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� vlídnou péči a příjemnou atmosféru
� skvělou gastronomii nejen ve SKY CLUBu 18
� volný vstup do bazénu, vířivky, sauny a posilovny
� animační programy a dětský vlek 
    přímo před hotelem
� free wifi v celém hotelu

Neseďte za pecí, vyrazte do Pece 
a užijte si:

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT...

NEČEKANÁ POHODA
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získejte 
dokonalý přístroj
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I ti nahoře by si měli uvědomit, že vytvářením vstřícné a po-
hostinné České republiky a osobním příkladem slušnosti 
a poctivosti pro ni udělají daleko nejvíc, a budou tak i vzo-

rem svým voličům. Když vás zvou na návštěvu do chronicky 
rozhádané rodiny, omluvíte se nejspíš, že jste bohužel pro ten 
večer zadáni. Ale návštěvu u příjemných lidí neodmítnete, ani 
když jste u nich párkrát byli. Protivné hospody zejí prázdnotou 
a příjemné, ač nejsou hned za rohem, praskají ve švech.

Vrchní zemský rabín 

Efraim K. Sidon

Služebníků 
s oháňkami, 
fochry a jinými 
nástroji k všelijaké 
službě hotových

Obsah

Všudybyl fotí fotoaparátem
OLYPMUS OM-D E-M1

deváté vydání 2014

I vejdeme po schodech do první síně; a aj, tu loží, 

měkkými peřinami postlaných, visutých a kolíbavých, 

několik řadů, po nichž se někteří váleli, služebníků 

s oháňkami, fochry a jinými nástroji k všelijaké službě 

hotových plno vůkol sebe majíce.  

 Jan Amos Komenský, 

Labyrint světa a ráj srdce, I.P. 1623
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S předsedou představenstva a gene-
rálním ředitelem CPI Hotels, a. s., 
Ing. Janem Kratinou se potkáváme 

15. října 2014. Tématem našeho rozhovo-
ru je evropská expanze této společnosti.
Pane řediteli, jaká je strategie rozvo-
je společnosti CPI 
Hotels, a. s.? Po-
kud se nemýlím, 
pod CPI Hotels, 
a. s., spadá v tuto 
chvíli pět značek. 

Po k u d  k  n i m 
přiřadíme projekt 
Ubytovny.cz, pak 
šest. Letošní rok 
byl pro nás z hle-
disk a  rozš íření 
portfolia velmi významný. Posílili jsme 
o hotely značky Mamaison Hotels & Re-
sidences, což jsou většinou butikové ho-
tely, čtyř- a pětihvězdičkové, a rezidence. 
Díky tomu jsme se rozrostli na evropský 
trh. Portfolio CPI Hotels teď čítá 28 hote-
lů v pěti zemích – v Česku, Maďarsku, Pol-
sku, Rusku a na Slovensku. Poslední dva 
roky rosteme daleko svižnějším tempem, 
ve výnosu za disponibilní pokoj (RevPAR) 
i v celkových tržbách. Za mimořádně dů-
ležité považuji, že posouváme hranice 
kvality ve prospěch hostů. Máme k tomu 
řadu nástrojů, celé jedno oddělení se vě-
nuje kontrole kvality standardů našich 
hotelů a školení personálu. 

CPI Hotels je spojována hlavně se znač-
kou kongresových hotelů Clarion. Je 
podle vašeho názoru na českém hote-
lovém trhu ještě prostor pro další hote-
ly tohoto typu?

Značka Clarion Hotels se rozvíjela po-
stupně. Začínali jsme s malým městským 
hotelem v centru Prahy. Mezníkem byl 
rok 2008, kdy jsme otevřeli naši vlajko-
vou loď portfolia, Clarion Congress Hotel 
Prague ve Vysočanech, hotel ve výborné 
lokalitě s více než 4000 m2 konferenčních 
prostor. Pravý rozkvět ale nastal se sáz-
kou na vstup do regionů, zaplnili jsme 
mezeru na trhu. Prostor na rozvoj znač-
ky zde určitě ještě je, zajímavé by pro nás 
bylo například Brno. Spíše než na rozší-
ření se teď ale soustřeďujeme na zkva-
litnění portfolia, investujeme do rozvoje, 
náročnou rekonstrukcí prošel třeba Cla-
rion Grandhotel Zlatý Lev v Liberci, kde 
jsme secesní budově hotelu vrátili lesk, 
pohřbený necitlivými stavebními zása-
hy v 50. letech. Nedávno jsme také rozší-
řili kongresové centrum v Ostravě, a pří-
kladů je více. Výhledově nás čeká změna 
značky hotelu Černigov v Hradci Králo-
vé, který se stane naším desátým Clario-
nem v řadě.

Hlas lidu, hlas Boží prostupuje hotel-
nictvím víc než kdy jindy. Díky recen-
zím na internetu se potenciální hos-
té seznamují s pocity a zkušenostmi 

Ing. Jan Kratina

Společnost CPI Hotels, a. s.
v hotelnictví podniká od roku 1993, kdy 

pod jménem Fortuna Hotels, a. s., začala 

provozovat svůj vůbec první hotel – Ho-

tel Fortuna v Praze. Ten byl po rekon-

strukci v roce 1996 začleněn do druhé 

největší franšízové hotelové sítě světa 

Choice Hotels International a přejmeno-

ván na Quality Hotel Prague***. V roce 

1997, už jako franšízant Choice Hotels 

International, rozšiřuje společnost své 

portfolio o značky Comfort a Clarion. 

V roce 2007 přijímá jméno CPI Hotels, a. 

s., a soustřeďuje své aktivity kolem znač-

ky kongresových hotelů Clarion. V roce 

2008 otevírá svou vlajkovou loď, Clarion 

Congress Hotel Prague, který je jedním 

z největších kongresových hotelů v Čes-

ku. V roce 2009 otevírá první hotel sítě 

Buddha-Bar Hotels & Resorts na světě, 

exkluzivní butikový Buddha-Bar Hotel 

Prague. V roce 2012 své portfolio rozši-

řuje o značku Spa & Kur Hotels. V čer-

venci roku 2014 do portfolia začleňuje 

devět hotelů značky Mamaison Hotels & 

Residences v Praze, Ostravě, Bratislavě, 

Budapešti, Varšavě, Moskvě a Parkhotel 

Vienna Bielsko-Biała v Polsku. Posiluje 

tak svoji pozici v nejen rámci českého, ale 

i evropského trhu.

CPI Hotels v číslech:
>>  28 hotelů v 5 zemích, 8 800 lůžek 

a 11 500 konferenčních míst. 

>>  9 hotelů Clarion: v Praze, Ostravě, 

Olomouci, Českých Budějovicích, 

Liberci, Ústí nad Labem a Špindle-

rově Mlýně. Do tohoto portfolia bude 

zařazen i Hotel Černigov v Hradci 

Králové.

>>  21 let tradice.

Buddha-Bar Hotel Prague 
se nachází pár kroků od pražského 

Staroměstského náměstí. Tento pě-

tihvězdičkový butikový hotel nabízí 

ubytování v 36 luxusních pokojích a 3 

apartmá. Originální designové řešení 

vytváří atmosféru inspirovanou do-

teky asijských kultur. Výjimečnost je 

v každém detailu, vůni, soustu i douš-

ku... Rozmanitost kulinářských zážitků 

hosty čeká v restauracích Siddharta 

Café a Buddha-Bar. O pohodlí se stará 

personál, který dbá na individuální 

Evropská expanze 
CPI Hotels
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těch, kteří už služeb toho kterého ho-
telu využili.

Informační technologie vnesly do ces-
tování zcela novou úroveň srovnává-
ní s konkurencí a v jistém smyslu i bič 
na hoteliéry. Sebemenší nedostatek se 
ihned projeví v hodnocení hostů. Ho-
telové reference nám pomáhají. Nejen 
proto, že v drtivé většině hovoří v náš 
prospěch. V hospodářské soutěži v ho-
telnictví přihrává nižší úroveň spoko-
jenosti hostů klientelu těm hotelům, 
na jejichž služby je kladná odezva. Dí-
ky tomu, že recenzní portály sledujeme, 
máme cennou zpětnou vazbu, kde má-
me zabrat, kladné ohlasy nám pak dáva-
jí náměty, co prosadit i v našich dalších 

hotelech. Růst kvality se pak může pro-
mítnout do růstu prodejních cen, a v tom 
se CPI Hotels v posledních třech letech 
velice dobře daří. Hotel nedělá jen budo-
va a vybavení, ale hlavně personál. Jeho 
vstřícnost a profesionalita zásadně spolu-
utváří dojem, který si od nás host odne-
se. Je samozřejmě třeba sledovat posled-
ní trendy v oboru, ale některé základní 
věci v servisu se nemění. Úspěchu dosa-
hujeme spojením dvou základních fak-
torů: jednak prozíravosti a velkorysým 
investicím, jednak kvalitně odváděné 
práce mých kolegů. Díky tomu drží CPI 
Hotels krok s těmi nejkvalitnějšími hote-
lovými společnostmi světa. 

Přemýšlíte o další zahraniční expanzi?
O zahraniční expanzi jsme uvažova-

li řadu let, díky letošní akvizici znač-
ky Mamaison Hotels & Residences jsme 
částečně našim plánům dostáli. V Bu-
dapešti máme pod touto značkou čtyř-
hvězdičkový hotel Andrassy a reziden-
ci Izabella. Tamní trh je hodně podobný 
tomu pražskému, vládne tam poměrně 
velká konkurence. V Polsku provozu-
jeme pětihvězdičkový hotel Le Regina 
a rezidenci Diana ve Varšavě, další je 
Parkhotel Vienna v Bielsko-Białé. Zají-
mavé je, že vzhledem k jeho dojezdové 
vzdálenosti z Ostravy jsme i zde zazna-
menali zvýšenou poptávku po ubytová-
ní během květnového mistrovství svě-
ta v hokeji. V Polsku ale těžíme hlavně 
z korporátní klientely, je to velká země 
s velkým počtem obyvatel, a tak byz-
nysmeni často nocují v místech jedná-
ní. I to je jeden z důvodů, proč se nám 
v Polsku daří. Díky zařazení značky Ma-
maison máme také jeden hotel v Brati-
slavě. Polsko, Maďarsko i Slovensko jsou 
pro nás nejslibnější lokality, další rozší-
ření provozů jsou ve fázi jednání. V sou-
časné době chceme na jednotlivých tr-
zích, kde se vyskytujeme, především 
upevňovat pozice. 

>>> www.cpihotels.com/cs

Portfolio CPI Hotels čítá 28 hotelů 

v Česku, Maďarsku, Polsku, Rusku 

a na Slovensku.

přístup, a špičkové technologie zajiš-

ťující dokonalý komfort.

Clarion Hotels
je značka s garancí vysokého standar-

du komplexních služeb hotelů vyšší 

střední třídy, zaměřená hlavně v zá-

padn Evropě a USA na korporátní 

klientelu. CPI Hotels je výhradním zá-

stupcem nadnárodní sítě Choice Hotels 

International (USA), která jí svěřila 

péči o hotely Clarion v Česku a na Slo-

vensku. Síť čtyřhvězdičkových hotelů 

Clarion s kvalitním konferenčním 

a kongresovým zázemím se tak rozrůs-

tá i do krajských měst Česka.

Mamaison Hotels & Residences
nabízí unikátní kolekci hotelů v srdci 

několika evropských metropolí. Lu-

xusní hotely s nádechem historie a plně 

vybavené rezidence, ideální pro dlouho-

dobé ubytování, naleznete v Praze, Os-

travě, Bratislavě, Varšavě, Budapešti 

a Moskvě. Ubytování je vhodné pro ro-

diny s dětmi, romantické chvíle ve dvou 

i služební cesty.

Fortuna Hotels
tuto značku nesou tři pražské hotely, 

oblíbené pro cenovou vstřícnost. Nabí-

zejí krátkodobé i dlouhodobé ubytování 

tříhvězdičkové kategorie, a nejvíce bý-

vají vyhledávány turistickou a korpo-

rátní klientelou. 

Spa & Kur Hotels
v souladu s tradicí lázeňství v Česku 

vstoupila CPI Hotels na trh s vlastní 

značkou Spa & Kur Hotels. Má dva 

lázeňské hotely ve Františkových Láz-

ních, tříhvězdičkový a čtyřhvězdičkový. 

Díky komplexní nabídce wellness & 

spa a dalších služeb jsou skvělým mís-

tem pro relaxaci a regeneraci. 

Private Label Hotels
jsou hotely nabízející služby pod in-

dividuální značkou. Hotel Černigov 

v Hradci Králové je jedním z největších 

hotelů ve Východních Čechách. Posky-

tuje ubytování krátkodobého i dlou-

hodobého charakteru. Jeho devizou je 

veliká kongresová kapacita a výborná 

dostupnost. Jediným zahraničním hote-

lem s nezávislou značkou je Parkhotel 

Vienna Bielsko-Biała v Polsku, poskytu-

jící kvalitní ubytování čtyřhvězdičkové-

ho standardu.

Ubytovny.cz
Lidé nepotřebují jen luxusní hotely. 

Někteří hledají místo, kde mohou pobý-

vat, pokud například pracují či studují 

daleko od svého bydliště. CPI Hotels se 

řadí k největším poskytovatelům dlou-

hodobých ubytovacích služeb v Česku, 

a pod značkou Ubytovny.cz nabízí víc 

než dva tisíce lůžek. 
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S generálním ředitelem Tradiční-
ho pivovaru v Rakovníku Jiřím 
Kovářem se v tomto malebném 

historickém městě potkáváme 29. říj-
na 2014.
Pane řediteli, k proslulosti rakovnic-
kého piva a vašeho pivovaru výrazně 
přispěl spisovatel a historik Zikmund 
Winter, který v letech 1874 až 1884 učil 
na zdejší reálce. Jeho povídku „Nezbed-
ný bakalář“ zfil-
moval Otakar Vá-
vra se Zdeňkem 
Štěpánkem v hlav-
ní roli. Takže, jak 
jste nezbední?

Nezbední? My 
nejsme nezbední. 
To byli spíš pore-
voluční majitelé, 
krátce před námi. 
Před listopadem 
1989 byl rakovnický pivovar na svou do-
bu špičkově vybavený. Po revoluci se zde 
vystřídalo několik majitelů, kteří bohu-
žel získané fi nanční prostředky neinves-
tovali zpět do údržby a obnovy pivovaru. 
Do rakovnického pivovaru jsme nastou-
pili v roce 2010, a tehdy byl v posledním 
tažení. Na co jste se tu podíval, bylo tře-
ba opravit nebo rovnou vyhodit a koupit 
nové. Po důsledné revizi a analýze jsme 
došli k závěru, že výrobní zařízení je tře-
ba z osmdesáti procent zrekonstruovat či 
vyměnit za nové. V průběhu dvou let pak 
proběhla rozsáhlá obnova strojního zaří-
zení. Byla zakoupena a zprovozněna no-
vá linka na stáčení lahví, zrekonstruová-
na linka na stáčení sudů. Vyřezali jsme 
a do šrotu odvezli starou fi ltrační linku, 
kterou jsme nahradili novou od brněn-
ské fi rmy Destila. Postavili jsme nová sila 
na slad. Rekonstrukci si žádalo i chlazení 
a rozvody na spilce a ve sklepě. Nutné by-
lo vybudovat novou parní kotelnu, stanici 
sterilního vzduchu, a to včetně všech roz-
vodů. V současné době tak máme pivovar 

kompletně vybavený nejmodernějšími pi-
vovarnickými technologiemi, které nám 
umožňují vařit pivo tradiční metodou. 
Tedy žádné CK tanky, ale otevřené spilky. 

Kde berete vodu a z čeho pivo vaříte?
Vodu máme vlastní. Čerpáme ji ze dvou 

osmdesátimetrových vrtů. Voda má ide-
ální parametry. Chmel bereme, samo-
zřejmě, ze Žatce. Slad nám dodávají re-
nomované české a moravské sladovny 
a používáme rovněž vynikající pivovar-
ské kvasnice. 

Kde všude se lze s vaším pivem potkat?
V Česku na řadě míst. Výraznou pod-

porou při šíření jeho obliby a prodeje je 
patriotismus obyvatel Rakovníka, rakov-
nických rodáků i zastupitelů, kteří jsou 
na rakovnické pivo a svého Fénixe, zno-
vuzrozený pivovar, velmi hrdí. Ze zahra-
ničních odbytišť stojí za zmínku Rusko, 
Ukrajina, Švédsko, Austrálie, Čína, USA, 
Pobaltí a další země, celkem jich je v tuto 
chvíli osmnáct.

Tradiční pivovar 
v Rakovníku 
vaří pivo tradičním 
českým způsobem

Jiří Kovář

Pivo se v Rakovníku vaří odnepaměti. 

Zdejší berní registry z let 1436–1450 

prozrazují, že tehdy ve městě bylo se-

dmnáct sladoven a pět pivovarů na ná-

městí. V roce 1454 český a uherský 

král Ladislav II. Jagellonský přiznává 

Rakovníku „mílové právo“ – ochranu 

odbytu rakovnického piva před cizí 

konkurencí. V roce 1588 se učitelem 

a správcem rakovnické školy stal Jan 

Pička Písecký, který dal rakovnické-

mu pivu jméno Bakalář. Současný pi-

vovar rakovničtí postavili v roce 1867. 

Od roku 1900 jeho pivní láhve zdobí 

etikety s červeným rakem a latinským 

úslovím z 16. století „Unus papa Ro-

mae, unus portus Anconae, una turris 

Cremonae, una ceres Raconae“ ([Je] je-

den papež v Římě, jeden přístav v An-

coně, jedna věž v Cremoně a jedno [jedi-

nečné] pivo v Rakovníku.) Po 2. světové 

válce byl rakovnický pivovar zařazen 

mezi výrobní závody „na dožití“, avšak 

pod tlakem narůstajícího výstavu bylo 

v roce 1976 rozhodnuto, že se do něj 

bude investovat, a záhy se stal chlou-

bou Středočeských pivovarů. V roce 

1990 se tu uvařilo rekordních 200 098 

hektolitrů piva. Následné změny pomě-

rů ale pivovaru neprospěly. V roce 1997 

bakalářské měděné kádě vychladly. Ne 

však defi nitivně. Tradice ukázala sílu, 

a od roku 2004 se v Rakovníku už zase 

vaří. K zásadnímu zlomu došlo v létě 
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Jak jste rakovnické pivo dostali až 
na čínské trhy a do Austrálie?

Čína je ohromně perspektivní 
země. Číňané rádi cestují a chtějí 
dělat byznys. A pokud objeví vhod-
ného dodavatele pro své trhy, mů-
že vzniknout spolupráce. Takže, 
abych odpověděl na vaši otáz-
ku: Padesát procent naší sna-
hy, padesát procent zájmu čín-
ských odběratelů. Logisticky 
ještě náročnější je Austrálie. 
Do ciziny je rakovnické pivo 
transportováno kontejnero-
vou pozemní a lodní dopra-
vou. Samotný kontejner se mu-
sí vypolstrovat a vybavit tak, 
aby nedošlo k mechanickému 
poškození zboží. Na šikovnost 
zaměstnanců rakovnického 
pivovaru, kteří provádějí ruč-
ní nakládku, to klade vysoké 
nároky. Také tato jejich doved-
nost a fortel se pivovaru vy-
plácí. Zrovna včera u nás byli 

známí, kteří mají syna v Austrálii. Přišli 
s očima navrch hlavy, protože je den před 
tím informoval přes Skype: „Tak jsem si 
dal v Sydney Bakaláře.“ Bylo to takové 
hezké pohlazení.

Klíčovou destinací pro exportní aktivity 
českého pivovarnictví je Rusko.

V Ruské federaci jsme našli vel-
mi, velmi solidního a spolehlivého 
partnera. Jen v Novosibirsku máme 
pět značkových restaurací. Jednu 
za Bakaláře, dvě za Černovar a dvě 
za Pražačku. Odtud z Rakovníka 

ale pivo dovážíme i do našich tří 
vynikajících restaurací na Sta-
roměstském náměstí v Praze. 
Nikdy to ale není otázka něja-
kého gastronomického řetěz-
ce, spolupracujeme s jednotli-
vými restauratéry a snažíme 
se s nimi vždy navázat dobré, 
oboustranně výhodné vzta-
hy. Za našimi obchodními zá-
stupci chodí provozovatelé re-
staurací a říkají: „Mě vyštvali 
štamgasti, abych k vám šel 
objednat vaše pivo, a bez ně-
ho se nevracel…“ Skutečnou 
bombou pak je náš světlý le-
žák za studena chmelený čer-
stvým chmelem. Loni z něho 
za týden nezbyla ani kapka. 

Letos jsme jej v době dočesné vařili zase. 
Stáčel se minulý týden. Prodávat se začal 
v pondělí, a ten samý den v poledne kole-
gyně z expedice hlásila, že už nemá ani 
jeden třicetilitrový KEG.

