 
projetí přesně stanovené trasy se skoky 
v určeném pořadí. Překážky jsou sesta-
veny většinou ze stojanů a kavalet (bi-
del), které jsou volně položeny v hácích 
na stojanech. Když o ně kůň zavadí, ka-
valeta padá na zem a dvojice jezdec-kůň 
dostane za každou shozenou překážku 
penalizaci čtyři body. Parkurová trať 
se měří na čas, má stanovený časo-
vý limit, jejž soutěžní dvojice nesmí 
překročit (za to je opět penalizovaná). 
Trestné body za shozené překážky jsou 
nadřazené měření času. V případě, 
že dvojice projede parkur čistě a bez 
trestných bodů za překážky, postupuje 
do tzv. rozeskakování, které probíhá na 

zkrácené trati s méně překážkami. Pokud je více jezdců bez 
trestných bodů, rozhoduje časomíra. 

 Samozřejmě toto je jen základní schéma parkurových 
soutěží. Existují jejich různé obtížnosti a druhy, například 
zaměřené na jezdecký styl nebo skok mohutnosti, což je překo-
návání jedné překážky, jež se postupně zvyšuje – tzv. puissance 
jumping. Světový rekord drží kapitán Alberto Larraguibel 
Morales z Chile s koněm Huaso ex-Faithful, který v roce 
1949 překonal výšku 2,47 m. Parkurové skákání je olympĳ ským 
sportem od roku 1912. Dnes je výška překážek olympĳ ského 
parkurového kurzu maximálně 160 cm, šířka 220 cm, vodní 
příkop má šířku maximálně 450 cm. Trať má okolo 15 překážek 
různého typu a měří 500–600 m. Jezdectví je také jediný sport, 
kde vaším partnerem je zvíře, kde měří síly ženy i muži dohro-
mady a není neobvyklé, že jezdci závodí na nejvyšší světové 
úrovni do vysokého věku (nejstarší olympionik byl Arthur von 
Pongracz reprezentující Rakousko na olympiádě v roce 1936, 
bylo mu tehdy 72 let).

 Parkur je pravděpodobně divácky nejoblíbenější jezdec-
ká disciplína. Pokud chcete strávit den v jezdeckém prostře-

Kapitán Federico Caprilli způsobil revoluci v jezdectví.

Jezdec na prohlídce parkurové trati. Předtím, než se začne 
závodit, je nutné si trať i několikrát projít, promyslet trasu, po 
které pojedete, a to, jak budete každý jednotlivý skok najíždět.

Č J F 
Česká jezdecká 
federace
je národní 
sportovní svaz, 
který zastřešuje 
jezdecký sport 
v České republice. 
Organizuje 
jezdecké 
kluby, národní 
a mezinárodní 
závody. 
www.cjf.cz

F E I  
Fédération 
Équestre 
Internationale  
je mezinárodní 
federace, která 
zastřešuje 
jezdecký sport 
ve světě, welfare 
koní a stanovuje 
mezinárodní 
pravidla 
jednotlivých 
disciplín. Dohlíží 
na olympijské hry, 
světový pohár, 
Světové jezdecké 
hry a další 
vrcholové soutěže.
www.fei.org
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he sport of show jumping grew out of that ancient English 
pastime, fox hunting. In the 18th century farmers began 
enclosing their fi elds with fences and hedges, forcing 

riders to jump such obstacles while chasing the fox. From 
early jumping events in England, Ireland, and France, a true 
spectator sport arose, held not in the open country but in an 
arena where all the action was visible.

A turning point in show jumping arrived in the late 19th 
century, thanks to an Italian captain, Federico Caprilli, who 
saw that the traditional riding position – with a forward lean, 
holding tight to the reins and supporting the body from the 
stirrups – hampered the horse from transferring energy into 
the jump. The looser, less controlled position he innovated 
allowed the horse full rein to use its abilities and kicked show 
jumping into the modern age.

The essence of modern jumping lies in faultless perfor-
mance of the horse and rider pair over a preset course with 
several jumps. The rider is penalized if the horse knocks over 
a fence rail and more points are deducted if the pair fails to 
complete the course inside the time limit.

Show jumping has been an Olympic event since 1912. Fen-
ces can be no higher than 160 cm and the water jump cannot 
be longer than 450 cm. The course has about 15 jumps and 
measures 500–600 meters. 

Riding is the only sport where humans partner with ani-
mals, women and men match strength in the same event, and 
age is no barrier to peak performance (the oldest Olympian, 
72-year-old Arthur von Pongracz, rode for Austria’s equestrian 
team at the 1936 Games).

One thing today’s professional jumpers and other equestri-
ans do need is money, lots of it, typically put up by a rider’s 
sponsor. The price of a top-quality horse can reach fi ve or six 
fi gures, even before its competitive career begins. A whole bu-
siness has grown up around the sport, from the farms that raise 
pedigreed horses to the teams of specialists that see to a prize 
horse’s every need: from nutritionist therapists to saddlers, 
blacksmiths, veterinarians, physiotherapists, even masseurs.

But riding as a sport can also be enjoyed by people who just 
like to be around horses. 

With a bit of training and experience, almost anyone can 
get a start at the lower levels of the world of show jumping.

J U M P
F O R  J O Y

dí a v blízkosti koní, pak parkurové 
závody jsou ideální akce pro vás. Není 
potřeba mít příliš hluboké znalosti 
o jezdectví, abyste rozlišili, kteří 
závodníci jsou lepší než druzí. Parku-
rové soutěže jsou často velmi akční na 
rozdíl třeba od sledování drezury, jež 
se může nepoučeným divákům zdát 
trochu monotónní. V rozeskakování (fi -
nále) se často musí taktizovat a o napí-
navé situace není nouze.

Z Á B A V A  I   B Y Z N Y S
Dnešní profesionální svět jezdectví, 
parkur nevyjímaje, je velmi nákladná 
záležitost a stal se světovým byznysem. 
Plemena koní se šlechtí speciálně pro 
konkrétní disciplíny a hodnotí se už od 
jejich raného věku. Na rozdíl od svých 
předků mají tito koně mnohem větší 
pohybové nadání a predispozice ke 
skákání, skvělou „jezditelnost“ (jsou 
ochotní s člověkem spolupracovat) 
a charakter. Ceny špičkových koní se ve 
světě často pohybují v pěti- až šestimíst-
ných cifrách (v eurech nebo dolarech), 
a to ještě dříve, než začne jejich závodní 
kariéra. Proto je běžné, že profesionální 
jezdci mají sponzory, kteří nákup koní, 
jejich výcvik i závody fi nancují. Je to 
podobný svět jako u jakéhokoliv jiného 
vrcholového sportu. O koňské atlety pe-
čují celé týmy odborníků, od výživových 
poradců přes sedláře, kováře, veteriná-
ře, fyzioterapeuty, maséry, ošetřovatele 
atd. Koně, kteří závodí na vrcholové 
úrovni, se přepravují leteckou dopravou 
na závody po celém světě. Pokud jezdec 
chce uspět, musí zpravidla začít už 
v raném věku v pony sportu (soutěže pro 
děti na sportovních ponících), který je 
ve světě stejně rozvinutý jako závody pro 
dospělé.

Jezdecký sport je ale přístupný 
také lidem, kteří mají koně „obyčej-
ně“ rádi, chtějí se učit jezdit a časem 
třeba závodit na nižší úrovni. Pokud se 
rozhodnete začít s jezdectvím, není ob-
tížné najít vhodného trenéra, který vás 
povede a pro jezdecké lekce vám zapůjčí 
zkušeného, vycvičeného a klidného 
koně, abyste si mohli vyzkoušet, o čem 
jezdectví je. I když vlastnit svého koně 
je čím dál běžnější než v minulosti, je to 
stále náročný koníček, fi nančně i časo-
vě, vyžaduje znalosti a velkou míru zod-
povědnosti i oddanosti. Koně a jezdectví 
mají také jednu (možná neočekávanou) 
vlastnost – jakmile vás jednou uchvátí, 
není cesty zpět. Budete koně a ježdění 
na nich vyhledávat a vracet se k nim až 
do konce života.  

Once you have won its trust, the noble, 
intelligent and companionable horse 
will eagerly lend its strength and speed 
as a dependable partner for a relaxing 
ride or adrenaline rush.

T

E Q U E S T R I A N  S P O R T S
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o vás na tomto sportu přitahuje?
Koně mě fascinovali odjakživa. Už v dětství jsem si 
na rodinné dovolené pokaždé vyprosila projížďku na 

koni, později jsem začala chodit do jezdeckého kurzu a nako-
nec jsem trávila šest dní v týdnu ve stáji a veškerý volný čas 
jsem věnovala čtení o koních. Po několika letech jsem začala 
soutěžit s vlastními koňmi. Na parkuru se mi nejvíc líbí to, že 
člověk má neustále co zlepšovat a že před ním vyvstávají stále 
nové obtížné úkoly. Každý kůň má specifi cké povahové vlast-
nosti, každá soutěž klade na soutěžící různé nároky a člověk 
nikdy neví, co se může stát, protože práce se zvířaty je velice 
nevyzpytatelná. 

    
Jak dlouho to trvá, než mezi člověkem a novým koněm 
vznikne důvěra potřebná pro parkurové skákání? 
Většina špičkových jezdců sice dokáže s novým koněm skákat 
okamžitě, ale než mezi nimi vznikne takové pouto, aby se oba 
dobře znali a důvěřovali si, trvá to zhruba rok. Jakmile k tomu 
dojde, jezdec se může rozhodovat riskantněji a zajistit si tak ví-
tězství například kratšími zatáčkami a rychlejší jízdou, protože 
ví, jak kůň ve většině situací zareaguje. 

    
Jak se vám dařilo v uplynulé sezoně?
V létě jsem se svým koněm BodyGardem začala dosahovat vy-
váženějších umístění a na několika prestižních soutěžích jsme 
se ocitli na stupních vítězů. Mám ho už víc než rok, takže jsme 
konečně na stejné vlně a můžeme se do toho pustit naplno. Je 
to hodně velké zvíře – má přes 180 cm (!) –, a nemůže tedy dělat 
tak krátké zatáčky jako menší kůň, ale doháníme to rychlejší 
jízdou a delšími kroky. Také jsem si koupila nového koně jmé-
nem Jabab de Reve a začala jsem s ním soutěžit v nižších kate-
goriích, abychom se poznali. Nejspíš se chtěl opravdu hodně 

Na Floridě žijící Petra Sobotová se pravidelně umisťuje na stupních vítězů 
prestižních zámořských soutěží v parkurovém skákání, což je dobrý 
předpoklad ke splnění největšího sportovního snu – účasti na olympiádě.
TEXT redakce  FOTO archiv Petry Sobotové 

C předvést, protože hned třetí soutěž jsme 
vyhráli! Teď soutěžím s oběma koňmi ve 
stejné kategorii, takže uplynulá sezona 
pro nás byla skvělá. 

    
Utrpěla jste někdy nějaké závažné 
poranění? Je parkur ve své 
podstatě nebezpečný sport? 
Samozřejmě. Prakticky vždy nosím 
helmu, což mi dvakrát nebo třikrát za-
chránilo život, ale i tak už jsem párkrát 
měla otřes mozku a spoustu pohmož-
děnin, roztrhla jsme si obličej a zranila 
záda. Parkur je nebezpečný sport nejen 
kvůli vysoké rychlosti a výškám překá-
žek, ale také proto, že koně jsou divoká, 
a tím pádem nevyzpytatelná zvířata, 
i když jsou dobře vycvičení. K nejhorším 
zraněním může dojít, když to nejméně 
očekáváte. Jedete třeba krokem na tom 
nejhodnějším koni, kterého ale vyděsí 
padající strom, nebo jen klušete a kůň 
najednou zakopne a svalí se na vás, což 
se stalo mně. Proto vždycky stojí poblíž 
kolbiště na větších soutěžích sanitky. 
Naštěstí začali pořadatelé platit také 
koňské ambulance, jelikož poranit se 
může i kůň a to je nejhorší noční můra 
každého jezdce. 

 Je nutné mít pro parkurové 
skákání vlastního koně?

P R O B U D I T
V   K O N I
T O  N E J L E P Š Í

P E T R A 
S O B O T O V Á
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Ano i ne. Obecně řečeno, profesionální jezdci někdy mají 
vlastní mladé koně, ale spíš jezdí na koních svých klientů nebo 
sponzorů, protože kůň, který dokáže soutěžit na nejvyšších 
úrovních, je velice drahý. Nicméně amatéři mají obvykle vlast-
ní koně, protože s nimi dosahují konzistentnějších výsledků 
a protože jsou kategorie, kde mít vlastního koně pro amatéra 
znamená, že nemusí soutěžit s profesionály. Když člověk 
začíná, je samozřejmě nejlepší získat potřebné zkušenosti na 
školním nebo pronajatém koni, aniž by bylo nutné věnovat 
sportu příliš času a peněz. 

Co děláte, když má kůň špatnou náladu?
Snažíme se, aby koně měli co nejstálejší režim, co se týče krme-
ní a ježdění, a aby se tedy každý den chovali víceméně stejně. 
Aby měli svou náladu pod kontrolou, je některým koním, 
zejména kobylám, potřeba podávat vitaminy a doplňky, jako je 
například hořčík. Vlivem cestování a počasí se ale koně mohou 
chovat nevyzpytatelně. Chcete-li zvíře uklidnit, někdy stačí, 
když ho delší dobu vodíte na lonži nebo se na něm projedete. 
Někdy zase musíte požádat zkušenějšího trenéra, aby se na 
něm projel a po nějakou dobu ho trénoval, a jindy se kůň projeví 
jako natolik agresivní a nebezpečný, že je nutné, aby absolvo-
val další výcvik. Nevhodné chování bývá obvykle způsobeno 
strachem – což se dá napravit tak, že si získáte jeho větší důvěru 

Petru Sobotovou 
jezdecký sport 
fascinuje od 
raného dětství.

a že s ním pokračujete ve výcviku – nebo 
blíže neurčenými bolestmi či potíže-
mi, které musí určit a odstranit dobrý 
zvěrolékař.

Na jaké úspěchy jste nejvíce hrdá?  
Nejvíce hrdá jsem, když mám pocit, že 
jsem jela co nejlépe a že jsem dokázala 
v koni probudit to nejlepší, co v něm je. 
Asi před měsícem jsem se zúčastnila 
úžasné soutěže Split Rock Jumping Tour 
v Ohiu a BodyGard byl skoro poslední 
ve startovním pořadí. Celý den trochu 
pršelo, ale 20 minut předtím, než jsme 
odstartovali, začalo lít jako z konve. 
Najednou byla zem pokrytá sedmi centi-
metry vody a tím pádem velice lepkavá. 
Naštěstí se to neklouzalo, takže se dalo 
jet bezpečně. Skončili jsme na třetím 
místě ze třiceti – pouze půl sekundy za 
vítězem. I když jsme všude udělali o krok 
méně než ostatní, terénní podmínky nás 
trochu zpomalily – představte si, jaké 
to asi je běžet vodou! Na naše umístění 
jsem byla velice pyšná, protože můj kůň 
opravdu dokázal, že je v tak špatných 
podmínkách schopný soutěžit, a mně 
připadalo, že ta jízda patřila k mým nej-
lepším. O pár týdnů později jsme v této 
kategorii vyhráli rychlostní soutěž.        

