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a posledních třicet let se hudební průmysl změnil k nepoznání. Klasické vinylové desky už v osmdesátých letech
minulého století vytlačila z trhu stříbrná
placka, cédéčko. Nehledě na to, že digitální
kvalita CD většinou za deskami z řady různých důvodů pokulhávala, pohodlí a jednoduchost ovládání na dálku byly prostě
hit. Začala doba digitální. Desky byly téměř
zapomenuty. Nová muzika na nich přestala vycházet. I když hudební fajnšmekři,
diskžokejové a další nastartovali renesanci
vinylu a LP desky se díky své kvalitě a vůni
okamžiku vrátily do módy, nástup digitálních formátů distribuce hudby, MP3, FLAC
a dalších, spojený s jejich okamžitou dostupností prostřednictvím řady streamovacích
služeb jako Soundcloud, Mixcloud, Deezer,
Spotify nebo Apple Music, navždy poslal prodeje fyzických nosičů s výjimkou vinylových
desek a raritních nebo sběratelských edicí
do propadliště dějin. Svět se navždy změnil.
Okamžitý přístup všech uživatelů přes
streamovací služby na celém světě, globální
dostupnost produkce, nezávislost hitů na
tradičních, „oldschool“ distribučních kanálech, jako je televize nebo rádio, a rozhodující vliv všemožných sociálních sítí. Hvězdy se
rodí každý den. Koncerty jsou prostředkem
k prezentaci, podpoře merchandisingu,
zájmu o nahrávky hudebníka a zdrojem
omezených možností příjmů. Technické prostředky zásadně zjednodušily možnost vytvoření videa, jeho prezentace a dostupnost.
Je to jednoduché a dostupné, sdílené na
celém světě v jeden okamžik. Nové technologie podporují a mění i hudební vystoupení
umělců. Experimentuje se s hrajícím oblečením, hrajícím tetováním apod. Čeká nás
experimentování na živých vystoupeních,
více interakce s diváky, fanoušky a další
využití moderních technologií včetně umělé
inteligence. Dostáváme prostě za své peníze
více „hudby“.
Je bez pochyby, že tak jako hudební
průmysl prochází mnoha proměnami
vlastně každá oblast našeho života a zábavy.
S nadhledem určitého odstupu času jsou
tyto trendy viditelné a je třeba bilancovat, inspirovat se a zamýšlet se, jestli náhodou i my
uměle neoživujeme nějakého toho svého
dinosaura. Až se z toho někdy točí hlava jako
deska na gramofonu :)
Miroslav Kosnar
generální ředitel CIMEX GROUP

E D ITO R IA L
The music industry has changed beyond recognition over the last 30 years,
with the classic vinyl record virtually
disappearing due to the entrance of the
CD. Even with the recent renaissance
of vinyl, the advent of digital distribution
formats like MP3 and FLAC, combined
with music streaming services, have
almost ended the sale of physical
media. The world of music has forever
changed.
Stars are born every day due to
instant access to music with worldwide
streaming services, affordable production, and social media. Concerts are
used to sell merchandise, promote recordings, and generate limited revenue.
Technology has made it easier to create
videos, share them worldwide, enhance
performances and allow for interesting
experimentation. We get more „music“
for our money.
As with life, music also goes through
changes and it’s necessary for us to
decide how we interact with them.
Miroslav Kosnar
CEO, CIMEX GROUP
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TELEPORT
JÍDLA
Experimentální japonské studio Open Meals představilo světu sushi vytištěné na 3D tiskárně. Do budoucna by navíc chtělo komukoli umožnit,
aby si mohl jídlo zkombinovat dle svých chutí a nutričních potřeb a poté
si je mohl kdekoli na světě vytisknout.
Odvážná a trochu sci-fi myšlenka přitahuje pozornost všech „gastronautů“ a samozřejmě také investorů. „Chceme udělat s jídlem totéž, co
udělaly iTunes s digitální hudbou. Zjednodušit, zrychlit jeho dostupnost
a zprostředkovat doručení kdykoli a kamkoli. V případě iTunes to je
stahování, v případě jídla půjde o teleport. Už se testují způsoby přenosu
vzduchem pomocí precizních laserových 3D tiskáren,“ říkají japonští
experimentátoři.
Ve vývoji je zároveň takzvaný Food Base – potravinová encyklopedie či průvodce, kde budou uloženy podrobné informace o jednotlivých
surovinách. Vlastnosti, jako je chuť, barva, tvar či nutriční hodnoty, budou
nahrány do potravinových tiskových terminálů a následně poslouží jako
katalog pro uživatele. Druhým krokem bude vývoj samotného stroje, který
jídlo vytiskne. Aktuální prototyp pracuje na základě tisku maličkých
kostiček z jedlého gelu. Kreativce z Open Meals ale ještě čeká dlouhá cesta.
Současné pokusy se sushi se prý chuti toho pravého příliš nepodobají.
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FO OD TE LE P ORTATION
The goal of Japanese experimental studio Open Meals is
to allow anyone to combine
food and print it worldwide.
“We want to simplify and
speed up delivery of food
anytime, anywhere. Food teleportation. Airborne transmission methods are already being
tested with precision laser
3D printers,” said Japanese
experimenters.
Food Base – a food
encyclopaedia with detailed
information about individual ingredients – is currently being
created and will be uploaded
as a catalogue to food printing
terminals. Development of
the food printing machine will
follow. It’s a fantastic vision for
the future but the Open Meals
creator still has a long way
to go.

S KOP
C E S TOVÁ N Í
BUDOUCNOSTI
Často slýcháme, že rozvoj cestovního ruchu je spíše na škodu než k užitku.
Existuje mnoho příkladů, kdy vymírají přirozená centra měst a stávají se
z nich umělé atrapy plné kýčových suvenýrů pro turisty. Nemělo by cestování dané destinaci spíše přinášet užitek než z ní vytvářet předraženou
přetvářku pro návštěvníky? Poslední dobou díkybohu vznikají i projekty,
které místo aby odřízly vazby s místními lidmi, na nich naopak staví.
Příkladem je Zuri – hotelový resort na Zanzibaru. Od začátku se počítalo se zodpovědným přístupem k přírodě, spoluprací s lokálními obyvateli,
a tím pádem i s celkovým ekonomickým rozvojem. Cílem resortu je jeho
maximální soběstačnost a ekologická zodpovědnost. S tím souvisí také vybudování vlastního vodního a odpadního managementu, odsolovacího zařízení,
nízkoenergetického chladicího systému, ale například i střech z tanzanĳské
trávy a místních dřevěných šindelů. Zuri je první africký hotel, který je
certifikován EarthCheck Building Planning and Design Standard. Může za
to například i výroba vlastní pitné vody prostřednictvím využití progresivní
ozonové technologie, která zbaví celý systém bakterií, a použití výhradně skleněných sterilizovaných lahví, žádný plast. Hotelový nábytek vznikl zrecyklováním starých rybářských lodí.
Zuri Zanzibar zaměstnává více než 250 tamních obyvatel, pro něž zabezpečuje seberozvojové a kvalifikační školení; studentům pro změnu nabízí
dvouleté tréninkové programy. Celý komplex vznikal s využitím místní pracovní síly a lokálních dodavatelů. Potraviny pochází od sousedních pěstitelů
a rybářů. Není tedy pochyb o tom, že resort Zuri je dokonalý příklad toho, jak
by měl vypadat udržitelný cestovní ruch budoucnosti.

TR AV E LING
IN THE
FUTURE
Many city centres in tourist
destinations are being overrun
with kitsch souvenirs, but projects are helping build stronger
ties with the locals.
Zuri hotel resort in Zanzibar shows how to take a responsible approach to nature,
cooperate with local residents
and support overall economic
development. It constructed
a water and waste management system, desalination
plant, and low energy cooling
system. Its roofs are made
with Tanzanian grass and local
wooden shingles. Progressive
ozone technology produces
drinking water and hotel
furniture is made with recycled
fishing boats. In fact, Zuri is the
first African hotel certified by
the EarthCheck Building Planning and Design Standard.
The resort employs more
than 250 local residents and
offers students two-year training programs. Local workers
and suppliers built the hotel
and neighbouring farmers and
fishermen provide food. The
Zuri resort shows what sustainable tourism of the future
should look like.
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ĎÁBELSKÉ
GRAFFITI
Teufelsberg, Čertovský nebo spíš – kvůli mysteriózní minulosti – Ďábelský
vrch. Místo v těsné blízkosti Berlína, které bylo dříve pokryté rašelinami a bažinami a kde během studené války (až do konce roku 1989) sídlila
americko-britská odposlouchávací a špionážní stanice. Dnes jsou z objektu
ruiny s hororovým nádechem, s nimiž si vlastně nikdo neví rady.
Teufelsberg obklopují lesy Grunewaldu, což ještě víc podtrhuje detektivní atmosféru místa, které je obehnané plotem a kde chtěl Adolf Hitler původně vybudovat univerzitu. Ze 120 metrů vysoké stavby o ploše 4 800 m²
je dokonalý výhled na celou německou metropoli. Vzhledem k chátrajícímu
stavu a mohutnosti objektu, kam byla během druhé světové války a po ní
navezena spousta suti z vybombardovaných budov, aby se Berlín mohl
alespoň trochu nadechnout, se nikdo nechce pustit do jakékoli rekonstrukce. V minulosti byl Teufelsberg také v hledáčku slavného režiséra Davida
Lynche, který chtěl celý komplex společně s nadací Maharishi přebudovat
na univerzitu védského učení. Z toho nakonec sešlo.
Dnes místo vyhledávají nezávislí umělci a lidé, jež přitahují neobvyklá
místa opředená podivnými příběhy. Objekt s pěti velkými radarovými věžemi je vyzdoben streetartovými graffiti, která stavbu oblékají do smutečních
šatů s morbidním nádechem. Díky tomu se objekt stal největší a nejvýše
položenou streetartovou galerií Evropy. Konají se zde alternativní hudební koncerty, dýdžejské sety, teambuildingy nebo prohlídky s historickým
výkladem.

D E V I L’ S
G R A FFITI
Teufelsberg, or Devil‘s Hill,
is located near Berlin and
is where US-British eavesdropping and spy stations
were located during the Cold
War.
The 120-meter-high
building sits on 4,800 m2
of land and is surrounded
by the Grunewald forests.
Teufelsberg is where Adolf
Hitler originally wanted to
build a university. The famous
Director David Lynch had tried
turning it into the University of
Vedic Learning with the help
of the Maharishi Foundation,
but was unsuccessful.
The site is very popular
with independent artists and
people attracted to unusual
places. The building has five
large radar towers decorated
with street graffiti that gives
the building a very morbid
atmosphere. Teufelsberg is
currently Europe‘s largest and
highest street art gallery.

PETR
NOVAGUE

PETR
NOVAGUE
IF Design Award patří mezi nejsledovanější ocenění světového průmyslového designu. Soutěž vznikla původně jako součást hannoverského veletrhu
v roce 1953 a jejím účelem je propojování průmyslového odvětví s designovou
tvorbou. Ocenění z této prestižní soutěže si letos přivezl také Čech Petr Novague za produktový design kolekce kuchyňského příslušenství.
„Design oceněné kolekce je založen na extrémní čistotě. Prkénko na
krájení má kubistické prolomení, čímž vzniká ,korýtko‘ pro snadný přesun
nakrájeného obsahu rovnou do misky či hrnce. Mezinárodní ocenění jsou
pro každého designéra klíčová, jedině tak se může člověk srovnávat s konkurencí z celého světa na základě jasných a srozumitelných kritérií,“ říká
Novague.
Filozofií jeho studia, pravidelně úspěšného také na soutěži Red Dot
Design Award, je nekomplikovat si současný chaotický svět zbytečnými
a nepraktickými věcmi, ale naopak si jej zjednodušovat, jak jen to je možné.
Navrhuje tak dle svých slov design, kde není nic přebytečného a zároveň nic
nechybí. Novague se zaměřuje na sériové produkty, od zubního kartáčku až
po automobily. Je absolventem Umprum – Ateliéru produktového designu
a autorem například městských kol Favorit, reminiscence českého sportovního auta R200 nebo zubního kartáčku Spokar.

The IF Design Award is one
of the world’s most followed
industrial design awards.
Bohemia’s own Petr Novague
took home an award this year
for the product design of his
kitchen accessories collection.
“My collection is based on
extreme cleanliness, with a cubist cutting board that allows
sliced food to fall directly into
a bowl or pot,” says Novague.
The philosophy of his studio, which has also helped him
win Red Dot Design Awards,
is to simplify and not create
useless and impractical things.
He suggests a design where
nothing is superfluous and
nothing is missing. Novague
focuses on mass production,
from toothbrushes to cars. He
is a graduate of the Academy
of Arts, Architecture & Design
in Prague – Product Design
Studio and is the author of
such books as Favorit City
Bikes, Reminiscing about the
R200 Czech Sports Car and
The Spokar Toothbrush.

9

10

CIMEX ZOOM

MIROS L AV

KOS N A R

REALITY
N Á S B AV Í
Společnosti CIMEX se dlouhodobě daří nacházet zajímavé
investiční příležitosti a náležitě jich využít. O tom, co stojí za
jejím úspěchem i jakým směrem se vyvíjí vize společnosti, jsme
si povídali s jejím generálním ředitelem Miroslavem Kosnarem.
TEXT Pavel Hrůza FOTO Petr Kurečka

J

ak se aktuálně CIMEXu daří?
CIMEXu se daří dobře, ekonomika roste, CIMEX roste,
rostou tržby, zisk, hodnota majetku, máme nové projekty,
na spoustě nových projektů pracujeme, takže máme z práce radost. Do toho máme samozřejmě i nějaké starosti. Od poloviny
roku 2017 je CIMEX v kauze podvodného převzetí patnácti společností, ale i tato věc se posouvá a nepříjemnosti se postupně
řeší ku prospěchu věci. Musíme se tím ale zabývat, což nás ve
výsledku stojí nějaký čas, peníze a úsilí.
Říkáme tomu kauza Chlup. Jakýsi, do té doby absolutně
neznámý pan Chlup se podvodným způsobem – a s největší
pravděpodobností za spolupráce dalších osob, které dnes stále
nejsou identifikovány – pokusil paděláním smlouvy o převodu
obchodních podílů, paděláním mých podpisů, zneužitím mé
identity a přes plnou moc převést patnáct společností ve skupině na společnost Philomena, kde je jednatelem. Od poloviny
roku 2017 vedeme soudní spor, žalujeme jej o neplatnost smluv,
o určení vlastnictví a podali jsme pochopitelně trestní oznámení, probíhá vyšetřování. V občanskoprávní rovině jsme aktuálně
u soudu v Ústí nad Labem uspěli v první instanci. V rovině

trestněprávní bylo Chlupovi sděleno
obvinění policií a bylo zahájeno trestní
stíhání jeho osoby.
Do jaké míry je růst vaší firmy
způsoben celkovým růstem
ekonomiky?
CIMEX by bezpochyby rostl v každém
případě, o tom jsme přesvědčeni. Udělali
jsme množství změn ve způsobu řízení
naší skupiny, dostali jsme do ní lidskou
kvalitu. Určité řešení investičního
manka v majetku a efektivitě výkonu
využíváme k tomu, že předháníme růst
ekonomiky i konkurence. Doháníme tak
deficit, který jsme mohli mít. Mluvím
především o naší hotelové divizi, která
významně investuje do majetku. Spolu
s provozní společností OREA HOTELS
investujeme do lidí, do kvality produktů;

11

Pokud dáte dohromady
dobrý tým lidí, kteří chtějí
něco dělat a dosáhnout cílů,
ve výsledku to s největší
pravděpodobností i dokážete.