>>> www.pivobakalar.cz

Výraznou podporou při šíření 

obliby a prodeje rakovnického piva je 

patriotismus rodáků, obyvatel Rakovníka 

a jejich zastupitelů, kteří jsou hrdí 

na rakovnický pivovar a své pivo.

2010, kdy rakovnický pivovar našel 

zodpovědného silného vlastníka a za-

čaly masivní investice do technologií, 

budov a marketingu s cílem dosáhnout 

nejvyšší kvality při zachování klasic-

kých postupů výroby českého piva, tj. 

kvašení v otevřených kádích na spilce 

a dokvašování v ležáckém sklepě. Tra-

diční pivovar v Rakovníku, a. s., se tak 

stal jedním z mála samostatných prů-

myslových pivovarů v Česku. Pivo se tu 

vaří dvourmutovým způsobem, kvasí 

v otevřených kádích a pak nechává le-

žet 40 až 60 dní v horizontálních tan-

cích. Pivovar používá nejkvalitnější 

suroviny: české a moravské slady, ža-

tecký chmel a vynikající vodu z vlast-

ních hlubinných studní. Svou produk-

ci má právo označovat chráněným 

zeměpisným označením „České pivo“. 

Rakovnické pivo získalo řadu ocenění 

v prestižních českých i mezinárodních 

degustačních soutěžích. Úspěšné je 

i exportně. Většina se ho vyváží. Mo-

mentálně do 18 zemí světa, mimo jiné 

do USA, Austrálie, Ruska, na Sloven-

sko, do Pobaltí, Skandinávie nebo Číny. 

Tradiční pivovar v Rakovníku vyrábí 

tři značkové řady. Pod značkou Baka-

lář piva pro chuť typického českého 

konzumenta: světlé výčepní (desítku), 

světlý ležák (dvanáctku), řezané, čer-

né výčepní (desítku), Bakalář světlý 

ležák chmelený za studena, Bakalář 

medový speciál a pak příležitostná 

piva jako Bakalář světlý ležák chmele-

ný za studena čerstvým chmelem (vaří 

se jen v době sklizně chmele) či jubilej-

ní světlý speciál Rakovar (vaří se při 

kulatých výročích, jedenkrát za 5 let). 

Pivovar vaří i úspěšnou světlou jede-

náctku Bakalář, kterou jako podporu 

partnerům v gastronomii dodává pou-

ze v sudech. Další značkou je Černovar, 

světlý a tmavý ležák. Jejich receptury 

byly koncipovány pro chuť světového 

pijáka piva, avšak úspěch mají nejen 

v zahraničí, ale i v tuzemsku, zejména 

na turisticky exponovaných místech. 

Totéž platí i pro třetí značku rakov-

nického pivovaru, světlé výčepní pivo 

Pražačka. 
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V Přibyslavi
se 18.–20. října 2014 konal XVI. ročník Vý-
stavy ovoce, zeleniny, medu a brambor. 
Společně s představiteli místních spol-
ků zahrádkářů a včelařů ji zahájili staros-
ta Přibyslavi Jan Štefáček a místostarosta 
Martin Kamarád. Zapsaný spolek Gastro-
nomia Bohemica k výstavě připravil pre-
zentaci „Brambory mnoha chutí“, na kte-
ré se podílely město Přibyslav a agentura 
CzechTourism. Prezident spolku Pavel Fra-
něk představil projekt Czech Specials, jenž 
prosazuje českou kuchyni ve společném 

stravování a cestovním ruchu. Přednáška 
Milana Čížka z Výzkumného ústavu bram-
borářského v Havlíčkově Brodě nesla název 
„České brambory v českých kuchyních“. 
Jídla z brambor byla zdarma k ochutná-
ní v stánku před radnicí. Členové Asocia-
ce kuchařů a cukrářů ČR Martin Zvára ze 
SOŠ a SOU Vlašim a Vladislav Zabloudil 
z Pivovarské restaurace ve Velkých Popo-
vicích připravili bramborový prejt, bram-
boračku s houbami, tatarák z brambor, 

Brambory 
mnoha 
chutí

Milovníci dobrého jídla a vína 
si brzy opět přijdou na své. O víkendu 
28. až 30. 11. 2014 se v hotelu Horizont 
v Peci pod Sněžkou konají 9. gastrono-
mické dny šéfkuchaře Jiřího Švestky. 
Hotel je pořádá jednou ročně a trvají 
pouhé tři dny. Zážitek ale zůstává po ce-
lý rok, stejně jako zájem přijet i příště 
a zvědavost, co šéfkuchař Švestka při-
praví tentokrát. 

Snoubení pokrmů s víny 
Vrcholem Gastronomických dnů je pá-
teční a sobotní večer, kdy bude serví-
rováno pětichodové degustační menu 
snoubené s pečlivě vybranými víny. 
Každý večer nabízí své originální menu, 
doplněné moravskými víny z Vinařství 

Na Soutoku a víny z Nového světa, kte-
rá dováží společnost Vinicola. Jednotli-
vé chody průběžně osobně okomentují 
šéfkuchař hotelu Horizont Jiří Švestka 
a Přemysl Průša, obchodní ředitel spo-
lečnosti Vinicola, která vlastní i Vinař-
ství Na Soutoku.

V nabídce hotelu Horizont
Kdo by večerní degustace nestihl, může 
si v Horizont café & restaurantu od pát-
ku do neděle užívat nejen vybrané po-
krmy z degustačního menu, ale i další 
speciality, připravované kuchařským tý-
mem hotelu Horizont speciálně pro ten-
to víkend. V nabídce hotelu Horizont 
samozřejmě nechybí ani atraktivní ví-
kendový balíček, zahrnující jak ubyto-
vání, tak večerní degustaci spojenou 
s ochutnávkou vín.

OBJEVTE SVŮJ HORIZONT...

>>> www.hotelhorizont.cz

VV PPřibyyslav
ssee 1188.–220. říj
ststs aaavva yy oovoce
SSpSppSpooloo ečnně s 
kkkůků zahrrádká
tata Přiibybyslav
Maartrtinin  Kam
nonomimia a Bohe
zezentntaca i „Bra
réré se podílel
CzechTouris
něk představZážitková gastronomie 

v Peci pod Sněžkou
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Se zástupcem obchodní znač-
ky Danubian Vintage Vines Pet-
rem Lapšanským se potkáváme 

22. října 2014 v pražském hotelu Bosco-
lo na recepci, kterou maďarský velvysla-
nec Tibor Petö s chotí pořádali při pří-
ležitosti maďarského státního svátku. 
Pane Lapšanský, spolu s maďarskými 
producenty vín, které pro Česko zastu-
pujete, jste jedním z partnerů dnešní re-
cepce. Čím vám Maďarsko učarovalo? 

Vztahem obyvatel k půdě a k tomu, co 
na ní vypěstují.  Na úrodné půdě se tam ne-
setkáte s fotovoltaickými parky. Maďarsko si 
nezdecimovalo chov hospodářských zvířat 
ani pěstování tradičních plodin. Nenastala 
situace, že by porevoluční elity učinily svo-
ji vlast potravinově nesoběstačnou. Při vy-
jednávání přístupových podmínek k Evrop-
ské unii totiž v kapitole zemědělství jednaly 
jako rovný s rovným. Asi jste po-
chopil, že nepatřím k euroopti-
mistům, natož do klubu unijní 
nivelizace. Mám rád hospodář-
sky smysluplně provázané cel-
ky. V rámci historických zemí 
někdejšího Rakousko-Uherska 
dodnes platí, že Slezané, Mora-
vané a Češi vynikají v průmyslu, 
Rakušané v administraci a Ma-
ďaři v zemědělství. Jsem přesvědčený, že 
uplatňování národních dispozic bude opět 
sílit. Že během relativně krátké doby pouhý 
fakt, že potraviny jsou z Maďarska, bude pro 
spotřebitele signálem jejich vysoké kvality. 

Danubian Vintage Vines ale neobchoduje 
pouze s potravinami z Maďarska. Vyhledá-
váme produkty nejvyšší kvality s ohledem 
na geografi cké tradice. Vynikající potravi-
ny produkují i Slovensko, Rakousko, Česko, 
Slovinsko a další země. V příštím roce plá-
nujeme vypravit se za tradičními potravi-
nami do Polska. Nicméně, převažující část 

námi obchodovaných komodit je 
a i v budoucnu bude z Maďarska. 
Soustřeďujeme se na drobné far-
máře a rodinná vinařství, která 
tradičním způsobem při citlivé 
implementaci moderních tech-
nologií produkují to nejlepší, co 
je v rámci zemědělské výroby 
možné. Ostatně o proslulosti ma-
ďarských salámů, klobás, husích 

a kachních jater, papriky, tradičního koře-
ní a vín, nejen tokajského, netřeba přesvěd-
čovat. Na českém trhu výhradně zastupuje-
me několik vinařství a také farem, které se 
specializují na masné výrobky z uherské-
ho stepního skotu, strakatého skotu, buvo-
lů, ze skopového a jehněčího, a především 
z vepřového masa typu mangalica. Našimi 
partnery jsou i zpracovatelé tučných husích 
a kachních jater – foie gras a foie gras de 
canard – ze zvířat vykrmených tradičním 
způsobem. Soustřeďujeme se na velkoob-
chod s individuálním přístupem a dostup-
ností po celé zemi. S výjimkou pražského 
showroomu na rozhraní Vinohrad a Vršo-
vic nemáme žádnou další prodejnu. Odbě-
rateli našeho zboží jsou hotely a restaurace 
vyšší až prémiové úrovně, korporátní klien-
ti a v neposlední řadě individuální zákaz-
níci poptávající kvalitu bez kompromisů, 
jejichž počet se rozrůstá díky tomu, že své 
reference předávají dál.

>>> www.vinazmadarska.cz

O proslulosti 
maďarských delikates

pikantní bramborovou pomazánku, bram-
borák, bramborovou placku aj. Návštěvní-
ci ochutnali 75 vzorků brambor dodaných 
drobnými pěstiteli a zemědělskými podni-
ky. Porota v čele s odbornou pracovnicí ně-
kdejšího Šlechtitelského ústavu brambor 
v Keřkově u Přibyslavi Lidmilou Kameníko-
vou vybrala tři nejlepší vzorky. Vyhrála od-
růda Marabel od Agrokomu Buzkov. Dru-
há byla Belana ze ZD Velké Losenice a třetí 
Julinka od Sativy Keřkov.

Prvními pěstiteli
brambor byli pravděpodobně obyvatelé 
dnešního Chile a Peru. Traduje se, že špa-
nělští dobyvatelé brambory objevili v roce 
1536 a již v polovině 16. století je přines-
li do Španělska a Anglie. Do Čech přišly 
v průběhu třicetileté války z Holandska 
a Braniborska. Odtud jejich české jmé-
no – brambory. Kolem roku 1700 zahájily 
bramborové hlízy vítězné tažení světem. 
Neobsahují tuky ani bílkoviny, a proto do-
konale doplňují maso a mléčné výrobky. 
Jsou zdrojem vitamínu B a C a zejména 
draslíku neutralizujícího kyseliny, které 
přijímáme v masité stravě.

Přibyslavsko
patří mezi hlavní bramborářské oblasti. 
Zároveň je významným historickým regio-
nem. Svou životní pouť tu završil Jan Žižka 
z Trocnova. Ve městě a okolí je ke zhlédnu-
tí dílo malíře a sochaře Romana Podrázské-
ho (1943–2001), například Mariánský sloup 
či obraz „Smrt Jana Žižky“. 

>>> www.gastronomia-bohemica.cz
>>> www.pribyslav.cz
>>> www.czechtourism.cz
>>> www.akc.cz
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S šéfem skupiny COOP, starono-
vým předsedou Svazu spotřeb-
ních družstev České republiky 

Ing. Zdeňkem Juračkou se potkáváme 
22. října 2014 v Senátu České republi-
ky ve Valdštejnském paláci pod Praž-
ským hradem na předávání cen České 
chuťovky.

Pane předsedo, jak je v podhradí?
Dobře. COOPu se daří. Je řetězcem, 

který poslední tři roky vykazuje trva-
lý růst maloobchodního obratu, čímž se 
může pochlubit málokdo. Podporovate-
lem a sponzorem soutěže Česká chuťov-
ka jsme především proto, že jako prodej-
ci s největším podílem prodeje českých 
potravin v republice cítíme morální po-
vinnost podporovat tyto aktivity. Je při-
rozené, že podporujeme české producen-
ty. Na soutěži Česká chuťovka si vážím 
zejména toho, že je oceněním většinou 
drobných tuzemských výrobců, z nichž 
řada začínala v „garážových“ provozov-
nách. Vypracovali se vlastní pílí a kvali-
tou, navzdory leckdy nerovným podmín-
kám hospodářské soutěže.

To, že je Skupina COOP úspěšná, říká, 
že jste úspěšnými obchodníky. Cílem 
podnikání, natož obchodu, ať na plat-
formě exportu, maloobchodu těžícího 
z kupní síly domácí populace a jejich 
mixu, tedy cestovního ruchu, je tvorba 
zisku. Proč se nechováte jako nadná-
rodní řetězce, jejichž marže těží z pro-
deje subvencovaného importovaného 
zboží?

To bychom sice mohli, ale ono je pro-
blematické už samo posuzování zbo-
ží z hlediska efektivity prodeje. Mno-
zí se domnívají, že pouze nízká cena 

importovaného zboží je devizou, která 
přináší peníze. Avšak COOP je systém, 
který je věrný prapůvodní zakladatelské 
fi lozofi i, která začátkem minulého století 
ve Velké Británii stála u zrodu družstev-
ních maloobchodních prodejen: zajišťo-
vat odbyt pro místní produkci. Na tom-
to principu COOP dodnes staví základnu 

svého marketingu. Soustřeďujeme se 
na prodej kvalitního českého, zejména 
regionálního zboží. Ostatně od toho je 
odvozen i náš dlouholetý slogan „COOP 
– všechno dobré“. Zákazníci si toho vel-
mi váží a rádi u nás nakupují. Samozřej-
mě, otázka ceny je stále „až na prvním 
místě“. Hodně spotřebitelů si nicméně 
uvědomuje rostoucí kvalitu české pro-
dukce, i když ji bohužel preferují hlavně 

proto, že mají špatné zkušenosti s dovo-
zovým zbožím. Jejich motivací tedy ne-
ní národní hrdost. Přitom zboží, které 
se v naší republice vyprodukuje a prodá, 
umožňuje udržet a popřípadě rozšiřovat 
počet pracovních míst a generuje fi nanč-
ní zdroje pro veřejné rozpočty na zvele-
bování naší vlasti.

Když se naší zemí toulám na kole, 
na běžkách nebo pěšky, téměř v každé 
obci nacházím prodejnu COOP. To je 
uživatelsky příjemné, protože jít na čun-
dr do hypermarketu, to nemá styl.

Stále držíme dva tisíce osm set až dva 
tisíce devět set prodejen COOP. Nákup-
ní centra jsou z hlediska ekonomiky 

 samozřejmě efektivnější. Avšak skupi-
na COOP drží i malé prodejny, které ba-
lancují na hranici ztráty. COOP je zave-
dený systém. Nechceme od této strategie 
ustupovat. Jsme tam, kde nás potřebu-
jí. Zkrátka žádný pragocentrismus, byť 
jsme i ve velkých městech, v Brně a Pra-
ze. Je spočítáno, že investice do obchod-
ní obslužnosti venkova je pro stát a pro 
krajské a místní samosprávy výhodněj-
ší než investice do dopravní obslužnosti 
umožňující cestovat za běžnými nákupy 
a že se jim vyplácí. V tomto směru vychá-
zíme vstříc spoustě obcí, z nichž mnohé 
tyto prodejny pomáhají fi nancovat, pro-
tože je to pro ně efektivní. 

>>> www.coop.cz

COOP, žádný 
pragocentrismus

Je spočítáno, že investice do obchodní 

obslužnosti venkova jsou pro státní 

správu a pro krajské a místní samosprávy 

výhodnější než investice do cestování 

obyvatel za nákupy.
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Pod záštitou hejtmana Ústecké-
ho kraje Oldřicha Bubeníčka, sta-
rosty města Litoměřice Ladisla-

va Chlupáče, České barmanské asociace 
a Asociace kuchařů a cukrářů ČR uspo-
řádala ústecká eventová agentura Dream 
PRO na výstavišti Zahrada Čech v Litomě-
řicích ve dnech 17.–19. října 2014 druhý 
ročník největšího gastronomického festi-
valu v ústeckém kraji. 

>>> www.gastrofoodfest.cz
>>> www.dreampro.cz
>>> www.zahrada-cech.cz

Gastro food 
festival 

v Litoměřicích

Gastronomická soutěž 
„Český kapr“, která se 
tradičně odehrává v are-

álu výstaviště v Českých Budějovi-
cích, vstoupila 13. až 15. listopadu 
2014 do devátého ročníku. Je urče-
na pro zkušené kuchaře, ale také pro 
žáky odborných škol. Úkolem byla přípra-
va čtyř porcí hlavního jídla s využitím kul-
tovní potraviny – třeboňského kapra – v li-
mitu 45 minut. V porotě zasedli výkonný 
ředitel Světové asociace kuchařských spol-
ků pro oblast centrální Evropy a prezi-
dent Asociace kuchařů a cukrářů ČR Miro-
slav Kubec, člen národního kuchařského 
týmu Martin Svatek, pedagog Jihočes-
ké univerzity České  Budějovice  Eduard 
Levý a kuchaři Petr Šíma a  Oldřich  Pítra. 

V  kategorii juniorů zvítězila Adéla Biga-
sová, učeňka 3. ročníku táborské Střed-
ní školy obchodu, služeb a řemesel, která 
řekla: „Kuchařina mě baví. Praxi absolvu-
ji ve školní restauraci Beseda. Nejvíc mi 
však dávají brigády. Chodím na ně o ví-
kendech a také celé letní prázdniny. Až 
se vyučím, v každém případě zůstanu 
v gastronomii: buď najdu místo kuchař-
ky v dobré restauraci, nebo budu dál stu-
dovat. Také přemýšlím, že bych si našla 

místo v cizině.“ Vítězství Jana Be-
neše v kategorii seniorů nebylo 
překvapením. Na stupni nejvyš-
ším stál potřetí. Pracuje v prosla-
vené restauraci U Štěpána ve Vo-
jeticích u Sušice. Ředitelka soutěže 

Mirka Pítrová, předsedkyně šumav-
ského regionu AKC ČR, vyjádřila při vy-
hlášení výsledků  poděkování  sponzorům 

a hlavním partnerům, Rybářskému sdru-
žení České republiky a Gastrofestu České 
Budějovice. 

Jindřich Žydek

>>> www.akc.cz

>>> www.jcu.cz

Český kapr

Komisaře soutěže, pe-
dagoga Ing. Eduarda 
Levého jsem požádal 
o krátké vyjádření. 
Soutěžící jsou dobře 
připraveni. Zdravé ry-
by pro jejich soutěž-
ní klání dodává na-
še Fakulta rybářství 
a ochrany vod Jihočes-
ké univerzity České 
Budějovice. Jsou to chuťově vynikající 
kvalitní kapři chovaní v rybnících s vel-
kým množstvím přirozené potravy. 

JK
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Rozhovor s jednatelem společnos-
ti HASAP Consulting Milošem 
Žáčkem jsem 27. října 2014 za-

čal konstatováním:
Pane řediteli, HASAP Consulting, s. r. o., 
je poradenskou fi rmou, která jako první 
v Česku přinesla provozovatelům potra-
vinářských a gastronomických provozů 
nástroje a odbornou pomoc při uplatňo-
vání zásad správ-
né výrobní praxe 
a zavádění systé-
mů HACCP. 

Záhy jsme však 
toto poradenství 
rozšířili. Dnes tak 
prostřednictvím 
svých divizí posky-
tujeme komplex 
provázaných slu-
žeb a produktů. 
Česká legislativa a nařízení Evropské unie 
ukládají potravinářským a gastronomic-
kým provozům povinnost dodržovat zá-
sady správné výrobní praxe včetně systé-
mu bezpečnosti HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Points), který v rám-
ci tzv. Potravinářského kodexu (Codex Ali-
mentarius) vydala Světová zdravotnická 
organizace a který konečnému strávníko-
vi garantuje, že proces kontroly surovin, 
výroby a distribuce je navržen a sledován 
s cílem dosáhnout vysoké bezpečnosti. Kro-
mě zajištění těchto legislativních povin-
ností společnostem – například nadnárod-
ním hotelovým řetězcům, potravinářským 
obchodním řetězcům atp. – pomáháme 

implementovat fi remní standardy. Jedná 
se například o normy ISO 22 000:2005, ná-
rodní a mezinárodní akreditační standardy 
pro nemocnice aj. Ke každému provozu při-
stupujeme individuálně. Rozsah služeb při-
způsobujeme účelu a možnostem konkrét-
ního pracoviště. HASAP Consulting jsem 
založil v roce 2001. V té době se s ohledem 
na chystané přistoupení Česka k Evropské 
unii opět začaly řešit hygienické standardy 
a vše kolem hygieny. Proč říkám opět? Hy-
giena se na území naší republiky sledovala 
vždy velmi důsledně. Po listopadu 1989 šla 
tato letitá praxe stranou. V letech 2001 až 
2004 jsme se k ní horkotěžko začali vracet. 
HASAP Consulting se soustředí na zavádě-
ní systémů hygienických standardů převáž-
ně ve velkých provozech, jako jsou hotelové 
a gastronomické řetězce, nemocnice, vyso-
koškolské menzy aj. Tyto instituce systémy 
standardů využívají i k řízení a kontrole za-
městnanců. Jasně nastavené procesy jsou 

schopny projít certifi kací a akreditacemi. 
Především ale slouží k dlouhodobému do-
sahování nejvyšší kvality služeb a profesní 
způsobilosti zaměstnanců.

