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O zimě se říká, že je to nejkouzelnější období roku. Dozajista je to nejen neopakovatelnou atmosférou adventu 
a Vánoc, která je v kontextu celého roku tak jedinečná, ale i všudypřítomnou vůní nových začátků a určitého 
bilancování. 

U nás v  redakci  je zima ve znamení neustálého  těšení  se. Začátkem adventu se nemůžeme dočkat sváteční 
výzdoby,  prvního  pečení  nebo  voňavého  svařáku.  Později  se  těšíme  na  rozsvícený  stromeček,  čas  strávený 
s rodinou a výlety do zasněžených hor. S prvními okamžiky nového roku jsme zvědaví, co nového a vzrušujícího 
přinese.  A  tak  jsme  si  řekli,  že  přesně  takové by mělo být  i  nové  zimní  číslo  – plné  inspirace  a  nadšeného 
očekávání. Abyste se těšili na každou jeho stránku, každý rozhovor či příběh. 

Nesmutněte, že dny jsou najednou kratší, stále mrazivější a začtěte se do nového Quartieru. Je plný tipů, kam 
vyrazit za jistou sněhovou nadílkou, jak oslavit všechny (a že jich je!) nadcházející svátky i jak si užít zimní měsíce 
pěkně doma „za pecí“. A nejen to! 

Přejeme vám ze srdce, aby letošní Vánoce, nový rok i celá zima byly skutečně tak kouzelné, jak se říká. Přesně 
tak, jak si přejete. 

Těšíme se v roce 2023! 

Monika Staňková
vydavatelka

Michaela Mikysková
šéfredaktorka
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Třeba  Krysaře  jsme  viděli  aspoň  osmkrát. 
V Klicperově divadle jsme si s ním s Terezou 
dokonce zahráli. To bylo vtipné, protože nás 
tenkrát oba zabil. Hrál jsem Ježíška, Tereza 
andělíčka a táta byl Herodes. Nicméně, když 
jsem si podával přihlášku na DAMU, byl hod-
ně překvapený. 
TV:  Jako malí  jsme  tátovu  popularitu  nijak 
nevnímali. Účinkoval tehdy v pořadech jako 
Prima vařečka nebo Prima jízda, které naši 
vrstevníci  nesledovali.  To  přišlo  až  poz-
ději. Na druhou  stranu nám  jeho  angažmá 
v  showbyznyse  přineslo  spousty  zajíma-
vých možností potkat  se  s  řadou známých 
osobností a kapel, kterým dělal promotéra 

- třeba Kabát nebo Čechomor. Na lyže jsme 
jezdili se známými osobnostmi a bylo to pro 
nás normální. Čím jsem byla starší,  tím víc 
jsem  však  vnímala,  že má  řada  lidí  v mém 
okolí pocit, že se tím vytahujeme. Pro nás to 
ale bylo něco úplně přirozeného.  

Měl radost, že jste se svým způsobem 
v tomto „potatili“, nebo vás od herec-
tví naopak odrazoval?
VV: Spíš  nás  připravoval,  že  je  to  náročné 
řemeslo.  Podobně  jako  kuchařina.  Někdo 

Terezo, vy jste vystudovala divadelní 
vědu, Vojto, vy zase DAMU. Oba jste 
herci. Máte ve zvyku si jako souro-
zenci a zároveň kolegové vzájemně 
komentovat práci? 
VV: To se moc neděje. Možná tak deset let 
zpátky, když jsme ještě oba hráli v hradec-
kých Jesličkách. Navíc už jsem Terezu dlou-
ho hrát neviděl, tak nemám co komentovat. 
Naposledy jsem byl tuším v Jesličkách, když 
účinkovala ve Veroničině pokoji. 
TV:  Ale  to  jsi  mi  náhodou  okomentoval. 
V jedné scéně se mi vyhrnula sukně pomalu 
až k bradě a  ty  jsi  to měl z první  řady. Ří-
kals mi tehdy, že mám docela dobrý zadek. 
(smích) 
VV: Takže nejenom komentář, ale dokonce 
bratrská pochvala!  
TV:  Já  jinak  práci  Vojtovi  komentuji.  Sice 
nestíhám všechno v reálném čase, ale ráda 
si poctivě „dokoukám,“ abych měla přehled. 
Občas, když přepínám mezi televizními ka-
nály a skáče na mě ze všech stran, si neod-
pustím  uštěpačnou  poznámku,  jestli  ještě 
existuje  něco,  v  čem nehraje.  Samozřejmě 
mu to ale přeju, a když už něco říkám, tak 
v dobrém. 

Jak vzpomínáte na dětství s tátou 
známým z televize – hercem, mode-
rátorem a kuchařem Ivanem Vodo-
chodským. Ovlivnila vás jeho práce 
ve vašem dalším směřování? 
VV:  Dlouho  jsem  si  to  neuvědomoval,  ale 
řekl  bych,  že  mi  tu  hereckou  dráhu  tak 
trochu podvědomě vštípil. Od dětství  jsme 
chodili  na  muzikály,  ve  kterých  táta  hrál. 

měl možná  pocit,  že  nám  umetal  cestičku 
nebo za nás extrémně loboval, ale nebylo to 
tak. 
TV: Myslím, že naši jsou oba pyšní na to, co 
děláme. Táta nepatří mezi otce, kteří by své 
děti neustále a za každou cenu chválili. Na 
druhou  stranu,  když  už  ta  pochvala  zazní, 
víme, že se nám něco opravdu povedlo. 
 