Jak se připravujete na další sezonu?
BodyGard má teď několik týdnů odpo-
činku a intenzivněji soutěžit začne až 
za pár měsíců, protože v minulém roce 
soutěžil několikrát měsíčně. S Jaba-
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bem budeme teď doma hodně trénovat 
skoky, abychom se více poznali, před 
začátkem sezony absolvujeme i něko-
lik soutěží. V roce 2018 se zúčastníme 
celé Zimní jezdecké přehlídky (WEF) 
při Mezinárodním jezdeckém středisku 
v Palm Beach na Floridě, což je největší 
a nejdelší světová zimní soutěž, které se 
účastní jezdci a koně z celého světa. Já 
se momentálně věnuju doktorandskému 
studiu práva v Miami, což je 120 kilome-
trů od místa, kde mám ustájené koně, 
takže než skončí semestr, budu moct 
jezdit jenom čtyři dny v týdnu. Abych 
si udržela a vylepšila kondici, chodím 
častěji cvičit a trénuju s trenérem, který 
se specializuje na jezdce. Zjišťuju, že mi 
to v jízdě na koni velice pomáhá, protože 
jsem zesílila a v sedle mám víc kontroly. 

    
 Čeho byste chtěla 
v jezdectví dosáhnout?
Jako všichni mladí jezdci jsem vždycky 
snila o účasti na olympiádě, ale časem 
jsem si vytyčila mnohem realističtější, 
krátkodobé cíle: Chtěla bych se častěji 
umísťovat na prvních třech místech 
a pak se s oběma koňmi dostat do vyšší 
kategorie. Moc ráda bych se zúčastnila 
soutěže, která putuje po světě, jako je 
například Longines Global Champions 
Tour, k jejímž zastávkám patří Miami Be-
ach, kde budu, doufejme, soutěžit v roce 
2018. Vidět je lze také pod Eiff elovou 
věží, v Monaku a v Dauhá – snad jednou 
ke svým zastávkám přidají i Prahu. Nej-
důležitější pro mě ale je, aby moji koně 
byli stále zdraví a šťastní a aby je sport 
nadále těšil. 

hat a� racts you to this sport?
I have always been fascinated with horses: from a young 
age I would beg to go on tailrides whenever we went on 

family vacations and then I started taking lessons, eventually 
spending 6 days a week at the barn and all my free time reading 
about horses. A� er a few years, I began competing on my own 
horses. My favorite thing about the sport is that there is always 
room for improvement and there are always new challenges. 
Each horse has its own personality, each competition has dif-
ferent challenges, and you never know what will happen next 
because working with animals is very unpredictable. 

    
How long does it take with a new horse to form 
the “trust” needed for showjumping?
While most top riders can immediately start jumping with 
a new partner, it takes about a year to form a bond where the 
horse and rider truly know and trust each other. When this 
happens, the rider can make riskier decisions in order to win 
by turning tighter and running faster because they know how 
the horse will react in most situations. 

    
How did this past season go for you?
This summer, my horse BodyGard and I began placing much 
more consistently with a few podium fi nishes at prestigious 
shows. I have had him a bit over a year so we are fi nally on the 
same page and can really go for it! He’s a very big horse (over 
180cm!) so he can’t turn as tightly as a smaller horse could but 
we are able to make up for it by going faster and leaving out 
strides. I also bought a new horse, Jabab de Reve, and we star-
ted competing in a lower division to get to know each other. 
He really wanted to prove himself because we won at our third 
competition! Now I compete in the same division with both of 
the horses, so it has really been a great season for us.  

What would you like to accomplish in riding?
Like all young riders, I had always dreamed of going to the 
Olympics. Over time, I have found much more realistic short-
-term goals: I want to be placing in the top three more consis-
tently and then to move up into a higher division with both of 
my horse. I’d love to compete in a tour that travels the world
one day, like the Longines Global Champions Tour.

I N T E R V I E W

A W A K E N
T H E  B E S T  I N 
Y O U R  H O R S E

W

Florida-based Petra Sobotová regularly 
fi nishes in the winner’s circle at prestigious 
foreign show jumping meets, a good 
foundation for her ultimate sporting dream: 
taking part in the Olympics.
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Z I M A  N A  D L A B A Č O V Ě

V Í C E  O  P R O G R A M U
MORE ABOUT DLABAČOV
www.dlabacov.cz

T I P  N A  U B Y T O V Á N Í
L O D G I N G  T I P
Orea Hotel Pyramida
www.hotelpyramida.cz

I N F O

Multifunkční centrum Dlabačov sídlící v pražském Orea Hotelu Pyramida 
má pro vás opět plnou náruč atraktivních kulturních akcí. 

Filmové plakáty snů
Od poloviny prosince 2017
Šestatřicetiletý výtvarník Prokop 
Wilhelm vystudoval animaci na FAMU 
a věnuje se tvorbě fi lmových storyboar-
dů a ilustraci. Svá díla, výrazně ovliv-
něná americkým pop artem a Royem 
Lichtensteinem, vystavoval například 
v roce 2014 na festivalu ilustrace Lustr. 
Od roku 2006 spolupracuje s grafi c-
kým studiem DRAWetc. Na Dlabačově 
si budete moci v prostorách kavárny 
prohlédnout a případně zakoupit jeho 
fi lmové plakáty, které jste nikdy na 
plakátovací ploše neviděli. Výtvarníkova 
osobní vize fi lmů existujících i neexis-
tujících. Možná vás přimějí se po těch 
vesměs starších fi lmových dílech znovu 
poohlédnout.

E X H I B I T I O N
Imaginary movie posters
from mid-December 2017
This exhibition by graphic artist Prokop 
Wilhelm presents his visions of posters 
for fi lms both real and imaginary. 
Wilhelm’s work might remind you of the 
Pop Art luminary Roy Lichtenstein.

Butch Cassidy a Sundance Kid
18. ledna 2018
Butch Cassidy a Sundance Kid byli sku-
teční pistolníci na sklonku 19. století. 
Film s Paulem Newmanem a Robertem 
Redfordem z nich udělal sympatické 
rošťáky, o kterých mohou ženy snít za 
probdělých nocí. Jaká by byla podo-
ba těchto problematických hrdinů 
v 21. století? To se pokusí předvést Josef 
Polášek a Tomáš Matonoha v úpravě Di-
vadla Komediograf. Hra pro ženy v době, 
kdy muži přestávají být muži.

T H E A T R E
Butch Cassidy & the Sundance Kid
18 January 2018
In a stage adaptation of the famous 
fi lm starring Paul Newman and Robert 
Redford, popular Czech actors Josef 
Polášek and Tomáš Matonoha bring 
the two charming outlaws into the 21st 
century, a time when men are no longer 
what they used to be.

Zmenšování
Od 11. ledna 2018
Filmů o zmenšených hrdinech vzniklo 
již několik. Pojďme se podívat, jak se 
s neobvyklým sci-fi  tématem poprali 
hollywoodští tvůrci ve snímku s Ma� em 
Damonem v hlavní roli. Hrdinové se 
podrobí experimentu se zmenšováním 
člověka do několikacentimetrové veli-
kosti, což má zachránit lidstvo od pře-
lidnění a vyčerpání přírodních zdrojů. 

C I N E M A
Downsizing
starts 11 January 2018
Ma�  Damon and Kristen Wiig star in 
this comedy about what happens when 
scientists  decide to solve the world’s 
overpopulation and waste of natural 
resources by shrinking the human race.

Hmyz
Od 19. února 2018
Asi poslední fi lm nestora českého 
surrealismu Jana Švankmajera volně 
vychází z Čapkovy hry Ze života hmyzu. 
Režisér natáčí podle půl století starého 
scénáře. Dle jeho vlastních slov se jedná 
o mizantropický fi lm, který ukazuje, že 
člověk je hmyzu podoben více, než by si 
přál. Neobvyklý vizuální zážitek a snad 
i nějaké to poselství lidstvu zaručeny.

C I N E M A
Insects
starts 19 February 2018
The new fi lm by the brilliant Czech 
surrealist Jan Švankmajer shows how 
we are more like insects than we like 
to think. The 83-year-old director says 
this is his fi nal fi lm. A remarkable visual 
experience with a message to humanity.

V Ý S T A V Y

K I N O

D I V A D L O K I N O
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R O Z H O V O R  S   E V O U  J I Ř I Č N O U

M U S Í T E  V Ž D Y
H L E D Ě T  V Ý Š
Architektka a designérka Eva Jiřičná se již léta 
pohybuje mezi svým pražským a londýnským studiem 
v nepolevujícím pracovním nasazení. Tento rozhovor 
vznikl na cestě taxíkem z centra Prahy na letiště, 
v jediném volném místě v jinak našlapaném diáři. Je 
příjemné konstatovat, že i přes světové úspěchy zůstává 
paní Jiřičná skromnou a otevřenou dámou. 
TEXT Ivan Adamovič  FOTO Matej Slávik, Richard Davies
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o jaké míry vaše myšlení 
o architektuře ovlivnilo to, 
že jste vyrůstala v Baťově 

Zlíně, uprostřed moderní 
racionální architektury?
Kdybych to věděla, to bych si poskočila. 
Já to ale nevím. Můj tatínek pracoval 
pro Baťu jako architekt v období, kdy 
se Zlín stavěl. Pro mladého architekta 
to tehdy bylo centrum všeho dění. Za 
války tam pak utíkali všichni, kteří se 
báli, že budou mít problém s Němci – 
umělci, spisovatelé i architekti, všichni 
se snažili přežít ve Zlíně, protože Zlín 
nebyl okupován nacisty. Je tedy pravda, 
že přímo v našem domě bydlel jeden 
SS důstojník. Já jeho dceři jednou jako 
čtyřletá namlátila, protože kradla 
dětem hračky. Moji rodiče pak celou 
noc stáli v kabátech u dveří, protože 
čekali, že to jen tak neprojde. Naštěstí 
to prošlo bez následků. 

Jistě mě ovlivnilo i to, jak se baťovci 
mezi sebou znali a přátelili. Kamkoliv na 

světě přĳ edu, vždycky se tam najde někdo, kdo u Bati pracoval. 
Zlín byl moderní město a my žili v moderně zařízeném domě, 
to na mě jistě vliv mělo. Ve škole jsem pak byla vychována funk-
cionalistickými architekty, kteří to měli špatné po politické 
stránce, ale učit mohli. Moje kořeny tedy určitě leží v českém 
funkcionalismu. Pak jsem přĳ ela do Anglie a tam se to smíchalo 
s tehdy tak módním stylem hi-tech. Ono to tedy bylo hi-tech 
v uvozovkách, protože tehdy se to všechno vyrábělo doslova na 
koleně, neměli jsme ještě ty moderní technologie jako dnes. 
Technologii sice obdivuji, ale snažím se nezapomínat na lidský 
faktor, takže to nepřeháním.

Vaše realizace jsou hodně technologické.
Do jaké míry musíte ty technologie materiálů 
a jejich spojování znát sama?
Člověk dělá, co si myslí, že je dobře a že umí. Já vždy milovala 
matematiku, fyziku, chemii. Logiku toho, co stavba musí udě-
lat, aby stála, mám v sobě. Nedovedu sama nic spočítat. Sice 
jsem ve škole musela umět navrhnout nosník, ale to jsem dáv-
no zapomněla. Mám ale cit pro přírodní, fyzikální vědy. Co to 
udělá, když se to otočí, jak to bude reagovat… Když se se statiky 
domlouvám, můžu je postrčit směrem, který mi dává logicky 
smysl. Když je postrkávám a kladu těžké otázky, na konci se 
domluvíme na něčem, co je daleko lepší, než bylo na začátku.
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Jak je postrkáváte?
Když mi přinesou profi l deset na deset 
centimetrů, já řeknu: „Co musíme 
udělat pro to, aby ten profi l byl jen tři na 
tři?“ Nakonec se možná sejdeme na pěti. 
Mám takový pocit, že když ta stavba 
vyjadřuje, co dělá, lidi to chápou, stejně 
jako chápou, proč nespadne strom nebo 
jak se ohýbá tráva. 

Do jaké míry má a musí být 
technologická konstrukce krásná? 
Estetika je tam potřebná. Z pochopení 
účelu stavby vznikne určitý tvar a ten 
musíte nějak esteticky ztvárnit. Někdy 
se to povede lépe a někdy hůře. Takový 
je ale život. Architektura je vizuální dis-
ciplína. Musí být funkční, ale musí být 
kvalitní i v tom, co vnímáme očima.

Dřímá ve vás přesvědčení futuristů, 
že technologie je sama o sobě krásná?
Technologie sama o sobě není krásná. 
Člověk z ní tu krásu musí udělat. Tech-
nologie mu může pomoct k tomu, aby 
udělal něco, co dává smysl. Stejně tak 
v přírodě všechno dává smysl. Estetiku 
do toho architekt teprve musí vnést. 
Technologie vám dá jen soubor čísel. Co 
s tím člověk udělá, jak vyřeší detaily… 
Ale zase když víte, jak se co chová, když 
rozumíte tomu, co děláte, může to 
pomoct estetickému vyjádření, které je 
tam pak vidět. 

Dříve takové hi-tech stavby působily 
futuristicky. Dnešní svět se ale 
posouvá od hmotného k nehmotnému. 
Nezačíná být technické hi-tech 
vlastně retro? Dříve se mohl 
řidič pohrabat v motoru, dnes už 
skutečné stroje skoro nevidíme.
Asi jo, mně je skoro osmdesát. Je pravda, 
že dnešní technologie jsou často „black 
box“, černá krabička, do které nevidíte. 
Ale architektura ještě černou krabičkou 
není. Je to i trošku umění. Nemám nic 
proti, když technologie vidět vůbec 
není, jako třeba u Zahy Hadid, kterou 
obdivuju. Ale když potřebujete vymyslet 
kliku u dveří, to je vlastně také technika.