Postavení firmy HASAP Consulting ilu-
struje vaše mezinárodní úspěšnost. 

Plejáda vyhraných výběrových řízení 
u renomovaných domácích a nadnárod-
ních institucí, kterým pomáháte upevňo-
vat vysokou kvalitu poskytovaných slu-
žeb a profesní zdatnost jejich lidských 

zdrojů. K vašim největším zákazníkům 
z řad hotelových řetězců dlouhodobě pat-
ří CPI Hotels, a. s., Four Seasons, Kempin-
ski, Sheraton nebo zařízení České akade-
mie věd. V oblasti stravovacích služeb je 
vaším klientem také IKEA, kterou jste zís-
kali v soutěži v rámci Česka a Slovenské 

Nástroj k dosahování 
nejvyšší kvality služeb

Miloš Žáček

2001  – vznik firmy HASAP Consulting 

a začátek její spolupráce s Asociací 

kuchařů a cukrářů ČR.

2002  – první monitoring HACCP – Masa-

rykova nemocnice Ústí nad Labem.

2004  – HASAP Consulting splnil poža-

davky certifikace ISO 9001:2000 

od TÜV Rheinland Group Köln, 

Německo.

2006  – založení dceřiné společnosti 

v Bratislavě; zahájení spolupráce 

s Asociací hotelů a restaurací ČR; 

Ministerstvo školství, mládeže a tě-

lovýchovy ČR akredituje odborné 

materiály HASAP Consulting pro 

výuku na středních a vysokých 

školách, v rámci ověřovacích po-

stupů začíná HASAP Consulting 

provádět laboratorní rozbory.

2011  – reakreditace materiálů HASAP 

Consulting pro odbornou výuku 

studentů středních a vysokých škol 

Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR.

2013  – první monitoring fyzikálních 

veličin v bance očkovacích sér; re-

certifi kační audit dle ČSN EN ISO 

9001:2001 od společnosti TÜV Rhe-

inland Česká republika, s. r. o.

2014 – vznik profesních divizí

Divize HASAP Consulting

HASAP Food Control – inteligentní ře-
šení systémů a standardních procesů 
v potravinářství a gastronomii, ochrana 
veřejného zdraví, bezpečnost potravin.

HASAP Pest Control – systémová pre-
ventivní a represivní ochrana proti bio-
logickým škůdcům.

HASAP Hospital Control – nezávislé 
sledování fyzikálních veličin ve zdravot-
nictví a farmacii, teplota, vlhkost, čas.

HASAP Energy Control – inteligentní 
řešení systémů a standardních procesů 
v energetickém hospodářství, optimaliza-
ce spotřeb energií a médií, hospodárnost 
provozu.

HASAP Gastro Software, 

který HASAP Consuting, s. r. o., vyvinula, 

je akreditován MŠMT ČR pro výuku 

studentů středních a vysokých škol.
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republiky. Často vyjíždíte i do Maďarska. 
Chystáte se do Ruska. Vaším zákazníkem 
je největší česká letecká společnost Travel 
Service, pro niž nastavujete pravidla po-
dávání cateringu na palubě. Děláte i au-
dity v kuchyních, které pokrmy do leta-
del Travel Servisu dodávají. 

Velkým úspěchem také bylo získání spo-
lečnosti Aramark, která u HASAP Consul-
ting outsourcuje kontroling v oblasti hygie-
ny a dodržování standardů. Našimi klienty 
je i řada cateringových společností včetně 
Vyšehradu2000, Golemu aj. V oblasti ve-
řejné sféry se staráme o nemocnice – mi-
mo jiné o všechny vojenské. Spolupracuje-
me s Vězeňskou službou ČR. S institucemi 
poskytujícími ubytování a stravování stu-
dentům Koleje a menzy v Brně a v Českých 
Budějovicích. Usilujeme o Univerzitu Kar-
lovu. Všechno to jsou instituce s provozy 
připravujícími pět set a více jídel denně.

Pane řediteli, do jaké míry vaše činnost 
přispívá k profesnímu růstu lidských 
zdrojů?

Běžná praxe je následující. Nejdřív se na-
ši konzultanti společně s managementem 
fi rmy, které pomáháme, podrobně sezná-
mí s provozem. Následně nastavíme sys-
tém, který každému, kdo je jeho součástí, 
řekne, co kdy a kde má dělat. Stanoví se 
pravidla – na jakém pracovišti, jakým no-
žem, do které lednice, jaké teploty a časy 
se mají dodržovat atp. Poté, co takový sys-
tém vypracujeme, školíme personál, aby 
tyto zásady a pravidla vstřebal. Následně 
chodíme na neohlášené kontroly. Ověřu-
jeme si, jak konkrétní zaměstnanec nebo 
pozice, ke které se vztahuje pracovní ná-
plň, dodržuje pravidla. U některých klien-
tů je to dotaženo až do takových detailů, že 
pro ně zpracováváme speciální kontrolní 
listy s procentuálním vyjádřením kvality. 
Jakmile kvalita spadne pod určité procen-
to, okamžitě se řeší náprava. A jsme zpát-
ky u lidských zdrojů. Systém se postupně 
„usazuje“ a zhruba po půl roce jsou zásady 
správné výrobní praxe pro zaměstnance 
samozřejmostí. Pro provozy, které přistou-
pily k podobnému systému, pak je dlou-
hodobé dosahování nejvyšší úrovně kva-
lity standardem. Ani sebelepší systém ale 
není samospasitelný. Nejdůležitější úlohu 
vždy hraje lidský faktor. Proto je potřeba si 
uvědomit, že důležitým krokem k dosaže-
ní úspěchu je pravidelné vzdělávání. Je to 
nikdy nekončící proces.

>>> www.hasap.cz

Plody moře a ryby z moří a oceánů 
je název tradiční brněnské gast-
ronomické události pořádané tý-

mem OREA Hotel Voroněž ve spolupráci 
s reklamní společností SNIP & CO. Její de-
sátý ročník v kongresovém centru hotelu 
Voroněž zahájil jeho generální ředitel Jo-
sef Kulíšek 14. listopadu 2014.

>>> www.voronez.cz 
>>> www.snip-brno.cz

Plody moře 
a ryby z moří 

a oceánů

Galerijní večer Víno a umění v Pra-
ze s výstavou Jana Kunovského 
a taneční performancí se konal 

13. listopadu 2014 v secesním Kulturním 
sále u jižní věže ve Fantově budově v Pra-
ze. Na jeho zabezpečení se za přispění 
hlavních podporovatelů společnosti Čeps 

a  Českomoravské komoditní 
burzy Kladno podílely Česká 
zahradnická akademie, střed-
ní škola a vyšší odborná ško-
la v Mělníku, Střední odborná 
škola vinařská a Střední odborné učiliště za-
hradnické ve Valticích, Střední škola hotel-
nictví a gastronomie Hotelu International 
v Praze, společnost Café Dallmayr a další.

>>> www.vinoaumeni.cz

Víno a umění 
v Praze
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Účastníky Fóra cestovního ruchu 
přivítali generální ředitel agen-
tury CzechTourism Rostislav 

Vondruška a náměstek hejtmana Olo-
mouckého kraje Radovan Rašťák. Blok 
přednášek zahájil generální ředitel pořá-
dajícího CzechTourismu marketingovým 
plánem své agentury na rok 2015. „Soci-
ální média a digitální PR v cestovním ru-
chu“ bylo téma Steva Keenana z Travel 
Perspective. Ohlédnutí za kampaní „Čes-
ko – země příběhů“ se v příspěvku „Pří-
běh země příběhů“ s ukázkami realizací, 
výhod a úskalí měření dopadu a efekti-
vity ujal ředitel odboru strategie a mar-
ketingové komunikace agentury Czech-
Tourism Marek Mráz. Vedoucí oddělení 
cestovního ruchu a vnějších vztahů Olo-
mouckého kraje Radek Stojan představil 
gastronomické  iniciativy „Ochutnejte Je-
seníky“ a „Ochutnejte Hanou“. „Národ-
ní informační portál cestovního ruchu“ 
přiblížila Lenka Civínová z CzechTou-
rismu. „Efektivita PR a marketingových 
kampaní“ byl název příspěvku Jana Her-
geta a Markéty Vogelové z CzechTouris-
mu. Mobilita a Big Data jsou dva hlavní 
trendy, které v roce 2014 znamenaly mar-
kantní změnu cestovního ruchu. Vedly 
k přehodnocení dosavadního přístupu 
cestovního ruchu k mobilním technolo-
giím i k přesnějšímu vnímání toho, jak 
jsou využívány spotřebiteli různých vě-
kových skupin. Rostoucí význam obsahu 
na sociálních sítích i v mobilních zaříze-
ních tvoří jádro silné digitální strategie, 
o níž hovořil jeden z předních světových 

expertů na destinační marketing, zakla-
datel a generální ředitel specializovaných 
poradenských společností SE1 Media a Di-
gital Tourism Think Tank Nick Hall v pří-
spěvku „Jak se mění digitální prostředí 
– inovace, trendy a výzvy“. Chad Shiver, 
který v rámci největšího cestovatelského 
webu TripAdvisor spolupracuje s destina-
cemi po celém glóbu, přednesl příspěvek 
„Měnící se tvář sociálních médií a jejich 
místo v marketingovém mixu“. Měnící 
se podobě sociálních médií, tomu, jakým 
způsobem mohou destinace i komerční 
subjekty získat ze sociálních sítí co nej-
víc a jaké novinky chystá na konci roku 
a v roce příštím Facebook se věnoval také 
Peter Podolinsky, který léta pracoval v tra-
diční reklamě i v digitálních a brando-
vých agenturách v Praze a Londýně a nyní 
ve Facebooku na pozici Client Partner 
zodpovídá za český a slovenský trh. „Jak se 
mění obsah? Naučte se s ním pracovat...“ 
byl příspěvek, v němž se odborník na de-
stinační marketing Tomas Vanderplaetse 
zaměřil na online marketing, destinační 
marketing, webovou analytiku a sociální 
média. Představil různé způsoby, jak by 

měly destinace i komerční subjekty pra-
covat s obsahem. Obsah se stále víc pře-
souvá do vizuální roviny a snaží se být co 
nejpůsobivější. Vyprávět příběhy destina-
cí spolu s prožitky a zkušenostmi, které 
s nimi souvisí, tak je klíčem na cestě k zís-
kávání návštěvníků. Na významu pro de-
stinace a subjekty cestovního ruchu na-
byla také mobilní zařízení. Návštěvníci je 
totiž stále častěji používají ve všech fázích 
cesty. Zda je načase mobilní zařízení vyu-
žívat a jak to udělat, aby destinace a pod-
nikatelé v nich nepřicházeli o potenciál-
ní návštěvníky, na to se snažil odpovědět 
příspěvek „Měnící se tvář mobilních zaří-
zení – využití v cestovním ruchu“. „Od-
halení Big Data“ byl příspěvek, jehož se 
zhostila Maria Lence ze společnosti So-
jern. Její blok byl zaměřen na vysvětle-
ní termínu Big Data a na jeho význam 
v cestovním ruchu. Vysvětloval, jak mo-
hou turistické destinace a komerční sub-
jekty proniknout do velkých dat a jak mo-
hou být efektivnější v cílení na konkrétní 
demografi cké segmenty. Programová ře-
ditelka Digital Tourism Think Tank Ra-
mona Wagner a její tým zkoumá, jak se 

4. Fórum cestovního 
ruchu 2014

30. a 31. října 2014 Clarion Congress Hotel Olomouc
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destinacím po celém světě daří inova-
ce v digitálním prostředí. V rámci pří-
spěvku „Benchmarking: osvědčené po-
stupy a nejlepší příklady“ prezentovala 
výsledky výzkumu „2014 Digital Desti-
nations Benchmark“. Společenský večer 
v Arcibiskupském paláci spolu s Rostisla-
vem Vondruškou zahájil náměstek pri-
mátora statutárního města Olomouc Jan 
Holpuch. V jeho úvodu byly předány di-
plomy a ocenění vítězům soutěže Desti-
naCZe 2014, o nichž informovalo před-
chozí osmé vydání Všudybylu v článku: 
„DestinaCZe 2014 zná své vítěze“. Další 
den měli účastníci Fóra příležitost ne-
chat se vtáhnout do světa moderních 
technologií. Na třech stáncích si vyzkou-
šeli technologie jako například Google 
Glass či Osulus Rift nebo si rozšířili obzo-
ry o využití dronů v destinačním mana-
gementu. „Jak hotelu škodí rozmrzelý re-
cepční: Data mining v cestovním ruchu“ 
byla přednáška Jana Faita ze společnos-
ti STEM/MARK o tom, jak data mining 
rozkrývá preference návštěvníků hote-
lů a jak experimentální internetový pro-
hlížeč Smaragd Browser obnažuje uva-
žování online nakupujícího při výběru 
pobytu. Příspěvek „Segmentace evrop-
ských turistů“ Františka Bartoše z PPM 
Factum byl zaměřen na problematiku so-
ciální psychologie, individualismu, soci-
álně patologického chování, voličského 
chování, dopravního chování a turismu. 
„Segmentace turistů ze vzdálených trhů“ 
byl název příspěvku Michala Straky (Ip-
sos) a Bronislava Kvasničky (TNS AISA), 

S generálním ředitelem České cen-
trály cestovního ruchu – Czech-
Tourism Rostislavem Vondruš-

kou se potkáváme 30. října 2014 na Fóru 
cestovního ruchu nedaleko míst, kde 
4. srpna 1306 skonem posledního Pře-
myslovce, krále Václava III., tento slavný 
český panovnický rod vymřel po meči. 
Pane řediteli, Fórum si dalo za cíl infor-
movat o vývoji v cestovním ruchu.

Je to teprve čtvrté Fórum cestovního ru-
chu v řadě, ale troufám si říci, že kvalita-
tivně nejlepší. Mimo jiné i volbou tématu 
– využití digitálních nástrojů v marketin-
gu a propagaci. Elektronické formy marke-
tingu ale slepě nevelebíme. Spíš uvádíme 
příklady, co funguje a co nikoli. Zároveň 
se ptáme, jestli boom těchto nástrojů ne-
má limity z hlediska praktických uživa-
telů telemarketingu. Podařilo se nám dát 
dohromady vysoce reprezentativní mluv-
čí. Ti, kdo sem do Olomouce přijeli, roz-
hodně svůj čas dobře investovali.

Publikum odměnilo potleskem nápadi-
tost chystaných kampaní CzechTouris-
mu, které tu pod názvem „Příběh země 
příběhů“ prezentoval ředitel odboru 
strategie a marketingové komunikace 
Marek Mráz. 

Kampaně, které připravují moji kolego-
vé z CzechTourismu, nám obrovsky po-
máhají. Jsou efektivním nástrojem v pro-
pagaci Česka a jeho regionů jak v rámci 
incomingu, tak v rámci domácího ces-
tovního ruchu. Co se týká turismu, na-
ším velkým cílem (a nejsme sami, kdo si 
ho vytýčil, spolu s námi i většina profes-
ních a oborových asociací) je pozdvihnout 
prestiž této obchodní platformy a oborů 
a profesí, které díky ní, respektive díky 
kupní síle a poptávce turistů a návštěvní-
ků nacházejí uplatnění. Nicméně dispozi-
ce České republiky si rozhodně zasluhují 
vyšší návštěvnost a s ní úzce provázanou 
výkonnost cestovního ruchu. V Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku je spousta z hledis-
ka turismu zajímavých regionů, jenom-
že podnikatelé orientovaní na kupní sílu 

mobilních spotřebitelů, tedy klientely, 
kterou cestovní ruch na dané lokální tr-
hy přivádí, se v nich taktak drží nad vo-
dou. To je škoda z mikroekonomického 
hlediska, z hlediska hospodářského a spo-
lečenského rozvoje těchto míst, a neméně 
i z hlediska makroekonomického. Tento 
stav nejen že po příjmové stránce nepo-
siluje veřejné rozpočty, ale naopak je vý-
razně zatěžuje výdaji sociální záchranné 
sítě. A pokud v takto postiženém regionu 
ve službách cestovního ruchu působí pod-
nikatel, který nešidí stát, zpravidla nemá 
šanci konkurovat subjektům v šedé eko-
nomice, kterým tato situace nahrává.

Lidé v kongresovém sále Clarion Con-
gress Hotelu Olomouc se zaujetím sle-
dují přednášky mluvčích a spontánně se 
zapojují do diskusí. 

Auditorium Fóra tvoří mix podnikate-
lů, pracovníků i volených činitelů samo-
správy a státní správy. A to je moc dob-
ře, protože synergií činností všech těchto 
subjektů je úspěšný destinační manage-
ment. Máme tu téměř dvě stě padesát 
účastníků. Vysoká úroveň mluvčích a zvo-
lených témat mne velmi těší. Lidé tak ne-
mají tendenci trávit přednášky v předsálí, 
se zájmem sledují příspěvky a diskutují. 
Mnohé z toho, co se tady dozvědí, si navíc 
budou moci během druhého dne Fóra vy-
zkoušet, což může jejich podnikání a pro-
fesní způsobilost posunout někam dál. 

Konference má velký počet zahranič-
ních mluvčích.

Pohled odjinud bývá přínosný. Lidé se 
v relativně krátkém časovém úseku mo-
hou seznámit s charakteristikami růz-
ných kampaní, s tím, jak se ve světě více 
či méně povedly, jaký dopad měly na cí-
lovou skupinu. Ostatně do materiálů Fó-
ra jsme zařadili i meziroční porovnání 
měřitelných výsledků českého cestovní-
ho ruchu za první pololetí roku 2014, a ty 
jsou ve všech aspektech velmi slibné. Až 
se to zdá, vzhledem k situaci ve světě, ne-
uvěřitelné. 

„I když jsme v našem hotelu hostili již 

řadu odborných konferencí, Fórum ces-

tovního ruchu je přeci jen trochu speciál-

ní. Jedná se o profesionály z oboru, kte-

ří mají přísnější metr. Jsem velmi rád, že 

se vše povedlo.“

Generální ředitel Clarion 
Congress Hotelu Olomouc 

Robin Hanák

kteří představili výsledky výzkumu za-
měřeného na dovolenkové zvyky turistů 
ze čtrnácti zemí s cílem zhodnotit poten-
ciál jejich přínosu pro výkonnost cestov-
ního ruchu v Česku. Do výzkumu byly 
zahrnuty státy v pěti oblastech: ve Skan-
dinávii, na Blízkém východě, ve střední 
Asii, Latinské Americe a v jihovýchod-
ní Asii. Prezentace výsledků výzkumu 
„Domácí cestovní ruch v regionech ČR“ 

shrnula hlavní trendy v cestování Čechů. 
Fórum cestovního ruchu vyvrcholilo pří-
spěvkem Jana Tučka (STEM/MARK) „Za-
hraniční návštěvníci České republiky: Co 
vědí o nás a my o nich“. 

>>> http://forum.czechtourism.cz
>>> www.czechtourism.cz
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S první náměstkyní ministryně 
pro místní rozvoj Klárou Do-
stálovou se potkáváme 21. říj-

na 2014. 
Paní náměstkyně, s čím jste před půl-
rokem na ministerstvo přicházela?