V řadě rozhovorů právě váš táta zmi-
ňuje, že Terezu „trefilo divadlo už 
v dětství“, ale u Vojtěcha se herecké 
ambice dostavily až později. Nemoti-
vovala jste jako starší sestra bráchu 
zkusit třeba dramatický kroužek? 

TV: Když brácha přišel s tím, že se hlásí na 
DAMU, i mě to překvapilo, protože jsem měla 
pocit, že tak do patnácti chtěl být monitor 
od počítače. Nikdy se do hraní nehrnul,  to 
spíš já jsem ho jako dítě neustále šikanova-
la  svými domácími  inscenacemi, nutila mu 
všemožné  paruky  a  oblečky.  Když mi  bylo 
osm, externě jsem nastoupila do Klicperova 
divadla a úspěšně složila přiíjímací zkoušky 
na hradeckou ZUŠ Střezina. Byl  to pro mě 
absolutně splněný sen. Dodneška je pro mě 
Klicperovo divadlo druhým domovem a Jes-

Ségra a brácha. Herci. Hradečáci. Dostat Terezu a Vojtěcha Vodochodské na jedno místo byla docela výzva, protože 
přestože je spojuje mnohem víc než sourozenecké pouto a  společné příjmení, poslední roky se tak trochu míjejí. 
Alespoň doma v Hradci. Vojtěchovi se po úspěchu televizní série Iveta nabídky na natáčení jen hrnou a většinu času 
tráví v Praze. Tereza se zase našla v učení mladých talentů na hradecké Střezině a do hlavního města jezdí jen párkrát 

do měsíce točit seriál ZOO. „I proto se těšíme na Vánoce, to se potkáme vždycky,“ říkají v rozhovoru pro Quartier. 

Osobnosti čísla

TEREZA & VOJTĚCH VODOCHODŠTÍ:

Víc se míjíme, 
než potkáváme

„Jako malí jsme tátovu popularitu nijak nevnímali.
Na Prima vařečku se naši vrstevníci tehdy nedívali.“

zima 2022/23
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ličky prací i koníčkem zároveň, takže jak mě 
to v mládí „trefilo“, už jsem trefenou zůstala. 
VV:  Faktem ale  je,  že první  impulz k hraní 
přišel díky Tereze, když jsem se na ni byl po-
dívat právě v Jesličkách. V tom představení 
hrál i Michal Bednář, Pavel Neškudla a další 
Hradečáci,  kteří  šli na DAMU. Přišla děko-
vačka, já seděl v hledišti a říkal si: wow, to se 
mi líbí, to bych chtěl taky někdy zažít. 

Terezo, na hradecké ZUŠ Střezina, 
konkrétně v Divadle Jesličky Josefa 
Tejkla, učíte už přes 10  let. Baví vás 
to i po takové době? 
TV: Nesmírně.  Jen mám někdy pocit,  že  je 
toho trochu moc. Věnuji se totiž jak indivi-
duální přípravě, tak klasickým přednesovým 
hodinám  i  skupinovým  lekcím. Letos navíc 
reprízujeme pět představení z loňska a dal-
ších pět nových zkoušíme. Tím, že si všech-
no zajišťujeme sami - od dramatizace textu 
přes scénografii, kostýmy až po osvětlení, je 
to někdy opravdu záhul. Na druhou stranu, 
když  vidíte,  jak  to  studenty  baví  a  jsou  do 
toho zapálení, je to velká odměna. Učím děti 
od 15 do 25 let a máme spolu krásný vztah. 
Sešla  se  skvělá  parta, mnozí  z  nich  budou 
přátelé na celý život. Vidím ve své práci vel-
ký smysl a i přes občasnou „únavu materiá-
lu“ mě obrovsky naplňuje. 
 
V letošním roce jste zazářil v mi-
nisérii Iveta reflektující život Ivety 
Bartošové. Jak zpětně tenhle projekt 
vnímáte? 
VV: Když mi volali s pozvánkou na casting, 
měl  jsem  smíšené  pocity.  Byl  jsem  zrovna 
v Benátkách, a kdo byl Sepéši, jsem upřím-
ně  neměl  moc  ponětí.  Casting  ale  dopadl 
dobře, scénář se mi líbil, ale pořád ve mně 
hlodala pochybnost, jestli to nakonec nebu-
de  v mém  podání  pořádný  trapas.  Jakmile 

se  ale  začalo  natáčet,  bylo  jasné,  že  půjde 
o výjimečný projekt. Už jen proto, jaká skvě-
lá  parta  profesionálů  se  na  něm  podílela. 
Od režiséra a scenáristy v jedné osobě přes 
mou  hereckou  kolegyni  Aničku  Fialovou, 
která ztvárnila Ivetu Bartošovou, až po celý 
štáb. Před pár týdny jsem točil druhou sé-

rii a znovu jsem si připomněl,  jak ojedinělá 
záležitost  tenhle projekt  je. Nehledě na to, 
kolik mi otevřela dveří.   