Je ještě poptávka po architektech, 
jako byli třeba manželé Machoninovi, 
kteří dovedli vymyslet celou budovu 
od konstrukce až po nábytek?
Víte, mně je úplně jedno, jestli je po tom 
poptávka. Množství hodin, které do 
čehokoliv dám, je komerčně naprosto 
neefektivní. Každá stavba funguje na 
mnoha úrovních. Jednak se s ní zasazu-
jete do urbanismu města, jednak tvoříte 
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Když člověk nejde stále dál,
když nemáte představu toho
žebříku, který vás vezme
až do nebe, nikam nedojdete.

něco, co je vidět zvenku, ale musíte se zabývat i interiérem. 
V interiéru strávíte nakonec víc času než vně. Proto jsou ty 
vnitřní detaily pro mě moc důležité. Někdy si to tedy nemůžete 
dovolit, někdy nám je ani klient nezadá, protože se bojí, že ho 
to bude stát moc peněz. Ne pro naši odměnu, ale že tam bude 
muset koupit dražší zařízení, nákladnější materiály. Pro mě 
jsou interiéry stejně důležité jako exteriéry. Stíněním oken 
se zabývám stejně dlouho jako klikou u dveří nebo příčkou na 
záchodech. Je to posedlost detailem a máte pravdu, že to není 
moderní a fůra lidí se na to raději vykašle. A také mají pravdu. 
Kdybychom byli všichni stejní, život by byl nudnej. 

Jsou developeři ve světě velkorysejší než 
v Česku? Jsou ochotni více riskovat?
Všude je to stejné. Jen asi proporce těch, kteří jsou ochotni něco 
podpořit, je trochu jiná. Vynalézavost souvisí s tím, jaký risk na 
sebe vezmete. Když děláte něco poprvé, je 99procentní prav-
děpodobnost, že tam něco nebude fungovat a bude se to muset 
předělat. Ten risk na sebe vezme jen málo lidí. Ale jak tady, 
tak tam venku jsou lidé, kteří jsou ochotni ten risk podstoupit. 
Musíme také najít odvahu přiznat, když jsme se zmýlili. Když se 
pracuje v týmu, vždycky někdo udělá chybu. Ty chyby se sčítají 
a zápasíte s tím. Důležité je odhadnout chybu ještě předtím, než 
se dům postaví. K tomu už potřebujete zkušenost, ale i odvahu 
si to přiznat. Risk je důležité kritérium. Člověk musí umět od-
hadnout, kam až může jít. Když jste mladý, jdete dál a následky 
jsou horší. Když jste starší, jste opatrnější.

Tomáš i Jan Antonín Baťové byli vizionáři. 
Přemýšleli v měřítkách celého státu. Dnes 
se říká, že Česku vizionářství chybí. Nešlo 
to ale v jejich případě už do extrému?
Můj strýc Vladimír Svatý vynalezl tryskový stav. Když mu bylo 
šestnáct a seděl s rodiči u oběda, řekl tatínkovi, který měl ma-
lou textilní továrnu: „Co kdybychom měli místo člunku vzduch, 
který by poháněl tu nit z jednoho konce na druhý?“ Tatínek 
mu na to řekl: „Až uděláš zkoušku z fyziky, můžeš to zkusit.“ 
Byla tam důvěra, že to dokáže. Když člověk nejde stále dál, když 
nemáte představu toho žebříku, který vás vezme až do nebe, 
nikam nedojdete. Každá představa skončí někde níž. Nikdy 
není úspěch stoprocentní. Když něčeho chcete dosáhnout, vždy 
se musíte snažit jít výš a nebýt spokojený s tím, co máte.

Učitelka v první obecné mi napsala do památníku citát 
Masaryka: „Největším darem člověčenstva jsou věčné touhy, 
věčný žal a nedostižné ideály. Není již ideálem splněný ideál.“ 
Baťa, aby dosáhl toho, čeho dosáhl, musel se snažit hledět dál. 
Snění nám dává elán, postrkuje nás. Kdyby takových lidí bylo 
víc… Všichni tito vizionáři byli vlastně neúspěšní. Přečetla 
jsem si devítisetstránkový životopis Le Corbusiera a pochopila 
jsem, že to byl v podstatě neúspěšný člověk. Všechny jeho ideá-
ly, vše, o co mu v životě šlo, se zhatilo. Přesto byl nejslavnějším 
architektem 20. století. To, čeho dosáhl, je úžasné. Kdyby ty 
ideály neměl, celé generace architektů po něm by nebyly obo-
haceny tím, čeho dosáhl.

Každý člověk má kromě ideálů i různé brzdy, 
které ho od nich zrazují. Jak si pomáháte vy, 
když na takovou brzdu narazíte u sebe?
Jako se vším v životě. Řeknu si: Jiřičná, nebuď hloupá, musíš 
to zkusit. Když jsem byla malé dítě, bála jsem se sama doma. 
Maminka mi říkala, že abych se přestala bát, musím to zkusit. 
Tak mě nejdřív nechala v ložnici deset minut, pak dvacet, až 

jsem si zvykla. Musíte neustále se sebou 
bojovat a přesvědčovat se, že to musíte 
zkusit. Oscar Wilde řekl, že největší risk 
v životě je neriskovat. Člověk se sebou 
pořád bojuje a většinou to nevyjde. Když 
si řeknete, že vás bolí koleno, a nepůjdete 
cvičit, prohráli jste. Nesmíte se vzdávat 
předem.

Měla jste hezké dětství?
Maminka byla generál. Já byla ze souro-
zenců první, tak na mě byla ještě přísněj-
ší. Tatínek vše řešil srdcem. Málokdy mi 
něco vytkl, ale zase mu stačilo jen se podí-

vat a já hned zalezla pod stůl. Měl autoritu 
větší než maminka s vařečkou. Když jsem 
dostala ve škole jedničku, maminka řekla: 
„No a co.“ A když teď prohraju soutěž, 
řeknu si také: No a co?

Vy jste normalizaci v Československu 
nezažila, v té době jste již žila v Anglii. 
V posledních letech se tady horlivě 
debatuje o hodnotě normalizační 
architektury. Nejcitlivější je 
momentálně kauza Transgas, zda 
zbourat, či zachovat tuto brutalistní 
budovu na Vinohradské třídě. 
Překvapivě to jsou mladí lidé, kteří 
upozorňují, že si bouráme vlastní 
paměť. Jaký máte názor na toto?
Je to komplikované. Musí se to řešit budo-
vu od budovy. Transgas nefunguje. Mně 
nevadí, že to je beton. Já bych zachránila 
třeba Hotel Praha, nevěřím, že jako bu-
dova nefungoval. Ale Transgas nefunguje, 
v tom se žít nedá. Otázka spíš stojí, čím ho 
nahradit. Pokud budou všichni investoři 
hladoví po zisku, nahradíme ho něčím, 
co bude za pár let nemožné úplně stejně. 
To je jádro problému. Čím to nahradit? 
A budou architekti schopní developerovi 
odporovat, pokud bude požadovat něco 
hrozného? To je strašně těžké, ale je to 
světový problém. Někde jsou už develo-
peři zodpovědnější a uvědomují si, jakou 
zodpovědnost pro budoucnost mají. 
Já bych Transgas zbourala, stejně jako 
Novou scénu Národního divadla.

U Nové scény je nešťastný spíše 
kontext, těsné sousedství 
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s Národním divadlem. Jinak mně ale ta budova 
takto s odstupem času připadá docela odvážná.
Bohužel tam došlo k naprostému nepochopení materiálu, mys-
lím ten skleněný obklad. Tenkrát se myslelo, jak je sklo úžasné. 
Kdyby to bylo prosvětlené nebo to něco dělalo, proč ne, ale nic 
takového tam není. Esteticky ta budova není hodnotná. Měřít-
ko je naprosto nevhodné pro tuto parcelu. Kdyby tam udělal 
něco Kaplický, nějaký blob, to by bylo něco jiného. Nová scéna 
nefunguje ani uvnitř. Z mého hlediska nemá jedinou pozitivní 
stránku. To se fakt nepovedlo. Já bych k tomu rovnou zbourala 
i budovu parlamentu.

Ta je, stejně jako Nové scéna, dílem Karla 
Pragera. Že vy ho nemáte ráda?
Karel Prager udělal mnoho budov, které budu do krve bránit, 
ale tyto dvě se nepovedly. Stejně tak Jaroslav Fragner, skvělý 
učitel i architekt, také udělal ke konci života několik budov, 
které se ani jemu samotnému nelíbily. Ta doba nutila lidi dělat 
věci, které byly možná proti jejich svědomí. Jenže pak už je 
člověk tak popletený, když ho všichni chválí, že ani neví, kde on 
sám vlastně stojí. Parlament je odvar věcí, co se dělaly ve světě. 

Kdy se vyplatí dát budově nový život?
Napřed musí přĳ ít někdo, kdo má vizi, co tam udělá jiného. 
Když se řekne, že nějaká stavba neslouží, první otázka má znít: 
Dá se zrekonstruovat? Do jaké míry? Kolik to bude stát? Když 
ne, tak si řeknete: Když se to vymění za něco jiného, v čem to 
nové bude lepší než to staré? Když je pak do toho někdo ocho-
ten jít, proč ne. Pokud ale jdete jen po profi tu, nakonec postaví-
te něco, co je stejně nevhodné pro život jako ta stará budova. 
Takový hotel Thermal by se asi dal zrekonstruovat, i když je 
to vlastně panelák. Obdivujeme funkcionalistické budovy, ale 
z dnešního pohledu už taky bez opravy nefungují. Každá doba 
boří to, co nefunguje. 

1 Plánovaná stavba Novomlýnská brána, Praha, Revoluční ulice  2 Klenotnictví Boodles, Londýn  3 Kongresové centrum, Zlín
4 Schodiště v obchodu Joan & David, Paříž  5 Hotel Josef, Praha  6 Galerie Ti� any, New York

Narodila se v roce 1939 ve 
Zlíně a dodnes se prý cítí 
být především Moravankou. 
Vystudovala v Praze ČVUT 
a poté AVU pod vedením 
architekta Jaroslava Fragnera. 
V roce 1968 odjela na stáž 
do Londýna a v exilu již nikoli 
z vlastní vůle zůstala. Řadu 
let byla životní partnerkou 
architekta Jana Kaplického. 
Je držitelkou Řádu britského 
impéria za design. Je vyzna-
vačkou stylu označovaného 
jako high-tech, ráda pracuje 
především s kovem a sklem. 
Pověstná jsou její točitá scho-
diště, je autorkou interiérů 
několika značkových obchodů 
jak v Londýně, tak třeba v Pra-
ze v nákupním centru Chodov 
(Beltissimo). Pro Pražský hrad 
navrhla královskou oranžerii, 
Nové Město ozdobila vkusným 
Hotelem Josef, v Mariánských 
Lázních rekonstruovala jeden 
z tamních nejstarších domů 
Sněžka. V posledních letech 
má nejvíce realizací v rodném 
Zlíně, ať již jde o budovy na 
půdě Univerzity Tomáše Bati, 
či nové Kongresové centrum 
s koncertní síní.

E V A 
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A L W AY S
L O O K I N G  A H E A D

Architect and designer Eva Jiřičná has shuttled between her Prague and London studios for 
years with unfl agging energy. This interview originated during a taxi ride from downtown 

Prague to the airport when she had a rare moment of free time in her busy day. It is pleasant 
to note that despite honors and success, Eva Jiřičná retains her unassuming, open character.

A N  I N T E R V I E W  W I T H  E V A  J I Ř I Č N Á 

ou grew up in Baťa’s Zlín 
surrounded by modern, 
rational architecture. How 

far did that experience infl uence 
your thinking about architecture?
If I knew the answer, I’d shout about it. 
But I don’t know. My father worked as 
an architect for Baťa at the time when 
Zlín was being built. For a young archi-
tect then, the town was where the acti-
on was. During the war everyone who 
was afraid they would have problems 
with the Germans fl ed there – artists, 
writers and architects, they all shel-
tered in Zlín, because the Nazis never 
occupied the town. Although it’s true 
that an SS offi  cer lived in our house.

Zlín was a modern town and we li-
ved in a house with modern furnishings; 
that had a certain eff ect on me. At 
school I was taught by functionalist 
architects who were allowed to teach 
although they were not in good politi-
cal standing. My roots defi nitely lie in 
Czech functionalism. Then, when I went 
to England, it all mixed together with 
the high-tech style that was very fashi-
onable then. Really it was high-tech 
in quotation marks, because we made 
everything literally on our knees – we 
didn’t have the modern techniques that 
we have today. I admire technology but 
I try not to overlook the human factor, 
so I don’t overdo it.

Deep down, are you a convinced 
futurist who holds that technology 
is beautiful in and of itself?
In and of itself, technology is not 
beautiful. You have to make something 
beautiful of it. Technology can be an aid 

to making something that has meaning. 
Just as in nature, everything has mea-
ning. The architect must supply the ele-
ment of esthetics. Technology only gives 
you a set of numbers. What you do with 
them, how to solve the details … but 
then when you see how things behave, 

understand what you’re doing, this can 
help shape the esthetic expression.

High-tech buildings used to seem 
futuristic. Today, however, the world 
is shi� ing from the material to the 
immaterial. Isn’t high-tech starting 
to look retro? Once, a driver could 
tinker with the engine, today you can 
hardly see the actual machine itself.
You may be right – I’m almost 80. 
It’s true that technologies today are 
o� en “black boxes” you can’t see inside. 
But architecture isn’t a black box yet, 
there’s a bit of art involved. It’s nothing 
to me if the technology can’t be seen 
at all, as with Zaha Hadid for example, 
whom I admire. But when you need to 
come up with a door handle, that’s also 
a kind of technology.

When does it make sense to give 
an older building new life?
In the fi rst place someone has to come 
along with a vision to do something 
diff erent with it. When it’s said that 
a building has lost its purpose, the fi rst 
question should be, can it be restored? 
To what degree? How much will it cost? 
If the answer is no, then you should ask: 
if it’s replaced with something else, in 
what way will the new be be� er than the 
old? Then, if someone is ready to push 
ahead with it, why not? But if you’re in 
it only for profi t, you’ll end up building 
something just as unsuitable for living 
in as the old building. We admire functi-
onalist buildings but from today’s point 
of view they are no longer fi t for purpo-
se, unless they are repaired. Every age 
demolishes the things that don’t work.

Born in Zlín in 1939, Eva Jiřičná stu-
died at the Czech Technical Univer-
sity in Prague and later at the Prague 
Art Academy. She left Czechoslovakia 
in 1968 and settled in the UK. Re-
nowned for her work in the high-tech 
style and her use of metal and glass, 
she has been awarded many prizes 
and holds the title of Commander of 
the Order of the British Empire. In her 
home country, among other projects 
Eva Jiřičná designed a new orangery 
for Prague Castle, buildings at Tomas 
Bata University in Zlín, and the Zlín 
Convention Center.