Vzhledem k tomu, že jsem celý život 
dělala regionální politiku, přišla jsem 
na ministerstvo napomáhat ambicím, 
které mají slezské, moravské a české re-
giony. Regionální politika se úzce pro-
líná s fenoménem cestovního ruchu. 
V regionech se dlouhodobě vede boj 
o domácí i zahraniční turisty. Samo-
zřejmě se jedná o boj nekonečný a ob-
náší spousty a spousty práce, aby jejich 
kupní síla a poptávka pomáhala mikro-
ekonomice daných míst. A když už tu-
risté přijedou, je třeba jim poskytnout 
patřičné zázemí. A tím nemyslím jen 
infrastrukturu, ta je vesměs na slušné 
úrovni. I díky evropským penězům se 
povedlo postavit řadu dobře vybave-
ných hotelů a dát do pořádku městské 
a obecní mobiliáře. Co ale v rámci Čes-
ka považuji za problematické, je úroveň 
služeb. Přístup personálu, resp. jeho pro-
fesní způsobilost, která ve službách be-
zesporu zahrnuje nejen zvládání doved-
ností z oboru, ale i vstřícné chování vůči 
hostům. Pokud se s tímto nepodaří ně-
co udělat, bude velmi těžké získávat tu-
risty jinam než jen do Prahy. Na to nás 
neustále upozorňuje i Evropská komi-
se. Monitorovací výbory jejích operač-
ních programů probíhají přímo v regi-
onech a jejich účastníci vždy obdivovali 

naši doplňkovou infrastrukturu. Ale po-
kud personál, např. recepční, nectí stan-
dardy pětihvězdičkového hotelu, v němž 
pracuje, je třeba s tím něco dělat. V Čes-
ku je řada investorů, kteří vlastní pen-
ziony a hotely, ale buď se jim moc nevě-
nují, anebo hotelnictví nerozumějí, což 
někde vyúsťuje v to, že měkké doved-
nosti a vůbec přístup personálu nemá 
úroveň. Dnes už víme, že z evropských 
peněz nebudeme moci podporovat vý-
stavbu další infrastruktury cestovního 
ruchu. Proto bychom se u nás na Minis-
terstvu pro místní rozvoj rádi zaměřili 
na vzdělávání v oblasti služeb nacháze-
jících uplatnění v cestovním ruchu. Tak, 
aby turisté rádi vzpomínali na malý re-
gionální penzion či hotel kdesi na území 
Česka, v němž nocovali. Aby provozova-
telé hotelů a penzionů, restauratéři a li-
dé ve službách ctili heslo z třicátých let 
dvacátého století: „Náš host, náš pán.“

Evropské fondy jsou oblastí, v níž jste 
před svým jmenováním náměstkyní 
ministryně působila. Že úspěšně, do-
kládá i řada prestižních ocenění.

Byla jsem pouze tím, kdo tvořil, při-
pravoval i inicioval projekty v jednom 
z regionů. Na ministerstvo jsem při-
šla řešit konkrétní operační programy: 
Integrovaný regionální operační pro-
gram, přeshraniční programy, progra-
my mezinárodní spolupráce, operační 
program technické pomoci. Na nadchá-
zející Integrovaný regionální operační 
program se moc těším, kloubí se v něm 
řada aspektů. Tím, že sama pochá-
zím z mimopražského regionu, vím, 

co regiony potřebují. Spolupracujeme 
s kraji, městy, s obcemi a s územními 
partnery, jako jsou třeba neziskové or-
ganizace, podnikatelské subjekty a dal-
ší. Všichni mají své potřeby a naší sna-
hou je pomoci regionům zvyšovat jejich 
konkurenceschopnost. 

Dnes je trendem sledovat gastronomic-
ké televizní pořady a obdivovat špičko-
vé kuchaře. 

A když pak takový chef de chefs navští-
ví běžné stravovací zařízení, nezřídka 
bývá zděšen bídnou kvalitou, tím, co 
všechno jsou tam schopni hostům na-
bízet. Na druhou stranu vždycky zá-
leží i na konkurenci. Ostatně,  knajpy, 
př ístav ní put yk y a formank y jsou 
i na západě, a mají svoji klientelu, kte-
rá by neměnila. Takže i v malých měs-
tech se zpravidla nachází jedna slušněj-
ší restaurace a dvě až tři „čtyřky“. Faktor 
konkurence je samozřejmě prospěšný 
i mezi poskytovateli služeb. Ale je o koho 
soutěžit? Jak kde. Když už máte kvalitní 
provozovnu, je její úroveň třeba potvrdit 
i v oblasti lidských zdrojů.  Nešikovný, 

neochotný a protivný personál ve špič-
kově vybaveném hotelu nebo restaura-
ci je opravdu k pláči.

V úvodníku minulého Všudybylu píši, 
že cestovní ruch umí přinášet blaho-
byt nejen „bidelníkům“ parazitují-
cím na české podstatě. Je s to zvyšovat 
kupní sílu a příliv peněz do veřejných 
rozpočtů v každé navštěvované zemi. 
V případě Česka o stovky miliard ko-
run ročně. Jenomže to by tu nesměla 

Musíme se zaměřit 
na vzdělávání 

v oblasti služeb

Chci se zaměřit na vzdělávání a zvyšování 

profesionality poskytovatelů služeb 

v cestovním ruchu, aby turisté i díky 

kvalitnímu servisu rádi vzpomínali 

na hotel či penzion kdesi v Česku.
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scházet společenská poptávka po ta-
kové formě obchodování. To by, i v zá-
jmu strojírenských a ostatních expor-
tujících fi rem, bylo záhodno výrazně 
lépe budovat image Česka coby úspěš-
né, oblíbené země. Proč? Protože lidé 
– investoři, obchodní partneři i spotře-
bitelé – obvykle bývají toho mínění, že 
úspěšná a oblíbená země nebude pro-
dukovat špatné výrobky.

Ministerstvo pro místní rozvoj má 
v gesci cestovní ruch, avšak nejen v zá-
jmu cestovního ruchu je třeba spojit síly 
soukromého sektoru s veřejným a dob-
ře reprezentovat a propagovat Českou 
republiku. V rámci tržní platformy 
cestovního ruchu jistě svoji roli hraje 
i novelizace zákona č. 159 o některých 
podmínkách podnikání a o výkonu ně-
kterých činností v oblasti cestovního 
ruchu. Když se podíváme do zemí ko-
lem nás, většinou tam nějaký takový zá-
kon mají. Je ale otázkou, jestli jsme tady 
v Česku na něj – v takovém rozsahu – při-
praveni, nebo zda pouze hledáme řeše-
ní jakéhosi zástupného problému, např. 
způsob financování destinačních spo-
lečností. Pokud to myslíme vážně, mu-
síme se vrhnout na společný marketing 
a nebojím se říct obchodní propagandu 
v zájmu rozvoje regionů Slezska, Čech 
a Moravy. Inspirovat nás může společný 
model rakouských spolkových zemí ne-
bo švýcarských kantonů. Pokud chceme 
něco takového, už si to nějaký normativ 
zaslouží. Pokud však v zákoně hledáme 
jenom zdroj fi nancování destinačních 
společností, tak na to stačí dotační titul 
našeho ministerstva.

Přála bych nám všem, abychom byli 
hrdi na naši zemi, ve které žijeme, na to, 
co se tady vyrábí. A abychom svými po-
stoji nebránili cestě k blahobytu. Tedy, 
abychom o své zemi uměli dobře mluvit 
se sousedy. Máme špičkové vědce, uměl-
ce, řemeslníky, lékaře. Z této země vze-
šlo množství nápadů a vynálezů, které 
obohatily svět… Dokážeme to ale dobře 
prezentovat? Chceme? Málokdy. Když se 
někomu něco povede, raději to zpochyb-
níme, a to je obrovská škoda. Až se stane-
me skutečnými patrioty země, v níž žije-
me, určitě se nám všem bude dařit lépe.

>>> www.mmr.cz

David Plunkett v Praze

Jednání o komplexní hospodářské a ob-
chodní dohodě (CETA – Comprehensi-
ve Economic and Trade Agreement), 

jež má evropským fi rmám otevřít miliar-
dový trh zakázek, snížit cla a odstranit tech-
nické bariéry přístupu na kanadský trh, 
byla zahájena na transatlantickém summi-
tu v Praze v květnu 2009. V září 2014 bylo 
oznámeno vypracování textu dohody. Ta se 
zabývá obchodováním se zbožím a služba-
mi, mobilitou pracovních sil, investicemi, 
zadáváním veřejných zakázek a řadou re-
gulačních otázek, které souvisejí s obchod-
ními a investičními příležitostmi mezi Ka-
nadou a Evropskou unií. 23. října 2014 
uspořádala Kanadská obchodní komora 

v České republice ve spolupráci s velvysla-
nectvím Kanady a hotelem Marriott Prague 
obchodní snídani s kanadským velvyslan-
cem při Evropské unii Davidem Plunket-
tem, který se na vypracování dohody CETA 
významně podílel. Davida Plunketta spolu 
s účastníky snídaně přivítali výkonná ředi-
telka Kanadské obchodní komory v České 
republice Alexandra Brabcová, prezident 
Kanadské obchodní komory Jiří Krejča 
a kanadský velvyslanec v Česku Otto Jelí-
nek, který Plunkettovo vystoupení uvedl.

>>> www.gocanada.cz
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Mezinárodní literární Cenu Fran-
ze Kafky za rok 2014 převzal 
Jen Lien-kche, kterého meziná-

rodní porota zvolila na svém květnovém 
zasedání v Praze. Jak tento čínský spisova-
tel Společnosti Franze Kafky  sdělil, Kafka 
patří mezi jeho nejin-
spirativnější vzory. 
Mezinárodní literár-
ní Cenu Franze Kafky 
uděluje Společnost 
Franze Kafky každo-
ročně od roku 2001. 
Vybírá laureáta, jehož dílo oslovuje čte-
náře bez ohledu na jejich původ, národ-
nost a kulturu, obdobně jako dílo jednoho 
z největších autorů moderní světové lite-
ratury, pražského rodáka Franze Kafky.

Foto Milan Mošna

>>> www.franzkafka-soc.cz

Cenu Franze 
Kafky obdržel 
Jen Lien-kche 

V době, kdy toto vydá-
ní Všudybylu dosta-
nou do rukou čtenáři, 

se bude na Pražském hradě 
konat 19. ročník konferen-
ce „Klíčové faktory úspěchu“ 
a slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže „Českých 100 nejlepších“. S je-
jich zakladatelem Karlem Muzikářem 
se potkáváme 5. listopadu 2014.
Pane inženýre, jak jsme úspěšní? Jak je 
na tom Česko?

My v České republice jsme na tom dob-
ře, a to dokonce velmi dobře, navzdory 
tomu, že se u nás mnozí ani nesnaží se 
o to zasloužit. Je v tom určitá úměra. 

Když vás netlačí konkrétní situace (a ne-
ní to zase tak dávno, co jsme zažívali tře-
ba hlad), nepodáváte zdaleka takový vý-
kon, jako když takovou jasnou motivaci 
máte. To je stav platný nejen v Česku, 
ale dnes prakticky v celé Evropě. O to ví-
ce si vážím těch výjimečných lidí, kte-
ří i v této Evropě podávají výkony srov-
natelné s našimi asijskými konkurenty, 
a často ještě lepší. Přitom hlavním ka-
pitálem většiny z těch, kteří ve Španěl-
ském sále ocenění nejlepších přebírají, 
byly dvě věci, totiž nápad a dřina, se kte-
rou ten nápad uvedli do života. Přes čas-
to neuvěřitelné překážky vytrvali a dnes 

jejich podniky dosahují i miliar-
dových obratů. Jsou to v Česku 
splněné americké sny. Ostatně 
to, že jsou Spojené státy ame-

rické dodnes ekonomickou su-
pervelmocí, nastartovali právě li-

dé, kteří tam přišli z různých koutů 
planety za svým snem a dokázali uspět 
v těch nejtvrdších podmínkách. Bohužel, 
u nás v současné Evropě, a to i v mnoha 
soukromých institucích, se v pátek ko-
lem oběda s prací pomalu končí a v pon-
dělí po ránu pomalu začíná. Obávám se, 
že v nejbližších desetiletích se stane to, 
co naznačuje řada ekonomických a kul-
turních ukazatelů, tedy že se Evropa 

 dostane do vleku rychleji se rozvíjející 
Asie, mám na mysli především neuvěři-
telně se vyvíjející ekonomie Číny a Kore-
je. Jsem proto rád, že náš pan prezident 
Miloš Zeman podnikl nedávnou, poprav-
dě historickou cestu do Číny, protože by-
lo skutečně načase, aby se česko-čínské 
vztahy zásadně zlepšily. A jsem samo-
zřejmě také velmi rád, že čínská velvy-
slankyně paní Ma Keqing přijala pozvání 
vystoupit na Pražském hradě na dopoled-
ní konferenci „Klíčové faktory úspěchu“ 
a přijde i na tradičně velmi populární ga-
lavečer Českých 100 Nejlepších.

>>> www.comenius.cz

Splněný americký sen

Náměstek primátora hl.m. Prahy 

Václav Novotný (vlevo) s ředitelkou 

Centra Franze Kafky Markétou Mališovou 

(vpravo) předávají mezinárodní literární 

Cenu Franze Kafky čínskému spisovateli 

Jenu Lien-kcheovi (uprostřed).

Počátečním kapitálem řady osobností, 

které na Hradě přebírají ocenění Českých 

100 nejlepších a jejich výrobní podniky 

dnes dosahují miliardových obratů, 

byl „pouhý“ nápad a vytrvalost.



deváté vydání 2014 21

Do úvodníku osmého vydání Všu-
dybylu 2014 jsem zapracoval 
tezi generálního ředitele české-

ho zastoupení úvěrové pojišťovny Euler 
Hermes Ing. Júlia Kudly, kterou vyslovil 
v interview „Tato země potřebuje vzory“ 
v roce 2009: „Ještě před půlrokem sko-
ro každý možnost fi nanční krize popíral. 
Teď se naopak kdekdo předhání, kdo by 
s ní koho víc vyděsil. Ekonomická krize 
je ale záležitost cyklická, která potřebuje 
nějaké regulátory. Vystrašenost, pasivita 
a rezignace, a na opačné straně ať čímko-
liv odůvodňovaný voluntarismus v naklá-
dání se státními fi nančními rezervami ale 
nejsou těmi správnými postoji. Je třeba za-
chovat si jistou míru serióznosti a dívat se 
na krizi jako na věc řešitelnou. A o to více 
budovat image úspěšné, tj. oblíbené země, 
kam je radno cestovat, kde je příjemné 
pobývat, investovat a s níž je dobré dě-
lat obchody.“ S vrcholovým manažerem 
předního světového poskytovatele řešení 
v oblasti úvěrového pojištění Ing. Kudlou 
se opět potkáváme 29. října 2014.
Pane řediteli, sou-
časná hospodář-
sk á  s i t u a c e  s e 
popisuje jako od-
ražení ode dna. 

Já si ale dovolím 
tvrdit jednu věc. 
Stačí se podívat 
do statistiky návr-
hů na insolvence, 
do řešených situa-
cí. Na to, kolik in-
solvencí skutečně bylo prohlášeno. Uvidí-
te, že jejich počet stále stoupá – meziročně 
o devět procent. To může svědčit o dvou 
věcech: že insolvenční zákon začal fungo-
vat správněji a že ekonomika ještě není re-
startovaná. Když někdo nově vstoupí do ob-
chodních vztahů, nemusí to umět. Tradiční 
fi rmy, které se věnují zaběhanému byzny-
su, zase nemusí mít dobrou odezvu u no-
vého. Změna orientace českého exportu se 
sice deklaruje, ale zatím zůstává neuskuteč-
něná. Tvrdit, že nás zachrání BRIC a nějaké 
nové úplně fantastické projekty v dosud ne-
popsaných částech světa, je nezodpovědný 
nesmysl. Nedávno jsem měl setkání s vel-
kou skupinou podnikatelů. Říkali, že pro ně 

je zásadní, aby fungovala německá ekono-
mika. Že to ostatní se už nějak doskládá. Au-
tomobilový průmysl, navzdory náznakům, 
které se obecně oslavují (a já jsem za ten op-
timismus rád), bude muset projít restruktu-
ralizací. Automobilky, které tu investovaly, 
používají český trh jako odbytiště pro maxi-
málně sedm až devět procent své produk-
ce. Vše ostatní musí vyvézt. Znamená to, že 
když v Česku zdraží pracovní síla a zvýší se 
výrobní náklady, bude se výroba posouvat 
jinam. Dnes je v Česku málo začínajícího 
byznysu. Myslím tím např. oblast nanotech-
nologií, v nichž jsme dobří. Ale zatím se ne-
objevuje dost volných peněz. Pro to, aby si 
fi rmy peníze uvolnily, by si měly pojistit své 
pohledávky. To, že fi rma vstoupí na trh se 
sto procenty nepojištěných pohledávek, je 
v Česku evergreen. Navzdory tomu, že mu-
sí být kapitálově silná, aby ji něco nepolo-
žilo. Typickým příkladem je stavebnictví, 
kde se faktury za odvedenou práci propláce-
jí i více než sto osmdesát dnů po splatnosti. 

Která zajištění úvěrových rizik vidíte 
jako nejproblematičtější?

Časté jsou konfl ikty s naháněči byzny-
su, kteří řeknou, pojďme dělat byznys. My 
máme známé na té a na té straně. Běží to 
tak, že první, druhou, třetí zakázku zapla-
tí při dodání zboží hotově. Objem obcho-
du se postupně zvyšuje a po převzetí čtvrté 
zakázky řeknou: „Máme problémy s hoto-
vostí, dejte nám fakturu se čtrnáctidenní 
splatností.“ A bingo, fi rma zmizí! Většinou 
se přitom jedná o faktury za čtyřicet pa-
desát tisíc eur. Je třeba vyznat se i v těch-
to nástrahách. Tradiční trhy v Evropě nás 
chápou jako seriózní partnery. Hledat zá-
chranu někde superdaleko je složité. Než 
se propracujete k správnému partnerovi, 
může být dávno po produktu a volné kapa-
citě. Do primárního okruhu problémů sou-
visejících s úvěrovými riziky tedy lze zahr-
nout neznalost možných následků, které 
mohou nastat po nezaplacení pohledávky 
ze strany odběratele. Setkáváme se často 
(i u velkých společností) s názorem, že mají 
dlouhodobě nastavené dodavatelsko-odbě-
ratelské vztahy a nic takového jim nehro-
zí. Pak se objeví problém s nezaplacenou 
pohledávkou a idyla se rozplyne. Žádnou 
společnost nenapadne nepojistit si fi remní 

auta nebo jiný majetek, avšak pohledávky, 
které často představují až třicet pět procent 
rozvahových aktiv, nezřídka zůstávají ne-
kryty. Pro kapitálově slabší společnosti 
může být druhotná platební neschopnost 
likvidační. Druhým problémem bývá sys-
tém hodnocení parametrů prodeje (tedy 
odměny obchodníkům) bez návaznosti 
na zaplacení. Euler Hermes proto oceňuje 
přístup fi rem, které odměny vyplácejí až 
po obdržení platby od odběratele. Třetím 
okruhem je otázka teritoriálních a sekto-
rových rizik. Politická nestabilita s sebou 
nese pochopitelná rizika nezaplacení. Rizi-
ka v jednotlivých sektorech se mění. Napří-
klad stavebnictví, nákladní doprava a tex-
tilní výroba ale zůstávají nejrizikovějšími.

Mění se v této souvislosti poptávka ze 
strany fi rem? 

Poptávka po pojištění se mění spíš v dů-
sledku fází hospodářského cyklu a s tím 
související dostupnosti peněz na fi nanč-
ním trhu. Velkou úlohu při tvorbě poptáv-
ky sehrávají banky, na kterých závisí, ja-
ký stupeň ochrany pohledávek vyžadují 
po klientovi při zajištění fi nancování. 

Jak se vyvíjí insolvenční mapa Evropy 
a jak se do pojištění úvěrů a pohledávek 
promítají sankce proti Ruské federaci? 

Insolvenční mapa za poslední období 
nedoznala zásadních změn. V pásmu nej-
vyšší obezřetnosti se nachází Bělorusko, 
Ukrajina, Moldavsko, Řecko a státy býva-
lé Jugoslávie krom Slovinska. V kategorii 
problémových států je Irsko, Španělsko, 
Portugalsko, Itálie, Maďarsko, Slovinsko 
a Turecko. Zvýšená opatrnost je doporu-
čena pro Belgii, Česko, Litvu, Rumunsko 
a Bulharsko. Samostatnou kapitolu tvoří 
Rusko, u kterého je třeba vyhodnocovat si-
tuaci podle vývoje sankcí a ruských reakcí. 

Jak je Česko vnímáno v zahraničí?
Jako inovativní spolehlivý partner. Spo-

léhal bych na to, co je tady zakořeněno, co 
historicky obyvatelé málokterého státu pře-
konali, totiž na talent pro technickou im-
provizaci. V současné době se místo dílčích 
oprav mění celé komponenty. Když kompo-
nenta není k dispozici, mašina je nefunkč-
ní a fi rma ztrácí peníze. Čeští technici, ze-
jména ti, kteří doprovázejí naše dodávky 
do zahraničí, jsou neskutečně kreativní. 
Dokážou fantastické věci. Umějí zázraky.