a to se odráží ve výsledcích, v růstu tržeb, a tedy i zisku jednotlivých hotelů, celé hotelové divize.
Jaká je pozice CIMEXu vůči konkurenci?
Otázka je, kdo je konkurence a jakým způsobem se srovnávat. Náš přístup k majetku a k tomu, co děláme, je poměrně
standardní pro private equity investiční skupiny. Snažíme se
z majetku dostat maximum výkonu, maximum zisku a tím zvýšit jeho hodnotu. Díváme se na trhu po dalších příležitostech,
kde bychom z nich dokázali vytěžit víc, než aktuálně vynášejí.
To je náš přístup a tím se odlišujeme například od investorů
institucionálních nebo jinak zaměřených. Mají jiné dlouhodobé
cíle. V oblasti privátní equity, kde se pohybujeme, je to velmi
podobné. Samozřejmě to někdo dělá s větším a jiný s menším
úspěchem, ale náš přístup je obdobný – něco koupit, nějakým
způsobem to vylepšit, zvýšit hodnotu a buď si to po nějakou
dobu v portfoliu ponechat, nebo oportunisticky prodat a vrhnout se na nějaký další projekt.
Máme v portfoliu samozřejmě i projekty, které dělají stabilitu výkonu. Nemůžete vše jen opravovat, musíte mít i nějakou
jistotu, stabilitu a cash flow na podporu nových aktivit. Pak
máme developerské projekty, kdy je to běh na delší trať. Doba,
než vyběháte všechny papíry, získáte stavební povolení, než to
postavíte a zaběhnete byznys, se počítá na poměrně slušnou
řádku let.
Co je pro váš úspěch klíčové?
Jako v každém byznyse, nás nevyjímaje, jsou klíčovým faktorem
úspěchu lidi. Pokud dáte dohromady dobrý tým lidí, kteří chtějí
něco dělat a dosáhnout cílů, ve výsledku to s největší pravděpodobností i dokážete, pokud neděláte nějaké zásadní chyby
po cestě. Když k tomu přidáte zázemí velké finanční skupiny,
potřebný kapitál a stabilní cash flow, tak spolu se zkušenostmi
a know-how lidí můžete dělat velké věci a dosáhnout velkých
výsledků. To se odráží i v historii CIMEXu.
Jak důležitá je v činnosti CIMEXu firemní kultura?
To je těžké téma. Firemní kultura je pro úspěch společnosti
určující. Úzce souvisí s lidmi, s tím, jak přistupují k práci.
Pracujeme s tím, snažíme se, aby se firemní kultura posouvala
kupředu, aby nebyla zastaralá, protože byznys je dnes rychlý,
moderní, jde kupředu a myšlení lidí se tomu musí přizpůsobovat. Způsob, jakým se pracovalo před deseti dvaceti lety, je
prostě jiný než dnes. Lidé musí být otevření novým myšlenkám,
dívat se kolem sebe a aplikovat to do své práce, být proaktivní
a spolupracovat.
Pokud přistupujete ke zcela novému projektu, co vás
motivuje? Je to vidina zisku, nebo i další faktory?
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I v základních ekonomických poučkách
je definováno, že cílem podnikání je generovat zisk. Na to se nesmí zapomínat
a samozřejmě to platí i pro nás. Naším
cílem je vydělávat peníze, proto tady
jsme. Samozřejmě je chceme vydělávat
takovým způsobem, abychom byznys
dělali férově, abychom se za něj nestyděli, měli z něj radost a přinášeli tak radost
i zaměstnancům, zákazníkům a vlastníkům. Zaměstnanec dělá práci rád, má
z ní radost a vydělá si peníze. Vlastníkovi
zůstane zisk a zákazník odchází spokojený, protože za svoje peníze dostal víc,
než čekal. Když to skloubíte, pak všechny
tyto aktivity rozdávají radost a dávají
smysl.
Podnikatelé často tvrdí, že spoustě
Čechů už samotné slovo „zisk“ zní
pejorativně. Čím myslíte, že to je?
Je to asi v naší kultuře, kterou si neseme
z dob socialismu, nějaká závistivost,
touha mít víc než soused nebo obráceně
touha po neúspěchu souseda… Já to tak
nemám, děláme to proto, že to má nějaké
poslání a tím posláním je prostě vydělat
na konci peníze, mít z toho radost a to
stejné předávat dál zaměstnancům
i zákazníkům.
Co obnáší být generálním ředitelem
skupiny CIMEX?
Je to skvělé, nemusím nic dělat, všechno
za mě dělají ostatní, mám spoustu
volného času, žádné starosti… (smích)
Především odpovídám za to, že věci ve
skupině fungují, jak mají. Dodávám věcem vizi, směr dalšího rozvoje, stmeluji
věci uvnitř, aby fungovaly a aby kultura
našeho podnikání postupovala kupředu
a měla smysl pro hlavní tři zákazníky:
vlastníka, zaměstnance a klienta, který
odebírá tu službu. Mít kolem sebe tým
lidí, kteří takto přemýšlejí a chtějí takto
fungovat.
Co vás při vaší práci nejvíc naplňuje?
Když se tyto věci podaří a ještě se vydělají
peníze. To znamená, když projekt – na
všechno se díváme projektovým způsobem – zafunguje, dosáhneme ultimátního výsledku a všichni jsou spokojení,
protože se na tom podíleli a dostali za to
nějakou odměnu.
Který projekt vám v poslední době
udělal největší radost?
Poslední, který jsme úspěšně završili, je
pětiletý projekt nákupu a prodeje budovy
City West B1, který nám ještě posloužil
k rozjetí našeho nemovitostního fondu.

Podařilo se nám dobře nakoupit, založit fond
kvalifikovaných investorů Edulios, který tu
nemovitost koupil pro své investory, a koncem minulého roku se nám tento projekt
podařilo prodat s velmi zajímavým ziskem.
Teď už se těšíme zase na další nové projekty.
Kam se vyvíjí vize společnosti?
Jsme poměrně silně orientovaní na reality,
ty nás baví. Děláme kancelářské budovy,
hotely, což je velmi silná kategorie nemovitostí, zajímají nás bytové projekty a děláme
development. Přestože vlastníme portfolio
nemovitostí, chceme poskytovat i asset management pro jiné vlastníky. Nemusíme být
tedy stoprocentními vlastníky, ale chceme
poskytovat expertizu, dodat know-how, které
dostane z majetku ten správný výkon. To platí
pro kancelářské i hotelové projekty. Myslím
si, že z této strategie nebudeme chtít nikam
uhýbat, nicméně v rámci těchto projektů se
díváme i do zahraničí, kam bychom chtěli
expandovat.
Který region vás konkrétně zajímá?
V tuto chvíli se pokoušíme investovat na
Balkáně, konkrétně v Černé Hoře. Pokud
budeme úspěšní, chceme v tom pokračovat,
protože tam vidíme velký potenciál. Shodou
okolností jsme se dostali k privatizačnímu
projektu velkého hotelového komplexu Institutu Dr. Simo Miloševiče v Igalu, kde je více
než 900 pokojů, dva hotelové komplexy, Titova vila, což je taková kulturní památka bývalé
Jugoslávie, 23 hektarů pozemků na pobřeží.
Potkali jsme černohorského partnera, se kterým jsme se dali do spolupráce. Podali jsme
společně nabídku na privatizaci 56 procent
akcií této společnosti. Tendr jsme vyhráli
a do projektu máme velkou chuť, chceme se
tomu věnovat a vzhledem k potenciálu v té
oblasti už dnes vidíme i další projekty, na něž
bychom se chtěli co nejdříve vrhnout.
Černá Hora je trošku rizikovější země
než třeba Chorvatsko, ale vstoupila do NATO,
což je významný stabilizační prvek pro
Černohorce, protože tam neustále přetrvávají
geopolitické boje o vliv. Země je v režimu
přístupu do Evropské unie a za čtyři pět let
do unie nejspíš vstoupí, což bude znamenat
potenciál pro další zhodnocení investic. Je to
malá země, 600 tisíc lidí, na skvělém a strategickém místě s potenciálem budoucího růstu
a daleko lepších turistických čísel.
Jak odpočíváte?
Snažím se využít volný čas k tomu, abych byl
v kondici a nezlenivěl. Baví mě fyzické sporty.
Kromě toho, že běhám, chodím hrát fotbal.
Mám rád i trochu adrenalinovější sporty, jen
by na ně mohlo být víc času. Jezdím na kole,
zkouším kite a podobné aktivity.
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KOS N A R

R E A L E S TAT E I S
O U R PA S S I O N
In a wide-ranging interview, CIMEX CEO Miroslav Kosnar discusses the group’s
activities, his role in its on-going success and what’s in store for the future.

H

ow is CIMEX doing at the
moment? We’re doing very well.
Our sales, profits, and asset
values are increasing, and we’re taking
on many new and exciting projects.
Has a good economy contributed to
your growth? I’m convinced our growth
is not overly influenced by the economy.
We’re making investments, especially in
assets for our hotel division.
How is CIMEX positioned against its
competitors? The question is who are
our competitors. We buy properties,
make improvements, and increase their
value. They remain in our portfolio or
we sell them for a profit. We always have
projects in our portfolio that provide
security, stability and cash flow.
What is your key to success? Our
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employees, combined with the capital
and cash flow a large financial group is
able to provide.
How important is corporate culture
in CIMEX? I believe it determines
success. We encourage proactivity
and collaboration, as well as everyone
staying open to new ideas.
What does it mean to be CEO of the
CIMEX Group? I ensure the group
runs properly, provide direction for
development, and deliver benefits to
our three main customers - owner,
employees and clients.
What do you find most fulfilling
about your work? When projects make
money, all sides are happy, and our
team members feel they’ve played an
important role in their success.

What recent project has given you the
most personal satisfaction? I’m happy
with the purchase and successful sale of
our latest project – City West.
How do you see the group’s vision
evolving? We will remain real estate
oriented – office buildings, hotels,
housing projects, asset management –
and expand in these areas.
In what regions are you especially
interested? There’s a lot of potential in
the Balkans, where we’re working on a
privatization project. Montenegro is also
an interesting country.
How do you spend your free time?
I try to stay in shape by running, playing
football, bike riding and even flying
kites.

HARMONIA VINI

Harmonia Vini je na trhu již od roku 2003.
Vždy jsem pracoval v gastronomii a protože
mně tohle řemeslo naplňovalo, chtěl jsem
neustále být lepší. Práce s vínem k tomu
patří a tak netrvalo dlouho a v roce 1998
jsem jako jeden z prvních v České Republice
dostal šanci zúčastnit se Sommelierského
kurzu ve valtické Vinařské akademii.

Během několika následujících let se ke mě
přidala i manželka Jitka. Společně jsme
začínali s provozem malé vinárny, kam
jsme pravidelně zvali moravské vinaře
a pořádali tak naše první degustace vín.
Nápad zásobovat vínem i gastronomii pak
přišel přirozeně a já věděl, že tohle je ono,
přesně to co v životě chci dělat. Takto vznikla

naše stále rodinná firma Harmonia Vini,
které dnes již důvěřuje na 900 zákazníků po
celé České Republice včetně OREA Hotels
& Resorts. Mezi našimi prvními zákazníky
byly velká jména jako Francouzská
restaurace v Obecním domě a nebo
původní Kolkovna v ulici V Kolkovně. A čeho
si cením nejvíc je, že nám důvěřují dodnes.
Firma Harmonia Vini vznikla s vizí
zásobovat dobrým vínem kvalitní
gastronomii a zároveň šířit potřebné
vzdělání mezi personál, který s vínem
pracuje. Myslím, že se nám naši vizi daří
dobře naplňovat a za 16 let naší existence
se kvalita práce s vínem v gastronomii
radikálně zlepšila, nicméně stále je před
námi dlouhá cesta a zároveň se učíme
i my samotní, protože poptávka po víně
se neustále dynamicky mění. V poslední
době například začíná být zřejmý
fenomén biodynamických a nebo dokonce
veganských vín.
Teď je tomu zhruba rok od začátku
naší spolupráce s OREA Hotels & Resorts,
které si velmi vážíme a těší nás. CIMEX
Group provozuje 15 OREA hotelů po
celé České Republice a každé z míst je
naprosto odlišné. A proto i přístup k vínu
v každém z hotelů je naprosto unikátní.
Snažíme se o to, aby nabídka vín vždy co
nejlépe reflektovala lokalitu a segment
daného OREA hotelu. Je pro nás čest být
dodavatelem vína a partnerem OREA
Hotels & Resorts a zároveň se podílet na
projektu Nová OREA.

DRONY V LESE
Po nějakém čase se opět vracíme do Mixéru s aktuální novinkou
v portfoliu našich „dronních“ služeb. S ohledem na aktuální bohužel poměrně nepříznivý vývoj situace v našich lesích v souvislosti s šířící se kůrovcovou kalamitou jsme se i my rozhodli, že se
pokusíme nějakým způsobem přispět k jejich záchraně a využít tak
potenciál našich dronů ve zcela odlišném prostředí než doposud.
V uplynulých měsících jsme provedli několik zkušebních a měřících
letů za účelem sběru vzorových a testovacích dat, na kterých bychom společně s našimi kolegy z akademické sféry ověřili možnosti využití speciálních senzorů, jež mohou pomoci odhalit ohniska
šíření lýkožrouta smrkového, lidově kůrovce.
Výhodou našeho přístupu je především flexibilita nasazení techniky a celková cenová dostupnost této metody analýzy a způsobu
vyhodnocení dat. Výstupem je pak především identifikace a lokalizace kůrovcem napadených či jinak nemocných stromů. Vedle
přikládáme ukázku některých výstupů.

www.arridere.cz

MTB

ADRENALIN
Z HOR
Vlastně to není tak dávno, co cyklistika
v masovějším měřítku opustila silnice
či zpevněné cesty a vydala se do lesů a hor.
Teprve v roce 1981 sjelo z linky první sériově
vyráběné horské kolo. Od té doby se nabídka
modelů pro horskou cyklistiku rozšířila, stejně
jako počet disciplín a stylů jízdy v terénu.
TEXT Daniel Biderman FOTO IDM Südtirol-Alto Adige / Kirsten-J. Sörries
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H

orská cyklistika nebo také MTB
(z anglického mountain biking)
je v Česku velmi populární. Podle
prodejců jízdních kol je poměr vyznavačů MTB oproti celkovému počtu cyklistů
ve srovnání s jinými zeměmi velmi
vysoký. Jednou z příčin této situace je
skutečnost, že je u nás možné se legálně
pohybovat na kole v krajině téměř bez
omezení. To rozhodně ve všech zemích
není běžné, stačí se podívat třeba na
sousední Slovensko, kde je od roku 2007
zakázána jízda mimo lesní cesty.

mají bezesporu také úspěchy českých
reprezentantů na mezinárodní scéně.
Mezi nejvýraznější patří vítězství bikera
Jaroslava Kulhavého na londýnské olympiádě v roce 2012.

M A R ATO N Y I P R O
REKREAČNÍ CYKLISTY

Dalším důvodem obliby horské cyklistiky v českých luzích
a hájích je hustá síť různých turistických stezek a pěšin, v čele
s těmi značenými. A dále také to, že – na rozdíl od alpských
zemí – je terén na většině zdejšího území pro cyklisty poměrně
dobře přístupný. V posledních letech se také stále více rozrůstají populární singletracky, úzké jednostopé stezky pro horská
kola (pod Smrkem, Rychlebské stezky, Dolní Morava) a také
mnohé lyžařské areály nabízejí v letních měsících vyžití právě
cyklistům.
Díky popularitě horské cyklistiky narůstá rovněž množství
závodů různých úrovní, včetně amatérské, které se pořádají
napříč republikou během celé sezony. I tohle je do značné
míry české specifikum. Konečně, svůj vliv na postavení MTB

Asi nejblíže tradiční silniční cyklistice či
klasickému ježdění na kole, jaké dnešní
dospělí znají z dětství, jsou disciplíny XC
(cross-country) a maratony na horských
kolech. Přestože jsme pro označení
tohoto stylu cyklistiky použili názvy závodních disciplín, jde vlastně o způsob
cyklistiky vhodný i pro rekreační cyklisty, kteří nevyhledávají náročné terény
ani prudké sjezdy. U nich jde o ježdění
krajinou, o jakousi cykloturistiku kdekoliv mimo asfaltové silnice.
Pokud hovoříme o XC a maratonech jako o sportovních odvětvích, jde
především o rychlost a výkon. Maratony
bývají delší, zhruba 40 až 120 kilometrů,
jezdí se většinou po zpevněných cestách,
takže jsou méně technicky náročné.
Naproti tomu XC se obvykle koná na
krátkém okruhu (kolem 5 km), který se
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jezdí stále dokola po dobu jedné hodiny.
Tratě na XC většinou obsahují technicky
náročnější úseky, trendem posledních
let je neustálé zvyšování jejich technické
náročnosti, jež se místy blíží disciplínám, jako je enduro.
Mezi modely kol určenými pro XC
a maratony najdeme jak celoodpružená
kola, tak ta s pevnou zadní stavbou.
Převládá průměr kol 29 palců, u menších rámových velikostí nebo dámských modelů můžeme výjimečně najít
i 27,5" kola. Geometrie počítá zejména
u highendových modelů s položeným
sportovním posedem. Tato kola mají
2 × 10 převodů, u top modelů někdy
i 1 × 12, přičemž absence převodníku
šetří hmotnost. Zdvih odpružení je nejčastěji 100 milimetrů, průměr plášťů se
pohybuje orientačně od 1,6 do 2,2.