Celkově jste se za poslední rok ob-
jevil ve spoustě zajímavých rolí – ať 
už právě jako idol dívčích srdcí Petr 
Sepéši, závislý narkoman z Bangeru 
nebo pohraničník v Králi Šumavy. Jak 
Vám tohle „přepínání“ vyhovuje? 
VV: Vyhovuje mi, že nejsem zaškatulkován. 
Ačkoli svým způsobem trochu jsem, proto-
že většinou hraju záporné postavy. Asi mám 
v očích nějaké zlo. (smích) Každá role je ale 
jiná. Navíc jsou mezi jednotlivými natáčení-
mi několikaměsíční pauzy, takže se to přepí-
nání dá v pohodě zvládat. 

Oba máte zkušenosti jak s kamerou, 
tak s živým publikem. Co je pro vás 
víc? 
VV: To je těžké, každý pracuje s úplně jinou 
energií. Vystudoval jsem primárně divadelní 
herectví  a  je  ve mně  hluboce  zakořeněné. 
K natáčení jsem se dlouho neměl jak dostat. 
Navíc  jsem si myslel, že budu ten typ her-

ce, který netočí. Příležitosti, které přicházejí 
teď, považuji za obrovské štěstí. Každopád-
ně obojí má svá specifika. Divadlo vám nic 
neodpustí. U filmu zazní akce, a když to po-
kazíte, následuje stop a jede se znovu. 
TV:  Přesně  tak.  Divadlo  je  živý  tvar,  tady 
a teď. Žádná repríza není stejná a záleží na 
spoustě okolností a vlivů. Mimo jiné i na di-
vácích.  Jsou  to zkrátka úplně  rozdílné dis-
ciplíny. Mimo to si myslím, že titul z DAMU 
automaticky  neznamená,  že  budete  dobří 
i na kameře. Spousta herců netočí, ale není 
to proto, že by nebyli  talentovaní, ale pro-
tože i před kamerou se drží stále v oné „di-
vadelní poloze“. Nejsou schopní proniknout 
do svého jádra a přirozenosti, které jsou při 
natáčení důležité. V tom má Vojta velký dar, 
že zvládne oboje. Není to samozřejmost. 
VV: Když  jsem začínal v různých seriálech, 
byl jsem hrozně křečovitý a neustále vystre-
sovaný. Čím víc jsem ale hrál a „osahával“ si 
to, získal jsem před kamerou určité sebevě-
domí. To bylo mé velké štěstí. 

Díváte se zpětně na sebe a svoje vý-
kony? 
TV: Moc často to nedělám. Radši - protože 
jsem na sebe dost přísná. 
VV:  Sám  sobě  jsme  každý  největším  kriti-
kem. Mně tedy zvědavost nedá a musím se 
podívat  na  každou  svoji,  klidně  i  epizodní 
roli. Není  to narcistní,  ale  spíš  studijní  zá-
ležitost. 

Jaká role ve vaší kariéře byla zatím 
největší výzva, Terezo? 
TV: Veroničin pokoj, který jsme hráli v Jes-
ličkách. To bylo pro mě osobně představení 
opravdu na dřeň. Pláč, hysterie,… z každého 
představení  jsem  odcházela  s  modřinami 
a podlitinami. Kde kdo se mnou házel o zem. 
Navíc to bylo koncipováno tak, že s námi di-

Osobnosti čísla

„První impulz k hraní přišel 
díky Tereze, když jsem se na 
ni byl podívat v Jesličkách.“

Tereza s tátou Ivanem Vodochodským

zima 2022/23



Tereza Vodochodská 

Narodila se 7. 2. 1990 v Hradci 
Králové.

Vystudovala jazykovou 
a literární kulturu, mediální 
a komunikační studia a teorii 
a dějiny divadla.

Patnáct let externovala 
v Klicperově divadle, od 
roku 2012 učí na literárně-
dramatickém oboru ZUŠ 
Střezina.

Hrála v seriálech Ohnivý kuře, 
Slunečná, aktuálně ji můžete 
vidět v roli účetní Moniky 
v ZOO. 



Vojtěch Vodochodský

Narodil se 3. 8. 1994 v Hradci 
Králové. 

Vystudoval pražskou DAMU 
a poté hostoval v Divadle Na 
zábradlí, Divadle Viola, Na 
Fidlovačce či NoD. 

Objevil se v seriálech Ohnivý 
kuře, Slunečná, Ochránce 
nebo minisérii Případ 
Roubal. Do povědomí se 
dostal ale především díky 
roli Petra Sepéšiho v sérii 
Iveta inspirované životním 
příběhem zpěvačky Ivety 
Bartošové.
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stovky. Přitom musí být  jeden  jako druhý. 
Taky už aspoň 15  let držíme tradici tzv. vá-
nočních  šneků,  která  se  koná krátce před 
Štědrým dnem. Sejdou se u nás mraky zná-
mých,  plníme  šnečí  ulity  masem,  soutěží 
se o nejlepší chlebíčky, popíjí se a hoduje. 
Mám tyhle naše Vánoce taky moc rád, člo-
věk potká lidi, které přes rok nevidí. Třeba 
sestru. (smích) 
 
Prozradíte, do čeho se vrhnete příští 
rok, v jakých projektech vás můžeme 
vidět?  
TV:  Budu dál  točit  ZOO a  v  Jesličkách nás 
čeká pět zbrusu nových představení,  takže 
minimálně do května se rozhodně nudit ne-
budu. Ale moc se na to těším! 
VV: Mám  před  sebou  natáčení  filmu  Vlny, 
který napsal Jiří Mádl. Hraju tam hlavní roli 
a  je  to  dobový  snímek  z  okupačního  roku 
1968. Do kin přijde  v  roce 2024  a na  to  se 
těším moc!  Taky mě  čekají  další  dvě  série 
Krále Šumavy. Jak říká Tereza, nuda nebude.  