>>> www.eulerhermes.cz

Česko, inovativní 
spolehlivý partner

Ing. Július Kudla
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Čína, jedna z nejstarších civiliza-
cí, je historicky nazývána Zemí 
středu světa. Pozvání Českoslo-

venského ústavu zahraničního na přá-
telskou besedu přijala její velvyslan-
kyně v Česku Její Excelence paní MA 
Keqing. Beseda se uskutečnila 16. října 
2014 v sídle Ústavu ve Vrtbovském palá-
ci v Karmelitské ulici v Praze. V úvodu 
Její Excelence řekla:

V naší zemi v průběhu pětašedesáti let 
existence nové Číny neustále probíhají 
změny, které lze označit za zásadní. Bě-
hem nich Čína nejen že vyřešila otázku 
základního zabezpečení obyvatelstva, ale 
stala se druhou největší ekonomikou svě-
ta. Nejen že ukončila válku s chudobou, 
ale našla vlastní vhodnou cestu rozvoje 
– cestu sociálního státu s čínskými rysy. 
Čína se aktivně zapojila do mezinárodní-
ho systému a podstatně přispěla k světo-
vému míru a prosperitě. Každý den svě-
tu ukazuje čínskou rychlost. Tvoří jednu 
kapitolu historie za druhou. Nová a nová 
poprvé. Celková suma dovozu a vývozu 
Číny v minulém roce dosáhla 4,16 bilio-
nu dolarů, což je nejvyšší objem obchodu 
na světě. V nejnovějším žebříčku pěti set 
nejsilnějších společností světa sestaveném 
časopisem Fortune se objevila stovka čín-
ských fi rem. Čínská soukromá fi rma Ali-
baba nedávno uvolnila primární emisi 
svých akcií. Ta se setkala s mimořádným 
zájmem investorů a svou hodnotou vytvo-
řila světový rekord. Každý rok je přijato 

přes sto šedesát milionů čínských paten-
tových přihlášek. V Číně každým rokem 
přibývá sedm milionů absolventů vyso-
kých škol. Čínské vysokorychlostní želez-
nice přesahují dvanáct tisíc kilometrů, což 
je přibližně polovina délky tratí všech vy-
sokorychlostních železnic světa. Loni z Čí-
ny vycestovalo téměř sto milionů turistů 
a útraty čínských turistů v zahraničí do-
sáhly 102 miliard dolarů. Pro budoucnost 
jsme stanovili tzv. cíle století, abychom za-
jistili všestranné prohlubování reforem, 
rozšiřování otevřenosti vůči světu, změ-
nu způsobu růstu, úpravu ekonomických 
struktur, optimalizaci správy společnosti, 
zvyšování kvality života a ochranu život-
ního prostředí. Budoucnost obyvatel Číny 
je totiž úzce propojena s nadějemi na mír 
a s rozvojem všech národů světa. 

Česko je zemí, ke které má Čína zvláš-
tě blízký vztah. Nikdy nezapomeneme, že 
šestý den po založení Čínské lidové repub-
liky bylo Československo čtvrtým státem, 
který s námi navázal diplomatické vzta-
hy. Poskytlo drahocennou pomoc. Vyslalo 
k nám odborníky. O tom svědčí i kamen-
ný reliéf na Farmě česko-čínského přátel-
ství ve městě Cchang-čou v provincii Che-
pej. Od sedmdesátých let minulého století 
projížděly přes třicet let ulicemi Pekingu 
autobusy značky Škoda a dnešní mladá 
generace má krásné vzpomínky na ani-
mované fi lmy s roztomilým Krtečkem. Le-
tos v dubnu čínsko-české vztahy obnovily 
svoji vitalitu. Česko navštívil vicepremiér 

Číny Čang Kao-li, který se tu zúčastnil se-
tkání regionálních představitelů Číny 
a zemí střední a východní Evropy. Zá-
roveň se k obsažným rozhovorům sešel 
s prezidentem Zemanem a  premiérem 
 Sobotkou. Tato návštěva přinesla množ-
ství nových podnětů.

Před třemi lety se ve Varšavě setkali ve-
doucí představitelé Číny a šestnácti zemí 
střední a východní Evropy a zahájili tzv. 
„spolupráci 16+1“. Tato platforma získala 
ve všech sedmnácti zemích dobrou ode-
zvu. Spolupráce se rozvíjí každým dnem. 
Za podpory čínského kapitálu dosahuje 
významných pokroků u velkých projek-
tů, jako je výstavba elektráren, dálnic atd. 
Ekonomiky Číny a zemí střední a východ-
ní Evropy jsou vysoce komplementární. 
Čína má zájem zaměřit se, společně se 
šestnácti zeměmi střední a východní Ev-
ropy, na podporu budování vzájemného 
propojení Asie s Evropou a spojit tuto čin-
nost s dalšími významnými iniciativami, 
jako je např. vytvoření ekonomického pá-
su podél Hedvábné stezky.

>>> www.chinaembassy.cz

Velvyslankyně Čínské lidové 

republiky v Česku Její Excelence 

paní MA Keqing (uprostřed), čínský 

obchodní atašé pan WANG Qian 

(vpravo), předseda Československého 

ústavu zahraničního pan Jaromír 

Šlápota (vlevo).

Nová a nová poprvé
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Nationalfeiertag

A magyar 
forradalom 
évfordulója

96. výročí státu 
československého

Jeho Excelence velvyslanec Rakous-
ké spolkové republiky pan Ferdi-
nand Trauttmansdorff s chotí zvali 

na recepci, kterou 23. října 2014 uspořá-
dali ke státnímu svátku Rakouska v Pra-
ze na Slovanském ostrově. 26. října totiž 
Rakušané slaví Nationalfeiertag. V ten-
to den byla v roce 1955 podepsána tzv. 
Státní smlouva a Rakousko, po válce ob-
sazené spojeneckými vojsky, pod pod-
mínkou neutrality získalo nezávislost. 
Nationalfeiertag se v současné podobě 
slaví od roku 1965.  

>>> www.bmeia.gv.at/prag

Při příležitosti maďarského stát-
ního svátku, 58. výročí maďar-
ské revoluce v roce 1956, pořá-

dalo Velvyslanectví Maďarska 22. října 
2014 v pražském hotelu Boscolo recepci. 
Zúčastnilo se jí na čtyři sta hostů. Spo-
lu s maďarským velvyslancem Tiborem 
Pető ji zahájil místopředseda české vlády 
Andrej Babiš. 

>>> www.madarsko.cz Účastníci recepce na Pražském hra-
dě si 28. října 2014 za účasti na-
šeho prezidenta Miloše Zemana 

připomněli šestadevadesáté výročí dne, 
kdy pětičlenný Národní výbor, jehož členy 
byli Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stří-
brný, Vavro Šrobár a František Soukup, 
v Obecním domě v Praze vyhlásil zřízení 
samostatného státu československého.

>>> www.hrad.cz
>>> www.obecnidum.cz
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Rozhovor s ředitelem zahranič-
ního odboru Kanceláře prezi-
denta republiky d r. Hynkem 

Kmoníčkem jsem 22. října 2014 začal 
nediplomaticky.
Pane řediteli, nějaký čas jste pobýval 
v Austrálii. Jenomže i po návratu do Čes-
ka vám může připadat, že jste stále 
u protinožců, jak je tu ledacos postave-
né na hlavu.

Australané říkají, že tam je to tradičně 
„down under“, Češi říkají, že tady je to 
„upside out“, Takže je to v zásadě docela 
podobné přetočení. 

Traduje se, že tehdejší ministr zahrani-
čí vás chtěl poslat mnohem dál než jen 
do Austrálie. Jaké byly vaše pocity, když 
jste se tam ocitl?

Mentálně lepší než fyzicky. Austrálie 
je skvělá pozice pro velvyslance, pokud 
splňuje dvě základní podmínky. Jedna je, 
že mu musí být alespoň pětasedmdesát 
let, a druhá, že musí být vášnivý golfi s-
ta. Já se tam cítil, jako když dostanete ro-
li, kterou jste vždycky chtěli, jenom úplně 
jindy, s jiným režisérem a v jiném fi lmu. 
Což vypovídá víc o mně než o Austrálii. 
V Austrálii se žije příjemně. Před měsí-
cem zase vyšel nějaký žebříček, že Can-
berra, kde jsem dva roky bydlel, je pro 
život nejlepším místem na světě. Možná 
i je. Ale platíte za to jednou věcí: Nudou. 
Canberra je na jedné straně hlavním 
městem jedné z dvaceti největších eko-
nomik světa (G20), na druhé straně vás 
překvapí velikostí asi tak Brna s kultur-
ním životem zhruba Přelouče. Čímž pou-
kazuji na to, že tam jsou asi dvě velká ki-
na, žádné stále divadlo či orchestr, žádný 

stálý soubor, čekáte, kdo zavítá z města. 
Řekl bych dokonce, že Přelouč je na tom 
s hostováním o dost lépe než Canberra. 
A že když v Přelouči člověk vyjde na uli-
ci, potká tam lidi. V diplomatické čtvrti 
Canberry vyjdete na liduprázdnou ulici, 
po které jednou za hodinu projede auto-
bus a rozežene bandu klokanů. Na druhé 
straně můžete v Canbeře v centru města 
chytit pět kaprů za hodinu.

Všudybylem se prolíná mentorování, že 
cestovní ruch je tržní platformou mo-
bilní kupní síly. A že bychom této kup-
ní síle neměli bránit posilovat ekonomi-
ku našeho státu. 

Turismus je v Česku pořád dosti pod-
ceňovaný fenomén. A nejen z pohledu 
ekonomiky. Peníze utracené miliony tu-
ristů, které nám projdou Pražským hra-
dem, prostě nejsou rozhodujícím zdro-
jem hrubého domácího produktu. Tato 
země nežije z turismu. Příjmy z cestovní-
ho ruchu jsou tudíž cosi, co máme navíc. 
Na druhou stranu cestovní ruch, resp. 

kupní síla a poptávka, kterou na lokál-
ních trzích navštěvovaných zemí posi-
luje, umožňuje tvorbu rostoucího počtu 
pracovních míst. Cestovní ruch se proto 
rozhodně podceňovat nedá. Já bych chtěl 
upozornit ještě na jeden aspekt, který je 
pro mne důležitější než přijíždějící a od-
jíždějící turisté, a to paradoxně pohled 
zahraničně-bezpečnostní. Řada Čechů 
má představu, že o nás všichni na svě-
tě vědí, že jsme dokonce jakýmsi středo-
bodem vesmíru. Proto je dobré, abychom 
cestovali a zjistili, že tomu tak vůbec ne-
ní. Češi v zahraničí zjišťují nejen, že de-
setimilionové údolí (s počtem obyva-
tel odpovídajícím třetině Šanghaje) tím 
středobodem vesmíru není, ale že o něm 
dokonce většina lidí nikdy neslyšela. 

Ono vás to nepřekvapí na indické ves-
nici. Překvapí vás to ale na francouz-
ské vesnici. Můj bezpečnostní pohled 
pak vychází z toho, že lidé mají podstat-
ně bližší mentální vztah k zemi, kterou 
navštívili a (možná s úžasem) zjistili, že 
na planetě nejen je, ale dokonce vypa-
dá západněji než u nich doma na Zápa-
dě. A na závěr je zcela porazí, když se po-
dívají na mapu, kde že to v Česku byli, 
a zjistí, že by museli cestovat mnohem 
dál na východ, aby se dostali do Vídně. 
Tu vždy považovali za součást Západu, 
zatímco u Prahy a České republiky to je 
pořád na vážkách, a to geografi cky ne-
dává smysl. Jedním z hlavních bezpeč-
nostních opatření, na které by se měla 
zaměřit i česká diplomacie, je dostat nás 
do pozice, kdy průměrný občan západ-
ní Evropy bude vědět, že jsme, a nebude 
tudíž pochybovat o tom, že jsme součás-
tí Západu, stejně jako on sám. Že když 
řeknete Česká republika, nebude vám 
odezvou prázdný pohled nebo to, že si 
někdo „vzpomene“, že jsme asi v Rusku 

nebo Jugoslávii… Právě díky turismu se 
v myslích lidí dostaneme do fáze, kde již 
fyzicky jsme. Že je to pak vesměs spoje-
no pouze s trojúhelníkem Praha, Karlo-
vy Vary, Český Krumlov, je vůči zbytku 
země nezasloužené. Ale Pán Bůh zaplať, 
že alespoň tyhle ty tři karty už se po-
malu učíme hrát v zahraničí. I z tohoto 
bezpečnostního pohledu. Ten nás dává 
na mapu. A když jste na mapě, jste také 
investiční příležitost. Když jste na mapě, 
jste existující entita, pravděpodobně má-
te nějaký názor, který by občas někoho 
mohlo zajímat vyslechnout. Takže turis-
mus nás vlastně posunuje blíže k naše-
mu nevyhlášenému cíli: být pro cizince 
tím Západem, o kterém si mnozí z našin-
ců myslí, že jím již po staletí jsme.

My jsme to, co zbylo, 
když Slováci odešli

Základním úkolem českého diplomata je, 

abychom byli natolik západní, abychom 

se ještě nestali Němci, a natolik Slované, 

abychom se ještě nestali Rusy.
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Vrchní zemský rabín Karol Efraim Si-
don přístup k turismu v rozhovoru pro 
Všudybyl komentoval: „I ti nahoře by si 
měli uvědomit, že vytvářením vstříc-
né a pohostinné České republiky pro 
ni určitě udělají víc, budou-li svým vo-
ličům příkladem slušnosti, poctivosti 
a vstřícnosti. Když vás zvou na návště-
vu do chronicky rozhádané rodiny, 
omluvíte se nejspíš, že jste bohužel pro 
ten večer zadán. Ale návštěvu u příjem-
ných lidí neodmítnete, ani když jste 
u nich párkrát byl. Protivné hospody 
zejí prázdnotou a příjemné, ač nejsou 
hned za rohem, praskají ve švech.“ (viz 
www.e-vsudybyl.cz, článek „Následovat 
Praotce Abrahama v jeho pohostinnos-
ti“) Neměla by mít česká ekonomická di-
plomacie jednotný vizuální styl, který 
by ukazoval – toto je české? 

O tom se vždycky uvažovalo. Bylo i ně-
kolik konceptů jednotné mediální pre-
zentace České republiky. Poslední po-
kus byl, když Jana Adamcová vymyslela 
barevné bubliny, které označovaly růz-
né typy výrobků. Takové úvahy jsou. 
Ale jakkoli by to bylo dobré, asi se ptá-
te, proč se stát nedokáže na něčem tako-
vém dohodnout. 

Na to si umím odpovědět. Protože to 
vlastně nikdo až tak moc nechce. Zkrát-
ka, schází společenská objednávka.

A proč není? Protože chybí základ, kte-
rému říkám jednotný státní narativ. Chy-
bí základní přesvědčení obyvatel toho-
to státu, že není třeba diskutovat o tom, 
proč tady náš stát vůbec je. A že účel to-
hoto státu už je jasně určen. Po roce 1918 
po rozpadu Rakouska-Uherska jej cha-
rakterizovalo heslo: „budování republi-
ky“. Po roce 1948 to bylo budování komu-
nismu. Jenomže náš státní narativ v této 
chvíli, po roce 1993, se dá nejspíš shrnout 
do souvětí: „My jsme to, co zbylo, když 
Slováci odešli.“ Podle mě je to strašně má-
lo. Co na tom jde vystavět? Maximálně ná-
valy národního nadšení při vítězství ho-
kejového týmu. Ale už nic víc. Já myslím, 
že hlavním intelektuálním úkolem této, 
příští a přespříští generace bude vytvo-
řit něco jako raison d‘être, státní narativ 
o tom, co jsme. Bude trochu mytologic-
ký, jako u všech ostatních zemí, ale bu-
de sdíleným znakem příslušnosti k české-
mu kmenu, protože si ho každý vyslechne 
v hodině dějepisu ve druhé třídě. Tohle 
je možná největší úkol, od něhož se od-
vine vše ostatní. Když budeme vědět, 
kdo jsme, budeme vědět, proč to jsme. 

Porosty severoamerické dřeviny 
douglasky tisolisté, které se na-
cházejí na soukromém pozem-

ku na Železnobrodsku, mají úctyhod-
né rozměry. Ve věku 138 let se řadí mezi 
nejvyšší a nejobjemnější stromy v Evro-
pě. Dřevní hmota rekordního jedince 
je víc než 27 m3. Pod patronací nezisko-
vé organizace PEFC ČR (Programme for 
the Endorsement of Forest Certifi cation 

Schemes) ve spolupráci s Ústavem pro 
hospodářskou úpravu lesů a vydavatel-
stvím Lesnická práce se 22. října 2014 
uskutečnilo ukázkové přeměření nejvyš-
šího stromu Česka. Rozměrově unikát-
ní stromy, na rozdíl od památných, se 
doposud neevidovaly. Pozornost mezi 
lesníky každopádně vzbuzovaly stro-
my převyšující 50 m. Byly považovány 
za něco výjimečného a vyřazovány z těž-
by. Porost s největšími jedinci douglasek 
tisolistých patří k majetkům certifi kova-
ným systémem PEFC. Tato mezinárodní 
certifi kace je jedním z procesů v lesním 
hospodářství směřujících k dosažení 
trvale udržitelného hospodaření v le-
sích a zároveň usiluje o zlepšení všech 
funkcí lesů ve prospěch životního pro-
středí člověka. K přeměření nejvyšší-
ho stromu byl přizván stromolezec Ka-
rel Kejla, který exaktním přeměřením 
pásmem od špičky stromu po jeho patu 
potvrdil výšku 64,05 m. Předchozí měře-
ní prováděli pracovníci Ústavu pro hos-
podářskou úpravu lesů v Brandýse nad 
Labem. K základnímu měření poslouži-
ly výškoměry, které se užívají v lesnic-
ké taxaci. Výška nejvyššího nalezeného 
stromu byla dále přeměřena laserovým 
výškoměrem, který je součástí sestavy 
měřicích přístrojů, které se používají při 
Národní inventarizaci lesů. 

>>> www.pefc.cz

>>> www.uhul.cz

>>> www.silvarium.cz

Nejvyšší strom Česka
Dřevina roku 2014 douglaska tisolistá 

nejvyšším stromem Česka

Tahle otázka není věcí politického pře-
svědčení. To je věc, která jde ke smyslu 
naší národní a státní existence. Ke smys-
lu existence západních Slovanů na úze-
mí mezi Německem a Ruskem. Na území, 
kde ve dvacátém století vznikly dvě svě-
tové války a kde se snažíme udržet jedno 
údolí v rukách západních Slovanů. Kde 
základním úkolem českého diplomata je, 
abychom byli natolik západní, abychom 
se ještě nestali Němci, a současně natolik 
Slované, abychom se ještě nestali Rusy. 

Pak dokážeme být západními Slovany, 
mít své malé údolí, jedno státní logo, ně-
kolik preferenčních výrobků, na kterých 
to logo bude. A když ten výrobek bude 
kvalitní, tak se nám třeba za nějakých 
osmdesát či sto let (ostatně Českosloven-
sku to trvalo více padesát let) podaří vy-
budovat tu novou značku. Protože dnes ji 
ještě nemáme. My jsme často to, co zbylo, 
když Slováci odešli. 

>>> www.hrad.cz
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EuroOil je největší českou sítí 
čerpacích stanic, kterou vlastní 
a provozuje společnost  ČEPRO. 

S jejich obchodním partnerem, renomo-
vaným dodavatelem LPG a směsí LPG, 
(dnes už zase) českou akciovou společ-
ností KRALUPOL a lidmi, kteří v ní pra-
cují, se znám z dob, kdy byla součástí 
skupiny Royal Dutch Shell. S provoz-
ním ředitelem KRALUPOLu Ing. Mi-
roslavem Kašpárkem jsem si 29. října 
2014 přišel popovídat nejen o produk-
tech, s kterými obchodují, ale zejména 
o ochraně životního prostředí, v níž se-
hrává výraznou roli právě jejich spolu-
práce s EuroOilem.
Pane řediteli, KRALUPOL je držite-
lem certifikátů ISO 9001:2009, ISO 
14001:2005 a OHSAS 18001:2008. Jako 
palivo pro motory 
vozů, kterými roz-
vážíte plyn, použí-
váte biopalivo.

Stoprocentním 
dodavatelem ná-
mi používaných 
pohonných hmot 
je akciová společ-
nost ČEPRO. Prá-
vě díky jejich čer-
pacím stanicím 
 EuroOil dnes po celé republice jezdíme 
na FAME-B100. Je to stoprocentní bioslož-
ka, která je alternativou minerální nafty. 
Měsíčně tohoto paliva spotřebujeme mezi 
třiceti až čtyřiceti tisíci litry. Jsme tak nej-
větším odběratelem FAME-B100. Na FA-
ME (fatty acid methyl ester), metylester 
řepkového oleje, jsme přešli letos v brz-
kém předjaří. Přiznávám, že s určitými 
obavami. Sháněli jsme reference. Ptali se 

u společnosti, která provozuje dvě stě pa-
desát nákladních automobilů v dálkové 
dopravě. Po vyhodnocení poznatků jsme 
došli k závěru, že by to mohla být ta správ-
ná cesta, a na FAME-B100 převedli celý au-
topark cisternových souprav a nákladních 
vozů. Bylo to klíčové rozhodnutí – a uká-
zalo se, že bylo správné. Vytipovali jsme 
si dvě čerpací stanice v síti EuroOil, které 
pro nás ČEPRO upravilo. Drtivou část FA-
ME-B100 tankujeme právě tam. Tato mís-
ta jsou základními logistickými body naší 

automobilové fl otily, jejíž převážnou část 
parkujeme v Hněvicích v areálu společ-
nosti ČEPRO a druhou část v areálu bý-
valého vojenského opravárenského závo-
du v Horce u Olomouce. 