E V A  J I Ř I Č N Á
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Z A H A  H A D I D : 
N E J V L I V N Ě J Š Í
Stavby geniální architektky Zahy Hadid najdete po celém světě, 
od Pekingu po Bratislavu, a přestože loni zemřela, její vizionářský 
odkaz a přístup se neustále rozrůstají. Vždyť i v Praze čekáme na 
rekonstrukci Masarykova nádraží z dílny jejího studia.
TEXT Zdenka Tomis  FOTO Zaha Hadid, archiv redakce, Iwan Baan

A R C H I T E K T O N I C K Á  P R O M I N E N C E
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yla sice Britka, ale pocházela z iráckého Bagdádu. Její 
celé jméno zní Dame Zaha Mohammad Hadid. Její život 
byl relativně krátký, ale stihla toho dost na to, aby se na 

ni nikdy nezapomnělo. 
Od mládí věděla, jakým směrem se chce v životě ubírat. 

Studovala matematiku na americké univerzitě v Bejrútu, 
kvůli studiu architektury se později přestěhovala do Londýna. 
Studium ale zdaleka nebylo jediným důvodem jejího životního 
kočování. Narodila se v roce 1950 do celkem bohaté bagdádské 
rodiny. Její matka byla výtvarnice, otec aktivní politik. V té 
době byl Bagdád prosperujícím městem, jenže v polovině še-
desátých let přišel převrat a socialistická strana Baas se začala 
orientovat na Rusko a věznit své oponenty. Rodiče proto raději 
poslali Zahu studovat do Evropy. 

Škola architektury, na niž v Londýně nastoupila, patřila 
rozhodně k těm nejvolnějším a její přístup už budoucí slavné 
architektce zůstal. Nedala se zviklat tvrzeními, na která v té 
době narážela, že všechno, co mělo být postaveno, už stojí a nic 
nového úžasného vymyslet nejde. Rozhodla se proto světu 
dokázat, že ona ten nový přístup k architektuře najde.

„Říkali jsme jí vynálezkyně 89 stupňů – její návrhy nikdy 
neměly pravé úhly,“ popsal její architektonický styl v deníku 
The Telegraph řecký architekt Elia Zenghelos, v jehož studiu 

v Ro� erdamu získávala Zaha v sedmdesátých letech své první 
zkušenosti. Její styl se vždy vyznačoval dynamikou, její návrhy 
jsou prostorově odvážné. Inspirovala se v matematice a přírodě 
zároveň a její rukopis je rozhodně velmi dobře čitelný.

Ž E N A  P R Ů K O P N I C E
Vlastní studio sice založila už roku 1980, ale poprvé o sobě dala 
významněji vědět až v roce 1988, kdy se její návrhy objevily 
na výstavě Dekonstruktivismus v architektuře v prestižním 
muzeu MoMA v New Yorku. Vystavovali tu přitom už v té době 
vyhlášení autoři jako Daniel Libeskind nebo Bernard Tschumi.

Své první realizované stavby se však Zaha Hadid dočkala 
až roku 1993. Je jí hasičská stanice fi rmy Vitra v německém 
Weilu nad Rýnem. Přelom v její kariéře znamenala až budova 
Rosenthalova střediska pro současné umění v Cincinnati z roku 
2003. Deník New York Times ji tehdy označil za nejvýznamnější 
stavbu postavenou ve Spojených státech od dob studené války. 
Právě díky této budově se stala Zaha Hadid první ženou v histo-
rii, která za architekturu získala významnou Pritzkerovu cenu, 
jež bývá přirovnávána k Nobelově ceně v architektuře.

Ještě o rok dříve vznikl také její skokanský můstek na 
kopci Bergisel u rakouského Innsbrucku. Přímo v tomto 
městě najdete její lanovku. Sportovní architekturou se 
zabývala i nadále, když pro olympĳ ské hry v Londýně navrhla 
plavecký stadion. Za zmínku stojí třeba také stále relativně 
nové Messnerovo horské muzeum, které najdete v nadmoř-
ské výšce přesahující dva tisíce metrů v italském lyžařském 
středisku Kronplatz.

Je zajímavé, že první realizace doma v Anglii se dočkala 
až v roce 2006. Už o šest let později jí britská královna udělila 
vyznamenání za služby britskému impériu v architektuře. 

Na budově centra moderního umění v  Cincinnati
dokázala, že své nekompromisní návrhy skutečně
dokáže realizovat v daném čase a rozpočtu.

V Londýně má dnes několik 
realizací. Je autorkou pavilonu v The 
Serpentine Gallery z roku 2010, k níž 
o tři roky později přibyla ještě trvalá The 
Serpentine Sackler Gallery v Kensig-
tonských zahradách. Teprve loni byla 
otevřena také The Winton Gallery, která 
je součástí přírodovědného muzea. 
Ta mimochodem krásně odkazuje na 
lásku Zahy k matematice – vypráví totiž 
příběh světa matematiky nebo třeba 
aerodynamiky. Zcela záměrně připomí-
ná větrný tunel.

Zaha Hadid je také autorkou ústředí 
BMW v Lipsku, vědeckého centra 
Phaeno ve Wolfsburgu, muzea MAXXI 
v Římě, za zmínku jistě stojí i muzeum 
Ordrupgaard v Kodani, které má sice fu-
turistický tvar, ale krásně splývá s okol-
ní krajinou. Velmi elegantní je Riverside 
Museum ve skotském Glasgow. Mimo 
Evropu se pak proslavila třeba budovou 
opery v jihočínském Kantonu, mostem 
Sheikh Zayed v Abú Dhabí či muzeem 
Broad Art v Michiganu. Doslova dechbe-
roucí je dynamická stavba Centra Hejda-
ra Alĳ eva v ázerbájdžánském Baku. 
Většinou platí, že čím dál od Evropy, 
tím jsou její stavby, respektive jejich 
tvary odvážnější. Jsou dynamické, čím 
dál více odrážejí ladné tvary přírody. 
Jsou futuristické, ale zároveň geniálním 
způsobem plují krajinou (nebo městem). 
Je samozřejmě jasné, že je tento rozdíl 
způsoben rovněž obdobím, z něhož stav-
by pocházejí. Zaha zkrátka byla ve svém 
umění čím dál odvážnější, vizionářská 
a refl ektovala trendy doby.

V Í C  N E Ž  A R C H I T E K T K A
Zaha Hadid však nebyla jen architekt-
ka, byla umělkyně každým coulem 
a také úspěšná designérka. Praco-
vala na nejrůznějších projektech, od 
koncertního pódia pro turné kapely 
Pet Shop Boys v roce 1999 přes tenisky, 
které spolu s hudebníkem Pharellem 
Williamsem navrhla pro Adidas, či gu-
mové baleríny, jež vytvořila pro značku 
Melissa. Boty však vytvořila třeba i pro 
Lacoste, gumovou nákupní tašku s vy-
rytým tradičním monogramem zase 
pro Louis Vui� on. 

Další slavnou a nezapomenutelnou 
spoluprací je třeba prsten, který loni 
navrhla pro šperkařský dům Bulgari, 
respektive přetvořila ikonický prsten 
Bulgari B.Zero1 z roku 1999, inspirovaný 
budovou římského Kolosea. V prodeji je 
ještě dnes. A když už jsme u módy, pro 
Chanel zase vytvořila speciální mobilní 
muzeum.

B
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Č E S K Á  S T O P A 
Česká fi rma Lasvit se Zahou Hadid 
spolupracovala na designu několika 
svých svítidel. To ale není jediné spojení 
slavné architektky s Českou republikou. 
Zatímco ještě donedávna jsme záviděli 
Slovákům, že v Bratislavě vzniká podle 
jejího návrhu osvěžující projekt Sky 
Park v tamější bývalé průmyslové zóně, 
dnes už nemusíme. Podle návrhu, který 
vytvořilo studio Zahy Hadid a na němž 
se pracuje i po její smrti, se v příštích le-
tech změní pražské Masarykovo nádraží 
a okolí Florence. Projekt přinese nové 
administrativní centrum s obchody 
a bydlením, ale i příjemnější venkovní 
prostory pro volný čas. V roce 2019 má 
začít výstavba první kancelářské budovy 
v ulici Na Florenci, která bude součástí 
budoucího Central Business District.

Ve studiu Zahy Hadid navíc pracují 
i Češi Daniel Fišer a Jakub Klaška, kteří 
se samozřejmě podílí i na zmíněném 
pražském projektu. Důraz na lokálnost 
je pro značku Zaha Hadid typický – ne-
jen v přĳ ímání mezinárodních spolu-
pracovníků do svých řad, ale i v tom, že 
se studio snaží do stavby zapojit i lokální 
architekty. V Praze to je studio Jakub 
Cigler Architects.

C Í T I T  S E  P Ř Í J E M N Ě
„U projektu Masaryčky bylo klíčové 
vyřešit území urbanisticky. V projektu 
revitalizace musíte přemýšlet nad tím, 
jak město znovu propojit, co v něm 
nefunguje a jak to zlepšit. Tady je území 
složité v tom, že se v něm nalézá spousta 
infrastruktury. Pro lidi není příjemné 
se teď v okolí Florence procházet. Návrh 
si klade za cíl zanedbané území Prahy 1 
propojit s Prahou 8 i s územím pod 
magistrálou. Je třeba si uvědomit, jak se 
lidé v této oblasti pohybují. Proto přibyl 
návrh zastřešení kolejiště, který lokalitu 
propojuje na druhou stranu směrem 
k hlavnímu nádraží. Cílem také bylo 
vytvořit náměstí a veřejná prostranství,“ 
popisuje Jakub Klaška, jenž v londýnské 
pobočce působí přes sedm let.

Zaha Hadid se ve své době účastnila 
také debat o „chobotnici“ Václava Kaplic-
kého, která jí připadala geniální. Jako 
členka tehdejší poroty, jež v roce 2007 
vybírala vhodnou stavbu pro účely nové 
Národní knihovny v Praze, se tehdy vyjá-
dřila, že už není třeba zabývat se návrhy 
dalších autorů, protože Kaplického dílo 
je suverénně nejlepší.

Spjatost původem irácké architekt-
ky s Českou republikou dokládá napří-
klad i to, že tu ještě do konce října měla 
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1 Centrální banka v iráckém Bagdádu  2 Aquatics Centre gallery  3 Budova Vídeňské univerzity  4 Dopravní Riverside Museum 
v Glasgow  5 Centrum Hejdara Alijeva v ázerbájdžánském Baku  6 Z-Boat nebyl jediným průnikem do průmyslového designu
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v rámci Bienále experimentální architektury svoji samostat-
nou výstavu v pražské Galerii Jaroslava Fragnera. Výstavu a její 
architektonický koncept připravilo přímo studio ZHA a při-
nesla sérii konceptů z hlediska typologie, které studio neustále 
rozvíjí. Hezky demonstrovala neustálý vývoj studia, jeho ambi-
cióznost, snahu o inovace a zdokonalování. Mimochodem, už 
nějakou dobu ve studiu pracují s nejnovějšími technologickými 
vychytávkami, jako je třeba 3D tisk a podobně.

S T Á L E  R O S T E
Nebylo však vždycky všechno v jejím pracovním životě tak 
skvělé a uctívané. Například pro olympiádu, která se v roce 
2020 bude konat v Tokiu, mělo studio Zahy Hadid postavit 
nový stadion, ovšem vláda projekt kvůli narůstajícím nákla-
dům zastavila. V médiích se také objevila zpráva, že při stavbě 
fotbalového stadionu pro mistrovství světa v Kataru v roce 
2022 zemřely stovky dělníků. Zaha toto tvrzení však popřela, 
podala žalobu a časopis The New York Book Review, který 
s informací přišel, se jí potom musel omluvit.

Zaha Hadid zemřela loni na jaře na zástavu srdce v ne-
mocnici v Miami. Během svého života stihla vytvořit neuvě-
řitelných 950 projektů ve čtyřiačtyřiceti zemích světa. „Měla 

největší vliv ze všech architektů posled-
ních desetiletí,“ komentoval její odchod 
v deníku The Guardian Hajdar Abádí, 
premiér Iráku, její rodné země.

Tím to však nekončí. Řadu projektů 
nechala Zaha Hadid rozpracovaných, 
kromě toho její studio má pobočku 
nejen v Londýně, ale třeba i v Pekingu 
a Hongkongu. Ateliér po její smrti pře-
vzal dosavadní partner kanceláře Patrik 
Schumacher, s nímž Zaha spolupra-
covala přes 25 let. Ví tedy velmi dobře, 
jak na její práci plynule navázat a kam 
směřovat. Dokončuje se také první 
stavba, kterou Zaha navrhla pro New 
York — bytový komplex na Manha� anu. 
Dílo Zahy Hadid by v roce 2018 mělo 
dorazit dokonce i do Kambodži, kde 
se chystá budova vzdělávacího centra. 
To bude schraňovat vůbec nejrozsáh-
lejší materiál o genocidě, jež v této zemi 
probíhala v sedmdesátých letech. 
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U N B O U N D E D 
A M B I T I O N

Prague’s Masaryk Station area is set for a major facelift now being mapped out by Zaha 
Hadid’s studio. Buildings by the brilliant architect can be found around the world, from 
Beijing to Bratislava. Although Zaha Hadid died last year, her visionary legacy lives on.

aha Hadid was born in 1950 into 
a well-off  family in Baghdad. 
A� er the repressive Baath regi-

me took power in Iraq in the 1970s, she 
began architectural studies in London, 
where her remarkable talent soon 
blossomed. “We called her the inventor 
of the 89 degrees. Nothing was ever at 
90 degrees,” said the Greek architect 
Elia Zenghelis, whose Ro� erdam prac-
tice became Hadid’s fi rst professional 
home.

P I O N E E R  W O M A N
Although she set up her own studio 
back in 1980, Hadid’s fi rst built project 
did not see the light until 1993 – a fi re 
station for the Vitra factory in Germany. 
Her real breakthrough came 10 years 
later with the Rosenthal Center for Con-
temporary Art in Cincinnati, Ohio. Her 
design, described in the The New York 
Times as the most signifi cant American 
building since the Cold War, brought 
her the Pritzker Architecture Prize – 
the “Nobel Prize” for architects, which 
she became the fi rst woman to hold.

The fi rst of Hadid’s permanent buil-
dings to take shape in her adopted home 
of Britain had to wait until 2006. Six 
years later she was honored as a Dame 
Commander of the Order of the British 
Empire for her services to architectu-
re. For London, she designed the fi rst 
temporary Serpentine Gallery Pavilion 
in 2000 and the permanent addition 
to the Serpentine Sackler Gallery in 
2013. Last year the Winton Mathematics 
Gallery at the Science Museum opened, 
embodying her love of math and tech-
nology in physical form. Zaha Hadid 
is also the author of the BMW Central 

Building in Leipzig, the Phaeno science 
center in Wolfsburg, and Rome’s MAXXI 
Museum. She also designed museums in 
Copenhagen and Glasgow, while outside 
Europe she designed the Guangzhou 
Opera in south China, Abu Dhabi’s 
Sheikh Zayed bridge and the Broad Art 
Museum in Michigan. One of her most 
dynamic projects is the breathtaking 
Heidar Aliyev Center in Baku, the capi-
tal of Azerbaĳ an.