Michaela Mikysková 
foto: Ondřej Šlambora a archiv

váci seděli na jevišti, aby byl umocněn pocit, 
že jsou s Veronikou zavřeni v onom pokoji. 
Zkrátka to byla síla – po psychické i fyzické 
stránce. Další velkou výzvou bylo představe-
ní Kočár do Vídně, které jsme uvedli mimo 
jiné  i  na  festivalu  Jiráskův  Hronov.  Hrálo 
se na točně, která byla ovládána manuálně 
a shodou okolností nám jel točit právě Vojta. 
Bylo to nádherné představení, lidé dokonce 
ve velkém překupovali  lístky, aby se na něj 
dostali. Při  jedné repríze jsem dostala puš-
kou do zátylku a měla otřes mozku. Tak to 
byl taky zážitek. 

Oba jste účinkovali ve známých seri-
álech, které běží v hlavních vysílacích 
časech. Stává se vám, že vás kvůli 
tomu lidé na ulici poznávají? 
VV:  Nedávno  se  mi  stalo,  že  mi  neznámá 
dáma v  klubu na konto  role  v  Ivetě do očí 
řekla, že jsem pěkný hajzl. Pak se rozbrečela 
a odjela taxíkem pryč. 
TV:  Mně  se  to  stává,  ačkoli  oproti  Vojtovi 
točím mnohem méně. Je to ale tím, že hra-
ju v seriálech  jako Ohnivý kuře, ZOO nebo 
Slunečná,  kde  se  cílová  skupina  pohybuje 

už kolem 10 – 17 let. Ačkoli tam mám malou 
roli, poznají mě. Většinou je tedy zmate, co 
dělám zrovna v Hradci v drogerii, a tak mám 
trochu  náskok,  než  se  osmělí  a  přijdou  se 
třeba vyfotit.  
VV: Je fakt, že jsem měl před pár lety asi tři 
natáčecí  dny  ve  Slunečné,  a  přestože  tou 
dobou vyšla řada jiných projektů, kde jsem 
hrál, tak kdykoli mě na ulici někdo zastavil, 
bylo  to  právě  v  souvislosti  se  Slunečnou. 
Přitom  jsem  tam měl  všeho  všudy  tři  re-
pliky! Na druhou stranu každý díl sledovalo 
průměrně 1 300 000 diváků. To bylo v po-
rovnání  s  ostatními  projekty  úplně  někde 
jinde. 

Na řadě seriálových projektůech se 
na různých úrovních v rámci rodiny 
potkáváte. Jak spolu, tak i s tátou Iva-
nem. Jaké to je společně pracovat?
VV: My se právě spíš míjíme. Když už hra-
jeme  ve  stejném  seriálu,  tak  ale  nemáme 
společný  jediný  obraz.  Naposledy  jsme  se 
s tátou potkali v ateliérech, kde se točí ZOO. 
Já tam zrovna točil něco jiného, tak jsme se 
pozdravili alespoň na cateringu. 

A bavilo by vás společně si zahrát? 
TV:  Nedávno  jsme  se  o  tom  s  tátou  bavi-
li, protože zrovna v ZOO hrajeme oba –  já 
účetní, on starostu. Tak jsem se ptala, proč 
spolu vlastně nemáme žádný dialog. To by 
byla fakt sranda. 
VV: Pravda,  to  bych  si  taky  nenechal  ujít. 
S tátou bych si rád zkusil něco vážnějšího – 
třeba pořádný výslech. 

Jak budete trávit letošní Vánoce? 
Máte nějaké společné rodinné zvyky 
nebo tradice, které se u Vodochod-
ských na svátky drží? 
TV:  Už  se  tomu  musím  smát,  ale  my  se 
každoročně potkáme na Vánoce u našich, 
kývneme na sebe a řekneme si: tak zas nic. 
(smích) Oba jsme totiž ve věku, kdy už by-
chom mohli svátky trávit s vlastní rodinou – 
dětmi, partnery. Ale ne, my poctivě vždycky 
přijedeme  a  od  rána  jedeme manufakturu 
chlebíčků pod přísným dohledem táty, ve-
čer rozbalíme dárky a koukáme na pohád-
ky. Já to miluju! 
VV: Ale ne že těch chlebíčků uděláme dva-
cet  jako  v  jiných  rodinách,  u  nás  jsou  to 