Co názor, že bionafta poškozuje motory?
To jsme také slyšeli. Pro FAME-B100 

jsme se rozhodli ze dvou důvodů. Za prvé 
spalováním obnovitelného zdroje energie 
přispíváme k vyrovnané uhlíkové bilan-
ci. Významný ale je i aspekt ekonomický: 

Biopalivo FAME-B100 

Ing. Miroslav Kašpárek

FAME-B100 je biopalivo na bázi rostlinných olejů, které se vyrábí 

chemickou reakcí rostlinného oleje s metanolem. Může obsahovat 

aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, 

mazivostní přísady a inhibitory koroze. Používá se především jako 

motorové palivo pro vznětové spalovací motory a některé turbíny.



27deváté vydání 2014

vzhledem k nulové spotřební dani nám 
dnes přeprava vychází výrazně levně-
ji. Cena FAME-B100 je ve srovnání s ce-
nou minerální nafty vysoce konkurenč-
ní. Zkušenosti ukazují, že není vhodné 
střídat minerální naftu s bionaftou, byť 
jen na dojetí. I v tomto případě totiž do-
chází k zanášení palivových fi ltrů. Když 
pracujete výhradně s biosložkou, palivo-
vé fi ltry se nezanášejí. Teď nás čeká zim-
ní období. Využití FAME-B100 v zimních 
podmínkách jsme konzultovali s odbor-
ným pracovníkem společnosti ČEPRO 
Ing. Danielem Svrčkem a také s expertem 
RNDr. Vladimírem Vackem, CSc. Dozvědě-
li jsme se, že se FAME vyrábí i v zimní va-
riantě určené až do minus dvaceti stup-
ňů Celsia. 

Co zplodiny? Nemají lidé v místech, 
kudy projíždíte, dojem, že se na silnici 
vydala fritéza?

Rozhodně ne! Z některých vznětových 
motorů spalujících minerální naftu vy-
chází dusivý černý dým a pevné částice, 
u FAME-B100 ale zápach ani částice ne-
jsou. To, co opouští výfuk, ani vzdáleně 
neevokuje přepálený olej či jiný nepříjem-
ný zápach. A přesvědčili jsme se o ještě 
jedné obrovské výhodě FAME-B100. Na ja-
ře tohoto roku se stala dopravní nehoda, 
při které se naše cisternová souprava ocit-
la mimo vozovku a došlo k úniku zhru-
ba čtyř set litrů paliva z palivové nádrže. 

Po doložení bezpečnostních listů Hasič-
skému záchrannému sboru a odboru 
krizového řízení bylo rozhodnuto, že se 
odčerpá palivo FAME-B100, které je vidi-
telně na povrchu, ale už se nemusela pro-
vádět hloubková sanace. Do třiceti dnů 
totiž v přírodním prostředí dojde ke spon-
tánnímu odbourání tohoto paliva. Takže 
z hlediska prevence ekologických škod je 
tu ještě tato další přidaná hodnota.

Pane řediteli, vaše fi rma KRALUPOL se 
zabývá nákupem, prodejem a distribucí 

EuroOil 

je největší českou 

sítí čerpacích sta-

nic. Jejím vlastní-

kem a provozova-

telem je společnost 

ČEPRO, a. s., kte-

rá zajišťuje a ga-

rantuje dodávky 

vysoce kvalitních pohonných látek. Má 

191 čerpací stanici v regionech Čech, Mo-

ravy a Slezska, což ji v České republice 

řadí na třetí místo v počtu čerpacích sta-

nic a na čtvrté podle objemu prodaných 

pohonných hmot. Čerpací stanice Euro-

Oil jsou vybaveny moderními prodejna-

mi s motoristickým a potravinářským 

zbožím a bezplatným Wi-Fi připojením. 

K dalším službám patří prodej tlakových 

láhví s propan-butanem a na vybraných 

stanicích i prodej LPG. Čerpací stanice 

EuroOil jsou certifi kovány společností 

Lloyd‘s Register Quality Assurance pod-

le mezinárodní normy ISO 9001:2000. 

Důsledná kontrola kvality prodáva-

ných pohonných hmot je samozřejmostí. 

Vzorky jsou pravidelně odebírány přímo 

na stanicích a podrobovány rozborům 

v laboratořích ČEPRO, a. s., nebo ve spo-

lečnosti SGS. Původ a kvalita každé 

dodávky pohonných hmot jsou deklaro-

vány atestem, který je na každé čerpací 

stanici k dispozici. 

ČEPRO, a. s., 
v oblasti velkoobchodního prodeje a pře-

pravy zajišťuje plnění automobilových 

cisteren podle požadavků zákazníků; 

dopravu ropných produktů prostřed-

nictvím produktovodů, železničních cis-

teren, autocisteren a nákladních vozů; 

cejchování průtokoměrů; laboratorní 

zkoušky pohonných hmot. Součástí kaž-

dé dodávky je dodací list a atest pohonné 

látky. Dodává produkty: BA 95 Super – 

bezolovnatý automobilový benzin; vBA 

91 Speciál – bezolovnatý automobilový 

benzin; BA Optimal 95 – aditivovaný 

bezolovnatý automobilový benzin; BA 

98 Super Plus – bezolovnatý automobilo-

vý benzin; MN třídy B, D, F – motorovou 

naftu; Optimal Diesel bez biosložky – mo-

torovou naftu; MN třídy 2 – motorovou 

naftu pro arktické klima; SMN 30 – směs-

nou motorovou naftu; TOLEX – topný 

olej extra lehký; FAME-B100 – biopalivo 

na bázi rostlinných olejů; Ethanol E85 

– směs bezvodého lihu a benzinu BA 95 

Super; Letecký petrolej JET A1.

KRALUPOL, a. s., 
byl založen v roce 1993 s cílem dodávat 

ekologická paliva. V roce 1998 se stal sou-

částí skupiny Royal Dutch Shell, a pod 

obchodní značkou SHELL GAS distribu-

oval LPG. Od roku 2007 společnost pat-

řila do mezinárodní energetické skupiny 

Rubis se sídlem v Paříži, specializující 

se na skladování ropných a chemických 

produktů a distribuci LPG pod obchod-

ní značkou VITOGAZ. V srpnu 2012 se 

stala součástí české skupiny KOH-I-NO-

OR, která působí ve více než sedmdesáti 

zemích světa a má dceřiné společnosti 

v jedenácti zemích na dvou kontinen-

tech, a vrátila se k původnímu jménu 

KRALUPOL. Disponuje technologiemi, 

jejichž prostřednictvím zajišťuje výrobu 

směsí LPG. Ověřování výstupů výrob-

ních procesů zajišťuje prostřednictvím 

vlastní špičkově vybavené laboratoře. 

U speciálních produktů jsou výstupy 

laboratorních analýz součástí doku-

mentace dodávky. KRALUPOL dodržuje 

zásady integrovaného systému řízení ja-

kosti, bezpečnosti práce a životního pro-

středí splňující ČSN EN ISO 9001:2009, 

ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 

18001:2008.

zkapalněných ropných plynů. Mezi čte-
náři Všudybylu je řada těch, kteří od vás 
kupují plyn pro zahradní topidla na pro-
pan-butan, jimiž za chladného poča-
sí hostům vytvářejí příjemné prostředí 
pro posezení na terasách hotelů a re-
staurací, v restauračních předzahrád-
kách a v gastro zahrádkách.

Zabezpečujeme dodávky propanu, bu-
tanu, propan-butanu ve směsích a podob-
ně. Nabízíme dokonce i speciální plyny 
– aerosoly. Jedná se například o plyny, 
které se používají jako hnací pro rozpra-
šovače, aerosolové nádobky, kosmetiku, 
stavebnictví. Hnací plyny dokážeme mí-
chat na základě požadavků odběratelů. 
Máme širokou paletu zákazníků. Už pro-
to, že LPG rozvážíme i do čerpacích sta-
nic jako alternativní palivo pro uprave-
né benzínové motory. Ano, plyny pro 
topné účely dodáváme také hostinským, 
restauratérům a hoteliérům. Další zá-
kazníci, například jatka nebo drůbežár-
ny, je odebírají pro různé speciální účely 
do technologií. Zkapalněné plyny převá-
žíme automobilovými cisternami, plyny 
v tlakových lahvích nákladními automo-
bily, jejichž dieselové motory jsou díky 
FAME-B100 vysoce ekologické. 

>>> www.kralupol.cz

>>> www.ceproas.cz
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Jak je zřejmé z nadpisu, pracovní se-
tkání manažerů cestovní kanceláře 
EXIM tours se stovkami partnerů 

z prodejní sítě EXIM tours se uskuteč-
nilo v Ostravě, konkrétně 11. 11. 2014. 
Den před tím proběhlo obdobné setká-
ní v Praze a den poté v Brně. Prezenta-
ci hotelů a destinací z katalogů EXIM 
tours LÉTO 2015, služeb letecké společ-
nosti Travel Service a vystavování lete-
nek IATA agenturou EXIM tours zahájila 
obchodní ředitelka kanceláře Romana 
Slížková, kterou jsem oslovil:
Paní ředitelko, před hotelem Park Inn 
stojí osobní auta plná katalogů EXIM 
tours, které si do nich prodejci přeložili 
z vašeho kamionu.

To aby mohli oslovovat klienty bonu-
sy za včasný nákup zájezdů. Ty umožňu-
jí dosáhnout až dvacetiprocentní slevy 

z  ceny zájezdu, případně vzít na zájezd 
dítě zdarma – pak mají dospělí šestipro-
centní slevu. Při rezervaci teď mohou kli-
enti složit sníženou zálohu tisíc pět set ko-
run, která nenabourá vánoční rozpočet. 
V rámci prodejů fi rst minute je naši part-
neři mohou získávat i řadou dalších vý-
hod – třeba prioritní rezervací míst v leta-
dle zdarma, parkováním za zvýhodněné 

ceny nebo možností bezplatné změny re-
zervovaného hotelu a destinace do deseti 
dnů před odletem.

>>> www.eximtours.cz

EXIM tours!!!
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Pod záštitou agentury CzechTou-
rism uspořádaly Asociace cestov-
ních kanceláří České republiky 

a Asociace českých cestovních kancelá-
ří a agentur 29. až 30. října 2014 v Praze 
kontraktační workshop cestovního ru-
chu za účasti 168 nabídkářů z 12 zemí 
a 930 nákupčích. Osvědčený koncept pod-
pořily obě asociace výhodnými obchod-
ními podmínkami. Náměstek ministry-
ně pro místní rozvoj Jiří Houdek nazval 
Travel Meeting Point festivalem cestovní-
ho ruchu. Petr Zemek ze 101 CK Zemek 
podotkl: „V předtuše úspěchu jsme ob-
jednali dva stoly. Jeden pro jednání s pro-
vizními prodejci, druhý pro jednání se 
zahraničními partnery. Oba byly neustá-
le v obležení. Už dnes se těším na příští 
ročník.“ Předseda ACK ČR Viliam Sivek 
a prezident AČCKA Roman Škrabánek 
shodně konstatovali: „Potřeba zaplnit me-
zeru na trhu po odřeknuté akci prověři-
la organizační schopnosti našich asocia-
cí. Víme, co by mohlo být zajištěno lépe, 
kdybychom na nábor a přípravu worksho-
pu měli delší čas než jen dva měsíce. Naši 
členové sice umějí zázraky, ale něco z ne-
možného zůstalo jako inspirace pro příští 
rok. Přesto Travel Meeting Point příjemně 
překvapil zájmem vystavovatelů i nákup-
čích.“ Kamila Marvalová z Tipa Travel řek-
la: Chtěla bych poděkovat oběma asocia-
cím. Nejen za množství vystavovatelů, ale 
i za prostory na občerstvení a k neformál-
ním posezením s partnery. Z doprovod-
ných akcí pak především za workshop 
s téměř padesáti chorvatskými partnery.“ 
Ředitel Maďarské turistiky András Szirá-
nyi řekl: „Setkání v jednacích sektorech 
splnila naše očekávání. Dala příležitost 
prezentovat nabídky pro český trh – no-
vinky a tipy, zpestřující pobyty v Maďar-
sku. Těšíme se na příští ročník a všechny 
srdečně zveme do Maďarska!“

Foto František Vaňásek

>>> www.travelmeetingpoint.cz
>>> www.ackcr.cz
>>> www.accka.cz

Travel 
Meeting Point

Plány do budoucna
Dominikánská republika bude rozšiřo-
vat nabídku o ekoturismus, zážitkovou, 
dobrodružnou i obchodní turistiku spo-
lečně s rozmanitými hotelovými a gast-
ronomickými službami. Plánem domi-
nikánské vlády je přilákat deset milionů 
turistů za rok. Pro dosažení tohoto cíle za-
čala uskutečňovat strategii, která zahrnu-
je agresivnější marketingové a reklamní 
kampaně a budování infrastruktury, jako 
je dálnice na východě země a revitaliza-
ce koloniální části hlavního města Santo 
Dominga. Za zmínku také stojí úpravy zá-
konů 491-06 a 158-01, kterými dominikán-
ská vláda klade větší důraz na rozvoj turis-
tického sektoru, konkrétně se například 
jedná o incentivní pobídky pro investory.

Preference českých turistů
Na začátku působení Turistického úřadu 
Dominikánské republiky v Česku byl po-
tenciální turista konzervativnější, chtěl jet 
na jistotu, tedy do destinací Čechům zná-
mých: Punta Cana a Juan Dolio. Dnes už 
se povědomí o Dominikánské republice 
se značně zvýšilo. Čeští turisté se nebojí 
poznávat další regiony, jako Puerto Plata, 
Samaná a další.

Marketingová kampaň 
Turistický úřad Dominikánské republiky 
se roce 2014 zaměřil na globální marke-
ting, jednotný na všech zdrojových trzích. 

Vůbec poprvé úřad realizoval společnou 
kampaň v Evropě a USA. Kampaň byla 
velmi úspěšná. Bude pokračovat i v příš-
tích měsících a trvat na důrazu na mno-
hostrannost a rozmanitost atraktivit Do-
minikánské republiky.

Novinky 
Turistický úřad Dominikánské republiky 
hodně sází na zábavu. Podporuje eventy, 
při nichž jsou zájemci o návštěvu i opako-
vaně přijíždějící turisté v přímém kontak-
tu s dominikánskou realitou. Platí to jak 
při propagačních akcích ve zdrojových 
zemích incomingu do Dominikánské re-
publiky, tak na festivalech na domácí pů-
dě, z nichž lze jmenovat jazzový festival 
v Puerto Plata a Santo Domingu nebo fes-
tivaly merengue. Turisty velmi oblíbená 
je také „ruta de los museos“, tedy návštěva 
nejdůležitějších muzeí na vyznačené trase. 
Co se týče infrastruktury, letos by měla být 
dokončena dálnice spojující Santo Domin-
go a Puerto Plata. Také byla zahájena vý-
stavba třetí linky metra v Santo Domingu. 
Od roku 2013, po otevření druhé linky, se 
jedná o největší městský železniční systém 
ve střední Americe a Karibiku.

>>> www.godominicanrepublic.cz

Jak se vyvíjí zájem 
zahraničních turistů 

o Dominikánskou republiku

Dominikánská republika zaznamenává již druhým rokem nejvyšší nárůst 

návštěvnosti v Karibiku. Meziroční nárůst mezi lety 2012 a 2013 činil 9,2 %. 

Tento trend pokračuje i v roce 2014 a výrazně převyšuje prognózy Světové 

organizace cestovního ruchu, která pro karibskou oblast předpovídala 

růst 2–3 %. V Česku byl rok 2013 uzavřen s 8% nárůstem těch, kdo 

vycestovali do Dominikánské republiky. Pozitivní na této skutečnosti je 

nárůst počtu českých turistů i v letních měsících.
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S jednatelkou společnosti Cana-
ria Travel Lenkou Vikovou se po-
tkáváme 20. října 2014 v Praze 

v Jungmannově ulici. Hned po vstupu 
do její cestovní kanceláře mne zaujala 
stěna obložená lávovými kameny, vyza-
řující energii Kanárských ostrovů a na-
vozující jejich atmosféru.
Paní Lenko, 16. října 2014 jsme se potka-
li v 24. patře pražského hotelu Corinthia 
Towers na prezentaci Kanárských ostro-
vů a chystaného kanárského leteckého 
hubu pro střední Evropu. Spolu s prezi-
dentem regionální vlády Kanárských ost-
rovů se jí zúčastnila reprezentace tamní-
ho destinačního managementu a hotelů.

Jsem ráda, že prezident Kanárských os-
trovů pan Paulino Rivero opět přijal naše 
pozvání do Česka a přijel osobně podpo-
řit náš projekt. Je pro nás velmi důležité, 
aby si i nejvyšší státní představitelé mohli 
vyzkoušet na vlastní kůži služby, které po-
skytujeme turistům. Když totiž někomu 
v tak vzdálené destinaci vykládáte, že Pra-
ha je nejlepší místo – a on v Praze přitom 
nikdy nebyl – že Travel Service je naše nej-
větší letecká společnost a Canaria Travel 
touroperátor, který žije výhradně Kanár-
skými ostrovy, může to vnímat jako pro-
pagandu. Proto jsme si dali před rokem 
za úkol přivézt pana prezidenta do Pra-
hy, a tady na místě jemu a jeho doprovo-
du ukázat, kdo jsme a co děláme. Takovou 
propagaci, jakou Kanárským ostrovům 
děláme, asi nečekal. Byl velmi překvapen, 
že se už víc než dvacet let věnujeme jen 
a jen „jeho“ destinaci. Asi i proto jsem v le-
tošním roce jako první cizinec v historii 
převzala z rukou pana prezidenta mimo-
řádné ocenění „Premio de turismo 2014“ 
za mezinárodní propagaci Kanárských os-
trovů. Mimochodem, každý rok se oceňují 

maximálně tři fi rmy, společnosti nebo fy-
zické osoby, které se významným příno-
sem podílejí na rozvoji cestovního ruchu. 
Byla pro mne obrovská čest, že jsem mezi 
vybranými fi gurovala právě já.

Společně s představiteli letecké společ-
nosti Travel Service a Letiště Václava 
Havla Praha jste v Corinthii prezentova-
li záměr vytvořit v Praze středoevropský 
hub pro Kanárské ostrovy.

S touto myšlenkou si pohráváme už 
půldruhého roku. Poprvé jsme pana pre-
zidenta Riveru do Prahy přivezli před ro-
kem, kdy jsme hub pro pasažéry cestují-
cí přes Prahu na Kanárské ostrovy začali 

koncipovat. 3. října 2013 se tu s náměst-
kem ministra pro cestovní ruch a šéfkou 
Promotur Turismo de Canarias zúčastnil 
konference, kterou jsme pořádali pro ces-
tovní kanceláře a agentury spolupracují-
cí s Canaria Travel a leteckou společnos-
tí Travel Service. Sjeli se na ni zástupci 
Travel Service Slovensko, Travel Service 
Maďarsko, Travel Service Polsko, Travel 
Service Rumunsko, ale také naši partneři 
z Tel Avivu. Představitelům Kanárských 
ostrovů se náš záměr líbil a rozhodli se 
tento projekt podpořit, neboť si uvědo-
mují, že Velká Británie, Německo nebo 
Skandinávie už asi výrazně neporostou. 
Proto hledají další zdrojové trhy, chtějí 

Zleva: Jednatelka a ředitelka cestovní kanceláře Canaria Travel Lenka Viková, prezident 

Kanárských ostrovů Paulino Rivero a jeho tlumočnice. Zcela napravo tisková mluvčí 

letecké společnosti Travel Service a Smart Wings Vlaďka Dufková.