T R A I LY A S I N G L E T R A C K Y

Trail znamená úzkou lesní stezku.
A právě o zdolávání takových stezek
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Svůj vliv na postavení MTB
mají bezesporu také úspěchy
českých reprezentantů
na mezinárodní scéně.
a pěšin je trailové ježdění. V tuzemsku jde zhusta o ježdění po
značených turistických cestách. Jízda je místy technicky mnohem náročnější než na širokých zpevněných lesních cestách,
ale také zábavnější. Stezky se často hodně klikatí, není nouze
o strmé úseky nebo náročný terén s velkými kameny a jinými
terénními překážkami.
Tomu odpovídá i konstrukce kol, která jsou pro tento
způsob ježdění určena. I v této kategorii ještě můžeme najít
hardtaily, ale začínají převažovat celoodpružené modely. Průměr ráfků je 29 i 27,5", průměr plášťů se pohybuje orientačně
od 1,8 do 2,5". Geometrie nabízí oproti XC modelům vzpřímenější posed a zkracuje se rozvor kol. Převody jsou podobné jako
u předchozí kategorie. Zdvih odpružení se pohybuje kolem
120 milimetrů.
Samostatnou odnoží trailového ježdění jsou tzv. singletracky. Jde o tratě, které jsou vybudovány speciálně pro horská
kola a jezdí se po nich vždy pouze jedním směrem. Důraz je
přitom kladen na to, abyste se na nich ani na chvilku nenudili.
Trať se pořád klikatí, nejsou na ní dlouhé rovné úseky, i stoupání a klesání jsou krátká a neustále se střídají. Singletracky se

rozdělují podle obtížnosti a jsou značeny podobně jako lyžařské
sjezdovky: modré jsou nejlehčí, následují středně obtížné červené a nejtěžší černé. Obecně platí, že čím rychleji singletrackem projíždíte, tím je náročnější.

ENDURO

Tato disciplína se vyznačuje technicky náročnými pasážemi
a převahou sjezdů v poměru asi 70 : 30 procentům. Kola pro
enduro jsou celoodpružená, robustnější, takže těžší, ale stále
umožňují výjezdy. Ty si na nich sice příliš neužĳete, ale o to
víc si vychutnáte sjezd. Posed je vzpřímenější než u předchozí kategorie, rozvor kol kratší, průměr plášťů se pohybuje
orientačně od 2,3 do 2,5" a disponují zdvihem odpružení kolem
140 milimetrů.

SJEZD A FREERIDE

Vyznavači ryzího adrenalinu si horské kolo nejvíce užĳí
v disciplínách freeride a sjezd. U freeridu jde o jízdu volným
terénem, jejíž součástí však mohou být i uměle připravené
dřevěné lávky a různé skoky. Sjezd se obvykle odbývá na lyžařských sjezdovkách (samozřejmě mimo zimní období) nebo
v lyžařských areálech. Cyklisté se svými stroji vyjíždějí na kopec lanovkou a na kole jedou pouze dolů. Sjezdy bývají prudké,
plné kamenů, skoků a náročných technických pasáží.
Sjezdová a freeridová kola jsou robustní, těžká, jízda po
rovině či do kopce je na nich prakticky možná jen na krátké
vzdálenosti, spíše se počítá s tím, že se na kopec cyklista dostane lanovkou nebo autem. Mají geometrii s velmi vzpřímeným
posedem, krátkým rozvorem kol a položenější hlavovou trub-

PRŮMĚ RY
KOL
Dlouhou dobu byla horská kola
vybavena téměř bezvýhradně ráfky
o průměru 26 palců (26") – oproti
29" u silničních kol. Důvodem bylo,
že menší kola umožňovala hbitější
a přesnější ovládání při průjezdu
v náročných pasážích.
Ovšem s vývojem horských kol
se problém jejich ovladatelnosti
podařilo značně zlepšit prostřednictvím nových geometrií, sklonu
přední vidlice, zkrácením rozvoru
kola a zadní stavby, takže nyní už
MTB cyklistiku zcela ovládají kola
s 29" ráfky.
U některých modelů, popřípadě
u menších rámových velikostí se
používají kola o rozměru 27,5".
Starým, 26" kolům, alespoň v kategorii kol pro dospělé, definitivně
odzvonilo.
Kola o průměru 29" nabízejí lepší
průchodnost terénem (přejedou
větší překážky) než jejich 26" předchůdci, vyšší setrvačnost a lepší
trakci, což oceníte zejména ve
stoupáních.
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kou. Masivní pláště mají průměr 2,5" a výš,
zdvih odpružení je minimálně 180 milimetrů. Kromě speciálních kol je třeba používat také další specifické doplňky, jako
jsou chrániče holení, loktů nebo páteře
a integrální přilby s chráničem brady.

ADRENALINE RUSH

ZÁVODY PRO KAŽDÉHO

V České republice se pořádá ohromné
množství závodů, jichž se mohou účastnit
i amatéři a rekreační cyklisté. Populární
je seriál závodů Kolo pro život, určený
zejména pro širokou veřejnost, i když na
něm startují (ve své kategorii) i špičkoví
závodníci. Právě přítomnost známých
jmen bývá často důvodem, proč se mnoho
rekreačních cyklistů zdráhá se závodů
zúčastnit. K dalším důvodům, jež lze od
amatérských cyklistů zaslechnout, patří
zastaralé vybavení, s nímž by byli pro
smích, nebo nedostatečná trénovanost.
Tyto stesky jsou ovšem liché. Každý
ze závodů seriálu Kolo pro život nabízí
více tratí různé délky, takže si každý může
vybrat takovou, jakou v pohodě zvládne. Rovněž technická náročnost tratí je
taková, že nepředstavuje problém ani pro
amatéra. A hlavu si nedělejte ani se starým
kolem. Pokud se o něj aspoň trošku staráte
a udržujete ho, můžete klidně na závod vyrazit. Nikdo se na vaše kolo dívat nebude.
Každý si přĳel hlavně užít příjemný pohyb
v přírodě a neopakovatelnou závodní
atmosféru.

JAK ÚSPĚŠNĚ
ZVLÁDNOUT ZÁVOD

Vyberte si délku tratě podle vzdáleností,
které běžně jezdíte. Není dobré absolvovat
například 70kilometrovou trať, když jste
doteď absolvovali pouze třikrát kratší
vyjížďky. Nebudete vůbec vědět, jak si rozvrhnout síly, a nakonec můžete nedobrovolně skončit dřív, než byste chtěli.
Sice platí, co jsme uvedli o účasti se
starším kolem, nicméně je vhodné si kolo
na závody po technické stránce připravit,
ať už sami, nebo ještě lépe v odborném
servisu. Seřídit přehazovačku, promazat,
dofouknout pláště, nastavit odpružení,
případně vyměnit řetěz, pokud je to nutné.
Vždy s sebou mějte základní nezbytnosti:
náhradní duši, montpáky, pumpičku,
dostatek tekutin a nějakou müsli tyčinku
či energetický gel pro doplnění energie.
Nenechte se po startu strhnout k tempu, na které nemáte. Klidně nechte odjet
elitní závodníky, popřípadě mladší kategorie a vyberte si skupinku, jež jede přibližně
vaším tempem. Když se vám pojede dobře,
můžete zrychlit.
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It wasn’t all that long ago that cyclists
in large numbers started venturing offroad. These days there are mountain
bikes to suit all the bewildering variety of
disciplines and riding styles.

S

ales data shows that mountain bikes control a much bigger
share of the overall Czech market than in other countries.
One reason for the sport’s popularity here is that the law
allows bike riding in the countryside almost without restriction. The success of Czech cyclists internationally also gives
MTB a boost, especially Jaroslav Kulhavý’s stunning victory in
the 2012 London Olympic race.

M A R AT H O N S F O R T H E C A S UA L B I K E R

Cross-country (XC) and marathon MTB races, and their less
demanding recreational versions, are today’s version of what
kids have always done on bikes. You don’t have to be a racer – just take a turn off the paved road and head for the hills.
Marathon races can range from 40 to 120 kilometers and are
generally run on dirt or gravel roads. The more technically demanding XC races take place on special tracks of 5 kilometers
or so and last one hour.

TRAIL BIKES, SINGLETRACKING, ENDURO

This is where things get gnarly. Riding a trail no wider than
your bike demands more technical skills than tooling down
a gravel road, but the thrill is bigger too. In this market, full
suspension bikes are dominant over hardtails (bikes with no
rear suspension). The adrenaline levels really start to climb in
enduro, a discipline featuring challenging technical stretches
and extreme downhill blasts. Enduro bikes are beefy, with full
suspensions, and they weigh more too, but not so much you
can’t spin up hills if you need to.

DOWNHILL AND FREERIDE

Pure speed. On a dry ski hill or in the open country, these
disciplines demand tank-like bikes too heavy for uphill slogs.
That doesn’t matter as riders typically reach the starting point
by vehicle or skilift. Freeride courses sometimes feature wooden bridges and artificial jumps.

ANYONE CAN BE A RACER

The Czech Republic offers an incredible number of MTB
events. One of the most popular is Kolo pro život (Bike for Life),
where weekend cyclists can rub shoulders with elite competitors. Courses are set up at various difficulty levels from
amateur to OMG.

DĚLÁM TO K VŮLI
POCITU
MIROS L AV

KOS N A R

CEO skupiny CIMEX Miroslav Kosnar to s kolem umí a dělá to rád.
Prozradil nám, čím ho ježdění naplňuje i které má oblíbené lokace.
TEXT Pavel Hrůza FOTO archiv Miroslava Kosnara

A

ktivně jezdíte na horském kole,
dáte si občas nějaký závod?
Nejsem závodní typ, nenaplňuje mě závodit ve velké
skupině lidí. Mám to rád kvůli pocitu z pohybu a sportu, takže
ani v běhu, ani na kole nezávodím.
Které disciplíny vás baví?
Na horském kole volné disciplíny jako all mountain, freeride,
downhill. Je to trochu adrenalinovější a vyžaduje to pokoru
a schopnost jít do nějakých rizik. Když jedete, tak s cílem si to
pořádně užít. Já jezdím i s cílem nespadnout, protože to bolí
a je potvrzeno, že strom neuhne. (smích)
Co jste na horských kolech zažil?
Se sjezdovým kolem mám nejsilnější zážitky hned z počátku,
kdy jsem začal jezdit a hodně to bolelo, protože jsem dělal
chyby a byl poměrně pomlácený. Všechno ale v mezích, žádné
zlomeniny. Na to vzpomínám hodně. Největší zážitek je, když
na kole dobře projedete trať, užĳete si jízdu, adrenalin vám
zaplaví tělo, máte radost, že jste přežil, a jdete znovu nahoru.
Doporučíte zajímavá místa na ježdění?
Mou nejoblíbenější lokací je Whistler v Kanadě, bohužel je
trošku z ruky. Obecně Britská Kolumbie a Sunshine Coast jsou
místa, kde úžasně funguje komunita bikerů, freeridové tratě,
volné tratě v lesích… Je to zážitek na celý život. Kdybych měl
někam vyrazit, vyrazím do Britské Kolumbie jezdit na kole,
protože to je fakt skvělé. Když mám čas, vezmu kolo a vyjedu
na Špičák nebo po jiných možnostech, které tady v Česku jsou.
Někdy ale stačí vzít kolo a vyjet do lesa. Holt tam není lanovka,
kopec si vyšlápnete pěšky a pak jedete po trati, kterou tam
někdy někdo udělal. Někdy taky jdeme a uděláme si nějakou
trať sami.
Jezdíte i do kopce?
Jezdím, ale tolik mě to nebaví, moc mě to nenaplňuje. (smích)
Kromě kola také běháte. Dáváte
přednost městu, nebo přírodě?
Běhám zásadně v přírodě. Je to dáno i tím, kde bydlím – za domem mám přírodu a les, to je ten nejlepší relax. Do města bych
se šel taky klidně proběhnout, ale když mám poblíž přírodu,
volba je jasná.

Kolik toho naběháte?
Běhám teď míň, třicet kilometrů týdně,
protože dělám i jiné věci.
Jste typ pocitového běžce,
nebo měříte a sledujete údaje,
jako je tepová frekvence?
Pro mě to byl zpočátku motivátor, protože jsem se jednou ráno ohnul, chtěl
jsem si zavázat boty a zjistil jsem, že mi
někde něco vadí. A ono to bylo břicho…
Tak jsem začal běhat. Koupil jsem si
sporttester. Zpočátku jsem ale vždy
vyběhl rychle, jak jsem byl zvyklý z fotbalu, a pak mě druhý den bolely nohy,
špatně jsem i dýchal. Se sporttesterem
jsem se naučil běhat tak, že z toho mám
radost.
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Strop sakrální stavby
v Sazovicích.

K NIH A

ARCHITEKTURA
MIMO CENTRA
V

elkolepé architektonické
stavby, o kterých píší lesklé časopisy, vznikají často ve větších
městech. Nebo se píše o vilách ukrytých
za vysokou zdí. Trochu stranou zůstává
originální architektura pro veřejnost
v menších sídlech, kde přitom jediný
zajímavě řešený dům dokáže změnit
charakter celého místa. Právě jim se
věnuje kniha Michaely Hečkové nazvaná
20000 (vydal spolek Tolerdance). Přináší komentovaný soubor 20 staveb ve 20
městech a obcích, které svým počtem
nepřesahují 20 tisíc obyvatel. Výběr je
překvapivě široký – najdeme tu vesnickou hospodu pojmenovanou Hospoda,
psí hřbitov, rozhlednu, galerii vybudovanou z bývalé továrny i železniční zastávku. V textu autorka používá výňatky
z rozhovorů nejen s architekty, ale také
s hybateli staveb z „druhé strany“ – se
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KULTURA

zadavateli, často starosty obcí, kteří
bývají neprávem přehlíženým prvkem,
bez něhož by nevzniklo nic.
Michaela Hečková: 20000
vydal spolek Tolerdance

HIDDE N
A RCHITECTURE
The spectacular architectural
achievements on the pages of
glossy magazines are usually
found in larger cities. Unfortunately, original architecture in
smaller settlements remains
largely unnoticed. A total of
twenty buildings, in twenty
towns and villages that do not
exceed 20,000 inhabitants,
are highlighted in Michaela
Heckova‘s book 20000 (published by Tolerdance). Its wide
range of buildings includes
a village pub named Pub,
a dog cemetery, a lookout
tower, a gallery built from
a former factory and a railway
station. The author uses excerpts from interviews with the
architects, as well as from the
people who made it all happen – contracting authorities
and mayors.

LÉTO NA DLABAČOVĚ
Dlabačov sousedící s Orea Hotelem Pyramida uvádí kromě zajímavých
klubových a festivalových filmů i všechny žhavé blockbustery.
Pitt. Pozadí pak tvoří story slavného vůdce sekty zvané Rodina Charlese Mansona
a jeho vražedné výpravy, které padla za
oběť i tehdejší těhotná manželka režiséra Romana Polanského Sharon Tate.

K INO
X-Men: Dark Phoenix
Od 7. června
Zatím poslední kapitola slavné filmové
série o mutantech se superschopnostmi
v režii Simona Kinberga. X-Meni čelí
nejhroznějšímu a nejsilnějšímu nepříteli: Jean Grey (Sophie Turnerová), která
pochází z jejich vlastních řad. Během
vesmírné záchranné mise Jean téměř
zemře, když jejím tělem projde záhadná
kosmická síla. Po návratu domů zjistí,
že ji tato síla udělala silnější, ale zároveň
o mnohem nestabilnější.