Osobnosti čísla

„Když mi volali z castingu, 
neměl jsem upřímně moc 

ponětí, kdo byl Sepéši.“

Sváteční chlebíčkový maraton

Inscenace Zčernal boží svět, Divadlo Jesličky Josefa Tejkla

zima 2022/23
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Podzimní  Quartier  s  pořadovým  číslem  25 
jsme přivítali opravdu netradičně – v prosto-
rách jen pár týdnů otevřené a nově opravené 
budovy školy Sion Elementary v ulici Kleine-
rových  v Hradci  Králové.  Kromě  příjemného 
počasí začínajícího podzimu jsme si vychutnali 
i speciální komentovanou prohlídku nové ško-
ly, která je svým zaměřením a výbavou v Králo-
véhradeckém kraji  jedinečnou. Máme radost, 
že se k nám opět připojili nejen naši kolegové, 
ale také vážení klienti a osobnosti východních 
Čech, kteří s námi zároveň oslavili již 6. naro-
zeniny  našeho  magazínu.  Akci  si  nenechala 
ujít  ani  tvář  čísla,  zpěvák  a  písničkář Michal 
Horák. Pohodovou „baboletní“ atmosféru ještě 
vyšperkoval koncert hradecké kapely Two4U. 
Vážení a milí, velice vám děkujeme za přízeň 
a těšíme se na prosincové setkání!  

(red), foto: Jakub Misík

To pravé podzimní 
vítání

Quartierzima 2022/23



Zveme Vás do klubu…

Clubu!

Chcete být součástí? Napište nám na redakce@quartiermagazin.cz

O co jde? Quartier Club:

sdružuje inzerenty, partnery a přátele 
Quartier magazínu,
sbližuje je a pomáhá jejich vzájemnému 
partnerství,
pořádá pro ně setkání a zajímavé akce. 

v období 1. 3. 2022 – 1. 3. 2023
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BICZ: 
Nové byty ve 

Stěžerách v prodeji

Byznys

Holding BICZ, který působí v oblasti investic do výnosových nemovitostí i developerských projektů, dokončil svůj další
nemovitostní projekt. V momentálně nejžádanější lokalitě na Hradecku spouští prodej osmi moderních bytů. Zveme

vás na exkluzivní prohlídku rezidenčního projektu Šulcova cihelna ve Stěžerách.

zima 2022/23
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Byznys

Dobré spojení linkami MHD, základní i ma-
teřská  škola,  praktický  i  zubní  lékař,  ob-
chod,  soukromá  minizoo.  To  je  jen  malý 
výčet  benefitů,  které  Stěžery  –  obec  se 
zhruba dvěma tisíci obyvateli takřka na do-
hled od krajského Hradce Králové – nabízí. 
V roce 2018 také právem získala Zlatou stu-
hu v soutěži Vesnice roku Královéhradec-
kého kraje. Není proto náhodou,  že právě 
zde  holding  BICZ  posledních  několik  let 
rozsáhle  rekonstruoval  historicky  cennou 
budovu, kterou proměnil na moderní byto-

vý dům splňující nejnáročnější požadavky. 
Ať hledáte domov, investici nebo inspiraci, 
jste na správné adrese. 

Kromě  kompletní  vnitřní  rekonstrukce  se 
dům dočkal nové střechy včetně krovu, kry-
tiny  i klempířských prvků a  také oken. Sa-
mozřejmostí jsou nové rozvody topení, vody 
i elektřiny. Vše v duchu konceptu ESG, tedy 
s důrazem na ochranu životního prostředí, 
trvalou udržitelnost a kultivaci života míst-
ních obyvatel. 

2+KK, 3+KK I MEZONET

V nabídce naleznete bytové jednotky o ak-
tuálně velmi žádané dispozicí 2+kk ve veli-
kosti do 55 m2, ale také větší byty 3+kk, které 
mají okolo 70 m2. Zapomenout nesmíme i na 
jeden atypický, avšak o to zajímavější mezo-
net 4+kk s výměrou 111 m2 a terasou. Prodej 
byl právě zahájen a detaily nabízených bytů 
naleznete na www.sulcovacihelna.cz  

(red), foto: archiv

Označení bytu Dispozice Podlaží Plocha Cena

101 2+kk 1. NP 55,00 m2 4 566 000 Kč

102 2+kk 1. NP 41,50 m2 3 610 000 Kč

103 2+kk 1. NP 45,20 m2 3 752 000 Kč

104 3+kk 1. NP 73,00 m2 5 791 000 Kč

201 3+kk 2. NP 65,60 m2 5 445 000 Kč

202 3+kk 2. NP 63,90 m2 5 304 000 Kč

203 4+kk 2. - 3, NP 111,3 m2 8 590 000 Kč

204 2+kk 2. NP 43,00 m2 3 790 000 Kč

V nabídce jsou aktuálně tyto bytové jednotky:

Rádi vám projekt představíme osobně. Sjednejte si schůzku s naším prodejcem:
Tomáš Petruň, tel.: +420 773 123 091, e-mail: tomas.petrun@sulcovacihelna.cz

zima 2022/23



Specializujete se na právní podporu 
realitních kanceláří. S jakými pocity 
sledujete aktuální turbulentní vývoj 
na realitním trhu? 
Nepoužil  bych  slovo  turbulentní.  Realitní 
trh  se nezmítá  v  turbulencích  jako  spíš  ve 
vlnách.  Loňský  rok  se  vezl  na  vlně  deseti-
letí, která byla hnaná velmi  levnými penězi 
a  omezenými možnostmi  jejich  investová-
ní. Covidová omezení  a  jimi daná nejistota 
nasměrovala pozornost lidí na to, co je z je-
jich pohledu jistota, a tou byla v uplynulých 
dvou  letech  cihla,  tedy  nemovitost.  Tímto 

vybičovaná  poptávka  podpořená  obrov-
ským množstvím peněz uvolněných vládou 
do  ekonomiky  a  levnými  úvěry  způsobila 
enormní  nafouknutí  realitního  trhu,  které 
nemohlo  pokračovat  do  nekonečna.  Půjčil 
bych  si myšlenku  prof.  Bárty  z  jeho  knihy 
Sedm zákonů, tedy že ta věc, která nejvíce 
přispěje k růstu civilizace, se pravděpodob-
ně  stane  i  důvodem  jejího  kolapsu.  K  rea-
litnímu  boomu  nejvíce  přispělo  množství 
a nízká cena peněz. Tento faktor nezpůsobil 
jen růst realitního trhu, ale rovněž význam-
ně přispěl k růstu inflace, na který reagovala 

Jaká je budoucnost 
realitního trhu? 

Přijde na trhu s realitami krize, nebo ne? Otázka, kterou si v současné době pokládají nejen investoři. Zeptali jsme se na názor 
zkušeného advokáta, partnera sítě advokátních kanceláří ARROWS a pedagoga JUDr. Lukáše Slaniny z Hradce Králové.    

Česká národní banka zvýšením ceny peněz, 
což  převodem  přes  drahé  hypotéky  ved-
lo  k  ochlazení  realitního  trhu.  Ke  zdražení 
peněz se přidala nejistota ohledně války na 
Ukrajině, energetické krize a vše dohroma-
dy otočilo očekávání kupujících z nekoneč-
ného  růstu  cen  nemovitostí  do  možného 
realitního  „armagedonu“. V  současné chvíli 
trh čeká na nalezení svého ekvilibria a než 
mluvit  o  realitním  trhu  jako  o  klesajícím, 
je  lepší  si  ho  představit  jako  paralyzovaný. 
Potenciální  kupující,  v  očekávání  poklesu 
cen, začali vyčkávat a z trhu se vytratila po-
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Byznys

ptávka. Bude trvat minimálně do jara 2023, 
než se kupující vzpamatují a trh začne opět 
standardně fungovat, tedy tak, jak fungoval 
před třemi a více lety. 

Z toho, co říkáte, to vypadá, že se ne-
obáváte toho, že by v příštím roce 
mohla přijít realitní krize. Chápu to 
správně. 
Otázka je, co si kdo představí pod pojmem 
realitní krize. Já bych se vyhnul takto emo-
cionálně  zabarvenému  termínu  a  za  sebe 
spíše  předpokládám  návrat  k  normálnímu 

realitnímu  trhu.  Tedy  trhu,  kde  není  na 
každou  nemovitost  deset  zájemců  a  kde 
se  vše neprodá během pár  týdnů. Vrátíme 
se k  trhu, kde bude více záležet na kvalitě 
realitního makléře. Nekvalitní makléři zaži-
jí těžké časy, spousta z nich obrazně umře 
hlady a postupně  se z  trhu vytratí. Ti ma-
kléři,  kteří umí prodávat  i na nepřehřátém 
trhu, zase budou nadále prosperovat. Z hle-

diska  kupujících,  respektive  investorů,  trh 
nabídne nové příležitosti,  jejichž využití ho 
bude dále rozhýbávat, než se po chvíli kle-
sání opět vrátí k růstu.

Zmiňujete důležitost práce realitního 
makléře, ale já bych se ráda dostala 
blíže k vaší advokátní profesi. Kde na 
realitním trhu roku 2023 vidíte úskalí 
pro prodávající nebo kupující, která 
jim může pomoci překonat advokát? 
Když  jsem  zmiňoval  realitní  investiční  pří-
ležitosti,  které  nabídne  otřesený  trh,  tak 
spousta  z  nich  bude  vyplývat  z  finančních 
problémů vlastníků nemovitostí. U vlastní-
ků  ve  finančních  nesnázích  je  vždy  riziko, 
že jim hrozí exekuce nebo přímo insolven-
ce.  Z  toho  vyplývá,  že  nákup  nemovitosti 
od vlastníka ve finančních problémech není 
jako práce s buzolou. Na tento typ transak-
cí  lze použít úsloví “no pain, no gain”,  tedy 
větší riziko této transakce s sebou nese vět-
ší  potenciální  výnos  a  úkolem  advokáta  je 

riziko vyplývající z hrozící nebo probíhající 
exekuce či insolvence eliminovat, případně 
alespoň  zmírnit.  Vedle  obvyklé  advokátní 
práce  spočívající  v  přípravě  dokumentace 
pro  realitní  transakci  vidím  pro  příští  rok 
větší objem práce při transakčním poraden-
ství  v  investičních  nákupech  nemovitostí. 
V poslední době se mezi realitními investo-
ry začíná častěji mluvit i o investici do spo-
luvlastnických podílů, což je oblast, které se 
věnuji nejen profesně, ale i v rámci vlastních 

investic  a  vidím  v  tomto  typu  poradenství 
prostor pro nárůst naší agendy, protože trh 
je v tomto segmentu připraven k růstu. 