C O M I N G  S O O N  T O  P R A G U E
Hadid was also a highly praised de-
signer. The Czech lighting fi rm Lasvit’s 
design collaboration with her is not the 

famous architect’s only Czech connec-
tion, however. In the coming years her 
studio’s proposal for a large offi  ce/retail/
residential complex, interspersed with 
public spaces, will transform the area 
around Prague’s Masaryk Station and 
the Florenc district. The fi rst offi  ce 
building for this urban renewal project 
known as the Central Business District 
will break ground on Na Florenci street 
in 2019.

Czech architect Jakub Klaška 
joined Hadid’s London practice seven 
years ago and is part of the team develo-
ping the project, which includes roofi ng 
over the railroad tracks behind Masaryk 
Station to open up the surrounding 
area. “In a revitalization project you’ve 
got to think about how to re-connect 
the city, what doesn’t work and how to 
improve it,” he says. 

Some of Hadid’s work was criticized 
for its grandiosity, when for instance 
the Japanese government scrubbed the 
the stadium she planned for the 2020 
Tokyo Olympics over rising costs. She 
was also stung by the media exposure of 
the dangerous working conditions for 
migrant workers building structures 
designed by her and other high-profi le 
architects for the Qatar World Cup in 
2022.

Zaha Hadid died of heart failure 
in Miami in the spring of 2016. Over 
her working life she oversaw the 
astonishing number of 950 projects 
in 44 countries. She “served the world 
through her creativity, and in losing her, 
the whole world has lost one of the great 
energies that served the community,” 
commented Haider al-Abadi, the prime 
minister of Iraq, her native land.

Z A H A  H A D I D

Z
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N O V Ý  Z É L A N D

Z E M Ě  Z T Ě L E S N Ě N Ý C H
L E G E N D

Je od nás daleko. Posun v čase skoro půl dne, v letadle strávíte více 
než 22 hodin a urazíte přes 19 400 km. Cesta opravdu dlouhá,
ale stejně všichni, co tam byli, se občas zasní – tam bych se vrátil.
Ti, kdo tam nebyli, se tam chystají nebo to plánují. Nikdo neřekne, 
tam bych nejel. „Tam“ je sice daleko, ale v „tam“ je hezky, vidět 
„tam“ stojí za to. Tam má jméno Nový Zéland.
TEXT Hynek Adámek  FOTO Vlaďka Kennett a Martin Jelínek 
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Z E M Ě  Z T Ě L E S N Ě N Ý C H
L E G E N D

usíte zatočit glóbusem a podívat se 
na druhou stranu polokoule. Nový 
Zéland leží trochu izolovaný až 

v jižní části Tichého oceánu. Z dálky 
jsou patrné hlavně dva ostrovy, pojme-
nované jednoduše Severní a Jižní. Nový 
Zéland má 268 680 km2, což je o trochu 
méně, než má Japonsko, a od nejbližší 
pevniny, Austrálie, jej dělí skoro 2 000 
km Tasmanova moře. První Evropan, 
který ho spatřil a zanesl do map, byl 
Holanďan, mořeplavec Abel Tasman. 
Psal se rok 1642. Druhý byl až v roce 
1769 kapitán James Cook. Oba se setkali 
s Maory, domorodými obyvateli, kteří se 
zde usadili už v 9. století nebo snad ještě 
o něco dříve.

Ř E Č Í  L E G E N D
Maorové tady byli první a o vzniku své 
domoviny mají spoustu legend. Třeba 
tu o Mauim, který využíval kouzel, aby 

k sobě nalákal obrovská hejna ryb. Jednou prý přemluvil své 
závistivé bratry, aby s kánoí vypluli daleko od břehů Hawai-
ki – starobylého domova Maorů. Na širém moři Maui na rybí 
hák, vyrobený z čelisti jednoho z jeho předků, chytil rybu tak 
velikou, že měla na sobě stromy, domy i lidi. Maui rozkázal 
bratrům, aby se ničeho nedotýkali, než se z Hawaiki vrátí 
s knězem, jenž z ryby sejme posvátnou kletbu. Chamtiví bratři 
ale na jeho návrat nečekali. Začali rybu rozřezávat a jíst. Ta se 
v agonii zmítala a kroutila a tím se na ní vytvořily hory a údolí. 
Tak byl podle pověsti vytvořen Severní ostrov, který svým tva-
rem připomíná rybu, s pusou v zátoce u Wellingtonu, ocasem 
v protáhlém Northlandu a hřbetní ploutví na východním mysu. 
Mauiho kánoe se stala Jižním ostrovem a její kotva ostrovem 
Stewartovým. Krásných legend o vzniku světa je spousta, ale 
na této polynéské je zajímavé i to, že v době jejího vzniku Poly-
nésané neměli žádné mapy. 

Z E M Ě P I S
Geologický původ Nového Zélandu se blíží k legendě. Oba 
hlavní ostrovy mají vysoké hory zvrásněné pohybem paci-
fi cké tektonické kry, která se zasouvá pod kontinentální 
indo-australskou kru. Severní ostrov leží v místě, kde se obě 

M
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gigantické desky o sebe třou. Výsledkem 
je vulkanická činnost, jež zde vytvořila 
sopky a termální oblasti. Více na jihu 
se rozeklané kopce svažují a přecházejí 
v roviny a pobřežní nížiny. Jižní ostrov od 
Severního odděluje 26 km široký Cookův 
průliv. Tady dominují vrcholky Jižních 
Alp s ledovci. Nejvyšším vrcholem 
Jižního ostrova a Nového Zélandu vůbec 
je Mount Cook (3 754 m). Na východ od 
Jižních Alp se rozkládá Canterburská 

nížina, největší rovina na Novém Zélandu. Na samém jihu se 
pak do ní zařezávají úzké 
 ordy. Působení přírodních sil je na 
Novém Zélandu vidět na každém kilometru a během milionů let 
zde vznikla rozmanitá krajina, kterou byste na tak malém paci-
fi ckém souostroví neočekávali. Sněhem pokryté hory, kamenité 
pláně, 
 ordy a ledovci vyhloubená údolí, vulkanické náhorní 
plošiny, sopečné kužely, písečné duny a oblasti neprostupných 
pralesů.

Pro klikatou cestu k sebevědomému a samostatnému Nové-
mu Zélandu bylo důležité, že Maorové se díky smlouvě z roku 1841 
stali rovnoprávnými občany. Tehdy tvořili  12 % celkové populace 
a smlouva se stala základem pro vybudování novozélandské 
národní identity. V roce 1907 se Nový Zéland stal nezávislým 
státem, ale teprve od 11. prosince 1931 je fakticky nezávislý 
v rámci Commonwealthu. Dnes už je samozřejmě daleko více 
spojený s Austrálií a dalšími státy jižního Tichomoří.

Zajímavá krajina s historií, původní obyvatelé a novodobí 
osadníci, setkání jejich kultur – to vše je základ mixu, který 
láká návštěvníky na Nový Zéland. 

Zajímavá krajina s historií, původní
obyvatelé a novodobí osadníci, 

setkání jejich kultur – to vše je základ
mixu, který láká návštěvníky.

Zima v Glenorchy (severní konec 
jezera Wakatipu na Jižním ostrově).    
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Největší mýty našich ces-
tovatelů o Novém Zélandu 
z pohledu Vlaďky Kennett, 
honorární konzulky ČR na 
Novém Zélandu

Nový Zéland je 100% pure – 
green and clean. 
Není. A už nikdy nebude. 
Kvůli intenzivnímu farmaření 
už nemůžete vlézt do každé 
řeky a bez obav se vykoupat. 
Stejně tak se všude nenapijete 
z jakéhokoliv potoka. Díky 
malé populaci v poměru k roz-
loze země se všechno zdá 
zelené a čisté, ale statisticky 
to tak není.

Nový Zéland je svobodná 
země – můžete si jít, kam 
se vám zachce a kam oko 
dohlédne. 
Opak je pravdou. Volný pohyb 
je zde VELMI silně omezen, 
ohrady farem lemují takřka 
každý kilometr silnice, a pokud 
se nejedná o soukromou 
farmu či high country station, 
pak jde o nějakou přírodní 
rezervaci, národní park nebo 
je vegetace tak hustá, že 
stejně nemáte šanci se někam 
prodrat.

Nový Zéland je mystický ráj 
jako v Pánu prstenů. 
Jasně že není. Nový Zéland je 
země jako každá jiná, se svými 
problémy, s dobrým i špatným. 
Všude je chleba o dvou kůr-
kách. Pro někoho to může být 
ráj, pro jiného naopak země, 
kde by absolutně nemohl žít. 

„Nový Zéland je fantastická 
země s velmi specifi ckou, uni-
kátní atmosférou a skvělými 
lidmi, kteří mají v mnoha ohle-
dech společensko-hodnotový 
žebříček nastavený trochu 
jinak než u nás. Morálka, oce-
nění, čestnost, ohleduplnost, 
slušnost, nezištná pomoc – to 
všechno mýtus rozhodně 
není.“

M Ý T Y
O  N O V É M
Z É L A N D U
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Jde to i s dítětem — jednodenní túra 
v národním parku Mount Cook. Park 
vyhlášený už v roce 1953 má 140 
vrcholů vyšších než 2 000 m a 72 
pojmenovaných ledovců.                                                                                                                                        
Foto: Kamila Strachoňová  

Č E S K Á  S T O P A
První Češi na Novém Zélandu? Jejich 
stopy najdete v Puhoi – vesničce (název 
znamená „pomalá voda“) ležící asi 
60 km severně od Aucklandu. Založili ji 
čeští přistěhovalci, původem ze Stodu 
u Plzně. Sem je v roce 1863 přilákala 
nabídka půdy zdarma. Začátky nebyly 
lehké. Půda byla opravdu zdarma, ale 
nebyla kultivovaná. Jediné, co zde naši 
emigranti našli, bylo zarostlé údolí 
s malou říčkou. S podporou místních 
maorských kmenů se jim ale poda-
řilo buš vymýtit a založit vesnici. Na 
první pohled se Puhoi neliší od jiných 
vesniček na Novém Zélandu. Tady je ale 
Bohemian Museum a v kostele sv. Petra 
a Pavla najdete v oknech napsaná česky 
znějící jména Straka, Schischka. 

Nový Zéland se objevil i v našem 
prvním cestopise z Antarktidy. Václav 
Vojtěch, první Čech v Antarktidě, právě 
zde v listopadu 1928, v přístavu Dune-
din, defi nitivně přemluvil legendárního 
polárníka Richarda Byrda, aby jej zařa-
dil do své americké vědecké expedice. 
V roce 1929 pak na novozélandských 
ledovcích Vojtěch trénoval expediční 
psy pro osádku v Antarktidě. 

Dnes žĳ e na Novém Zélandu trvale 
kolem tisíce Čechů. Jejich počty se rok 
od roku pomalu zvyšují. Statistika uvá-
dí, že se tady živí turismem jen cca 
8 % populace, ale cestovní ruch činí 
20 % příjmů země. V roce 2015 navštívilo 
Nový Zéland asi 3,5 milionu turistů, při 
počtu obyvatel přibližně 4,5 milionu. 
Číslo každoročně roste, ale zatím je 
Nový Zéland pro turisty stále otevřený. 

A U T O ,  N E B O  A U T O B U S ?
Kvůli tomu je největší problém pro 
všechny návštěvníky odpověď na základ-
ní otázku: Jak se zde pohybovat? Autem, 
nebo místní dopravou? „Určitě autem. 
Dostanete se všude, kam potřebujete, ale 
hlavně i na místa mimo hlavní turistic-
ký proud. A když autem, tak takovým, 
ve kterém se dá přespat, protože je tu 
spousta kempů. Ovšem pokud chcete 
zažít opravdové dobrodružství a dostat 
se více do divoké přírody, nesmí být 
obytňák zase moc velký, aby mohl projet 
po nezpevněných cestách a mohli jste 
nocovat na krásných místech. Samozřej-
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mě tam, kde je to dovoleno,“ říká Roman 
Hlaváč o svých zkušenostech z měsíc 
trvající cesty.

Pravda je, že pokud strávíte na 
Novém Zélandu jen několik týdnů, 
vyplatí se auto z půjčovny. Pokud je váš 
pobyt delší, je výhodnější koupit starší 
vůz a následně jej zase prodat. Roman 
Hlaváč doplňuje: „Rezervujte si vůz 
v půjčovně, zejména když chcete nějaký 
obytný, co nejdříve. Asi tak šest měsíců 
dopředu, protože v hlavní sezoně 
(prosinec–únor) jsou, hlavně ty cenově 
výhodnější, beznadějně vyprodané.“

U výběru trasy platí „tisíc lidí, tisíc 
chutí“. Vynechat byste ale určitě neměli 
maorskou Rotoruu a její termální okolí, 
národní park Tongariro s jeho Mount 

Ruapehu, nejvyšší horou Severního ostrova. Na Jižním ostrově 
pak národní park Abel Tasman, stojí za to zajet i do Jižních Alp 
a pohlédnout na velikány Mount Cook a Mount Tasman s jejich 
ledovci. 

Rad a doporučení je na různých webech spousta, ovšem 
chybí speciálnější témata. Co Nový Zéland s dětmi? Martin 
Jelínek tam pobýval s ženou a dvouletou dcerou. Měsíc. „Cesta 
s dítětem je relativně snadná. Do Soulu dcera celý noční let 
spala, na Zéland pak dorazila plná energie, pořád si chtěla hrát 
a my padali únavou. Výhoda pronajatého auta tady byla nespor-
ná. Dcera získala pevný bod, kolem kterého se vše odehrávalo, 
a my za špatného počasí jen rozložili spací sekci a vytvořili 
jsme jí prostor na hraní. Operativně jsme byli s vařičem v autě 
schopni kdykoliv a kdekoliv pro ni připravit jídlo a tak dále. 
Myslím, že tento způsob byl přĳ atelnější, než kdybychom 
cestou střídali různé hotely a motely. Pochopitelně jsme s ní 
nepodnikali vícedenní přechody, ale i tak jsme si přišli na své. 
Mnohdy jsme za to byli i rádi, protože u jednodenních ochut-
návek treků nejsou povinné registrace a rezervace kempů, 
které mají omezenou kapacitu. S krosničkou na zádech jsme si 
prošli i slavné Tongariro Crossing na Severním ostrově, kousek 
Queen Charlo� e treku v Marlborough Sounds, Abel Tasman 
treku ve stejnojmenném národním parku na severu Jižního 
ostrova,“ vzpomíná Martin Jelínek. „A co o cestě jednou řekne 
naše dcera? Asi: Nový Zéland? Tam jsem byla, ale nic si z toho 
nepamatuji. Ale to už necháme na ní.“  

Poloostrov Coromandel je jakousi zmenšeninou celého Nového Zélandu. Narazíte zde na původní kauri 
pralesy, písečné pláže s termálními prameny i těžko přístupné hory. Nachází se tady i fotografi cký hit většiny 
tištěných průvodců — vápencová jeskyně Cathedral Cove.