Once Upon at Time in Hollywood
After the summer holidays
A Quentin Tarantino film set in Hollywood during the 60s. The film features
a famous actor (Leonardo DiCaprio) and
his stuntman (Brad Pitt) with the backdrop of Charles Manson and his cult,
where Roman Polanski‘s wife Sharon
Tate was a victim.
Tři blízcí neznámí
Od 3. června
Neuvěřitelný příběh tří biologických
bratrů, jednovaječných trojčat, rozdělených po porodu a adoptovaných
rozdílnými rodinami ožívá v napínavém
dokumentu. Ten postupně odhaluje
nejen životní osudy tří lidí, kteří netušili, že mají identické sourozence, ale
i dávné tajemství, jež se během pátrání
v historii postupně vynořuje a je velmi
temné. Dokumentární příběh scenáristy a režiséra Tima Wardla je ověnčený
desítkou cen z filmových festivalů.

X-Men: Dark Phoenix
From June 7th
In the latest chapter of the mutant
movie series, the X-Men face a powerful
enemy: Jean Gray (Sophie Turner). Jean
almost dies when a cosmic force passes
through her during a rescue mission.
Upon returning home, she is stronger
but much more unstable.
Tenkrát v Hollywoodu
Po letních prázdninách
Quentin Tarantino představí svůj v pořadí devátý celovečerní film, s nímž se
utkal s konkurencí na letošním festivalu
v Cannes. Jeho novinka je zasazena
do divokých šedesátých let a do kulis
tehdejšího Hollywoodu. Příběh se točí
kolem slavného herce a jeho kaskadéra,
které ztvárnili Leonardo DiCaprio a Brad

Klimt & Schiele – Erós a Psyché
Od 19. června
Rok 1918 nepřinesl jen konec světové
války, ale také úmrtí proslulých malířů
Gustava Klimta a Egona Schieleho.
O jejich obrovském talentu, snech, ale
i skandálech a posedlostech vypráví
nový dokument Klimt & Schiele – Erós
a Psyché. Snímek diváky provede
nejslavnějšími kulturními prostory rakouské metropole: galeriemi Albertina,
Belvedere či prostory Uměleckohistorického muzea.
Klimt & Schiele – Eros and Psyche
From June 19th
1918 marked the end of World War I and
the deaths of famous painters Gustav
Klimt and Egon Schiele, who revolutionized the art world and contributed to
Vienna’s „golden era“. This documentary
tells of their talents, dreams, scandals
and obsessions.
Podzim a zima budouve znamení dalších velkofilmů. Mezi jinými se diváci
mohou těšit na tyto novinky: Spider-Man: Daleko od domova, Rychle
a zběsile: Hobbs a Shaw, české novinky
Nabarvené ptáče a Národní třída,
filmové pokračování Panství Downton,
řadu pohádek a samozřejmě na nové
Star Wars: Episode IX.
Autumn and winter will bring other great films, such as Spider Man: Far from
Home, Fast and Furious: Hobbs and
Shaw, the new Czech films Coloured
Birds and National Avenue, Downtown
Abbey film sequel, a number of fairy tales and the new Star Wars: Episode IX.

Three identical strangers
From June 3rd
The incredible documentary by Director Tim Wardl of three biological
brothers, monozygotic triplets, divided
after delivery and adopted by different
families. He reveals their life stories, as
well as an ancient and dark mystery that
gradually emerges.

I N FO
VÍCE O PROGRAMU
M OR E AB OU T DL AB AČ OV
www.dlabacov.cz

TIP NA UBYTOVÁNÍ
LODGING TIP
Orea Hotel Pyramida
www.hotelpyramida.cz
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CH A RLE S

OLI V IE RI - MUNROE

V NAŠICH
ŽIVOTECH JE
MÁLO KRÁSY
V Česku žijící Kanaďan je
šéfdirigentem dvou evropských
filharmonií. Hudbu vnímá
široce a v jejím vývoji vidí
paralely s děním v architektuře,
umění i osobním životě.
V rozhovoru také prozrazuje,
proč se rozhodl žít v Praze.
TEXT Pavel Hrůza FOTO Petr Kurečka
a archiv Charlese Olivieri-Munroea
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J

ak jste se ocitl v České republice?
Přĳel jsem v roce 1992, abych studoval v Brně na Janáčkově akademii múzických umění. Za dva roky jsem promoval a získal práci v brněnské filharmonii jako druhý dirigent.
Zůstal jsem tam tři roky a pak jsem dostal nabídku z Teplic,
abych se stal šéfdirigentem.
Proč jste si vybral Brno? Přece jen je
to z Kanady trochu z ruky…
To určitě je. V Torontu, odkud pocházím, je ale velká česká
přistěhovalecká komunita. Žil tam mimo jiné i slavný český
dirigent Karel Ančerl, který v osmašedesátém opustil Československo. Dodnes je v Kanadě skutečně velmi respektovaný a ctěný za svou práci s Torontským symfonickým orchestrem. Od té
doby navštívilo Toronto mnoho českých dirigentů, například
Václav Neumann, Libor Pešek nebo Jiří Bělohlávek. S posledně
jmenovaným jsem se setkal, když dirigoval koncert torontských
symfoniků. Mluvil jsem s ním a on mi doporučil, že jestli se
zajímám o studium v jeho zemi, mám jít do Brna, ne do Prahy,
protože v Brně je výtečný profesor, prý lepší než v Praze. To
bylo v devadesátých letech a tím profesorem byl Otakar Trhlík.
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Kdy jste se rozhodl v Česku zůstat?
Ve skutečnosti jsem se nikdy nerozhodl
zůstat. Prostě z jednoho roku byl další
rok a pak další a další… Myslel jsem si,
že zůstanu pár let a pak půjdu někam
jinam. Kariéra dirigenta je velmi těžká,
je to jako být generální ředitel firmy,
ale ihned. Nemůžete se do té pozice
propracovat. Stáváte se šéfem okamžitě.
Orchestr musel přĳmout mladého kluka
jako svého šéfa. Měl jsem velké štěstí,
protože Česká republika mi dala spoustu
příležitostí.
Lidé se mě vždy ptali: „Co tady
děláš?“ Už v devadesátých letech, kdy
všichni chtěli jít někam jinam, do Ameriky, Kanady, Austrálie, kamkoliv. Pro
mě jako dirigenta to však bylo správné
místo. Česká hudba má velkou tradici –
tvořil tady Dvořák, Smetana, Janáček.
A týká se to také orchestrální hudby, což
je skvělá škola dirigování. To je to, co
mě lákalo přĳít sem a proč jsem zůstal.
Kdy jsem se tedy rozhodl zůstat? Během
posledních deseti let, kdy žĳeme tady na
Barrandově.

CH A RLE S
OLI V IE RI - MUNROE
Kanadský dirigent působící
převážně v České republice,
Polsku a Německu.
Vystudoval klavírní hru na
Královské hudební konzervatoři a Torontské univerzitě.
Studoval rovněž na Janáčkově
akademii múzických umění.
V České republice dirigoval
nejprve Karlovarský symfonický orchestr, poté Státní
filharmonii Brno.
V roce 1997 se stal šéfdirigentem Severočeské filharmonie
Teplice.
V letech 2013–2018 byl
šéfdirigentem Philharmonie
Südwestfalen.
V roce 2015 se stal šéfdirigentem Krakovské filharmonie.
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Takže jste už zapustil kořeny.
Mám ženu a dvě děti, které se narodily zde. Manželka Annabelle Diamantino tady má několik internetových startupových
společností, oba dva to tu milujeme. V devadesátých letech to
bylo hodně odlišné místo. Zejména pro člověka ze Západu to
bylo trochu drsné, obzvlášť v Brně. Samozřejmě, jsou tu problémy, ale ty existují všude. Je tady bezpečno, město není tak velké
jako Londýn nebo Paříž s šílenou dopravou. Je tu nádherně,
podívejte se ven, tolik zeleně. Je zde úžasné letiště, což je pro
mě důležité, protože hodně cestuji.
Máte nějaký zvláštní vztah ke starým českým mistrům?
Ano, mám. Jsem přeborník v méně hrané Dvořákově hudbě,
jako je například jeho opus 111 – Píseň bohatýrská. Antonín
Dvořák složil některé opravdu slavné skladby, jako je Novosvětská symfonie, Smetana pak Mou vlast, kterou zná každý. Když
se ale prokopete hlouběji, což jsem v posledních deseti dvaceti
letech dělal, objevíte i jiné skladby, které bych rád představil
světu. Jsou třeba známé zde, ale ne za hranicemi země. To je
pro mě velmi zajímavé. Mám však rád hudbu střední Evropy
obecně. Když jako host diriguji orchestry v jiných částech Evropy nebo v Japonsku, často mě o český program žádají.
Jaká hudba je vám nejbližší?
Středoevropská hudba, dále Mahler, Richard Strauss, Dvořák,
Janáček. Teď působím několik let také v Krakově, takže Szymanowski, Penderecki, ale rovněž Rusové, Čajkovskĳ, Rachmaninov, Šostakovič. Slovanská hudba je mému srdci velmi blízká.
Čím to je? Je to tou naší specifickou melodičností?
Ano, rozhodně. A mimochodem, to je také důvod, proč žĳu tady,
a ne třeba v Německu. Právě jsem ukončil sedmiletý kontrakt
jako šéfdirigent Philharmonie Südwestfalen, ale nemohl bych
žít v Německu. Je to skvělá země, největší ekonomika v Evropě,
je skvělé tam dirigovat orchestry a opery, ale pro žití se cítím
pohodlněji tady, protože – jak jste řekl – je to melodičtější. I život je tu melodičtější. Ne všechno je v pořádku, ale kdo říká, že
život je o pořádku? Důležité je i dobré pivo, dobří přátelé.
Posloucháte i současnou klasiku nebo
třeba minimalistickou hudbu?
Ano. To je zvláštní na Krakově, protože město bylo ve 20. století
bohaté na skvělé polské skladatele, i filmové. Tam jsem začal
poslouchat spoustu moderní klasické hudby 20. století, ale také
americké skladatele. Jedním z nich byl John Cage, jehož hudbu
teď pár týdnů diriguji a Česká televize z toho pořídila v Teplicích záznam. John Cage napsal skladbu, která se jmenuje 4'33".
Tvoří ji čtyři minuty a 33 vteřin ticha. Orchestr sedí a za čtyři
minuty a 33 vteřin jsou tam jen tři pohyby a každý má své načasování. Je to fascinující. Zní to jako vtip, ale vůbec není.
Můžete to vysvětlit?
Padesátá léta byla obdobím velkého experimentování. Jednoho
dne byl Cage v galerii a viděl obraz, který byl celý bílý, prostě
jen plátno. Jestli se nepletu, autorem byl Robert Rauschenberg.
Diváci na plátno vrhali stíny, takže obraz byl každou chvíli jiný,
pořád se měnil. To byla jedna z věcí, která Cage inspirovala. Po
příjezdu na Yale navštívil zvukotěsnou místnost, aby vyzkoušel
absolutní ticho. Stále tam však něco slyšel, proto když vyšel
ven, ptal se, jak to, že tam neustále slyšel nějaké zvuky? Oni mu
řekli, ano, to bylo vaše srdce a váš nervový systém. Jsou slyšet.

Potom si uvědomil, že ticho neexistuje. Jeho myšlenkou pro
kompozici 4'33" nebylo vytvořit úplné ticho, ale uvědomit si
ambientní zvuky v okolí. Skladba je pokaždé jiná podle toho,
kde se odehrává, jestli venku prší nebo jede tramvaj.
Je ambientní hudba ještě hudbou?
Záleží na tom, jak definujete ambientní hudbu. Myslíte to, co
slyšíme teď? Zvuky? Nebo myslíte to, co slyšíme jako hudbu na
pozadí, když nakupujeme?
To je těžké. Hudbu bez předem stanovené struktury,
bez plánu, v extrémním případě hudbu, kterou
tvoří k tomu vytvořené počítačové programy na
základě algoritmů, jež počítají s nahodilostí…
Na to mám velmi jasný názor. Myslím, že lidé dělají velkou
chybu, když v obchodech, v taxíkách, v restauracích a podobně
hrají špatnou hudbu a většinou nahlas. Co tím myslím: utratí
spoustu peněz za interiér restaurace, nábytek, všechny ty malé
detaily, pak jídlo, služby a potom tam pustí hlasitou hudbu,
něco jako Evropu 2, a úplně zabĳí atmosféru. Je to hloupé. Co
dělá film? Když se nad tím zamyslíme, tak kromě dobrých herců, příběhu a režiséra je to často hudba. Když se díváte na horor
a vypnete hudbu, už to není strašidelné. Sledujete-li romantický film a vypnete hudbu, nebudete plakat. Hudba vytváří
atmosféru. Pokud v obchodě chtějí, aby se zákazník podíval na
věci, co si koupí, dejte mu ticho. Všude je tolik zvuků: sirény

Kariéra dirigenta je velmi
těžká, je to jako být
generální ředitel firmy,
ale ihned. Nemůžete se
do té pozice propracovat.
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Sledujete-li romantický
film a vypnete hudbu,
nebudete plakat. Hudba
vytváří atmosféru.

sanitek, policie, doprava, taxi… Je to zvukové znečištění. Když
najednou jedete na vesnici a slyšíte zpívat ptáky, vodu zurčet
v řece nebo listy třepotat se ve větru, je to tak krásné a úžasné.
Možná by pak člověk nemusel platit tolik peněz za psychology
a psychiatry. Prostě jen vypnout všechny zvuky kolem sebe.
Proto tady mám speciální okna, která tlumí okolní zvuky.
Posloucháte i jinou než klasickou hudbu?
No samozřejmě! Jsem normální. (smích) Myslím, že si s sebou
stále neseme hudbu, kterou jsme poslouchali jako teenageři.
Nikdy ji nezapomínáme. Takže pro mě to byl konec osmdesátých let a všechny ty britské kapely, které jsem poslouchal.
Pet Shop Boys, New Order, to byla hudba mého mládí. Sinéad
O’Connor, Madonna, Michael Jackson… Poslouchal jsem
i střední rockový proud jako Chicago. Můj syn, kterému je teď
třináct, hraje na saxofon a baví ho víc jazz. Dcera se zajímá
o pop, takže v tomto domě znějí všechny druhy hudby.
Myslíte, že se může nějaká současná klasická hudba
stát stejně ikonickou jako hudba starých mistrů?
Myslím, že ikonická není to správné slovo. Nemůžete mluvit
o Dvořákovi jako o ikonickém skladateli, bylo by to myslím
povrchní. V jeho hudbě se toho děje o tolik víc. Beethoven,
Mozart, Dvořák v hudbě nebo Rembrandt, Picasso, Van Gogh
v malířství či Dostojevskĳ, Kundera v literatuře, to jsou vrcholy
kultury. Je to úplně jiná kategorie než pop, lehká muzika dne.
To neznamená, že ta je špatná. Má ve společnosti svou funkci,
ale nemůžeme je srovnávat. Odpověď tedy zní, že ne. I dnes
žĳí skladatelé vážné hudby, jsou známí především lidem, kteří
poslouchají vážnou hudbu, ale nejspíš nebudou nikdy tak slavní
jako Beethoven a Mozart.
Čím to je?
Stručně řečeno, Beethovenova, Mozartova nebo Dvořákova
hudba se dobře poslouchá, snadněji než díla pozdějších autorů.
Vývoj vážné hudby je příběhem rozbíjení harmonických pravidel, je víc a víc v nesouladu a chromatická. Boří se hranice. Je
to stejné jako v architektuře. Mimochodem, je to moc zajímavá
věc: Když se podíváte na hudbu, architekturu, literaturu, trendy
jsou paralelní. Totálně paralelní. Podívejte se na Obecní dům
a na hudbu a literaturu té doby. Je to podobné. Vezměte si
moderní architekturu, která je mnohem tvrdší, ostřejší a jednodušší, hudba je podobná – už jsem zmínil Johna Cage… Když
se podíváte na Obecní dům nebo Rudolfinum, řeknete si: To je
krásná budova! Ale neřeknete to samé o nějaké moderní stavbě,
jakou je například Tančící dům. Není krásný. Je zajímavý, je
„ikonický“, ale nezamilujete se do něj. Nebo Česká národní banka. Ovšem to neznamená, že nejsou zvláštní. Janáček je zvláštní, ale pro většinu lidí jsou Mozart či Beethoven přístupnější.