Vím o vás, že vedle advokacie se rea-
litnímu právu věnujete i jako učitel na 
vysoké škole. Co vás k tomu vede? 
Věřím v úsloví, že nejlépe se člověk věc na-
učí  tím,  že  učí.  Před  lety  jsem  začal  školit 

realitní  makléře  a  učení  mě  začalo  bavit. 
Časem jsem sestavil výukový sylabus, který 
jsem nazval “Realitní transakce v praxi” a vy-
učuji jej jako volitelný předmět na Právnické 
fakultě  Univerzity  Palackého  v  Olomouci. 
Tento  návrat  na  mou  domovskou  fakultu 
mne namotivoval  i k tomu, že jsem se vrá-
til ke studiu, a nyní  jsem ve třetím ročníku 
doktorského studia, kdy se v mé disertační 
práci věnuji právní úpravě  realitního zpro-
středkování.  K  tomu  se  postupně  přidala 
ještě výuka v rámci programu Master of Real 
Estate  na  Vysoké  škole  finanční  a  správní. 
Všechny  tyto  aktivity  jsou  téměř  zadarmo 
a  ubírají  mi  čas,  který  bych mohl  věnovat 
advokacii,  ale  já  se  jim  rád  věnuji,  protože 
mne neustále nutí vzdělávat se v oboru rea-
litního práva a pracovat na sobě. Sám si tak 
na sebe tvořím bič, protože, jak říkám našim 
koncipientům,  “pod tlakem vzniká z uhlíku 
diamant, bez tlaku tuha do tužky”.   
 
Jak tráví advokát a jeden z partnerů 
ARROWS volný čas? 
Hlavně  se  snažím  volný,  respektive  nepra-
covní čas vůbec mít. (smích) Většinou se mi 
daří  pracovat  efektivně,  nikoliv  dlouho.  Za 
to vděčím zejména svému realitnímu týmu, 
na  který  se  můžu  spolehnout,  že  napros-
tou většinu práce pro naše klienty zastane 
minimálně tak dobře, jako bych to zvládl já 
sám.  Díky  tomu,  že  jsem  schopen  většinu 
klientské práce delegovat, tak mi zbývá dost 
času na další věci, které v životě považuji za 
důležité.  V  aktuálním období  to  jsou  vedle 
mé manželky, hlavně mídva  synové, u kte-
rých chci využít těch pár  let, kdy  jsem pro 
ně tatínek, než přijde puberta a budu pro ně 
hlavně kasička. Většinu času, který nevěnu-
ji práci,  tak  trávím s  rodinou. Chvíle, které 
mám  pro  sebe,  se  snažím  využít  ke  čtení 
a občas si jít zasportovat.

Michaela Mikysková, foto: Jakub Macháček

„Pod tlakem vzniká z uhlíku 
diamant, bez tlaku tuha

do tužky.“

„Nekvalitní makléři zažijí těžké časy, spousta z nich
obrazně umře hlady a postupně se z trhu vytratí.“
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Konec černých 
staveb v Čechách

Množství tzv. černých staveb je 
v naší republice enormní. Stojí za 
tím nevědomost, nebo schválnost?
Řekla  bych,  že  je  to  kombinace  obojího. 
Velmi často je to ale opravdu nevědomost. 
Typicky:  zdědíte  nemovitost  a  nepátráte, 
co se s ní v minulosti dělo. Nebo ji koupíte 

a automaticky počítáte  s  tím,  že  je  v po-
řádku.  Což  ale  často  není.  Samozřejmě 
existují  tací,  co  staví  bez  povolení  zcela 
vědomě čistě proto, že se jim nechce utrá-
cet za projekt a vyznávají heslo, že co oči 
nevidí, to srdce nebolí. Občas se setkávám 
i  s  názorem,  že  je  to  přece  jejich  nemo-
vitost,  a  tak  si  s  ní  mohou  nakládat,  jak 
uznají za vhodné. S  tím však samozřejmě 
stavební  zákon  nesouhlasí.  Jako  ve  všem 
ale  i  tady  platí,  že  není-li  žalobce,  není 

soudce.  Dokud  je  tedy  někdo  nenahlásí, 
nebo  to  při  kontrole  nezjistí  sám  katastr 
nemovitostí, tak to de facto nikdo neřeší.

Zhruba každá pátá stavba v České republice stojí nelegálně, uvádí statistiky. A v mnoha případech za to může nevědomost 
majitele. Jenže jak se říká - ta neomlouvá a pomůže jen tzv. dodatečná legalizace stavby. Brzy ale přijde doba, kdy vás před 
tučnou pokutou a zbouráním na černo postavené garáže, altánu či přístavby nezachrání ani ta. „S platností nového staveb-
ního zákona v roce 2024 se v tomto směru situace značně zkomplikuje, proto doporučuji řešit tyto záležitosti včas,“ říká 

profesí projektantka a majitelka A-styl group s.r.o. Michaela Ondřejka Menoušková.