Vynechat byste určitě neměli
maorskou Rotoruu a její termální okolí,
národní park Tongariro s Mt. Ruapehu,

nejvyšší horou Severního ostrova.
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W H E R E  L E G E N D S 
L I V E  O N

he ones who were here fi rst, the 
Maori, have scores of legends 
about the origin of these islands. 

One tells of how the jealous brothers of 
the hero Maui began cu� ing pieces from 
a gigantic fi sh he had caught and eating 
it, and in its painful writhing the fi sh 
created the hills and valleys of the North 
Island – which really does resemble a 
fi sh, but of course the Maori had no 
maps to tell them so. Amid the chaos 
Maui’s canoe transformed into South 
Island.

G E O G R A P H Y  L E S S O N
The geological story of New Zealand has 
something in common with the drama of 
the legends. The movement of the Pacifi c 
plate sliding under the continental Indo-
-Australian plate threw up high moun-
tains on both main islands, creating vol-
canoes and thermal areas. Cook Strait, 
26 km wide, divides North Island from 
its southern sister, dominated by the 
Southern Alps and the country’s highest 
peak, Mount Cook (3754 m). The impact 
of natural forces acting over millions of 
years strikes every visitor: snow-covered 
ranges, rocky plains, 
 ords and glaci-
er-carved valleys, volcanic cones, sand 
dunes, impenetrable ancient forests.

A key event in this land’s path to 
self-confi dence and national identity 
occurred when the Maori achieved equal 
status in 1841. New Zealand became 
independent in 1907, although true 
practical independence within the 
British Commonwealth came only in 
1931. Today the country’s closest ties are 
to Australia and the other South Pacifi c 
island nations.

S E T T L E R S  A N D  T O U R I S T S
Czechs fi rst came to the village of Puhoi, 
about 60 km north of Auckland, in 1863 

to take up an off er of free land. The 
story is told in the Bohemian museum 
here.

Statistics say that “only” eight 
percent of the population make a living 
through tourism, although the tourism 
industry contributes one-fi � h of the 
country’s economy. About 3.5 million 
visitors arrived in 2015, not much less 
than the total population of 4.8 million. 
Visitor numbers are rising every year, 
but New Zealand remains very welco-
ming to tourists.

G E T T I N G  A R O U N D
Many visitors fi nd that the best way to 
see the country is by car rather than 
relying on local transport. 

If you’re planning to rent a car, espe-
cially a camper, reserve well in advance. 
“About six months ahead, because in 
high season (December–February) cars 
are hopelessly booked up, especially 
the more aff ordable ones,” says Roman 
Hlaváč, who spent a month exploring the 
country.

Whatever means of transport you 
choose, one place not to miss is the Ma-
ori town of Rotorua and nearby thermal 
springs, Tongariro National Park and 
Mount Ruapeho, highest point of the 
North Island. Some of South Island’s 
favorite destinations are Abel Tasman 
National Park and the Southern Alps 
with views of the glaciated Mount Cook 
and Mount Tasman.

Having a car is defi nitely a plus 
when traveling with children, says 
Martin Jelínek. “With a child carrier on 
our backs we did the famous Tongariro 
Crossing on the North Island, part of the 
Queen Charlo� e trek in the Marlborou-
gh Sounds, and the Abel Tasman trek 
in Abel Tasman National Park,” Martin 
explains.

A time change of almost half a day, 22 hours’ fl ying time, almost 20,000 kilometers 
… a long trip, for sure. But everyone’s who has been there says they’ll return one day. 
“There” may be far, but “there” is worth seeing. “There” has a name – New Zealand.

N E W  Z E L A N D

The biggest myths Czech 
visitors hold about the country, 
as told by Vlaďka Kennett, 
honorary counsel of the Czech 
Republic in New Zealand:

New Zealand is 100 percent 
pure, green and clean. 
It’s not and never will be. It 
may look that way, but becau-
se of intensive farming, it’s no 
longer true that you can swim 
in any river without fear, or 
drink from any stream. 

New Zealand is a free coun-
try where you can go where-
ver your heart desires.
The opposite is true – free 
movement is very highly 
restricted, whether on a farm 
or high country station, or in 
a natural reservation or natio-
nal park. 

New Zealand is a mystic 
paradise as seen in
Lord of the Rings.
Of course it isn’t. New Zealand 
is a country like any other, with 
its problems, its good and bad 
sides. For some it may be a 
paradise, but for others it could 
be absolutely impossible to 
live here.

“New Zealand is a fantastic 
place with a very special and 
unique atmosphere and won-
derful people,” she underlines.

N E W
Z E A L A N D
B I G G E S T
M Y T H S
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D R O N Y  P O M Á H A J Í

Znáte to povzdechnutí: Kdybych se tak mohl proměnit 
v mušku a být u toho… Včera pohádka, dnes realita. Lehké 
řiditelné drony s kamerami jsou přesně takovými muškami. 
Jenže místo zvědavého pokukování tvrdě pracují.
TEXT Ivan Adamovič  FOTO Michal Ivánek a Land of Drones

O K O  N A 
O B L O Z E
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polečnost Land of Drones sídlící v přízemí pražského 
Orea Hotelu Pyramida vypadá na první pohled jako ob-
chod s drony. A také jím je, ale zdaleka nejen tím. Jejich 

drony si totiž nemusíte jen kupovat, můžete si je i najmout. 
Třeba k výškovým pracím, kvůli kterým byste jinak museli 
stavět nákladná lešení, vypravovat helikoptéry nebo vysílat 
odvážlivce do špatně přístupných míst.

Za tímto účelem není vždy zapotřebí používat velké 
a nákladné drony, nesoucí těžké profesionální kamery či 
foťáky. Srovnatelnou práci zastanou i menší drony s podob-
nou výbavou. Ve vzduchu na jedno nabití vydrží až 25 minut, 
vyvinou rychlost až 70 km/h a můžete s nimi teoreticky odletět 
do vzdálenosti několika kilometrů (toto je ovšem po právu 
limitováno platnou legislativou).

Tou podstatnou věcí je ale kamera upevněná na stabilizo-
vaném závěsu. V Land of Drones používají kamery Zenmuse, 
a to jak běžné, tak s vyměnitelným objektivem nebo termální. 
Celé zařízení se výtečně hodí v roli pomocníka při facility ma-
nagementu. Což se zase hodí skupině Cimex, jejiž součástí je 
hotelový řetězec Orea Hotels & Resorts a několik administra-
tivních budov. Cimex a Land of Drones tak fungují v příkladné 
synergii.

C O  O K O  N E V I D Í
Co všechno může takový dron zjistit? Je toho opravdu hodně. 
Termální kamery poslouží při zjišťování úniků tepla či za-

Pomocí dronů je možné snadno vytvářet ortofotomapy, natáčet na těžko 
přístupných místech, jako je třeba žižkovský vysílač, pomáhat na stavbách nebo 
získávat podklady pro tvorbu 3D modelů budov.

tékání. Netěsnící spáry či otvory jsou 
v barevném rozlišení kamery výborně 
vidět a jejich vyřešení může ušetřit za 
vytápění. S běžnými kamerami může 
dron jako ona pověstná muška létat 
kolem budovy a provádět inspekci 
dešťového svodu, střechy, hromosvodů 
a dalších důležitých prvků.

Kamera může ukládat fi lm do pamě-
ti, ale lze jej i streamovat v reálném čase. 
Tým z Land of Drones nabízí své služby 
v širokém spektru. Člověk by si řekl, že 
takové věci si může kdekdo provést sám, 
stačí si koupit dron s kamerou. Ale tak 
jednoduché to není. Samotný dron a ka-
ždý jeho pilot totiž musejí být registro-
vaní u Úřadu pro civilní letectví, je nutné 
znát četné předpisy a dron musí být 
pojištěný. Jen příručka pro provozování 
leteckých prací s drony mívá nezřídka až 
150 stran!

Další zajímavou schopností kame-
rami vybavených dronů je zjišťování 
objemu velkých objektů s přesností 
v jednotkách procent. Představte si, že 
potřebujete přemístit z jedné stavby 
na druhou hromadu písku. Kolik pro 
ni objednat nákladních vozů? Dron 
hromadu vyfotografuje, změří a z do-
daných dat pak tým expertů vypočítá 
její objem. Rozdíl může činit i několik 
nákladních vozů, které by se vám jistě 
hodily někde jinde.

Lze provádět i inspekci fotovoltaic-
kých elektráren s kolektory rozloženými 
na velkých plochách. Termokamera 
dokáže snadno zjistit, které články jsou 
nefunkční a potřebují vyměnit. Velké 
možnosti jsou pak v geoinženýringu. 
Termokamera ukáže například místo, 
kde vyvěrá podzemní pramen, nebo lze 
posléze v postprodukci sestavit ortofo-
tomapu nějakého území.

N A F I L M O V A T 
A   V Y M O D E L O V A T
Dalším krokem je vytváření 3D mo-
delu vyfotografovaného objektu. Ten 
vám v Land of Drones vyrobí na klíč. 
V současné době probíhá spolupráce 
s Národním památkovým ústavem, kte-

SDrony jsou 
užitečné, ale 
mohou být 
i nebezpečné. 
Proto je jejich 
užívání omezeno 
zákony.
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rý si zadal vytvoření 3D modelu hradu 
Landštejn. Model se bude hodit při 
promýšlení a plánování restauračních 
prací na objektu. Model hradu si můžete 
v počítači dle libosti otáčet, prohlížet 
a proměřovat, virtuálně provádět opravy 
a sledovat, jak by vypadaly.

Sluha pražské univerzitní knihovny 
Antonín Langweil, který se v 19. století 

lepil s věrným modelem Prahy, by dnes 
zplakal nad výdělkem. Dronu by s nad-
sázkou řečeno stačilo několik přeletů 
nad červenými střechami, pár hodin 
postprodukce a 3D model odeslaný do 
3D tiskárny. Zmenšený model Prahy 
by tak byl vytvořen raz dva a netrval by 
jedenáct let jako Langweilovi.

Oproti konvenčním metodám při-
náší využívání dronů obrovskou časovou 
i fi nanční úsporu. Navíc se tak v reálném 
čase získávají přesná data, která je mož-
né dál zpracovávat. Moderní stavebnictví 
například prochází velkou digitální 
revolucí související se zaváděním buil-
ding information ma nagementu (BIM), 
informačního systému, jenž obsahuje 
všechna potřebná data o budově během 
celého jejího cyklu. Jeden z propagátorů 
tohoto systému, šéf technologické spo-
lečnosti Bentley Systems Alan Lamont 
o tom letos hovořil na pražské konfe-
renci Průmysl 4.0. „Lidé na stavbách 
ztratí 40 procent času tím, že pátrají po 
informacích, kterých se jim nedostává,“ 
uvedl pro deník Hospodářské noviny.

Dron nakonec může sloužit i jako 
hlídač stavby. S jeho pomocí může 
stavebník sledovat množství pracovníků 
na stavbě i časový postup prací. Tam už 
ale může nastávat kolize se zákonem, 
protože dron obecně nesmí přelétat tře-
tí osoby, ba ani cizí stavby bez souhlasu 
jejich vlastníků. 

Land of Drones, from its base in Prague’s Orea Hotel Pyramida, 
looks at fi rst sight like a drone shop. And it is, and more. Here 
you can buy a drone or rent one, for business or fun.

Drones can be reliable helpers for facility managers like 
Cimex, managers of the Orea Hotels & Resorts chain and 
several offi  ce buildings. Cimex and Land of Drones cooperate 
in mutually benefi cial synergy.

W H A T  T H E  E Y E  C A N ’ T  S E E
Land of Drones cra�  are equipped with standard and ther-
mal cameras by Zenmuse. Thermal cameras can fi nd where 
heat is escaping from a building. A standard camera is like 
the proverbial fl y on the wall, inspecting gu� ers, roofs, and 
other important elements, and can save video to memory or 
live-stream to the operator.

Drone-mounted thermal cameras can also scan large-sca-
le solar arrays for non-functioning units and help engineers 
locate underground springs.

A   B U I L D E R ’ S   B E S T  F R I E N D 
Drones are also ideal aides in making 3D images. Land of 
Drones builds drones to order for jobs like the National Heri-
tage Institute’s 3D model of  Landštejn Castle, which will help 
experts design and plan restoration work.

Compared to conventional methods, the use of drones 
brings huge savings of time and money, especially now as the 
construction industry is going through a great digital revolu-
tion and adopting systems to manage the vast amount of data 
collected during a building’s construction cycle.

Výšku stoupání dronů
reguluje zákon o vzdušné
dopravě, ale horizontálně
s ním můžete stovky
metrů daleko. Díky
streamování obrazu je vaším 
prodlouženým zrakem.

E Y E  I N
T H E  S K Y
What if you could be a fl y on the wall? 
Yesterday’s fairy tale is today’s reality, in 
the form of highly maneuverable drones 
that not only look, but work for you.

D R O N E S
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F A S H I O N  A T T A C K

N O U Z O V É
P Ř I S TÁ N Í
Nouzové přistání může být nepříjemná 
komplikace, ale taky začátek zajímavého 
dobrodružství — zvlášť v případě,
že najdete azyl v příjemném horském 
hotelu, jako je Orea Resort Horal
ve Špindlerově Mlýně.
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O N A / S H E :  šaty French Connection,
7 599 Kč; boty Mango, 1 299 Kč; náušnice
Zara, 299 Kč; bunda Zara, 2 599 Kč

O N / H E :  skinny džíny New Yorker,
999 Kč; kožené kotníkové boty
Aeronautica Militare, 10 599 Kč; košile 
Aeronautica Militare, 3 499 Kč; kožená 
bunda Aeronautica Militare, 35 999 Kč; 
hodinky Steinhart, 12 600 Kč

FOTO Petr Kurečka  MAKE UP Kamila Brunias
STYLING Alena Šafratová  
MODELOVÉ Natálie Koloušková, Patrik Csesznok
MÍSTO Orea Resort Horal Špindlerův Mlýn
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O N A / S H E :  blůza Zara, 799 Kč; sukně French Connection, 3 249 Kč; kabelka Chanel; lodičky ldo, 2 590 Kč
O N / H E :  košile Zara, 899 Kč; kalhoty Zara, 899 Kč; Apple Mac Book iStyle, cena od 33 990 Kč;
hodinky Steinhart, 12 600 Kč
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O N A / S H E :  hedvábná košilka Palmers, 1 649 Kč; 
hedvábné šortky Palmers, 1 349 Kč; náhrdelník Zara, 
599 Kč; šála z umělé kožešiny Asos.com, 599 Kč
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O N / H E :
kožená bunda Aeronautica 
Militare, 29 999 Kč; mikina 
Aeronautica Militare, 5 199 Kč; 
tričko s dlouhým rukávem 
Aeronautica Militare, 1 899 Kč;
skinny džíny New Yorker, 999 Kč
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O N A / S H E : krajkové body Palmers, 2 699 Kč; kabát H&M, 
1 999 Kč; kalhoty Aeronautica Militare, 5 299 Kč 
O N / H E :  kožená bunda Aeronautica Militare, 39 999 Kč; 
tričko Reserved, 299 Kč; skinny džíny New Yorker, 999 Kč

Ve vyhlášeném letovisku zimních sportů v Krkonoších naleznete 
Orea Resort Horal Špindlerův Mlýn (www.orearesorthoral.cz).
Je situován v části zvané Svatý Petr, 15 minut chůze od 
stejnojmenného lyžařského střediska. Centrum Špindlerova 
Mlýna je vzdáleno 1,5 km. Můžete přijet autobusem přímo před 
hotel nebo třeba autem se službou HoppyGo jako my.