Charles Olivieri-Munroe má rád hudbu střední
Evropy. Když jako host diriguje orchestry
v jiných částech Evropy nebo v Japonsku,
často ho žádají o český program.
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Myslíte si, že se smysl pro krásu nějak vyvíjí?
Nebo už lidé zkrátka krásu nehledají a chtějí
spíš zajímavé věci, bonbony pro oči?
Moje matka byla malířka. Měla také talent vytvářet svým
uměleckým citem krásné interiéry. Často mluvila o slově krása.
Když jsem byl malý, skoro mě to otravovalo. Říkala „udělej to
krásné“, „proč to není krásné“… Až mnohem později jsem si
uvědomil, že měla pravdu. V našich životech je prostě málo krásy. Svět se stává ošklivějším spíše než krásnějším a my bychom
měli vytvářet krásu, ona nevznikne sama. Když se podíváte na
války, hladomor, ošklivost tolika aspektů našich životů, krásu
nemůžeme brát jako samozřejmost.

WE NEED BEAUTY
IN OUR LIVES
A N
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CH A RLE S

OLI V IE RI - MUNROE

How a young Canadian settled in the Czech Republic, became principal conductor of two European
Orchestras and dedicated himself to the world-famous and lesser-known gems of our music.

W

hat brought you to the
Czech Republic?
I came here in 1992 to study at the
Janáček Academy in Brno. I graduated
in two years and found a job as second
conductor of the Brno Philharmonic.
Three years after that, I was offered the
position of chief conductor in Teplice.

CH A RLE S
OLI V IE RI - MUNROE

When did you decide to stay here?
To be honest, I never made the decision
to stay. It was just that one year rolled
into another, and another, and then
another … People are always asking me,
“What are you doing here?” It started
back in the ’90s, when everyone wanted
to be somewhere else – America, Canada, Australia, anywhere. But for me
as a conductor it was the right choice.
Czech music has a great tradition –
Dvořák, Smetana, Janáček. And the
orchestral music, what a wonderful
school of conducting it is.
Do you feel a special connection
with the old Czech masters?
Definitely. I’m a champion of Dvořák’s lesser known compositions, like
his opus 111, the Hero’s Song. Dvořák
composed some truly famous pieces,
Smetana wrote Ma Vlast (My Country),
everyone knows those. But when you
dig deeper, as I’ve done the past 10,
20 years, you discover other compositions and I want to introduce them to
the world. They might be known here,
but not beyond the country’s borders.
This is very interesting for me. I’m often
asked to do a program of Czech music
when I guest conduct in other parts
ofthe world.
What kind of music do
you feel closest to?

He studied piano at the Royal
Conservatory of Music and
the University of Toronto and
continued his studies at the
Janáček Academy of Music and
Performing Arts in Brno.
His Czech conducting career
began with the Karlovy Vary
Symphony Orchestra and continued at the Brno Philharmonic
and then as chief conductor of
the North Czech Philharmonic
in Teplice.
From 2013 to 2018 he was chief
conductor of Philharmonie
Südwestfalen. He was chief
conductor with the Slovak Radio Symphony Orchestra from
2000-2004. In 2015 he became
Artistic Director and Principal Conductor of the Cracow
Philharmonic Orchestra.

Central European music, Mahler,
Richard Strauss, Dvořák, Janáček. For
a few years I’ve been working in Krakow,
so Szymanowski, Penderecki, then the
Russians, Tchaikovsky, Rachmaninov,
Shostakovich. Slavic music is very close
to my heart.
In what way? Is it our special
melodiousness?
Yes, definitely. By the way, that’s one
of the reasons I live here and not say
in Germany. I just finished a seven-year engagement as chief conductor of
the Philharmonie Südwestfalen, but
I couldn’t live in Germany. It’s a great
country, the biggest economy in Europe,
it’s fantastic to conduct orchestras and
opera there, but I feel more comfortable living here. Because of that
melodiousness, as you said. Life too is
more melodic. Not everything works
perfectly, but who says life is about everything working perfectly? Good beer is
important too, good friends.
Do you think the sense of beauty
can be developed? Or do people no
longer seek beauty, do they just want
interesting things, eye candy?
My mother was a painter. She also had
a talent for creating beautiful interiors.
She used to talk about the word “beauty” a lot. It almost drove me crazy when
I was a kid. She’d say, “do it beautifully,”
“why isn’t it beautiful?” Not until much
later did I realize that she was right.
There is not enough beauty in our lives.
The world is getting uglier instead of
more beautiful, and we should create
beauty, it doesn’t grow by itself. When
you consider wars, famine, so many ugly
aspects of our lives, you can’t take beauty as a given. So we must create it!
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Seed Cathedral: desítky
tisíc průhledných prutů
a stejný počet semen
jako pocta rozmanitosti
rostlinné říše.

THOM A S

HE ATHE RW ICK

DESIGN
JA KO Ř E Š E N Í
Britský designér stojí za jedněmi
z nejvýraznějších architektonických
a urbanistických projektů současnosti. Stále
řídí veškeré aktivity svého londýnského studia,
v němž s více než dvěma sty kolegy pracuje na
zakázkách napříč čtyřmi kontinenty.
TEXT Pavel Hrůza FOTO Heatherwick Studio
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1 Learning Hub, Nanyang, Singapur 2 „Kotel“ pro letní
olympiádu 2012 v Londýně 3 Pier 55, New York
4 Propojené schodiště The Vessel, New York
5 Skládací most, Londýn

V

nitřní prostor oddělovalo od vnějšího 66 tisíc dutých
akrylových prutů a každý z nich vedl světlo k jednomu
ze semen poskytnutých britskou botanickou bankou.
Celá budova se ve větru hýbala a celek tak působil jako živý organismus. Takto originálně pojal Thomas Heatherwick návrh
britského pavilonu pro světovou výstavu Expo 2010 v Šanghaji.
Stánek symbolizoval bohatství rostlinné říše a kromě
samotné stavby zde vynikalo i okolní prostranství, uzpůsobené
k odpočinku návštěvníků a k tomu, aby si mohli vychutnat
pohled na budovu ze správné perspektivy. Toto nápaditě
propracované řešení získalo na Expu hlavní cenu za design
a Heatherwick dostal prestižní cenu RIBA Lubetkin. Budova se
stala jednou z nejznámějších staveb britského designéra, která
navíc skvěle ilustruje jeho touhu po splynutí designu, architektury a územního plánování. Jeho slova o tom, že „proces tvorby
produktu je v podstatě to samé jako navrhování budovy“, dokážou popudit část architektonické obce.
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Thomas
Heatherwick se
stále aktivně
podílí na všech
projektech svého
studia.

P O L I B E K H O U S E N KY

Studio Heatherwick, sídlící v centrálním Londýně, založil roku 1994, hned
po dokončení studia třídimenzionálního designu na Royal College of Art. Dnes
v něm pracuje na dvě stovky designérů,
architektů, urbanistů a dalších tvůrců.
Ateliér navrhuje budovy, prostory,
objekty i infrastrukturu. Zaměřuje
se především na velké projekty se
zřetelným sociálním dopadem. Nesnaží
se vytvářet nějaký jednotný styl ani
dekorovat krajinu. Jakkoliv jsou stavby
studia originální a poutavé, Thomas
Heatherwick vidí motor svého tvůrčího

Jakkoliv jsou stavby
studia originální, Thomas
Heatherwick vidí motor
svého tvůrčího procesu
v hledání řešení problémů.
procesu v hledání řešení problému. „Je
to více jako řešení zločinu. Odpověď je
zde a vaše práce je ji najít,“ říká.
Uznání Heatherwick získal už
svým proslulým skládacím mostem
v Londýně roku 2004. Dvanáct metrů
dlouhá lávka ze dřeva a oceli totálně
vybočuje z konceptu klasického zvedacího mostu rozděleného v polovině a se
zvedacími rameny. Segmenty mostu se
při zvednutí srolují jako housenka a oba
konce se setkají k „polibku“. Originální
i vtipné zároveň.
Stejnou míru důvtipu uplatnil také
ve staré viktoriánské papírně v anglickém Laverstoku v hrabství Hampshire, kde navrhl budovu lihovaru pro
známou značku ginu Bombay Sapphire.
Zrenovované cihlové budovy doplnil
dvěma skleníky s výraznými tvary, ve
kterých se pěstují suroviny pro výrobu
populárního moku.

LEARNING HUB

Budova Learning Hub, zvaná také The
Hive (Úl), otevřela své prostory v roce
2015. Běžným univerzitním budovám se
vymyká svou koncepcí, a tedy i tvarem,
který z ní vychází: víceúčelové vzdělávací centrum bylo vytvořeno jako část
Technologické univerzity v singapur-

Č E S K Á STO PA
ČESKÝ ARCHITEKT ONDŘEJ TICHÝ
PR AC UJE V HE AT HER W IC K S T UDIO
UŽ OD ROKU 2012. DOVOLIL NÁM
N A HLÉDNOUT DO FUNGOVÁ NÍ
AT ELIÉRU ZE V NI T Ř.
Jaké to je pracovat ve věhlasném mezinárodním
architektonickém studiu? Pro mě je to skvělá
příležitost pracovat na projektech, ke kterým bych
se pravděpodobně z Čech nedostal. Pracujeme na
projektech po celém světě, od New Yorku až po
Tokio, a zároveň máme velkou tvůrčí svobodu. To,
co navrhujeme, mi stylově vyhovuje a jsem obklopen zajímavými a talentovanými lidmi, takže práce
mě dost baví. Na druhou stranu je kolikrát dost
náročná, protože požadavky na produkci a kvalitu
práce jsou výrazně vyšší než v Česku.
Jak jste se k této práci dostal? Heatherwick Studio jsem sledoval
už delší dobu, a když jsem v předchozí práci přemýšlel, kam jít dál,
poslal jsem portfolio do studia a doufal, že se moje práce bude
líbit. Odpověděli mi, že by mě rádi pozvali na pohovor. Už to jsem
považoval za úspěch, protože zájem o práci u nás je velký a každý
měsíc k nám chodí stovky portfolií. Pohovor dopadl dobře, dostal
jsem nabídku a už zde pracuji sedmým rokem.
Jaká je vaše úloha ve firmě? V současné době mám dvě pozice:
pracuji jako architekt přímo na projektech a zároveň se starám
o celkový vizuální styl studia, od grafiky přes vizualizace až po prezentace ve virtuální realitě.
Co vás v těchto dnech zaměstnává nejvíc? Pracuji na projektu
Pier 55 v New Yorku, což je veřejný park s venkovním divadlem
postavený na 280 pilotech přímo na řece Hudson. V současné
době probíhá realizace a skoro polovina betonové struktury je už
ve vodě. Také připravujeme projekt do Prahy, bohužel nemohu být
konkrétnější, ale bylo by skvělé, kdyby to vyšlo.
Jak ve studiu, kde je řada architektů z celého světa, probíhá spolupráce? Jak se dělí zodpovědnost? Jak na projektech, tak i celkově ve studiu nemáme rigidní hierarchii. Chceme, aby každý mohl
vyjádřit svoje názory, a volná diskuse kolem projektů je pro náš
tvůrčí proces zásadní. Množství lidí z celého světa, kdy každý přichází s jiným kulturním zázemím, je nesmírně inspirativní a celému
kreativnímu procesu jenom napomáhá. Zároveň se zodpovědnost
samozřejmě dělí podle zkušeností a specializace jednotlivých lidí.
Do jaké míry se Thomas Heatherwick osobně podílí na projektech? Na každém projektu od začátku až do konce. Jeho největší
účast je hlavně v konceptuální fázi, ale rozebíráme s ním každé
zásadní rozhodnutí při interních schůzkách po celou dobu trvání
projektu.
Snaží se studio o nějaký rozpoznatelný styl? Snažíme se ke
každému projektu přistupovat individuálně a řešit ho jako reakci na
dané podmínky a místo. Proto by každý projekt měl vypadat, jako
by na dané místo patřil, a ne že si na první pohled člověk řekne, že
to je klasický Heatherwick. Určitě ale každý, kdo se pozorně podívá,
může spatřit jistý styl či preferenci v detailech nebo volbě materiálů.
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ském Nanyangu. Je koncipováno tak,
aby zdejších 33 tisíc studentů mohlo
co nejlépe využívat moderní výukové
metody založené na internetu. Místo
klasického systému pravoúhlých učeben
a chodeb je zde prostor sestávající
z 56 kruhových učebních místností
a 12 přirozeně ventilujících atrií –
prostor motivující k interakci.

HIGHCONCEPT
CIT YSCAPES

ZPĚT K DESIGNU

Velké urbanistické projekty nevzaly
Heatherwickovi chuť tvořit výrazně
menší předměty. Limitovaná edice
křesel Spun Chair, inspirovaná točící se
káčou, je skvělým příkladem jeho originality i vtipu. Při tvorbě si položil otázku, zda dokonale symetrický kulatý tvar
může fungovat jako pohodlné křeslo.
Heatherwickovo jméno mohli zaznamenat rovněž fanoušci sportu v souvislosti
s letní olympiádou v Londýně v roce
2012. Navrhl pro ni například velodrom
nebo originální kotel pro olympĳský
oheň.

Some of the most recognizable projects
in architecture and urbanism today took
life on this Briton’s drawing board. His
200-person London studio is busy with
commissions from all points of the globe.

6

LOĎ DO PROSTORU

V roce 2006 se otevřel v New Yorku
butik La Maison Unique značky Longchamp. Heatherwick v něm vytvořil jako
jeden z hlavních prvků obří schodiště
přes tři patra. Poslední patro s showroomem, kancelářskými prostory a zahradní terasou celé nově přistavil.
Motiv schodiště jako funkčního
i designového prvku Heatherwick
dále rozvinul u jednoho z posledních
realizovaných projektů. V roce 2016 byl
představen návrh struktury s názvem
Vessel (Loď) pro Hudson Yards Public
Plaza v New Yorku. Impozantní stavbu,
inspirovanou indickými schodišťovými studnami, tvoří síť 154 schodišť
s 2 500 schody a 80 vyhlídkovými patry.
Stavba byla otevřena v březnu letošního
roku a zařadila se mezi nejvýraznější
realizace studia Heatherwick.

ARCHITEKTURA

,000 hollow tubes, each conducting light to a seed donated by a British seed bank. Thomas Heatherwick’s Seed
Cathedral moves with the wind like a living organism. This
structure for the British pavilion at the 2010 Shanghai Expo,
embodying the richness of the plant world, became a place of
rest and meditation for visitors and won the prestigious RIBA
Lubetkin prize. It’s become his signature piece and a telling
illustration of his passion to merge design, architecture and urban planning, even if his epigram that the process of designing
a consumer product is “exactly the same” as designing a building rubbed some in the architecture world the wrong way.

K I S S O F T H E C AT E R P I L L A R

Křeslo Spun
Chair –
dokonalá
symetrie
i pohodlí.
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Heatherwick opened his practice in central London in 1994
after completing studies at the Royal College of Art. Today as
many as 200 designers, architects and urbanists work there,
mostly on large-scale projects expected to make a big impact
on their urban and social surroundings.
Concerned neither to forge a unitary style nor to merely
adorn the landscape, Heatherwick sees problem-solving as
the engine of the creative process: “Finding a design solution
is like solving a crime.” The answer lies in front of you and the
work is in finding it, he says.
His Rolling Bridge, a 12-meter footbridge in London, is
a total departure from the classical drawbridge. His original, witty solution was to build a segmented wood and metal
structure that rolls up like a caterpillar until the ends “kiss.”

S TA I R WAY TO S PAC E

Heatherwick’s 2006 design for New York’s La Maison Unique
boutique features a giant staircase rising through three floors.
The staircase as central design element returned in a big way
in his Vessel, a public attraction at the massive Hudson Yards
development in New York City. This imposing construction,
inspired by ancient India, is a open network of 154 stairways,
in all 2,500 steps and 80 landings. Opened to the public this
March, the Vessel instantly became one of Heatherwick’s most
dramatic statements.
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SÚDÁ N

U TA J E N Á
KRÁSA
V Súdánu najdete více pyramid než v turisticky přetíženém
Egyptě. A zdejší potápěčské lokality jsou skoro prázdné,
a přitom nejkrásnější v Rudém moři.
TEXT Hynek Adámek FOTO iStock
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Královská nekropole Meroe
vám vyrazí dech krásou
pyramid v sousedství
písečných dun.