Sedm světů 
k objevování
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oslovovat vznikající „mercados emergen-
tes“, a my pro ně představujeme ideální-
ho partnera. Vědí, že Canaria Travel se 
jako touroperátor specializuje výhradně 
na Kanárské ostrovy a že Kanárské ostro-
vy podrobně známe. Dalším faktorem je, 
že za sebou máme úspěšnou leteckou spo-
lečnost Travel Service, která má základny 
v řadě evropských destinací, a že Praha 
má opravdu geograficky skvělou polo-
hu v srdci Evropy. Proto se zástupcům 
Kanárských ostrovů záměr vybudovat 
v Praze mezinárodní tranzitní hub vel-
mi zamlouvá. Vytvořili jsme nový rezer-
vační systém Canary-booking.com, kde 
budeme nabízet spojení mezi Evropou 
a Kanárskými ostrovy. Představili jsme 
jej právě na této konferenci, kam jsme po-
zvali cestovní kanceláře a agentury, kte-
ré by rozvoj tímto směrem mohl zajímat. 
Přítomni byli i ruští touroperátoři, kteří 

vozí klienty do Prahy. Vedle „pražských 
balíčků“ by tak mohli nabízet i kombino-
vané, Praha – Kanárské ostrovy. Navzdo-
ry tomu, jak je Ruská federace ohromná, 
totiž charterové lety na Kanárské ostro-
vy odlétají pouze z Moskvy a Sankt Petěr-
burgu. Ročně tedy na Kanárské ostrovy 
více než sto padesát tisíc Rusů přiletí přes 
jiné letiště, než odkud vylétají. Ruští ces-
tovatelé mají Prahu rádi, a pokud chtějí 
na Kanáry, proč by nelétali přes ni? Proč 
by si v Praze neudělali třeba dvoudenní 
kulturní program? Teprve čas ale ukáže, 
jestli jsou naše představy správné.

Současných pět letů týdně chcete roz-
šířit tak, aby od roku 2015 bylo z Pra-
hy na Kanárské ostrovy každodenní 
spojení.

Na tomto leteckém mostě budou spo-
lupracovat i kanárské aerolinky Binter 
Canarias, které zajišťují přepravu me-
zi jednotlivými ostrovy souostroví. Dále 
jsme pro destinaci Kanárské ostrovy uza-
vřeli codesharovou spolupráci i s ČSA. Ta 
umožní návaznost sítě Českých aerolinií, 
jako například linek směřujících z Rus-
ka, na pravidelné a charterové lety Travel 

Servisu na Kanárské ostrovy. Letiště Vác-
lava Havla Praha se tak stane hubem, přes 
který budou díky transferům cestovat 
na Kanárské ostrovy i pasažéři z Ruska, 
Polska, Bulharska Maďarska a odjinud. 

Jak na tom Canaria Travel byla v loň-
ském roce?

Rok 2013 byl pro nás velmi úspěšný. 
Ani ne tak do množství klientů, to se setr-
vale drží mezi pětadvaceti až třiceti tisíci, 
ale díky tomu, že jsme na jaře přepravi-
li jubilejního půlmiliontého zákazníka. 
A to je hezká vizitka. Máme velké množ-
ství klientů, kteří se k nám vracejí a uží-
vají si na Kanárech naprosté stability – 
nejen počasí, ale hlavně politické situace. 
To je aspekt, který turisté poslední dobou 
hodně zvažují. Dobře vědí i to, že na Ka-
nárech funguje kvalitní infrastruktura. 
Na každém kroku je zřejmé, že tu všech-
no dávají ve prospěch cestovního ruchu, 

aby byl každý návštěvník spokojený. 
 Nespornou výhodou Kanárských ostro-
vů je fakt, že každý ze sedmi velkých os-
trovů je naprosto ojedinělý a odlišný. Po-
kud se na Kanáry vydáte na delší dobu, 
můžete během jedné dovolené navštívit 
i několik z nich. A určitě to stojí za to, ne-
boť skutečně platí náš slogan – Sedm růz-
ných ostrovů, sedm světů k objevování. 

Prezentace K anárských ostrovů 
byla spojena i s gastronomickým 
poznáváním.

Abychom Kanáry neukazovali jen 
na obrázcích, rozhodli jsme se je prezen-
tovat i přes chuťové buňky. Přivezli jsme 
kanárská vína, sýry, dokonce i pověstné 
malé brambůrky „papas arrugadas“, vaře-
né ve slupce s červenou omáčkou zvanou 
„mojo“. No, řekněte, kdo by odolal chuti 
Kanárských ostrovů?

>>> www.canariatravel.cz
>>> www.turismodecanarias.com
>>> www.travelservice.aero

Každý z Kanárských ostrovů je jiný. 

Sedm ostrovů, sedm světů k objevování. 

Sedm různých destinací. Jejich obrovskou 

výhodou je politická stabilita, počasí 

a kvalitní infrastruktura. 
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Lotyšští střelci
Vždy,  když vidím 
v Evropském parla-
mentu Alfredse Rubikse, žertem se ho 
ptám: „Nu, kak lotyšskije strelki?“ A Al-

freds vždy s úsměvem odpovídá: „Lotyš-
skije strelki stojat tvjordo na svojich pos-
tach!“ Byli první oporou revoluce. Jejich 
loajalita k sovětské moci byla přísloveč-
ná. Bolševici dali pobaltským republikám 
v roce 1918 samostatnost, kterou Stalin

zrušil v době Hitlerova nástupu po sovět-
sko-německém paktu v roce 1940. Mezi 
válkami bylo v Lotyšsku k sovětské moci 
hodně sympatií. Po spojení se Sovětským 
svazem ale přišly nepříjemné a zbytečné 
represe. Pobaltí pak obsadila při napadení 
Sovětského svazu nacistická armáda a na-
příklad v Kuronsku se držela až do 9. květ-
na 1945.

Lotyšské národní obrození mělo ten 
problém, že Riga, přirozené centrum ze-
mě, byla výrazně německé město. Kdysi 
navíc byla i největším městem švédské ří-
še. Vyšlo tu první vydání Kantovy Kriti-
ky čistého rozumu, Herderových Idejí, 
Wagner odtud prchal na loďce před vě-
řiteli… V dějinách německé kultury hrála 
Riga velkou roli. Ale lotyšské národní ob-
rození, byť se zpožděním a potížemi, si 
dokázalo vynutit korekce národnostních 
poměrů. Za dob Ruské říše začali do lotyš-
ských území pronikat Rusové a ruština se 
stala postupně druhým jazykem země, ze-
jména pak za sovětských dob. 

Lotyši jsou ovšem na svou identitu hr-
dí. Každý rok o tom svědčí svátek svaté-
ho Janise v půli června, který slaví Lotyši 
po celém světě. Teď je ovšem radost z ob-
novené samostatnosti zkalena hlavně tím, 
že ubylo pracovních příležitostí a statisíce 
Lotyšů se vystěhovaly do zahraničí. V ze-
mi se nic nevyrábí a mladí lidé utíkají. Al-

freds Rubiks mi s hořkostí sdělil, že lidské 
ztráty jsou nyní větší než za druhé světo-
vé války. Kdo ví, kolik má dnes Lotyšsko 
obyvatel! Skutečná čísla vlastně nejsou 
známa. A zejména je postižen venkov. 
Protiruské výpady nové moci zkompliko-
valy vztahy s Ruskem. Ropovod do měs-
ta Venspils stojí bez užitku a železnice ho 

nahradit nemůže. Jsou i jiné náměty, na-
příklad spolupráce s Kazachy, kteří usilu-
jí o vybudování svého obilného terminálu 
pro Evropskou unii. Lotyšsko má s Čes-
kou republikou společný rys: neodpověd-
nost nové elity ve vztahu k osudu národa. 

A tak politický vězeň Alfreds Rubiks 

kráčí v každých volbách od úspěchu 
k úspěchu. V Rize má jeho socialistická 
koalice nadpoloviční většinu. O svých 
osudech vydal knihu, k níž jsem měl tu 
čest napsat předmluvu. Tento nenápad-
ný a skromný člověk budí důvěru lidí. 
Nezapomněli, co jako starosta Rigy vyko-
nal. Prokazuje, že i politik může uplatňo-
vat vliv tím, že je morálním vzorem a že 
z něj vyzařuje dobro.

Sanskrt Evropy?
Velký francouzský jazy-
kovědec Baudouin de 

Courtenay se do litevšti-
ny zamiloval tak, že ji pro její archaičnost 
přirovnával k sanskrtu. A vskutku, dnešní 
Litevci si ze svého jazyka udělali svatostá-
nek. Jsou na něj mimořádně hrdí. Prožíva-
jí jedno z posledních národních obrození 
v Evropě. Organizují úžasné folkloristic-
ké festivaly. Už za sovětských dob velko-
ryse opravovali historické památky. Nyní 
měli možnost předsedat Evropské unii. 
Jejich jazyku až na pár slov a frází nero-
zumím, takže jsem se v Evropském par-
lamentu ocitl v pro mě nezvyklé situaci 
a musel jsem se spoléhat na tlumočníky.

Litevci ovšem nejsou mezi státními 
národy Evropy žádnými nováčky. Už 
od 13. století měli národní stát. Litevský 
král Mindowe je považován za zaklada-
telskou osobnost. Litevci táhli roku 1380 
proti Moskvě, kontrolovali rozsáhlá území 
východní Evropy. Jejich stát byl ale kultur-
ně spojen spíše s etnikem, jež dnes nazý-
váme Bělorusy. Litevec Jagiello se dostal 
na polský trůn. Litevci výrazně pomohli 
k porážce Řádu německých rytířů u Grün-
waldu a ve vztazích obou států se polský 
vliv prosadil natolik, že se litevská šlechta 
popolštila. Nakonec byla ustavena Lublin-
ská unie obou zemí (1569) a tak to trvalo 
do samého konce. Kdo by neznal Janusze 

Radziwiłła z Sienkiewiczova románu Po-
topa, který sní o ovládnutí Litvy? Sienki-
ewicz z něj ovšem udělal padoucha, pro-
tože byl kalvinista.

Pro nás je až překvapivé, do jaké míry 
bylo pro malé evropské národy, Litevce 
nevyjímaje, české národní obrození vzo-
rem. Litevci se sice domohli národního 
státu, ale Vilnius se stal polským Wilnem 
a hlavním městem Kaunas (Kowno). Pří-
stup k moři si Litva zjednala anexí Klaipė-
dy (Memelu), jmenované v textu německé 
hymny od Hoffmanna von Fallersleben. 
V roce 1940 Litvu obsadili Sověti, kteří tak 
zapomněli na své sliby z roku 1918. Po na-
padení SSSR obsadili tato území Němci 
a často se oháněli tím, že to či ono město 
patřilo k hanze. Smutné je, že v Litvě čas 
od času vzplanou fašistické reminiscence.

Ale Litva mne zajímá i jinak. My Češi 
s ní máme bezproblémové a ekonomicky 
výhodné styky a je dokladem, jak se mý-
lí ti, kteří bezdůvodně tlačí členské státy 
Evropské unie k uzavření jaderných elek-
tráren. Po ukončení činnosti Ignalinny
vzrostly energetické problémy tohoto ma-
lého státu a místní ceny energií. Evropská 
unie dotlačila Litvu k závislosti na Ruské 
federaci, protože ruský plyn se stal jedi-
nou možností, jak výpadek nahradit. Po-
litikové by měli vždy vážit důsledky svých 
činů. Poučení i pro Česko.

Polské šavle
Prý zachránily Evro-
pu, tvrdil Henryk Sien-

kiewicz. Před kým? Před 
Turky? Ano, Jan III. Sobieski byl se svým 
vojskem u Vídně, ale útok vedl arcivévoda 
Karel Lotrinský. Vůči Turecku vedlo Pol-
sko politiku velmi opatrnou, zejména poté, 
kdy byl Żólkiewski tvrdě poražen osman-
skou armádou. Turecké břímě nesli hlavně 
Češi, kteří o tom moc nemluví. Každý čtvr-
tý muž sloužil ve vojsku, 75 procent všech 
výdajů na boj s tureckou armádou platily 
české země. Ostatně vídeňské posádce ve-
lel Kaplíř ze Sulevic. Ale Češi z toho žád-
ný národní mýtus nevytvořili. Poláci ano. 
Stejně odlišně, než reálně probíhala, vy-
líčil  Sienkiewicz švédsko-polskou válku. 
Švédům vzal z ruky otěže až vstup Dánska 
do války proti severnímu sousedovi, v níž 
Dánové nakonec přišli o kontrolu nad Øre-
sundem a o území Skåne.

K národnímu mýtu patří i bitva u Var-
šavy v roce 1920, kdy Poláci pro změnu 
zachránili Evropu před sovětskými bol-
ševiky. Je pravda, že mobilizace proti 
„Moskalům“ byla tehdy opravdu celoná-
rodní. Polsko získalo prestiž, na kterou 

6.Evropa, 
jednota v různosti
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za léta ponižování od trojího dělení Polska 
čekalo. Češi s Poláky cítili a česká mládež 
doby obrození s polským zápasem za sa-
mostatnost sympatizovala. Generace Má-

chova, generace revolučních demokratů 
polskými tématy žily. Polská literatura by-
la čtena a promýšlena. Češi měli rádi Ada-

ma Mickiewicze, i když si o jeho polském 
mesianismu mysleli své. K pochopení 
rozdílů historického profi lu a kolektivní 
mentality Čechů a Poláků hodně přispěl 
významný brněnský historik Milan Hübl.

Češi nemají nic proti tomu, že Poláci 
jsou díky vklínění mezi pravoslavné Rusy 
a luteránské Prusy vášnivými katolíky, ale 
sami takto profi lovaný katolicismus nepři-
jímají. Češi vyznávají sekulární hodnoty 
a občanskou společnost. Ale původní ten-
dence Solidarnośći, v níž šlo o dělnickou 
samosprávu v závodech a demokracii 
všedního dne, si u nás získala sympatie. 

V současné době je Polsko zemí, kde 
probíhají zajímavé diskuse o minulosti 
i přítomnosti. Pro mne je překvapivým fe-
noménem, že ze všech dekád poválečné 
historie dnes vypadá nejlépe ta Gierkova. 
Edward Gierek sám vydal knihu Przer-
wana dekada, jejíž název se nemusí pře-
kládat. Za jeho doby vzniklo 560 nových 
závodů, investovalo se do bytů, do infra-
struktury, do vědy a kultury. Věda a kul-
tura byly tehdy něčím, co mohly Polsku 
závidět i bohatší společnosti. Častokrát se 
o tom bavím s kolegou z Evropského par-
lamentu, synem bývalého polského pře-
dáka. Profesor Adam Gierek je špičkový 
odborník na technologie a materiály a od-
vádí skvělou práci ve výboru pro průmy-
sl, výzkum a energetiku.

U Poláků vystupuje do popředí nejen je-
jich národní hrdost a vztah k vlastní his-
torii, láska ke koním a jejich soudržnost. 
Velmi mi imponuje jejich odolnost vůči 
katastrofám, a to i tehdy, přispěli-li k nim 
taky trochu sami. Jejich tvrdý a nekom-
promisní boj s nacisty je hodnota, kte-
rou začíná sjednocená Evropa poznávat 
a vážit si jí. Po potlačení varšavského po-
vstání okupanti polské hlavní město zce-
la zničili. Poláci tuto destrukci vymaza-
li tím, že starou Varšavu obnovili podle 
historických plánů. Tato obnova má sym-
bolický význam. Poláci ukázali celému 
světu, že zlo sice může vítězit, ale nikoli 
defi nitivně. 

Lucemburský labyrint
Lidé mého pokolení po-

slouchali Radio Luxem-
bourg, tzv. „Laxík“. Dnes je to pryč. Zá-
padní populární hudbu chrlí všechny 

stanice. Lucembursko je také přítomno 
v českém historickém vědomí jako ze-
mě, odkud pocházela jedna česká vlád-
noucí dynastie. Ostatně, otec Karla IV. 

Jan je pohřben v Lucemburku a Lucemb-
určané ho nazývají Jang de Blannen (Jan 

Slepý). V roce 2010 byla v Praze v domě 
U Kamenného zvonu výstava „Králov-
ský sňatek“ k 700. výročí nástupu lucem-
burské dynastie na český trůn. Pozoru-
hodné na Lucembursku není jen to, že 
mělo nejdéle sloužícího premiéra (Jea-

na-Clauda Junckera), že mělo a má vy-
soce fungující a prosperující ekonomi-
ku a tolerantní politickou kulturu, která 
tuto zemi otevřela imigrantům (nejvíce 
z Portugalska), ale Lucembursko je i slo-
žitý jazykový rébus. Lidé mezi sebou 
mluví alamanským dialektem němčiny, 
který pokládají za samostatnou řeč – lu-
cemburštinu (letzeburgisch). Říkají: „mir 
schwätze letzeburgisch“ (mluvíme lucem-
bursky). V církvi se neprosadil žádný jiný 
jazyk než němčina, ale v politickém živo-
tě vládne francouzština, která byla ofi ciál-
ně zavedena jako úřední řeč v roce 1841. 
V parlamentu se rozpravy vedou v lucem-
burštině, ale protokoly o jednáních jsou 
francouzsky. Všichni Lucemburčané sice 
umí německy, ale na veřejnosti se mluví 
německy zřídka, třeba když se jedná s ně-
meckou delegací. Takže úřední jazyky 
jsou jaksi tři, ale vědomí národní identity 
je jasné. Mohli se o tom přesvědčit nacisté, 
když obsadili velkovévodství, udělali sčí-
tání a dotazovali se na jazyk a národnost. 
Až na drobné výjimky odpověď obyvatel 
této malé země byla jasná: jazyk lucem-
burský, národnost lucemburská. 

Lucemburk je také jedním z měst Ev-
ropské unie. Evropský parlament tu má 
své hospodářské struktury. Občas se tu ko-
nají konference. Statut evropského měs-
ta si Lucemburk žárlivě střeží. Jean-Clau-

de Juncker byl respektovaný politik a vedl 
skupinu Evropské unie pro euro. Lucem-
bursko je zemí, která evropskou myšlen-
ku podporuje a v přepočtu na obyvate-
le přispívá do evropské pokladny nejvíc. 
Umí svou pozici přetavit ve vliv, který by 
mimo Evropskou unii nikdy získat ne-
mohlo. Je to lekce i pro Česko?

Smutná neděle
Mám rád maďarskou kul-
turu. Chodil jsem v mi-
nulosti v Praze do Maďarského kulturní-
ho střediska, kupoval knihy a desky. Pak 
jsem si zvykl jezdit do Budapešti. Maďar-
ská kultura je moc zajímavá. I filozofie, 
pokračování Lukácsovy školy, i když už 

od roku 1971 nebyl mezi živými. V roce 
1985 jsem se vydal na konferenci ke sté-
mu výročí György Lukácse. Seděl jsem 
po ní v jeho bytě mezi hvězdami lukácsov-
ského bádání a Frank Benseler, vydava-
tel spisu K ontologii společenského bytí, 
vyprávěl, jak se poprvé setkal s Mistrem. 
Lukács se ho najednou zeptal: „A Fran-
ku, která z mých knih vás přivedla k mé 
fi lozofi i?“ Benseler odpověděl, že mono-
grafi e Goethe a jeho doba. Lukács se prý 
otočil k manželce a řekl: „Vidíš, Gertrudo, 
i špatná kniha může mít pozitivní výsle-
dek!“ Mnohokrát jsem si tu scénu přehrál 
v mysli. Jaká absence pocitu sebedůleži-
tosti u skutečného mistra fi lozofi cké kul-
tury! Lukács se vždy snažil ukázat, že jsou 
alternativy, že není jen buď, anebo. Když 
ho zatýkal sovětský poručík (Lukács byl 
členem vlády Imre Nagye), požádal fi lo-
zofa, aby mu odevzdal zbraň. Lukács sáhl 
do kapsy a podal mu plnicí pero. Maďar-
ské úsloví říká: „a szó is a fegyver“ (slovo 
je také zbraň).

Teď už tak často v Budapešti nebývám. 
Lukácsova škola, kde bylo hodně lidí ži-
dovského původu, je rozprášena. Tu a tam 
zaregistruji, že někdo z tohoto okruhu 
funguje. Třeba Miklós Almási, který vydal 
„Malou knihu o Hegelovi“. Vycházejí spi-
sy Ference Fehéra, například skvělá kni-
ha o Dostojevském jako básníkovi krize. 
Ale Fehér je také po smrti. Nádherné fi l-
my Istvána Szabóa (trilogie Mefi sto, Plu-
kovník Redl, Hanussen) jsou minulos-
tí. Vybavuje se mi píseň Smutná neděle 
(Szomorú vasárnap), jediný skutečný hit, 
který napsal Dezső Rezső. Je to tak úžasně 
sugestivní píseň o nešťastné lásce, že by-
la za Horthyho zakázaná, protože se prý 
při ní řada důstojníků zastřelila a Horthy

nechtěl decimovat důstojnický sbor. Z tra-
dičních restaurací, kam chodili maďarští 
intelektuálové, jsou teď provozovny Mc-
Donalds. Jen cukrárna  Gerbeaud vzdoru-
je a připomíná doby, kdy se tam scházeli 
lidé ze slavného okruhu Nyugat (Západ), 
jako Bartók nebo Ady.

Miloslav Ransdorf

>>> www.guengl.eu
>>> http://europa.eu/index_cs.htm
>>> www.ransdorf.com

sko?
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Vyšehrad 

– ambice nezávislosti, I.