N A  P R A C O V N Í 
S C H Ů Z K U  T E S L O U , 
N A  V Ý L E T 
K A B R I O L E T E M

Sdílená ekonomika je trend, který zažívá 
obrovský boom po celém světe. Naproti 
tomuto trendu jdou i české start-upy. Jedním 
z nich je i carsharing HoppyGo, služba, která 
spojuje lidi, kteří potřebují auto, s těmi, kteří 
ho mohou půjčit. 

Máte obchodní schůzku v jiném městě? 
Není problém. Na HoppyGo najdete více než 
300 aut pro všechny příležitosti. Díky sdílení 
aut můžete přes týden jezdit nejmoderněj-
ším elektromobilem, zatímco o víkendu se 
kochat na výletech v luxusním kabrioletu. 
Svézt se můžete třeba první sdílenou Teslou 
v České republice. S HoppyGo si zkrátka 
vyberete auto, které zrovna potřebujete. 
Podobně, jako si vezmete jiné boty do divadla 
a jiné na pláž.

HoppyGo funguje v současnosti v Praze 
a v Brně. Auta patří lidem, kteří je nechtějí 
nechat jen tak nečinně zahálet na parkovišti. 
Vše funguje rychle a pohodlně přes mobilní 
aplikaci, kterou si stáhnete na Google Play či 
iTunes. Pak už si stačí jen vybrat, čím chcete 
jet, poptat auto a appka vás propojí s jeho 
majitelem. Vše zastřešuje HoppyGo, které 
zajišťuje bezpečnost výpůjčky a to společně 
s pojišťovnou Allianz. 

HoppyGo fandí i známé osobnosti. Auta 
pravidelně vozí zpěvačky Emmu Smetanu 
a Katarzii. Na turné s dodávkou od lidí zase 
vyrazila skupina Prago Union. HoppyGo se 
líbí i Ondřeji Kobzovi, známému kavárníkovi 
a podporovateli komunitního žití: „Nemusíte 
řešit pojištění a pomůžete svému městu,“ 
říká. Tak se k nim přidejte a zažĳ te carsha-
ring na vlastní kůži.

 W W W . H O P P Y G O . C Z
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TEXT Lenka Komrsková  FOTO archiv autorky

Módní trendy určené pro 
podzim a zimu 2017/2018 
navrací staré známé hity 
zpátky do exkluzivních 
výloh designových značek. 
Samozřejmě v novém 
kabátě! Seznamte se s naším 
výběrem top 3 trendů 
a dejte šanci metalickému 
lesku, džínovině či sytě 
růžové barvě.

Make it new is the theme 
of this autumn/winter 
season. Classic patterns, 
old favorite materials, 
retro looks – even the 
funky plastic mac – all 
given new life. 

H E A V Y 
M E T A L
Metalického trendu se 
návrháři zřejmě nehodlají jen 
tak vzdát a raději si pohrávají 
s myšlenkou, který tón zrovna 
vyšlou na výsluní. Tentokrát se 
na vrchol dostalo čisté stříbro 
v extravagantním pojetí. Jasně 
to předvedla značka Chanel 
na odvážné péřové bundě 
a ještě extravagantnější kom-
binace se objevila u brandu 
Comme des Garçons. Prefe-
rujete-li jiné kovy, zahalte se 
třeba do hřejivého zlata. Uni-
kátní overal najdete u Michael 
Kors Collection, jemné večerní 
šaty zase prezentoval label 
Bottega Veneta. Nedržte se 
jen klasické metalické palety, 
dejte lesk jakékoliv barvě. 
Limetkově zelenou předvedla 
značka Emilio Pucci, růžové se 
zase zhostil Chanel.

T H E
L I G H T N E S S
O F  M E T A L
The metallic trend resonates 
in extravagant tones this 
season. Chanel goes silvery 
with a bold down jacket and 
Comme des Garçons does 
it in even more extravagant 
combinations. Look for the 
unique overall from Michael 
Kors Collection or Bottega 
Veneta’s delicate evening 
gowns. Emilio Pucci goes 
for metallic lime-green and 
Chanel prefers pink.

T R E N D Y  S E Z O N Y
T O P  3 F A L L  2 0 1 7 / 2 0 1 8 

F A S H I O N  T R E N D S
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N Á V R A T 
D E N I M U 
Nádech devadesátých let 
pocítíte v módním hitu, jímž 
se stal vzhled vytvořený 
pomocí čistě džínových neboli 
denimových kousků. Ano, už 
se nemusíte rozhodovat, zda 
zvolit džínovou bundu, nebo 
raději kalhoty. U návrhářské 
elity vyhrála kombinace obojí-
ho. Nebojte se obléct si coko-
liv denimového a v jakémkoliv 
množství, nemůžete šlápnout 
vedle. Pustit se můžete i do 
kontrastních detailů, ale jen 
mírně. Inspirujte se u Diora, 
kde doplnili jednu z přehlíd-
kových kombinací jednodu-
chým bílým tričkem. Tmavou 
džínovinu klidně rozbijte bílým 
rolákem jako v Calvin Klein 
Collection. Stella McCartney 
se oproti tomu vymezila jen je-
diným splývavým doplňkem – 
širokým páskem, jenž zůstává 
v denimové harmonii. 

F U C H S I A  F L A I R
Solid tones are another seasonal trend. 
Miuccia Prada dares to combine various 
shades of pink, while Emilio Pucci 
presents long-sleeved fl uttery-fringed 
dresses for the most special occasions. 
At Armani, decorative details add playful 
contrasts.

D E N I M  N E V E R 
G R O W S  O L D 
A breath of the ’90s blows over seasonal 
denim outfi ts. Be inspired by Dior’s denim/
white T-shirt catwalk combo, or the white 
turtleneck over dark jeans look from Calvin 
Klein. Stella McCartney limits herself to a just 
a wide belt that harmonizes perfectly with the 
denim e� ect.

F U C H S I O V Á 
Z Á Ř E
Designéři se snad pro celý rok 
2017 rozhodli, že bohatě po-
stačí jeden výrazný tón a není 
třeba ho kombinovat s dalšími. 
Tyrkysové a žluté odstíny se 
staly favority, fuchsiově růžová 
však vyhrála na celé čáře. Díky 
jednoduchému barevnému 
záměru nečekejte minimali-
smus ve střizích ani v mate-
riálech a místo toho přivítejte 
třásně a zdobení. Jednolité 
barvě dodají šmrnc, zejména 
na večerních šatech. Miuccia 
Prada se nebála zkombinovat 
více odstínů růžové najed-
nou, zatímco v labelu Emilio 
Pucci se směle pustili do šatů 
s dlouhými rukávy a třásněmi 
vlajícími po celém modelu, 
určeném pro ty nejspeciálnější 
příležitosti. Armani se zase 
ponořil do kontrastů v podobě 
hravých zdobených detailů!
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čem je menu, které jste pro 
nás připravil, vlastně nové?
Nového nic nevymyslíte, ledaže 

byste se chtěli věnovat módní moleku-
lární kuchyni. V současné době se tedy 
kuchaři věnují spíše tomu, aby staré 
recepty uměli prezentovat nově. Třeba 
tím, že je trochu odlehčí. Já jsem vybral 
jelena a sumce, obojí se v našich krajích 
jedlo před staletími. Jedly se i jiné věci, 
lahůdkou módních podniků za první 
republiky byli třeba šneci. Kde je dnes 
na menu najdete?

K A Ž DÝ  D E N
J A K O  Š T Ě D R Ý

Vánoční menu bez kapra 
a bramborového salátu si 
většina z nás nedovede 
představit. Požádali jsme 
šé� uchaře Orea Hotelu 
Pyramida Lukáše Langa, jestli 
by se nepokusil navrhnout 
štědrovečerní pokrm nějak 
jinak, nově. Výsledek nás 
překvapil. I tím, že šlo naopak 
spíše o návrat k tradici.
TEXT Ivan Adamovič  FOTO Martin Mašín

Lukáš Lang je šé� uchařem v Orea Hotelu 
Pyramida. Předtím vystřídal některé 
z nejvýznamnějších pražských restaurací: 
hotel Alcron, hotel Renaissance, Café 
Imperial či La Gare.

V
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Suroviny na 4 porce: 800 g dančího hřbetu, sůl a drcený pepř, 
100 ml červeného vína, 200 ml portského vína, 2 lžíce koňaku, 
12 menších smržů (mražené/sušené), 20 větších žampionů stejné 
velikosti, 2 šalotky, 0,2 l smetany, 0,1 l vývaru, snítek tymiánu; 
0,05 l bílého vína, 2 lžíce oleje, 50 g másla, ½ kg brambor, hrubá 
mouka, 2 vejce, drcené mandle, plátkové mandle, strouhanka na 
obalování

Postup:  Maso očistíme, osolíme a opepříme ze všech stran a poka-
peme olejem. Necháme minimálně dvě hodiny odležet. Kloboučky 
žampionů nakrájíme na čtvrtiny. Smrže naložíme do portského vína. 
Drobně nakrájenou šalotku zpěníme na másle a přisypeme žampio-
ny a snítek tymiánu. Orestujeme dozlatova, přilijeme bílé víno a ne-
cháme vypařit. Dále vývar a smetanu. Přivedeme k varu a zvolna 
lehce zredukujeme. Smrže lehce povaříme v portském a vyndáme.  

Na rozpálené pánvi s olejem maso zprudka opečeme ze všech 
stran a přendáme na pekáček. Vložíme do trouby vyhřáté na 
180–200 °C a pečeme po dobu 4–6 minut. Maso uvnitř musí zůstat 
minimálně růžové. Doporučuji úpravu medium rare, což je cca 
45° C ve středu masa. V pánvi, ve které jsme dělali maso, připra-
víme rychlou omáčku. Pánev zahřejeme, přidáme cukr a necháme 
ho rozpustit. Přilijeme zbytek porta a vína a redukujeme do lehce 
vláčného stavu. Omáčku přecedíme přes jemný cedník do čistého 
rendlíku. Dále přidáme do přecezené omáčky pevné máslo z ledni-
ce, nakrájené na drobné kousky, a důkladně vymixujeme. Omáčka 
se tím zjemní a zahustí.

Odpočinuté maso krájíme přes vlákno asi na dva centimetry 
tlusté plátky a z jedné strany přelijeme omáčkou. 

Krokety: Těsto na bramborové knedlíky určitě umíte všichni. Do 
těsta přidáme drcené mandle a vytvarujeme válečky asi jako na 
čevabčiči. Obalíme v hladké mouce, vajíčku a strouhance, do které 
jsme přidali plátky mandlí. Smažíme v rozpáleném tuku dozlatova.

G R I L O V A N Ý  J E L E N Í  H Ř B E T
S E  Ž A M P I O N O V Ý M  R A G Ú  S E  S M R Ž I ,  P O R T S K O U 
O M Á Č K O U  A   M A N D L O V Ý M I  K R O K E T A M I

Co na Vánoce nabízíte hostům 
hotelu? Často se asi jedná o cizince, 
osloví je česká tradice?
Jsme globalizovaní, musíme se při sesta-
vování menu poohlédnout i po Evropě. 
Dál do světa ale nejdu. Určitě nebude 
chybět vepřový řízek, dnes už je přĳ atel-
ný i kuřecí. Spíše než kapra nabídneme 
třeba mořskou štiku s omáčkou beurre 
blanc. K tomu nemůže chybět cukroví, 
mazanec… Pro cizince bývá velkým 
překvapením houbový kuba, nemůžou 
si ho vynachválit.

Co méně obvyklého se na 
vašem menu ještě najde?
Moc rád připravuji candáta na šalvěji 
s kroupovým rizotem a bylinkovým 
máslem. Výtečná je kuřecí nebo kachní 
galantina, což je drůbež plněná fáší 
z ořezů, v nichž může být zamíchán ko-
ňak nebo sušené ovoce. To jsou recepty, 
které najdete v kuchařkách z 19. století. 
Nebo kachní stehno konfi tované v sádle. 
Můj osobní favorit je kohout na víně. 
To je složitý recept, na přípravu jsou 
potřeba dva dny.

Co pro vás znamená pracovat 
v Orea Hotelu Pyramida?
Je to rozhodně profesní růst. Poprvé 
jsem přímo na pozici executive chef. Je 
to samozřejmě jiné než v předchozích 
podnicích. Jsme převážně konferen-
ční hotel, takže nás jako kuchaře živí 
především bankety, rauty, méně už jídla 
à la carte. Osobně mi to vyhovuje, jsem 
rád, když se hosté u jídla mohou zároveň 
lépe poznat, když mohou přecházet od 
stolu ke stolu. Je to více společenská 
záležitost.