E

xistují dva základní druhy aktivních turistů. První hledají
„bezpečné dobrodružství“ – Island by mohl vyprávět, jaké
to je, když stát začne být sexy pro davy takových návštěvníků. Druzí objevují země, kde se po letech turbulencí situace
uklidňuje a kde je šance podívat se na zajímavá místa bez
zástupů dalších hostů. Ukázkovým příkladem je Súdán na
severovýchodě Afriky.
V dávné minulosti ovládl Súdán starověký Egypt, později byla země pod britsko-egyptskou vládou. V roce 1956 se
osamostatnila, ale zároveň v novém státě vypukl desítky let
trvající konflikt mezi arabským severem a křesťanským a animistickým jihem a západem. Výsledkem několika občanských
válek s miliony mrtvých byla definitivní změna hranic. V sobotu 9. července 2011 oficiálně vznikl nejmladší stát světa, Jižní
Súdán, a z největší země Afriky se staly země dvě. Bohužel,
konflikty a boje v Jižním Súdánu pokračují dál.
Navštívit bezpečnější Súdán je dnes jediná možnost, jak
spatřit zdejší rozsáhlou oblast architektonických pokladů ukrytých v krajině písečných dun kolem řeky Nil. Největší vstupní
branou do země je Chartúm. Současné hlavní město založili
Egypťané v roce 1821 jako vojenský tábor na soutoku Bílého
a Modrého Nilu. Nespěchejte odtud. Nasajte atmosféru a určitě
zajděte do Národního muzea, obsahuje sbírky dokumentující
historii Súdánu od paleolitu po islamizaci a rozsahem se blíží
slavnému Egyptskému muzeu v Káhiře. Pokud chcete mít ještě
ucelenější pohled, nevynechejte menší Etnografické muzeum
s exponáty kulturního bohatství této části Afriky.

VYLÁMANÉ ZUBY PYRAMID

Největší súdánskou archeologickou
památkou, zapsanou i na seznamu
UNESCO, jsou vykopávky v Meroe, v bývalém hlavním městě núbĳského království Kuš. Z Chartúmu za nimi musíte
asi 230 kilometrů na severovýchod. Do
Núbĳské pouště, kde se najednou v krajině tyčí hloučky pyramid a chrámů.
Vstup zhruba deset amerických dolarů
se platí na místě, a pokud se nechcete
při prohlídce ničím dalším rozptylovat,
doporučuji si dát do batohu o láhev vody
navíc a kus historie Afriky je tu jen pro
vás a pár dalších návštěvníků. Davů jako
u egyptských pyramid se neobávejte.
Budete mít zaručený klid, nikdo vás
nebude popohánět, žádné ploty a kolem
dokola jen a jen poušť. Fascinující spojení pouště a historické architektury,
které nemá obdoby.
Archeologické práce v Meroe začaly
v roce 1902 a postupně odhalily budovy,
ulice, chrámy a přístavní hráz. Pyramidy, hrobky kušitských vládců, kterým se
říkalo černí faraoni, jsou vysoké od šesti
do třiceti metrů a byly postaveny v letech
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720 až 300 před Kristem. Na rozdíl od
egyptských pyramid nemají ty zdejší
hrobky uvnitř, ale ukryté v podzemí. Na
jejich atypickém vzhledu – mnohým chybí špice a zdálky mohou laikovi připomínat řadu podivně vylámaných zubů – se
podepsal Giuseppe Ferlini. Italský
hledač pokladů tady pátral po zlatu, a tak
pyramidám ve třicátých letech 19. století
vršky odstranil. Poklady, jež zde našel,

Súdánský muž musí být
statečný, odvážný a smělý jako
býk, to vám zde tvrdí všichni.
později skončily v německých muzeích.
V Súdánu po něm zůstaly poničené pyramidy, připomínka kulturního barbarství
na architektonickém dědictví lidstva.
Období největší slávy království
trvalo od 6. století před Kristem do
3. století po Kristu a vliv Meroe se
rozšířil na stovky kilometrů podél Nilu.
Dominantou města byl zřejmě chrám

Slunce, z něhož se dodnes zachoval jen velký kamenný kvádr.
Spatříte jej na plošině ozdobené reliéfy, na nichž je zobrazena
válečná kořist. V okolí narazíte na množství dalších náhrobků
a náboženských staveb. Do některých pyramid se může vstoupit a určitě to udělejte. Objevíte barevné fresky pohřebních
kaplí a ponoříte se do atmosféry dávného města černých faraonů. Dodnes je tady mnoho věcí zahaleno tajemstvím, třeba
písmo Kušitů, které sice už umíme číst, ale význam napsaných
slov zůstává pořád utajený.

TA N E C S M Ě L É H O BÝ K A

Najít ve zdejším koktejlu kultur a zvyků něco sjednocujícího je skoro nemožné. A je to dobře, protože když se začnou
stírat rozdíly, mizí ze země i její barevnost. Unifikace všechno
spolehlivě vybarví do šeda. V Súdánu to nehrozí, a jestli si
v různých částech země povšimnete něčeho shodného, bude to
kambala, původně tanec z iniciačního obřadu chlapců v jižní
oblasti Súdánu kolem města Kadugli.
Súdánský muž musí být statečný, odvážný a smělý jako
býk, to vám zde tvrdí všichni. Kambala jeho vlastnosti vystihuje. Muži ji tančí v dlouhých slaměných sukních, na krku jim
visí náhrdelníky a ozdoby z korálků. Na hlavách mají v turbanu
připevněné kravské rohy. Kolem paží a nohou si vážou svazky
dutých kuliček, které obsahují drobné korálky a při pohybu
vytvářejí chřestivé zvuky. Doba se samozřejmě mění, a tak
někdy narazíte na tanečníky s malými plechovkami u kotníků.
Původně kambalu tančili chlapci, kteří tímto tanečním ceremoniálem vstupovali do dospělosti. Dnes se tančí při oslavách,
jakými jsou sklizně, svatby, ale stále je to i iniciační tanec. Jeho

Pravidelné setkání
súfijských dervišských
řádů nedaleko Chartúmu.
Súfismus je mystický
směr islámu, jenž má
své kořeny už v dávném
starověku.
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různé podoby můžete dnes vidět i za
hranicemi Súdánu.

ZNOVUOBJEVOVANÉ HORY

Pro milovníky turistiky má Súdán
hned několik cílů. Zajímavé je pohoří
Džabal Uweinat na hranicích mezi
Egyptem, Libyí a Súdánem. Jeho poloha
zůstala západnímu světu utajena až do
roku 1923. Domorodci jej zmiňovali ve
svém vyprávění, podobně jako třeba
oázu Kufra v Libyi, ale kvůli odlehlosti
a poloze za dunovým Velkým písečným
mořem nebyl průzkum této oblasti
dlouho možný. O zmapování zdejší
krajiny se zasloužili Britové Patrick
Andrew Clayton, Ralph Alger Bagnold
a maďarský šlechtic László Almásy.
Jejich upravený příběh byl zapracován
i ve filmu Anglický pacient a zobrazení
nádherných pouštních scenérií v něm
věrně kopíruje zdejší realitu. Do pohoří
Džabal Uweinat vede ze Súdánu jen jedna trasa a pro cestu je potřeba zvláštní
povolení a terénní vůz.

JAK ŽÍT POD HLADINOU

Súdánské potápěčské lokality jsou skoro
liduprázdné, a přitom jde o nejkrásnější
část Rudého moře. Nedotčené korálové
útesy, minimum potápěčů, bohatý podmořský život – to je utajený potápěčský
ráj, který si v šedesátých letech vybral
i francouzský oceánograf Jacques-Yves
Cousteau pro svůj projekt Precontinent,
když zkoumal možnost dlouhodobějšího života lidí pod hladinou.
Vyrazíte-li k Rudému moři bez potápěčských ambicí, doporučuji navštívit
někdejší hlavní bránu Afriky – starobylý
přístav Suakin. Jeho historické jádro se
nachází na kruhovém ostrově o průměru zhruba kilometr, který leží v laguně
s průlivem pro vplouvání lodí. S pobřežním městem El-Kef je ostrov spojen
mostem z roku 1877. Největší význam
měl Suakin v 15. až 16. století, kdy byl –
díky přepravě zboží do Indie, na Arabský poloostrov a do Evropy – nejdůležitějším přístavem Afriky. V následujícím
období o svou důležitost přišel, protože
nebyl dostatečně hluboký a nemohly tu
zakotvit moderní parní lodě s větším
ponorem.
Dnes je Suakin „jen“ opuštěná
historická památka. Nejzachovalejší
jsou v něm velká mešita, bývalá banka
a radnice, jinak jsou všechny budovy
zchátralé. V hlavní bráně zaplatíte symbolické vstupné a starý přístav bude jen
váš. Doporučuji vyrazit sem odpoledne
a zažít suakinský západ slunce. Když se

GENTLEMANI
Z VERNEOVEK
Zatímco svět se mění v globální vesnici, Súdán zůstává obrovskou skutečnou vesnicí. V měřítku jedné z největších afrických
zemí se vztahy mezi lidmi udržují podle pravidel, na která jsme
bývali zvyklí z našich vesniček. Každý zná každého. Když ne
osobně, tak zná někoho z jeho rozvětvené rodiny. A když ne
z rodiny, tak určitě z jeho kmene. Lidé nevědí, kdy se narodili,
nepotřebují to. Většina Súdánců, pokud má vůbec doklady, v nich
má datum narození 1. ledna. Zato zná spolehlivě jména svých
předků deset generací zpět. Přinejmenším jména tří generací
předků po meči se uvádějí jako celé vlastní jméno, protože v Súdánu neexistuje příjmení.
Každý si tak, ať chce nebo nechce, nese pověst vybudovanou
za staletí jeho širokým rodem. O lidech z kmene Džaalí se vyprávějí vtipy o jejich přepjaté hrdosti a vznětlivosti. Nad člověkem
z kmene Šáikí se povzdechne: Buďto k motyce, nebo do armády.
Kdo patří ke kmeni Dongoláwí, je určitě z vyšších kruhů, protože
z tohoto kmene pocházel vůdce povstání proti Britům a zakladatel moderního Súdánu Mahdí, první prezident a další hodnostáři.
Do súdánského systému zapadne i evropský cestovatel.
Evropanům se říká tradičně slovem pocházejícím z turečtiny,
chawádža, a jejich „kmenové“ charakteristiky se odvozují od
jejich prapředků, britských kolonizátorů. Bílý chawádža je proto
pokládán za přísného, leč spravedlivého, náročného k ostatním
i k sobě, zámožného, dochvilného, prostě venkoncem za gentlemana jako vystřiženého z verneovek. Tuto pověst se dosud
nepodařilo zruinovat ani českým baťůžkářům.
A kdyby se snad některý z Čechů toužil v Súdánu usadit, i pro
něj je k dispozici společenský model. Na severu země žije kmen
Madžaráb. Jsou to potomci maďarských janičářů, kluků, které
za Osmanské říše odváděli podrobení sousedé jako otroky do
turecké armády. Za tažení Mohameda Aliho Paši do Súdánu jich
pár uteklo, oženili se s místními ženami a usadili se v Súdánu.
Dá Alláh, že i některý český turista založí v Súdánu větev
afrického Slovanstva!
Petr Pelikán
Autor je orientalista, arabista, překladatel a analytik.
Je honorárním konzulem Súdánu v České republice.
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Pětihvězdičkový hotel
Corinthia v Chartúmu, ležící
na soutoku Modrého a Bílého
Nilu, byl postaven v roce
2008 a má 21 pater.

SÚDÁN
R O Z L O H A 1 886 068 km²
O BY VAT E L S T VO
41 milionů
H L A V N Í M Ě S T O Chartúm
J A Z Y K Arabština, angličtina
M Ě N A 1 súdánská libra (SDG)
= 100 piastrů

někde pohodlně usadíte a budete pozorovat, jak se blíží večer,
zažĳete atmosféru, která vám o Súdánu řekne víc než desítky
průvodců a návodů, jak cestovat Afrikou.

Z N OV U N A Z AČ ÁT K U

Súdán bude ještě dlouho jiná Afrika. Kvůli své nedávné turbulentní historii se hned tak nestane destinací, kam každoročně
vtrhnou davy turistů chtivé odpočinku. Vždyť ještě před pár
lety Súdánem cestovatelé jen projížděli při cestě napříč Afrikou a na delší dobu se zde zastavil jen zlomek z nich. Mimochodem, trasu přes Núbĳskou poušť z Asuánu do Atbary jako
první projeli automobilem v roce 1947 Jiří Hanzelka s Miroslavem Zikmundem.
„V cestovním ruchu jsme tady už poněkolikáté na začátku,“ vysvětluje mi nad čajem Hasan ze začínající cestovní
kanceláře v Chartúmu. „Jo, síť hotelů a penzionů je zatím
omezená, chybí větší konkurence v cestovkách, v půjčovnách
automobilů, ale to všechno už tady bylo a ono to půjde. Turisté
nás znovu objeví.“
Nevím, jak dlouho bude trvat, než se Hasanova vize vyplní.
Každopádně stojí za to se sem podívat. Už jen proto, že je to Afrika, domov, odkud naši prapraprapředkové kdysi vyrazili do
světa. Afrika, kde čas ještě nemá přednost před mezilidskými
vztahy. A že je to Súdán, jedna z kolébek její kultury.
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NÁBOŽENSTVÍ
Po rozdělení země se až 97 %
obyvatel hlásí k islámu (sunnitští muslimové). Zbývající část
vyznává kmenová náboženství
a křesťanství.
Č A S O V É P Á S M O Časový
posun oproti ČR je +1 hodina.
P O D N E B Í Sever země má
tropické pouštní podnebí,
s červencovými teplotami
kolem 35 °C a lednovými
kolem 24 °C. V jižní polovině
země se už projevuje rovníkové monzunové podnebí
s vlhkým letním a suchým zimním obdobím. Období dešťů
trvá na severu asi tři měsíce
(červenec–září), na jihu až šest
měsíců (červen–listopad).
D O K L A D Y Pro vstup do
Súdánu je třeba cestovní pas
s dobou platnosti nejméně
šest měsíců ode dne podání
žádosti o vízum. To je platné
max. jeden měsíc od vystavení
a lze o něj požádat na velvyslanectví Súdánu ve Vídni.

SUDA N

RIDDLE
OF THE SANDS
More pyramids than Egypt, stunning dive locales on the Red Sea, antique treasures and
historic port towns. The one thing you won’t find in Sudan is crowds of tourists.

T

here are two basic kinds of
adventure tourists. Some seek
out “safe adventures” – Icelanders can tell you what it’s like when your
country becomes a sexy destination for
this crowd. Others are drawn to places
that are trying to rebuild after years
of turbulence, in search of fascinating
destinations with few other visitors.
Sudan in northeastern Africa is a prime
example.
Once, long ago, Sudan ruled over
ancient Egypt. Many centuries later it
fell under British rule. The year 1956
brought independence, but also the outbreak of a decades-long conflict between
the Arab north and the Christian and
animist south and west. Millions died
in a string of civil wars, until finally the
country divided, in 2011, when South
Sudan became the world’s youngest
nation. Statehood failed to end conflict
in the south, sadly, so for now a visit to
the safer Sudan is the only possibility of
seeing the area’s architectural treasures
set among a landscape of dunes along
the River Nile.
Sudan’s capital Khartoum is the
main gateway to the country. Don’t
rush your visit to the city. Soak up the
atmosphere and by all means visit the
vast National Museum for an overview of
the country’s history from the Paleolithic age to the coming of Islam. For
a finer-grained picture, visit the smaller
ethnographic museum with its rich
exhibits of the cultural wealth of this
part of Africa.

PYRAMID SCHEME

Some 230 kilometers northeast of
Khartoum lies Sudan’s most extensive
architectural monument, inscribed
on the UNESCO World Heritage list:
Meroe, heartland of the ancient Nubian

kingdom of Kush, where clusters of
pyramids and temples thrust out of the
Nubian desert that stretches endlessly
on all sides. The pyramids of the “black
pharaohs” of Kush, built between 720
and 300 BC, rise six to 30 meters from
the sand. Unlike in Egypt, the rulers’
tombs were not set inside the pyramids,
but were hidden below ground. Many
of the pyramids acquired their jagged,

INFO
A R E A 1,886,068 km2
P O P U L A T I O N 41 million
C A P I T A L C I T Y Khartoum
L A N G U A G E S Arabic,
English
C U R R E N C Y 1 Sudanese
pound (SDG) = 100 piasters
R E L I G I O N About 97%
Muslim. There are also adherents of tribal religions and
Christianity.
T I M E Z O N E UTC +2
C L I M A T E Tropical desert in
the north, with July temperatures of c. 35 °C and January
temperatures of c. 24 °C. The
southern half is affected by
equatorial monsoons. Rainy
season in the north lasts c.
3 months (July-September),
in the south up to 6 months
(June-November).
TRAVEL DOCUMENTS
Czech citizens require
a passport valid at least
6 months from date of visa
request. Visas are valid for
a maximum of 1 month.

broken tops much later, in the 1830s,
when an Italian named Giuseppe Ferlini
committed this act of cultural vandalism while searching for treasure.