Současná dominanta, 
novorománská bazilika 

sv. Petra a Pavla, byla dokončena 
počátkem 20. století. Prvopočátky 

Vyšehradu však tonou v mlze. 
foto: Dan Materna, MAFRA

Konec pohanského kultu 
na skále, podle dávné tradice považované 
za Krokův hrad, Kosmasem zvaný Chras-
ten či Krasten, Krokův kámen (viz Počátky 
naší státnosti č. 33), souvisel s přijetím no-
vé křesťanské víry. Místo nepozbylo na vý-
znamu, jak nám zachovaly staré báje a po-
věsti, jen došlo k jeho přeměně v centrum 
nového, vládnoucí elitou přijatého nábo-
ženství. Když si po roce 1070 kníže Vrati-
slav II. zvolil Vyšehrad za své sídlo, stav-
bě baziliky sv. Vavřince musel ustoupit již 
dřívější kostel, nejspíše zasvěcený svatému 
Klimentovi. Základy současného Vyšehra-
du tak byly položeny dlouho před Vrati-
slavem, někým, kdo měl vliv i prostředky 
vystavět Svatoklimentský chrám v místě 
pro tuto zemi tak mýtickém. Lidem uzná-
vaný a velmi starý „Krokův“ kult s věštír-
nou a soudní pravomocí setrvával v pamě-
ti generací. Jeho pohanskou podstatu mohl 
změnit teprve silou i skutky přesvědčivý 
panovník, pro nějž bylo křesťanství nástro-
jem budování státu. 

V létě 2014
česká média zaplavila zpráva, že na Vy-
šehradě byl učiněn unikátní objev, který 
má váhu přepsat dějiny země. Pod zákla-
dy raně románské baziliky sv. Vavřince 
byly nalezeny pozůstatky církevní stav-
by pozoruhodných rozměrů a neobvyk-
lého tvarosloví, chrámu se třemi apsida-
mi v protilehlých stěnách v rozvrhu kříže. 
Bez senzačních titulků je na místě infor-
maci doplnit; základy tohoto věky skryté-
ho kostela byly nalezeny při archeologic-
kých vykopávkách již o čtyřicetiletí dříve 
Bořivojem Nechvátalem. V roce 2014 pro-
běhl revizní průzkum, který hmotu stavby 
upřesnil a interpretoval ji jako tzv. trikon-
chu. Rozměry a forma skutečně překraču-
jí měřítka tehdejší Bohemie. Kostel vznikl 
a sloužil před rokem 1070, následná stav-
ba baziliky nerespektuje jeho základy, v ob-
jemu je téměř dvakrát větší. Pozoruhodná 

zjištění vyvolala opětovný zájem o křesťan-
ské počátky Vyšehradu, hledané v zaklada-
telské aktivitě některého z českých vládců 
10. nebo první poloviny 11. století, kam ar-
cheologové zbytky trikonchy datují. V re-
trospektivním pořadí mohl tímto mužem 
být kníže Spytihněv II. (1055–1061), Břeti-
slav I. (1034–1055), Oldřich (1012–1033), Ja-
romír (1004–1012, 1034), Boleslav Chrab-
rý z polské větve piastovsko-přemyslovské 
(1002–1004), Boleslav III. (999–1002), Bole-
slav II. (972–999) a Boleslav I. (935–972). Pa-
novníkům, jejichž vladařské činy jsou po-
měrně hodnověrně popsány v dobových 
letopisech, předcházejí knížata z nejraněj-
ších počátků přemyslovské genealogie, 
o kterých mluví více křesťanské legendy 
než doložitelná fakta; Svatý Václav (921–
935), jeho babička Svatá Ludmila (921) 
a otec Vratislav I. (915–921). Pokud máme 
být důslední, je na místě zmínit i Spytihně-
va I. (895–915) a mocného knížete Morava-
nů Svatopluka (870–895), v jehož době byl 
do čela Bohemie dosazen Bořivoj (?883–
889). S výběrem nejvhodnějšího z kandi-
dátů na „zakladatele Vyšehradu“ by nám 
mohly pomoci písemné památky, které zá-
roveň poodhalí i dějinné souvislosti s nej-
starším kostelem. 

Na vyšehradské skále 
počátkem 11. století kostel již stával, a to 
nijak bezvýznamný. Mluví o něm kronika 
Dětmara z Meseburku vztahující se k udá-
lostem ze září roku 1004. Tehdy prý zvo-
ny vyšehradského kostela oznámily vstup 
právoplatného knížete Jaromíra do země 
s vojskem krále Jindřicha II. a přispěly 

k překotnému útěku Boleslava Chrabré-
ho ze stoličného hradu Praha. Kronikář 
Kosmas informace doplňuje o dřívější Ja-
romírův azyl na Vyšehradě poté, co u Velí-
zu strpěl hořké ponížení od Vršovců (1002). 
Na Vyšehradě se údajně konala i sláva při 
příležitosti Jaromírova návratu na trůn Bo-
hemie. Denáry ražené za vlády Boleslava II. 
a Jaromíra přinášejí svými opisy VVISEG, 
VAISG, VSEGRAD zprávu o jménu „Vyše-
hrad“ a jsou uváděny jako důkaz existen-
ce zdejšího knížecího hradu s mincovnou. 
Nutno však připomenout starší indicie to-
hoto pojmenování pro širší sídelní aglo-
meraci na obou březích Vltavy i eventua-
litu, že označení „Vyšehrad“ se výhradně 
na lokalitu bájného či již skutečného kní-
žecího sídla přeneslo teprve v 10. či 11. sto-
letí. Pokud tehdy místo nabývalo významu 
hradu, při knížecím paláci byl křesťanský 
kostel takřka povinností. Ve zdejším palá-
covém okrsku však stávala rotunda sv. Ja-
na, skromnější a výrazně mladší než kostel 
na základech trikonchy. Navíc, archeology 
zjištěná trikoncha leží vně hradeb akropo-
le, nemá obvyklou formu církevní stavby 
přemyslovské hradské správy a nejspíše 
předchází i výstavbě knížecího sídla. 

Prvopočátky hradu 
na vltavském pravobřeží provázejí roz-
paky. Doklad o opevnění Vyšehradu po-
chází teprve z 11. století, se stavbou se 
započalo snad za pohnuté vlády kníže-
te Jaromíra. Jeho otec i děd, Boleslav II. 
a Boleslav I., měli své sídlo na hradě Pra-
ha, s knížecím stolcem a hrobkou rodové-
ho světce knížete Václava. V roce 973 bylo 

Zaniklá raně románská bazilika sv. 
Vavřince (šedá) překrývá základy 
staršího kostela na půdorysu tzv. 
trikonchy (červeně). Šrafovaně objekt 
starého probošství.
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při pražském kostele sv. Víta a sv. Václava 
zřízeno biskupství. Pražský hrad tak měl 
veškeré náležitosti sídla vládce. Kdo ovlá-
dal „Prahu“, byl knížetem celé Bohemie. 
Až přelom 10. a 11. století přinesl mocen-
ský rozvrat. Boleslav III. byl neschopný 
a mstivý panovník, jeho mladší bratr Jaro-
mír se v zájmu vlastní bezpečnosti patrně 
uchýlil na protější dominantu do blízkos-
ti něčím významného a také chráněného 
kostela. Obdobně se o půlstoletí pozdě-
ji zachoval Vratislav II., když před svými 
bratry knížetem Spytihněvem a pak i cti-
žádostivým biskupem  Gebhartem přesíd-
lil na Vyšehrad. Tam svoji nezávislost po-
sílil založením kapituly podřízené přímo 
stolci sv. Petra, římskému papeži. Ve stře-
dověkém vnímání byl Řím centrem svě-
ta, o římské tradice se opírala moc pape-
žů i křesťanského císaře. Vyšehrad tudíž 
od počátku sledoval odlišný záměr; na jeho 
mimořádné minulosti stavěla i existence 
„mocenského protipólu“ knížecímu hradu 
Praha. Za Vratislava II. byla na místě pů-
vodního a nejspíše již (formálně i staticky) 
nevyhovujícího kostela vystavěna bazilika 
tzv. hirsauského typu, inspirovaná clunyj-
ským reformním hnutím ve Francii, v do-
mácím prostředí zprostředkovaným přes 
Sasko. S tím patrně souvisí i nově zvolené 
patrocinium sv. Vavřince. Řada okolností 
nasvědčuje, že stavitelem nejstaršího a tva-
roslovím neobvyklého kostela nebyl kní-
že Jaromír ani žádný z jeho pokračovatelů. 
V době jejich vlády v letech 1004–1061 kos-
tel na Vyšehradě již stál. Za Vratislava II. 
však neplnil svůj účel a byl stržen. Chrám 
na základech trikonchy vznikl v 10. stole-
tí. Vodítkem k osvětlení křesťanských dě-
jin bájné skály nad Vltavou je „ztracený“ 
kostel svatého Klimenta.

Zpráva o vyšehradském zasvěcení 
svatému Klimentu pochází z opisu zaklá-
dací listiny Vyšehradské kapituly datova-
né k roku 1088. Zde je latinsky zazname-
náno „Ad ecclesiam SS. Apostoli Petri et Pauli 

sanctique Clementis Mart. et Pont. in civi-

tate Vyssegrad constructam“. Patrocinium 
(nikoliv sám kostel) je zmiňováno v sou-
vislosti se založením kapitulního chrámu, 
při němž se později Svatý Kliment uvádí 
již jen jako kaple. Existenci kaple sv. Kli-
menta na hoře Vyšehradské stvrzují i lis-
tiny králů Přemysla Otakara I. z r. 1222 
a krále Václava II. z r. 1240. Kaple zanik-
la nejspíše někdy v bouřlivém 15. století 
za husitských nepokojů, Svatoklimentské 
patrocinium se však nadále udrželo v titu-
lu kapitulního kostela, který až do 18. sto-
letí nesl jméno sv. Petra, Pavla a Klimen-
ta. Malou kapli tohoto zasvěcení opětovně 
zřídil v roce 1873 kanovník Václav Štulc 

v budově proboštství, se záměrem ucho-
vat paměť na nejstarší kostel vyšehradský, 
který podle tradice dal stavět kníže Bořivoj 
(!). Kostel svatého Klimenta na Vyšehradě 
po léta vzbuzoval mezi odborníky pochyb-
nosti a u řady historiků jeho existence do-
dnes nenachází větší podporu. A to i přes 
nesporný fakt, že archeologové v 60. letech 
20. století pod základy zaniklé románské 
baziliky sv. Vavřince skutečně odhalili star-
ší stavbu, zprvu pokládanou za menší kos-
tel křížové dispozice. Již při této příležitosti 
vyvstala otázka, zda kostel mohl být oním 
sanctique Clementis, o němž podává zprávu 
zakládací listina kapituly. Patrocinium sv. 
Klimenta se totiž poněkud vymyká zvyk-
lostem převážně latinsky orientovaného 
kléru v Bohemii 10. a 11. století, církevně 
podřízeného bavorskému Řeznu a po ro-
ce 973 zřízením pražského biskupství pří-
slušné arcidiecézi v Mohuči. Svatý Kliment 
spíše upomíná na staroslověnskou liturgii 
a písemnictví, které do naší krajiny dopu-
tovalo z Moravy třetí třetiny 9. století spo-
lečně s tradicí a žáky věhlasného arcibisku-
pa Slovanů sv. Metoděje.

Svatý Kliment 
se v 1. století po Kristu stal druhým řím-
ským biskupem, přímým nástupcem sva-
tého Petra. Podle legendy jej římský císař 
Traján poslal do vyhnanství do Chersonu, 
na poloostrov Krym u Černého moře. Pro-
tože ani tam nepřestával hlásat křesťan-
skou víru, byl na císařův rozkaz svržen 
do moře s kotvou uvázanou kolem krku. 
Krymští křesťané jeho tělo vyzdvihli a nad 
Klimentovým hrobem vystavěli kapli. Sva-
tý Kliment podle křesťanské tradice patří 
k prvním mučedníkům, bývá zobrazován 
s kotvou a rybou, které připomínají oběť 
ve vodní hlubině. Téměř o sedm století poz-
ději, v roce 861, přišli do Chersonu vyslan-
ci byzantského císaře, Konstantin zvaný Fi-
losof a jeho starší bratr Michael. Zbožnost 
jim vnukla myšlenku nalézt tělo mučední-
ka Klimenta a jeho svaté ostatky přenést 
do Konstantinopole nebo Říma. Jak se 

rozhodli, tak v duchu své víry i učinili. Ta-
to pozoruhodná dvojice v zemích Slovanů 
proslula pod jmény Cyril a Metoděj. Oba 
bratři byli vysláni na Moravu jako byzantští 
zvěstovatelé křesťanství, roku 863 s sebou 
přinesli také ostatky svatého Klimenta. Sva-
toklimentské patrocinium proto významně 
souvisí s misijní činností soluňských brat-
ří a zejména s působností prvního morav-
ského arcibiskupa Metoděje ve Svatopluko-
vě slovanské expanzi. 

Bohemie 
v osmdesátých letech 9. století podléhala 
moravskému knížeti Svatoplukovi, jedno-
mu z nejmocnějších panovníků raně stře-
dověké Evropy. Svatopluk disponoval vo-
jenskou silou, které se obávali i franští 
králové. Ve jménu křesťanství vstupoval 
do zemí sousedů, do Polabí, Polska i Pano-
nie. V jeho moci bylo podmaňovat si míst-
ní aristokracii, regionální knížata jako byl 
Bořivoj, která pod tlakem okolností více 
či méně dobrovolně přistupovala na křes-
ťanskou víru. Také založení kostela na Bo-
řivojově Levém Hradci, datovaného do let 
883–84, a jeho zasvěcení svatému Klimento-
vi tehdy bezpochyby vyšlo ze Svatoplukovy 
vladařské vůle, zprostředkované Metodě-
jem a jeho moravskou církví. Svatoplukovo 
„křesťanské“ vojsko při expanzi zaujímalo 
strategické polohy, obsazovalo významná 
hradiště, ničilo pohanské idoly. Při vstu-
pu Moravanů do vltavského údolí zanika-
la stará kultovní místa, byla nahrazována 
novou křesťanskou symbolikou. Stranou 
tohoto zájmu jistě nezůstal ani Vyšehrad, 
tehdy ještě kultovní skála mezi lidem uctí-
vaná jako Krokův kámen.

Ordál svrhávání odsouzenců 
do vodních hlubin, soud, který provázel 
smrt mučedníka svatého Klimenta, nej-
spíše mohl dát podnět také k zasvěce-
ní zdejšího křesťanského chrámu. Svatý 
Kliment na Vyšehradské skále se ikonic-
ky vypořádal s pohanskou minulostí Kra-
kova obětiště. Je zdejší kostel jako mís-
to křtu, chrám s baptisteriem, v němž 
se symbolickým ponořením slavilo zno-
vuzrození člověka ve víře v Ježíše Krista, 
příliš smělá fantazie? Nebo také reálná hy-
potéza vysvětlení církevního významu Vy-
šehradu oproti světské moci panovníků, 
jejímž centrem se měl stát knížecí hrad 
Praha na protější straně Vltavy? Do za-
střených a nejspíše i přepisovaných dějů 
křesťanské Bohemie 10. století nahlédne-
me v příštím pokračování. 

Radek Míka

>>> www.e-vsudybyl.cz/
pocatky-nasi-statnosti
>>> www.boheminium.cz

Sv. Kliment byl přímým pokračovatelem 
sv. Petra. Jeho mučednická smrt 
ve vodních hlubinách je častým 
námětem křesťanských vyobrazení.
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26. 7. 00:11, kemp Magalaupet 
Norsko nás přivítalo příjemně. Vůně moře 
a ryb, malé rybářské lodě i velké zaoceán-
ské. Nádherný výhled na fjord z pevnos-
ti a spousta dřevěných domů natřených 
pestrými barvami. To je Trondheim. Teď 
ležím ve spacáku. Zrovna jsem se vrátil 
z focení a prohlídky soutěsky Magalapu-
et na řece Driva. Jde z ní hrůza. Cítím po-
koru. Člověk si při pozorování podobné 
scenérie uvědomí spoustu věcí o přírodě 
a sobě samém.

26. 7. 11:54, chata Snøheim
Sedím na kameni v národním parku Do-
vrefjell a je mi dobře. Čekám, až dorazí 
loudající se táta. Jím mrkev a vychutná-
vám si okolní přírodu. Za zády mám ma-
lou chaloupku, mělké údolí s horskou 
bystřinou a pár pasoucích se pižmoňů. 
Před sebou hřeben hor, nevelké jezero 
a v dáli pak kuželovitou horu se sněho-
vým čepcem.

27. 7. 13:32, Romsdalshornet
Vyběhli jsme s tátou na hřeben 
s nádhernou vyhlídkou. Pod ná-
mi v obrovské hloubce řeka Rau-
ma a naproti Stěna trollů. Nejvyš-
ší kolmá skála Evropy, která má 
na svědomí několik desítek životů 
lezců. Norsko je zemí velkých nej.

28. 7. 13:40, vyhlídka 
Dalsnibba
Obědváme pravý český uherák s nor-
skou mrkví a rakouským jablkem. Jed-
no z nejpopulárnějších míst v Norsku. 
Bohužel pravděpodobně proto, že je do-
stupné autem. Nicméně je tu nádherný 
výhled na prý nejkrásnější fjord Nor-
ska, Geirangerfjord, na okolní zasněže-
né kopce se stovkami jezírek a na velký 
ledovec.

29. 7. 17:11, řeka Sjoa
Cítím se báječně po absolvování 
jednoho z nejsilnějších zážitků 
v životě. Raftování na řece Sjoa 
se skupinou českých průvodců 
z České raftové základny v Nor-
sku. Zrovna sundávám neopren. 

Řeka ledová, jak když bodne jehlou. Tá-
ta by mohl vyprávět, když do ní v jedné 
z peřejí zahučel. Divoká tak, že mi teď 
slalomový kanál v Troji, kde jsem měl 
nedávno školní kurz, připadá jako potů-
ček. Místy až třímetrové peřeje a téměř 
dvacetikilometrová rychlost proudu. To 
je řeka Sjoa a takové je i Norsko. Divoké 
a nespoutané. 

Martin Kainc

>>> www.kudrna.cz

Otevřeno denně
Po–Pá 10.00 –23.30

So 11.30 – 23.30
Ne 12.00 – 22.00

Novoměstský pivovar s.r.o.
Vodičkova 20, 110 00 Praha 1

tel./fax: 222 232 448, 
222 231 662, 602 459 216
e-mail: sales@npivovar.cz

NOVOMĚSTSKÝNOVOMĚSTSKÝ

PIVOVARPIVOVAR
Novoměstský restaurační pivovar
je ojedinělou gastronomickou

raritou v centru Prahy
Celková kapacita je 400 míst 

v atraktivních
rozsáhlých prostorách.

Vlastní výroba 11° piva 
– kvasnicový nefi ltrovaný světlý 

a tmavý ležák
Prohlídka pivovaru
s odborným výkladem

Vynikající typicky česká
a mezinárodní kuchyně

Pivní večery s živou hudbou
Bohatá nabídka menu
pro turistické skupiny

www.npivovar.cz

2
Zeměmi Švédů a Norů
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29. - 30.11. 2014
výstava probíhá pod patronací Ivy Hűttnerové,

ve spolupráci s Josefem Balkem 
a Volným sdružením umělců jižních Čech

ý p p p y ,
ve spolupráci s Josefem Balkem 

a Volným sdružením umělců jižních Čech

více než 80 umělců z ČR a zahraničí
festival studentských filmů

Pavilon Z

sobota  10:00 - 17:00
neděle  10:00 - 16:00



graspo



TO JE SEN!
PUNTA CANA

Pro ty, co se nechají hýčkat 

a na greenu předvedou jedinečný swing. 

www.GoDominicanRepublic.cz

Národní turistický úřad Dominikánské republiky

Štěpánská 611/14 . CZ-110 00 Praha 1 . Česká republika
Tel.: +420 222 231 078 . Fax: +420 222 231 096 

prague@godominicanrepublic.com



www.kudyznudy.cz

Tipnete si, kolik výletů po Česku se dá podniknout? 
My víme přinejmenším o 40 000 různých možnostech! 
A vy si z nich můžete pohodlně vybrat na stránkách 
kudyznudy.cz, kde na vás čeká pestrá inspirace na cestování 
po Česku. Vydejte se na některý z hradů či zámků, do přírody, 
vytáhněte kolo nebo se na výlet vydejte pěšky. Naplánujte 
si tu víkend či dovolenou s dětmi, nechte se zlákat některou 
z wellness aktivit. Kromě turistických tipů tu najdete i ty 
gastronomické. Tak šťastnou cestu!

Vybírejte z tisíců 
turistických tipů 
a objevujte Česko

Nejlepší 
začátek výletu? 
Na kudyznudy.cz