Na co jste obzvláště pyšní?
Zakládáme si na snídaních. Ty jsou bez 
nadsázky na úrovni pětihvězdičkového 
hotelu. Nechybí třeba dva vafl ovače, což 
je zase dobré k tomu, že si lidé čekající 
na vafl i mohou popovídat a navázat 
kontakt. Zásadně nevaříme z poloto-
varů, nenajdete u nás nic instantního. 
Vše si vyrábíme sami, s výjimkou 
pečiva, protože na pekárnu tu nejsme 
zařízení. Zaměřujeme se na sezonní 
potraviny. Máme výhradního dodavatele 
masa, houby bereme také od jediného 
dodavatele Holoubek a pravnuci, vše 
má prvotřídní kvalitu, nad vším máme 
osobní kontrolu. 
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E V E R Y  D AY
A  H O L I D AY 

Suroviny na 4 porce: 800 g očištěného sumce s kůží, 2 fenykly, 
2 pálivé papričky (půlka jedné do másla), 3 lžíce olivového oleje (do 
salátu) + 2 lžíce na brambory, olej na opečení ryby, 0,5 l červeného 
vína, 100 g cukru krupice + 50 g do salátu, 2 citrony na salát a más-
lo, 100g másla, 2 snítky tymiánu, sůl, bílý mletý pepř a drcený černý 
pepř, 12 malých brambor (druh Grenaille)

Postup: Máslo povolíme na pokojovou teplotu a spojíme s citro-
novou šťávou, tymiánem a nadrobounko nakrájenou červenou 
paprikou. Pokud máme malé formičky, dáme máslo do nich. Jinak 
nastříkáme do fólie a zatočíme z toho váleček, který necháme 
ztuhnout v lednici. Fenykl důkladně očistíme, rozřízneme podél-
ně napůl a nakrájíme na co nejtenčí plátky. V misce smícháme 
citronovou šťávu, olivový olej, očištěnou a nadrobno nakrájenou 
feferonku, cukr, sůl a jemně drcený pepř. Metlou vyšleháme tak, aby 
se spojil olej se šťávou. Poté nalijeme směs na fenykl a důkladně 
promícháme. Přikryjeme fólií a necháme asi hodinu ležet v lednici.  
Z cukru uděláme karamel a nalijeme červené víno. Necháme zre-
dukovat na tekutost řidšího medu a odstavíme. Brambory uvaříme 
skoro doměkka a rozkrojíme napůl. Opečeme zprudka na oleji.
Očištěného sumce osolíme, opepříme a položíme na rozpálenou 
pánev, kůží dolů. Kůži opečeme a rybu otočíme. Každou stranu tak 
2–3 minutky, podle výšky fi letu. Na středu talíře vytvarujeme hnízdo 
z fenyklového salátu, navrch fi lety kůží nahoru. Kolem naskládáme 
6 půlek brambor. Na horkou rybu položíme 2 plátky citronového 
másla. Vinnou redukci lžící rozcákáme po talíři. Ozdobíme lístkem 
plocholisté petržele.

Suroviny na 10 porcí: 4 jablka, 0,5 l oleje
na smažení

Těstíčko: 2 vejce, 200 g hladké mouky, 80 ml 
mléka, 80 ml bílého vína, lžíce cukru krupice, 
špetka soli

Sorbet: 500 g cukru krupice, 1 l studené vody, 
0,02 l vodky, 2 g mleté skořice, 1 citron (na 
šťávu)

Postup: Smícháme v hrnci 0,5 l vody s cukrem 
a na zapnutém sporáku zahřejeme těsně pod 
bod varu, pomalu redukujeme na 3/4 obsahu. 
Přisypeme skořici, přidáme citronovou šťávu 
a důkladně promícháme. Vrátíme na zapnutý 
sporák, přilijeme ½ l studené vody a přivedeme 
k varu. Jakmile začne vařit, sundáme ze spo-
ráku, přilijeme vodku a přecedíme přes jemný 
cedník do plechu. Dáme naplocho do mrazáku 
a každých 10 minut budeme vidličkou promí-
chávat a následně proškrabávat. Při namrzání 
proškrabávat každých 5 minut.

Do misky dáme: vejce, mléko, víno a dů-
kladně je spojíme dohromady. Potom pomalu 
sypeme hladkou mouku. Metlou a rychlou 
rukou vymícháme těstíčko. Přidáme cukr a sůl 
a necháme chvilku být.

Jablka oloupeme, zbavíme jádřinců a nakrá-
jíme na cca 1 cm silné plátky. Ty pak vysušíme 
a posypeme cukrem. V kastrolku si rozehře-
jeme olej na cca 90° C a jablka namočená do 
těstíčka vkládáme a smažíme dozlatova. Podá-
váme s kapkou balsamica redukce a sorbetem 
v samostatné namrzlé skleničce.

G R I L O V A N Ý  S U M E C
N A  F E N Y K L O V É M  S A L Á T U ,
S   V I N N O U  R E D U K C Í  A   C I T R O N O V Ý M  M Á S L E M

S M A Ž E N Á  J A B L K A
V E  V I N N É M  T Ě S T Í Č K U  S E 
S K O Ř I C O V Ý M  S O R B E T E M



E V E R Y  D AY
A  H O L I D AY 

Most Czechs can’t begin to imagine Christmas dinner without carp and potato salad. When 
we asked Orea Hotel Pyramida’s head chef Lukas Lang if he plans any novelties for this year’s 

Christmas menu, he surprised us by turning the conversation to traditional holiday meals.

s there anything really new in the menu you 
prepared for us?
You can’t think up something really new, unless you 

want to try this trendy molecular gastronomy. One thing chefs 
these days are doing is to present old recipes in new forms, like 
making them a bit lighter. I chose red deer and catfi sh, two 
dishes that have been known for centuries in our country.

What will you off er the hotel guests for Christmas? 
Something foreign, or will you highlight Czech traditions?
We’re globalizing, when pu� ing together a menu we have to 
look around, at least in Europe. I won’t travel further than 
that. Pork cutlets defi nitely will be there, today chicken is also 
fi ne. Instead of carp, we might off er sea pike in a beurre blanc 
sauce. And there must be Christmas cookies, fruitcake … Fo-
reigners tend to be very surprised by mushroom groats, I can’t 
praise that too highly.

Will there be more unusual items on the menu?
I love to prepare pike-perch with sage, buckwheat riso� o and 
herb bu� er. Also excellent is chicken or duck galantine – this 
is poultry stuff ed with forcemeat, into which you can mix 
cognac or dried fruit. You can fi nd these recipes in cookbooks 
from the 19th century. And duck leg confi t. My personal favo-
rite is rooster in wine. It’s a complicated recipe and takes two 
days to make.

What does it mean for you to work at the Orea Hotel 
Pyramida?
It means professional growth. This is my fi rst time in the 
position of executive chef, so it’s obviously diff erent from my 
previous jobs. We are primarily a conference hotel, so for the 
chef it’s more about banquets, parties, less so à la carte. This 
suits me, I’m glad to get to know my guests at meals, go table to 
table. It’s more of a social occasion.

What are you especially proud of?
Everything here starts with our breakfasts, they are without 
exaggeration on the level of a fi ve-star hotel. We concentrate 
on seasonal produce. We use only one meat supplier, and for 
mushrooms too. Everything is fi rst-class quality and we perso-
nally check it all.

I

C H E F  L U K A S  L A N G 
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To nejzajímavější ze světa užitečných věcí.
The neatest new gear for home, o�  ce and fun.

C O  M Í T
A  P O  Č E M 
T O U Ž I T

P A R , 
B I R D I E ,
E A G L E 
Laserový dálkoměr Nikon 
Coolshot 80 VR je skvělým 
pomocníkem golfi stů při roz-
hodování o výběru vhodné 
hole a potřebné síly úderu.

G O L F E R ’ S 
B E S T  F R I E N D

Nikon’s Coolshot 80 VR laser 
rangefi nder works like an 
electronic caddy, giving the 
exact distance to the selected 
target. It has a range of 915 
meters.

T A J N Ý  T I S K  
Tiskárna Pixma TS9150 od 
Canonu umožňuje vložit do 
tištěné fotky neviditelnou 
multimediální zprávu. Tisk-
nout můžete přímo z mobilu.

S P Y ’ S  G O T T A 
H A V E  I T 
Canon’s Pixma TS9150 scans 
and copies almost anything 
and you can control it via 
Bluetooth and WiFi. It also 
can embed multimedia con-
tent into a printed photo.

TEXT Roman Zvarič a Ivan Adamovič  FOTO archiv fi rem

The neatest new gear for home, o�  ce and fun.

M Í T
Č E M 

T O U Ž I T
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nout můžete přímo z mobilu.

S P Y ’ S  G O T T A 
H A V E  I T
Canon’s Pixma TS9150 scans 
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and you can control it via 
Bluetooth and WiFi. It also 
can embed multimedia con-
tent into a printed photo.

C L A S S Y  A N D 
F U N C T I O N A L

1

2

3

1

2



57

O S T R Ý 
Z V U K  
Prémiová sluchátka Bang 
& Olufsen BeoPlay H9 
jsou z leštěného hliníku 
doplněného kůží. Techno-
logie aktivního potlačení 
okolního hluku.

Č I S T Í 
C E L Á 
R O D I N A 
V držátku ultrazvukového 
kartáčku se silikonovými 
štětinami Benjamin Brush 
se ukrývá vodotěsný 
přehrávač hudby, který 
zároveň měří čas. 

K O M P L I -
K O V A N Ý 
Č A S  
Hodinky Les Cabino tiers 
Celestia Astronomical 
Grand Complication 3600 
švýcarské značky Vache-
ron Constantin vznikaly pět 
let a mají 23 komplikací. 

N E J C H Y T -
Ř E J Š Í  T V 
K R A B I Č K A  
Multimediální přehrávač 
NVidia Shield strea muje 
4K / HDR obsah včetně 
služby GeForce NOW. 
Z jakékoli televize vyrobí 
Android TV.

V O I C E
O P E R A T E D
S E T - T O P  B O X  
Turn any TV into an 
Android device with the 
NVidia Shield. It streams 
4K HDR content from 
a local network or from 
cloud services. 

D O B I J 
A   Z Á L O H U J  
Externí disk SanDisk 
iXpand Base je záro-
veň dobíječkou mobilu 
a průběžným úložištěm 
dat. Kapacita disku je až 
256 GB.  

C H A R G E R
A N D  B A C K U P 
A P P  I N  O N E  
The SanDisk iXpand Base 
automatically backs up 
photos, videos, contacts 
and other data as it char-
ges your phone.

T O O L  T O  E N D 
B R U S H I N G 
D R U D G E R Y 
The handle of this ultra-
sound brush conceals 
a water-resistant music 
player that will keep your 
child brushing for the 
proper amount of time. 

A  P L A N E T A R I U M 
O N  Y O U R  W R I S T 
A master watchmaker 
spent fi ve years develo-
ping this exclusive manual 
astronomical timepiece 
with two watch faces and 
an unbelievable 23 func-
tions.

přehrávač hudby, který 
zároveň měří čas. 

K O M P L I -
K O V A N Ý 
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Ř E J Š Í  T V 
K R A B I Č K A
Multimediální přehrávač 
NVidia Shield strea muje 
4K / HDR obsah včetně 
služby GeForce NOW. 
Z jakékoli televize vyrobí 
Android TV.

D O B I J 
A   Z Á L O H U J
Externí disk SanDisk 
iXpand Base je záro-
veň dobíječkou mobilu 
a průběžným úložištěm 
dat. Kapacita disku je až 
256 GB.  
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T H E  B E T T E R  T O 
H E A R  Y O U  W I T H 
The premium Bang & Oluf-
sen BeoPlay H9 headpho-
nes feature active external 
sound suppression and 
long battery life.
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A R R I D E R E  N A 
P R O F E S I A  D A Y S

K O N G R E S O V É  C E N T R U M 
N A  V O R O N Ě Ž I  V  N O V É M

otel Voroněž slouží brněnským návštěvníkům bezmála 
40 let. V polovině devadesátých let přibyla k jeho 700 lůž- 
kům také kongresová hala, která hotelu umožnila stát se 

vyhledávanou destinací pro kongresovou turistiku. 
„Do projektu se podařilo zapracovat i většinu podnětů našich klien-

tů, s kterými jsme se v posledních letech setkali,“ řekla ředitelka ho-
telu Petra Jandásková. „Audio- a videotechniku jsme pečlivě vybírali 
podle nejnovějších trendů. Samotnou atmosféru celého sálu dotváří 
nové obložení stěn s možností podsvícení a designový koberec.“

Jedná se o multifunkční konferenční prostor, který je vhodný pro 
velké mezinárodní konference až pro 700 osob. Je zde však mož- 
nost sál rozdělit až do tří různě velkých sekcí a tím prostor přizpů- 
sobit velikosti pořádané akce. Kromě konferencí lze sál využít pro 
různé workshopy, výstavy, ale i významné společenské akce, jako 
jsou plesy, velké fi remní večírky či galavečery.

 

H

polečnost Arridere, která má v rámci 
skupiny Cimex na starosti property 
a facility management, se letos v říj-

nu zúčastnila poprvé jako vystavovatel pra-
covního veletrhu Profesia Days v pražských 
Letňanech. Firma o stovce zaměstnanců se 
představila jako atraktivní zaměstnavatel 
pro rozmanité pozice a tým Arridere také 
získal možnost seznámit se s kolegy na 
trhu. Návštěvníci našeho stánku si s chutí 
zasoutěžili o dron 3DR Solo.

S

Z E  S P O L E Č N O S T I
TEXT Ivan Adamovič  FOTO Cimex

merický CIMEX se nesmazatelně zapsal 
do povědomí realitního trhu v USA, kon- 
krétně v Naples ve státě Florida, kde se 

mu podařilo zlomit tamní realitní rekord a po- 
tvrdit tak oživení realitního trhu, který v regionu 
několik let stagnoval. 

Předmětem prodeje byl luxusní penthouse, 
který CIMEX coby investici pořídil před deseti 
lety. Letošního prodeje této nemovitosti si 
všímají i tamní média a uvádějí prodejní cenu 
téměř patnáct milionů dolarů. 

Před prodejem prošel penthouse výraznou 
rekonstrukcí zohledňující především nejmoder- 
nější trendy, což ve výsledku vedlo k nadstan- 
dardně úspěšnému prodeji. 

A

P R O D E J
L U X U S N Í H O
B Y T U  L Á M E 
R E K O R D Y

N E W - L O O K
C O N F E R E N C E  C E N T E R
“We were able to meet most of 
the requests by our clients,” Hotel 
Voroněž director Petra Jandásková 
says of the Brno hotel’s completely 
modernized conference center. The 
new facility can handle international 
events for up to 700 guests. 

F L O R I D A  P E N T H O U S E 
S E T S  R E C O R D
CIMEX’s American o�  ce set the 
sales price record for a condo in the 
resort town of Naples, Florida. The 

transaction highlights the reviving 
property market in the area after 
years of stagnation. Local media put 
the price at almost $15 million.

A R R I D E R E
A T  P R O F E S I A  D A Y S
Arridere, CIMEX Group’s property 
and facility management compa-
ny, was a fi rst-time exhibitor at 
Prague’s Profesia Days job fair in 
October. The fi rm with hundreds 
of employees pitched itself as an 
attractive employer o� ering a wide 
variety of positions.

E N G L I S H  S U M M A R Y



NejmoderNější koNgresové  
ceNtrum v BrNě

www.oreahotelvoronez.cz

K dispozici pro vás máme až 8 Konferenčních  
místností s celKovou Kapacitou téměř 1100 osob.

moderní vzhled sálu, kvalitní av technika a osvětlení, designový nábytek a profesionální zajištění cateringových služeb  
vám zaručí jedinečnost vaší akce. Jsme kongresový hotel s největší konferenční halou v brně, v těsné blízkosti brněnského  

výstaviště, vhodný pro mezinárodní konference, workshopy, výstavy a galavečery.
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