REDISCOVERED
WILDERNESS

One of several options for hiking in
Sudan is the Gabal El Uweimat mountain region on the borders of Egypt and
Libya. Unknown to the Western world
until 1923 thanks to its remote isolation
behind the Great Sand Sea, the area was
explored by British teams, as told in the
film The English Patient. You’ll need an
off-road vehicle and special permission
to enter the range from the Sudan side.

SEASIDE ADVENTURING

The loveliest part of the Red Sea is found in Sudan, yet dive sites with untouched coral reefs and exuberant sea life
are almost deserted. If you’re off to the
Red Sea without diving ambitions, a recommended destination is the ancient
port of Suakin. The historic city lies
on a round island roughly a kilometer
across, set amid a lagoon with a channel
for ships.
Suakin flourished in the 15th and
16th centuries, when it ranked as Africa’s largest port, handling goods bound
to and from India, the Arabian peninsula, and Europe. In later times it dwindled, as the port was not deep enough to
accommodate modern steamships.
The best preserved sites in what is
today “only” a deserted historical monument include the great mosque and the
former bank and town offices. The rest
is falling to pieces. To sit comfortably
in the deserted port as evening casts
its cloak over the sea – this will teach
you more about Sudan than a shelf of
guidebooks.
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INTE LIG E NCE

NA PRAHU
NOVÉ ÉRY
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HIGH-TECH

Umělá inteligence je jedním z nejfrekventovanějších
termínů textů s technologickou tematikou –
leckdy však na poněkud povrchní úrovni v podobě
katastrofických předpovědí. Často se mluví o tom,
jak inteligence strojů v dohledné době překoná
inteligenci lidí a kolik pracovních míst zlikviduje.
Realita je však poněkud méně dramatická.
TEXT Jan A. Novák FOTO iStock

M

álokdo si dovede představit, jak rychle postupuje vývoj
umělé inteligence, prohlásil před časem technologický vizionář a zakladatel SpaceX Elon Musk. „Pokud stroj získá
schopnost zdokonalovat sám sebe, může to pro nás mít neblahé následky. Nakonec se pokusí vymazat lidstvo jako spam.“
Ve skutečnosti však vůbec není jisté, jestli se podaří vytvořit inteligenci na úrovni lidské – mimo jiné i proto, že podstata
lidského myšlení je stále neznámá (pro termíny jako inteligence, mysl, vědomí, uvědomování si sebe, tvořivost atd. nebyly
nalezeny uspokojivé definice ani objasněny jejich mechanismy). Současné aplikace umělé inteligence (AI) pouze napodobují některé procesy odehrávající se v mozku. Většinou přitom
pracují na principu tzv. neuronových sítí – velkého množství
propojených prvků měnících svou schopnost přenášet vzruchy
na základě kladné nebo záporné odezvy.

NÁROČNÝ VÝVOJ

Mezi aplikace pracující na principu neuronových sítí patří
například schopnost se učit, rozhodovat či orientovat se v prostoru. Umělá inteligence se proto zatím bude projevovat méně
nápadně: v aplikacích pro hlasovou komunikaci se stroji, pro
rozpoznávání obrazu, v expertních systémech. Z těch jsou obzvlášť nadějné programy pro počítačovou diagnostiku chorob,
kde už leckdy mají lepší výsledky než živí lékaři. Například už
nyní existují programy s prvky AI pro vyhodnocování snímků
CT, které rozpoznají nádor s úspěšností o 50 procent lepší než
zkušení onkologové. Prvky AI se uplatní také v internetovém
vyhledávání, v automatických systémech pro komunikaci se
zákazníky (tzv. chatboty) a podobně.
O náročnosti vývoje umělé inteligence svědčí skutečnost, že už na přelomu milénia Microsoft vyhlásil jako jeden
ze svých hlavních cílů rychlé zavedení hlasové komunikace
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mezi člověkem a počítačem do svých
programů – přesto dodnes používáme
klávesnice a dotykové displeje. Naproti
tomu je velmi zřetelný pokrok ve vývoji
překladatelských programů. Společnost
Google, provozující on-line překladatelskou službu Google Translate,
experimentuje s novým přístupem, kdy
robot nepřekládá na základě slov a frází
vložených do paměti, ale hledá význam
pomocí analýzy souvislostí v překládaném textu. Podobným způsobem se učí
lidé, kteří se ocitnou v novém jazykovém
prostředí, ale nemají možnost absolvovat výuku. Tak bude možné získávat
překlady i z jazyka, pro který stroj nebyl
„vyškolen“. Současně se překladatelský
program „pochopením“ souvislostí
v textu více blíží práci lidského překladatele, který také musí znát nejen slovní
zásobu a mluvnici, ale i širší kontext.
Stále více pronikají prvky AI do
automobilů. Už dnes mají vyšší modely některých automobilek v řízení
zabudované možnosti volby automatického režimu při některých manévrech.
Například loňský model Mercedes-Benz
E-Class je vybavený systémem Drive
Pilot, který dokáže sledovat jízdní pruhy, dodržovat bezpečné vzdálenosti od
jiných vozů nebo sám přejet z jednoho
pruhu do jiného. Podobné systémy jsou
v modelech BMW Series 5, Volvo XC60
a dalších. V několika městech také procházejí testovacím provozem robotické
autobusy. Podle serveru Futurist je nyní
v různých stadiích vývoje 285 prototypů
plně autonomních vozů a brzy přĳde
na pořad dne vytváření legislativního
rámce pro jejich provoz.
Většina lidí si AI představuje
v podobě inteligentních strojů ze sci-fi
filmů, ale skutečnost možná bude jiná.
Vzhledem k nárokům na výpočetní
výkon je pravděpodobnější, že strojová inteligence podobná lidské bude
dřív nepostižitelně rozprostřená po
počítačové síti a v cloudu než spojená
s nějakým konkrétním zařízením.
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HIGH-TECH

Umělá inteligence – přinejmenším
v příštích pár letech – lidi z provozů
nevytlačí, ale bude s nimi spolupracovat.
KO N K U R E N C E , N E B O S P O L U P R ÁC E ?

Z provozů umělá inteligence – přinejmenším v horizontu příštích několika let – lidi nevytlačí, ale bude s nimi spolupracovat.
Říká se tomu collaborative robots (CR), zkráceně cobots, česky
koboti. „Vzhledem k tomu, že jsou cenově dostupné, jejich
uvedení do provozu je skoro tak jednoduché jako u technologií
plug and play a jsou velmi adaptabilní, představují ideální řešení i pro malé a střední podniky,“ tvrdí Frank Tobe z časopisu
IEEE Spectrum. „Analytici proto očekávají, že jejich produkce
v následujících letech zaznamená dramatický růst,“ dodává.
V současnosti představují koboty pouze asi pět procent objemu
trhu s průmyslovými „roboty“ (programovatelnými manipulátory), jejich podíl se ale má dramaticky zvyšovat.

BUDOUCNOST PRÁVĚ ZAČÍNÁ

Už dnes umělá inteligence ukazuje své možnosti v řadě oblastí
(strojové překlady, rozpoznávání písma, verbální komunikace
s mobily a počítači atd.). Jiným projevem AI jsou automatické
režimy schopné provést některé úkony při řízení dražších modelů automobilů, osobní asistentka Siri v mobilu a podobně.
Velmi slibně vypadá její uplatnění v medicíně, především
v diagnostice. Příkladem může být systém vypracovaný vědci
z lékařské fakulty New York University, který na základě gene-

HI -TECH
tické analýzy umí od sebe rozpoznat dva
typy plicních nádorů, s jejichž identifikací mají problémy i zkušení patologové.
Přitom na typu nádoru závisí rozhodnutí o léčbě, protože jejich buňky rozdílně
reagují na metody a léčebné prostředky.
„Současné metody analýzy trvají
i několik týdnů a taková prodleva v zahájení léčby nádoru nikdy není dobrá,“
říká jeden z autorů metody Aristotelis
Tsirigos. „My jsme prokázali, že s pomocí umělé inteligence a strojového učení
je možné analýzu provést okamžitě
a dosahovat přitom vysoké přesnosti výsledků. Cílenou terapii tedy bude možné
zahájit mnohem dříve.“
„Do roku 2030 budou inteligentní
roboti nepostradatelnými společníky ve
většině situací,“ tvrdí Judith Donathová
z Harvardovy univerzity. „Budou doma
rodičům pomáhat s výchovou dětí,
oživovat konverzaci u společné večeře,
radit, co si mají lidé vzít na sebe, a podobně. Společnost inteligentního robota
budou lidé považovat za podmínku své
psychické pohody.“ Stroje s prvky umělé
inteligence a schopností se učit (včetně
automobilů) mají rychlejší reakce a lepší
schopnosti analyzovat situaci. Budou
tedy společníky nebo náhradníky lidí
všude tam, kde hrozí nějaká rizika.
Odborníci si od umělé inteligence
hodně slibují v oblasti krizového řízení.
Předpokládají, že systémy s prvky AI
si lépe poradí s řešením následků přírodních katastrof (například povodní,
zemětřesení atd.). Nemusí přitom jít
jen o logistické úlohy při odstraňování
následků, ale nejspíš budou schopné
mnohem lépe než lidé nebezpečí také
předpovědět. Někteří experti se dokonce domnívají, že systémy AI budou
schopné i předpovídat zločiny. Bude tak
například možné předem vysílat policejní hlídky do míst, kde se ke zločinu
schyluje.
Ve skutečnosti je AI technologie
jako každá jiná, platí tedy pro ni totéž
co pro nůž, automobil nebo jadernou
energii: záleží jen na lidech, jestli ji
použĳí pro dobro, nebo pro páchání zla.
Předvídat její vývoj je dnes stejně obtížné jako odhadovat směr rozvoje letectví
na konci 19. století. Jisté je zatím jen
to, že nástup AI nejspíš bude znamenat
podobný ekonomický a společenský
přelom, jakým byla průmyslová revoluce
v 19. století.

AI: THE
FUTURE
IS NOW
The way the media tell it, the day is
coming when millions will be made
jobless by intelligent machines. The
reality is rather less dramatic.

I

don‘t think anyone realizes how quickly artificial
intelligence is advancing,” technology visionary
and SpaceX founder Elon Musk said not long ago. If
a machine’s function “is just something like getting rid of
e-mail spam,” he went on, “and it determines the best way
of getting rid of spam is getting rid of humans …“
Yet in reality there is no agreement on whether it
is even possible to create a machine with human-level
intelligence. Today’s AI applications can only approximate certain processes in the brain, mostly through the
use of “neural networks” built up from a large number of
elements that can rapidly adapt to changing inputs.
The most common coming applications for AI are in
such tasks as voice communication with machines, image
identification, and expert systems. There are already extremely promising expert programs for medical diagnosis, like AI-assisted programs that can assess CT scans for
evidence of tumors 50 percent better than experienced
oncologists.
AI is also making big strides in the development
of smart translation applications far more skillful than
routine word for word translation systems. But it’s cars
where AI is really taking off. AI systems in new Mercedes-Benz E-Class models are able to keep a safe distance
from nearby vehicles and even change lanes autonomously. Volvo, BMW and other makers offer similar systems.
Another booming AI field is medicine, where intelligent machines offer the promise of faster, more accurate
diagnoses.
Where is AI headed? By 2030, predicts Harvard
University’s Judith Donath, AI will facilitate most social
situations. “At home, parents will engage skilled bots to
help kids with homework and catalyze dinner conversations. … A bot confidant will be considered essential for
psychological well-being, and we’ll increasingly turn to
such companions for advice ranging from what to wear to
whom to marry.”
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TEXT Pavel Hrůza FOTO archiv firem

TECHNOLOGIE
& DESIGN
K DY Ž FUNKČNOS T
NE S TAČÍ

2

Že je u některých objektů
design na prvním místě,
neznamená, že funkcionalita
pokulhává. A to i když není na
první pohled zřejmá.
Just because a product is
design-heavy doesn’t mean
it has to skimp on practical
features.
1

1

BEZ DISPLEJE
Fitness náramek Moov Now
mapuje různé sportovní
aktivity, od běhu a plavání
až po kardio box, a poradí,
jak posunout výkon dál.

2

STYLOVĚ
SBALENO
Batoh ABC Design má dost
stylu i prostoru pro cestování nebo menší nákup. Podélný zip umožňuje vnitřní
prostor ještě nafouknout.
Navíc jde batoh připojit na
dětský kočárek.
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HARDWARE

N O - D I S P L AY
WATC H
This fitness watch from
Moov Now monitors
any sport activity, from
running to swimming to
cardio boxing, and helps
boost your performance.

ROOMY &
STYLISH
Good looks and enough
space for travel or
shopping go together
in this ABC Design bag.
The full-length zip allows
for more interior space. It
attaches easily to a baby
carriage.

4

3

3
5

4
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K Ř I Š ŤÁ LOV Ý
ZVUK

C RYS TA LLI N E
SOUND

Kompaktní skleněný
bezdrátový reproduktor
Sony nabízí kromě zvuku
s výraznými basy taky
ambientní světelný podkres
a designovou kompatibilitu
s většinou interiérů.

Sony’s compact wireless
glass speaker not only
pumps out great sound
and thumping bass, its
ambient light effects
blend in with any interior
design.

SVĚTELNÝ
DESIGN

DESIGN
LIGHTING

Svítidla SCALE od značky
LEDVANCE svým světlem
podpoří design interiéru,
přitom jejich tvar sám mluví
osobitým designovým
jazykem.

Ledvance’s Scale lights
will show off any interior
to its advantage, and
their stylish looks speak
for themselves.

S CI - F I TA DY
A TEĎ
Brýle pro rozšířenou realitu (AR) Magic Leap One
obohatí váš svět o spoustu
digitálních údajů, objektů
a obrázků, aniž by vás
odřízly od okolní hmatatelné
reality.

6
6

3D

KŮŽE

Nylonový obal na iPhone
od značky Freshfiber vznikl
kompletně 3D tiskem. Každý
kus se vyrábí na objednávku
a může být doplněn personalizovaným textem.

7

CHYTRÝ BUDÍK
Lenovo Smart Clock je kompatibilní s aplikací Google
Assistant a technologiemi
pro chytré bydlení umí vzbudit něžně, postupně a vaší
oblíbenou melodií.

SCI-FI NOW
Now you can manipulate
digital data, objects and
images in the real world
of your living room. Magic
Leap One’s augmented
reality (AR) glasses enrich
your world.

3D SKIN
Freshfiber produces this
nylon iPhone sleeve entirely by 3D printer. Each
one is made to order
and you can personalize
yours with a text overlay.

SMART ALARM
The Lenovo Smart Clock
is Google Assistant-compatible. Its smart living
tech knows how to wake
you gently and gradually to the sound of your
favorite melodies.

7
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FOTO Jaro Šimandl
MAKE-UP Kamila Brunias
STYLING Peter Tistan
MÍSTO Orea Hotel Pyramida Praha

FA S HION

AT TACK

ROZVERNÁ
DÁMSK Á
JÍZDA
Dejte dvěma dámám k dispozici bohatý šatník
s kousky od prestižních značek, zázemí designově
zajímavého hotelu a party může začít.
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FASHION

HANA:
sukně COS, 3 200 Kč;
top Stella McCartney, Net-aPorter, 555 eur; tenisky Stella
McCartney, Net-a-Porter,
271 eur; kabelka Mango,
1 999 Kč; náušnice Victoria
Beckham, 3 900 Kč
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H A N A : triko COS, 450 Kč; hedvábné kalhoty Milli, Net-a-Porter, 275 eur; boty Axel Arigato, Net-a-Porter, 150 eur;
kabelka Chanel, 2 170 eur; sako Mango, 1 999 Kč
K L Á R A : triko Alexa Chung, Net-a-Porter, 89 eur; sukně Marc Jacobs / Net-a-Porter 230 eur; boty Massimo Dutti,
2 295 Kč; náramek Hermes, 14 100 Kč; taška Chanel, 1 960 eur; sako Marks and Spencer, 2 999 Kč
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FASHION

HANA:
overal Raoul, Net-a-Porter
520 eur; boty Mango,
1 299 Kč; náušnice COS,
600 Kč

KLÁRA:
světlé džíny H&M, 1 199 Kč;
hedvábná košile Marc Jacobs, 315 eur;
pletený svetr Massimo Dutti, 2 795 Kč;
šátek Gucci, 7 900 Kč;
taška Stella McCartney, Net-a-Porter,
790 eur
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HANA:
mikina H&M, 799 Kč; džíny Stella McCartney,
Net-a-Porter, 331 eur; taška Louis Vuitton, info
o ceně v prodejně; boty Mango, 1 599 Kč

KLÁRA:
boty Mango, 1 299 Kč;
šaty Preen by Thornton
Bregazzi, Farfetch, 495 eur
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FASHION

K L Á R A : šaty House of Dagmar, Net-a-Porter, 208 eur; pásek Hermes, 15 900 Kč; kabelka Dior, info o ceně
v prodejně; tenisky Stella McCartney, Net-a-Porter 271 eur
H A N A : šaty MCQ, Farfetch, 535 eur; boty Mango, 1 299 Kč; náušnice H&M, 299 Kč
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A N A E L

P OM A

K R E AT I V I TA
J E D Ů L E Ž I TÁ
Pod vedením renomovaného šéfkuchaře
Zdeňka Křížka zažívá gastronomie v hotelových
restauracích sítě OREA Hotels & Resorts zřetelný
vzestup. Během posledního roku a půl se téměř
kompletně obměnil tým i menu. Jednou z nových
posil je cukrář Anael Poma, který působí
v Orea Resortu Sklář v Harrachově.
TEXT Adéla Rusňáková FOTO Martin Mašín

F

rancouz Anael Poma je cukrář s vizí a s touhou se zlepšovat. Soustředí se na precizní design dezertů, jejichž
chutě jsou pro něj výzvou i pohonem jeho neutuchající
inovace. Připravuje tak paletu dezertů v různých variacích, a ať
už přidává třeba tymián, nebo maceruje vanilku v olivovém
oleji, jeho dezerty jsou komplexní a delikátní. A právě v Orea
Resortu Sklář v Harrachově má podle svých slov pro tuto vysokou cukrařinu exkluzivní prostor.

Co vás přivedlo do OREA HOTELS? Jaké výhody
vidíte ve fungování v rámci hotelové cukrárny?
Původně jsem z Francie přišel do Prahy, chvíli jsem pracoval
v Olomouci, odkud je moje manželka, i v Brně a na Dolní Moravě. V mé předchozí práci nefungovalo všechno tak, jak bych
si představoval. Pak přišla nabídka od mého současného šéfa,
kterou jsem rád přĳal. Jsem tu velmi spokojený, máme tady
v hotelové cukrárně obrovské možnosti, co můžeme realizovat,
a kapacity v podobě skvělého týmu lidí.
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GASTRO

Překvapilo nebo šokovalo vás něco
v české cukrařině? Existuje něco, co
by vás jako cukráře pobuřovalo?
To bych neřekl, spíš se dívám na cukrařinu v hotelech a cukrárnách, kde vidím
řadu podobností s tím, jak to děláme
ve Francii. Například česká bábovka
je bezkonkurenčně lepší než podobný
moučník, který pečeme ve Francii. Francouzská bábovka je spíš taková suchá,
kdežto tady je měkounká. Takže si naopak vyberu to nejlepší, léty prověřené
a přizpůsobím si to.
Cukrárny a cukrařina byly
donedávna v Česku dost v plenkách,
nicméně v poslední době vznikla
řada velmi dobrých podniků, ať

už Cukrář Skála, Myšák nebo brněnské Elsner Bistro.
Vnímáte posun české cukrařiny jako změnu k lepšímu?
Jednoznačně. V České republice jsem už pět let a vidím velkou
evoluci. Od doby, kdy jsem poprvé přĳel, urazila česká cukrařina obrovský kus cesty. Dnešní dezerty jsou mnohem modernější a krásnější. Co dělá Lukáš Skála v Praze, který si vzal
řadu klasických českých dezertů a dal jim nový, modernější
háv, je skvělá práce, před kterou smekám. Někdy se ale bohužel
s moderním pojetím a ve snaze po dokonalém vzhledu používají i chemické látky, aby se dosáhlo různých efektů, například
lesklé polevy. Rozumím tomu, že je třeba urychlit ten proces,
ale vždycky je to ve výsledné chuti dezertu cítit. Zbytek je ale
opravdu paráda. Když dnes jdu do cukrárny v České republice,
cítím se jako doma.
Cukrařina je náročné povolání nejen kvůli tomu, že strávíte
desítky hodin denně na nohou. Při tvorbě dezertů je více
než kde jinde potřeba dodržovat přesné gramáže a postupy,
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může se tak zdát, že zde není moc
prostoru pro originalitu a inovace.
Prostor tady rozhodně je, a zvlášť tady
ve Skláři. Vidím to tak, že člověk, který
chce tvořit, prostě tvoří. Jak už jsem
říkal, máme vynikající možnosti pro to,
abychom se rozvíjeli a neustále pracovali
na zlepšení dezertů. Pro mě je kreativita
nesmírně důležitá. Cením si lidí, kteří
se pořád posouvají a přicházejí s novými
nápady. Funguje to dle mého lépe než
cukrář, který pracuje rutinně a dělá stále
to samé. Já sám se snažím minimálně
jednou týdně jít do kuchyně a přĳít
s něčím úplně jiným, ať už pozměním
design, nebo přidám trochu jiné chutě.
Fascinuje mě, že dezert můžu udělat
v deseti variantách.

Dnes jsou lidé mnohem více
otevření zajímavým chuťovým
kombinacím.
Trendem poslední doby v kuchařském světě
je fermentace. Následujete nějaké trendy ve
vysoké cukrařině, nebo jste konzervativní?
Dříve byli lidé konzervativnější, dnes jsou mnohem více
otevření zajímavým chuťovým kombinacím. Do dezertů tak
přidávám levanduli, tymián, rozmarýn nebo i chilli, které
jim dodají specifickou poslední tečku, aby chutě byly komplexní. Dělám například klasickou citronovou tartaletku,
ale trochu jinak. Do citronového krému přidávám rozmarýn
nebo do vanilkové tartaletky přidávám vanilkový olivový olej.
Celý vanilkový lusk vařím na 60 °C sous-vide v olivovém oleji
hodinu a pak maceruji měsíc. Vznikne tak neobyčejně aromatický olej, který chutná po vanilce a jímž se skvěle dochucuje.
Aroma vanilky se na tuk výborně naváže a ten navíc získá
krásnou barvu.
Na co se zaměřujete v Orea Resortu Sklář?
Upravujete nabídku podle specifických chutí
klientů, nebo se je spíše snažíte překvapovat?
Osobně jsem spíš příznivcem malých dezertů, kterých můžu
ochutnat víc, než jednoho velkého. Asi i proto rád připravuji
různé varianty dezertů a přicházím na chuťové nuance, jež
dodají dezertům nový rozměr. Musí tam být vždycky maličkost,
co klienta překvapí. V dnešním světě obrovské konkurence
musíte přicházet vždy s něčím trochu jiným. Proto jsou tady
v hotelu velkou výhodou bufety, kam můžeme připravovat
různě obměňované menší a malé dezerty, které takto můžeme
vyzkoušet. Rád se pak chodím ptát, jak lidem chutnalo a co by
třeba osobně přidali. Přirozeně máme i vitríny na zákusky, kam
dáváme naše cukrářské výrobky. V únoru jsme navíc dělali live
station, kde jsme flambovali palačinky nebo ananas. To bylo
příjemné ozvláštnění a pěkná show pro klienty.

ČOKOL Á D OV É
BROW NIE S
BEZ LEPKU
Na kulatou formu o průměru 28 cm
(asi 12 porcí): 5 vajec velikosti M,
90 g cukru krupice, 250 g másla,
300 g čokolády alespoň 70%
Postup: Na nejjednodušší bezlepkové brownies rozpustíme máslo v rendlíku na malém
plamenu. Na vodní lázni rozpustíme i čokoládu. Vejce ručně rozmícháme (nepoužíváme
robot, aby se do těsta nedostal vzduch)
s cukrem, přidáme tekuté máslo a rozpuštěnou čokoládu. Vše smícháme dohromady,
dokud směs není hustší, pak ji nalijeme do silikonových formiček nebo na plech vyložený
pečicím papírem a pečeme 14 minut v troubě
předehřáté na 175 °C. Při pečení dáváme
pozor, aby se brownies nevysušily.
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Připravujete i nějaké alternativnější druhy dezertů?
Mám na mysli veganské nebo raw varianty…
Nabízíme příležitostně výrobky bezlepkové nebo bez laktózy. Co se týká veganských nebo raw dezertů, nejsem jejich
příznivcem, příliš chutí tam chybí a jako celek to nedává smysl.
S pravou cukrařinou to nemůže fungovat.
Která je vaše nejoblíbenější ingredience?
Čokoláda. Ta pro mě může být všude a se vším, jako součást
dezertů i dekorace. A pokud bych měl jmenovat jednu, je to Valrhona, pro niž jsem pracoval. Je dražší, ale nesmírně kvalitní.
Mají spoustu druhů, na jejichž vývoji pracují třeba i roky, to
není jen bílá, mléčná a hořká. Vyvinuli unikátní druh Dulcey,
takzvanou „blond“ verzi bílé čokolády, vzhledem béžovou,
v chuti je ale mléčná až máslová, se silnými tóny karamelu.
Odkud čerpáte inspiraci?
Hodně sleduji celosvětovou cukrářskou scénu, hlavně na internetu. Nejde jen o fotky, cukráři dnes prezentují i své receptury.
Protože už mám řadu zkušeností, dokážu si z nich vzít, co mi
připadá dobré a zajímavé, a dál už si to upravím podle sebe.

T H E I M P O R TA N C E
O F C R E AT I V I T Y
PA S TRY

CHE F

A N A E L

P OM A

French Pastry Chef Anael Poma speaks about the challenges and joys of creating innovative
desserts for the exclusive pastry shop in Orea Resort Sklar.

R

enowned chef Zdenek Krizek has
raised the gastronomy bar over
the past year and half with a new
team and new menus for restaurants
in the OREA Hotels & Resorts network.
One of the standout members of his
team is pastry chef Anael Poma, who
works at Orea Resort Sklar in Harrachov.
What brought you to OREA
HOTELS? How do you like
working at a hotel pastry shop?
I originally moved to Prague from
France and worked in a few Moravian
cities. I then received an offer from the
hotel pastry shop, where I’m working
with a great team of people. I’m very
happy here and can see a lot of potential.
Did any Czech pastries
surprise or shock you?
No, I wouldn’t say that. In fact, there are
many similarities to what we have in
France. I just choose the best products
and work on perfecting them.
Do you see the recent progress
of Czech pastry shops as
a change for the better?
Yes, I do. The desserts are more progressive and extremely attractive. Unfortunately, chemicals are sometimes
used for increasing their beauty and
achieving different effects. It’s demanding work but there is still space to be
creative.
A recent trend in the cooking world
is the use of fermentation. Are
you following these new trends
or are you more conservative?
People these days are more open to new
and interesting taste combinations.

I add different ingredients to make tastes more interesting and complex.
Do you cater to the specific tastes
of Orea Resort Sklar clients or are
you trying to surprise them?
I personally prefer a variety of small
desserts than one big one. It’s good to
provide a lot of different tastes, add new
dimensions and offer some surprises, especially in today’s competitive
market.
Are you preparing some new,
alternative desserts?
We occasionally offer gluten-free or

lactose-free products. I prefer not to
offer vegan or raw desserts, as I feel they
lack taste.
What is your favourite ingredient?
Chocolate. It can be part of every dessert and can also be used as decoration. I especially like chocolate from my
previous employer, Valrhona, which
produces many types of chocolate.
Where do you get inspiration?
I use the internet to keep up with the
international scene. I find lots of recipes
online, which I fine tune to suit my
taste.
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TEXT Jarmila Kudělková, Pavel Hrůza FOTO CIMEX

ZE SPOLEČNOSTI
ŘETĚ Z EC ORE A
S E ROZ Š IŘUJE

PY R A MIDA
V NOV É M

I

nvestiční skupina CIMEX, vlastník hotelové sítě OREA Hotels &
Resorts, koupila do svého portfolia dva zavedené hotely v Mariánských Lázních. Čtrnáctým a patnáctým hotelem v síti se tak
v květnu staly čtyřhvězdičkové hotely Cristal Palace a San Remo.
Akvizicí OREA Hotels & Resorts ke svým stávajícím třem hotelům
v Mariánských Lázních – Orea Spa Hotel Palace Zvon, Orea Spa
Hotel Bohemia a Orea Hotel Anglický dvůr – v součtu s celkovou
kapacitou 214 pokojů přidává dalších 130 pokojů hotelů Cristal
Palace a San Remo.

P

ražský Orea Hotel Pyramida po dvouměsíční rekonstrukci otevřel pro hosty koncem března kompletně zrekonstruované
pokoje v osmém a devátém patře, a především
hotelovou restauraci s novým názvem Nebula.
Vše je v krásném, čistém a moderním designu. Restaurace Nebula s kapacitou 260 míst
je členěná, ale zároveň komfortně prostorná.
Díky AV technice je vhodná i pro příležitostné
meetingy a firemní akce.
Kromě moderně vybavených pokojů je
v devátém patře novinkou apartmán Observatory, který nabízí exkluzivní prostor pro menší
jednání, privátní setkání, tiskové konference
a podobné eventy.

E NG LI S H

NOV É

LO GO

ORE A

Ř

etězec OREA Hotels & Resorts představuje své nové logo.
Změna je opravdu nepřehlédnutelná. Nové logo, jehož
ztvárnění má symbolizovat pro hotelový svět tolik příznačné potkávání, je vytvořeno z jednoduchého groteskového písma,
působí lehce a elegantně.

SUMM A RY

PYRAMIDA SHINES

Orea Hotel Pyramida Prague opened
its newly remodelled eighth and ninth
floor rooms at the end of March. It also
debuted its newly named, 260 seat
Nebula restaurant with leading AV
technology, together with its exclusive
ninth floor Observatory Apartment.

OREA HOTEL CHAIN
EXPANDS

The CIMEX investment group purchased two Marianske Lazne hotels, the
four-star Cristal Palace and Sam Remo.
It now has five hotels in Marianske Lazne with a total capacity of 344 rooms.

NEW OREA LOGO

OREA Hotels & Resorts launched
a simple, light and elegant logo that
symbolizes distinct encounters in the
hotel world.

M I X E R W I N S S I LV E R
AT FÉ NI X

Mixer magazine secured second place
in the B2B magazine category for the
6th edition of the prestigious Fénix
content marketing competition, which
recognizes innovation, efficiency, quality of processes, creativity, courageous
clients, and capable and professional
agencies.

MI X É R S TŘÍ BRN Ý
N A FÉ NI X ECH

N

a šestém ročníku prestižní soutěže
Fénix content marketing, kde porota uděluje ceny pro nejlepší práce
z oblasti content marketingu, získal časopis Mixér v kategorii B2B magazínů druhé
místo. Odborná porota vždy hodnotí
to nejlepší, co se za uplynulý rok stalo
v českém obsahovém marketingu. Soutěž
oceňuje inovativnost, efektivitu, kvalitu
zpracování, kreativitu, odvážné klienty
i schopné a profesionální agentury.

Kombinovaná spotřeba 4,1–5,6 l/100 km, emise CO2 107–128 g/km.

NOVÁ MAZDA 3
P O S TAV E N A N A E M O C Í C H

My v Mazdě si myslíme, že auto nestačí jen řídit. Musíte s ním i souznít. Nová Mazda3
přináší design budoucnosti a nejnovější technologie, ale přitom jde o jedinou věc. O vás.
Řidič je v srdci všeho, co navrhujeme — od dynamického zážitku z jízdy po tradičně čisté
japonské linie. To je Jinba Ittai. Auto a vy v dokonalé harmonii.

DRIVE TOGETHER