„Je to složitý proces a trvá 
zhruba tři až šest měsíců.“

Michaela Ondřejka 
Menoušková
majitelka A-styl
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V jaký moment za vámi přichází lidé 
s žádostí o dodatečnou legalizaci své 
stavby?
Nejčastěji  je to ve chvíli, když v ruce drží 
oznámení  stavebního  úřadu  o  zahájení 
řízení  o  odstranění  stavby. Obdrží  výzvu, 
že  jejich  rodinný  dům  disponuje  přístav-

bou,  která  nebyla  projednána,  a  jedná  se 
tedy o černou stavbu, a proto zahajují ří-
zení o jejím odstranění. To bývá impulzem 
k tomu, aby to klient začal řešit. Máme ale 
také  klienty,  kteří  přijdou  s  tím,  že  před 
časem koupili nemovitost a nedostali k ní 
kompletní dokumentaci, jestli se na to pro 
jistotu  můžeme  podívat.  V  ten  moment 
začínáme pátrat a zjišťovat, zda je vše le-
gální. Oproti prvnímu příkladu  to má  své 

výhody. Pokud  totiž přijdete  sami a máte 
snahu to na úřadě z vlastní iniciativy „na-
rovnat“,  je k tomu přihlíženo a můžete se 
vyhnout nemalé pokutě. 

Co tedy proces dodatečné legalizace 
zahrnuje? 
Jako  první  zjišťujeme,  jaký  byl  poslední 
povolený stav. Ten se totiž může výrazně 
lišit  od  toho,  co  klientovi  reálně  stojí  na 
pozemku. A tak nemusíme nutně dodateč-
ně povolovat pouze změny, které na ní bez 
povolení provedl on sám. Historicky mohl 
někdo přidat nová okna, přistavět k domu 
pokoj,  a  podobně.  Úřad  vyžaduje,  aby  se 
posoudil poslední povolený stav, což vel-
mi často bývá  i úplně první stav výstavby 
jako  takové,  spolu  se  současným  a  vzá-
jemně se porovnaly. Všechny změny, kte-
ré tam v průběhu let nastaly, přitom musí 
být následně dodatečně legalizovány. Na-
ším úkolem je tedy vytvořit elektronickou 
dokumentaci  původního  stavu,  poté  do-

kumentaci  současného  stavu  a  následně 
vytvořit  řádnou  a  kompletní  projektovou 
dokumentaci  stejně,  jako  bychom  povo-
lovali  novostavbu.  To  znamená,  že  nesmí 
chybět stavební část, statika, elektroinsta-
lace, voda a kanalizace – vše, co se moh-
lo v nějaké míře změnit. Zároveň je třeba 
zajistit  i  veškerá  vyjádření,  což  znamená 
zařídit souhlasy sousedů a dotčených or-
gánů  -  například  hygieny,  životního  pro-
středí,  památkářů. Ve finále  zbývá  zařídit 
ještě tzv. dodatečné povolení stavby. Je to 
poměrně složitý proces a má své specific-
ké náležitosti, velmi totiž záleží, i v jaké se 
nachází  lokalitě,  zda  není  například  pa-
mátkově chráněná.  

Jak dlouho tento „legalizační mara-
ton“ trvá?
Standardně může trvat mezi třemi až šesti 
měsíci, pokud stavba vyžaduje nějaké vý-
jimky, může se jednat klidně o rok. 

Je reálné, aby si ho klient zařídil 
i sám?   
Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit pro-
jektovou dokumentaci, kterou musí zpra-
covat  autorizovaná  osoba,  tak  ne.  Pokud 
na to má čas a nervy, může si zařídit admi-
nistrativní část, tedy oběhat veškeré úřa-

dy a sousedy. Nakonec ale stejně dojde do 
fáze, kdy se bez projektanta neobejde. Kli-
ent  nás  proto  většinou  zplnomocní  a my 
to celé řešíme za něj. Ušetříme ho starostí.

Jaké případy nejčastěji řešíte? Co 
vše spadá do škatulky „nelegální 
stavba“?  
To  je  velmi  široké  téma,  existuje  také 
spousta  výjimek.  Stavební  zákon  obecně 
stanovuje  seznam  staveb,  které  není  po-
třeba  povolovat,  avšak  za  jasně  daných 
podmínek.  Například  je  možné  postavit 
zahradní doplňkovou stavbu, ale jen v pří-
padě, že nepřesahuje 25 m2 a zároveň stojí 
dál než 2 metry od hranice pozemku a ne-
nachází  se  v  lokalitě  chráněné  archeolo-
gickým  výzkumem.  Problém  je  v  tom,  že 
když stavíte garáž, zahradní domek, altán 
nebo  sklad  nářadí,  je  to  zpravidla  právě 
na hranici  pozemku,  protože  si  nechcete 
zastavovat  zahradu.  Jenže  tím  okamžitě 
porušíte jedno z nařízení a už to je důvod 

pro žádost o dodatečné povolení. V takový 
moment  stavba  potřebuje  nejen  povole-
ní, ale také výjimku, kterou musí posvětit 
sousedé.  Dojde-li  k  tomu,  že  ji  některý 
neschválí,  stavba bude muset být odstra-
něna. 

Stává se často, že se sousedé takto 
vzájemně nahlašují? 
Stává  se  to,  a  není  to  nutně  proto,  že  se 
týden předtím pohádali  u  piva  a  chtějí  si 
tak „srovnat účty“. Častěji  je důvodem je-
jich vlastní iniciativa stavět. Pokud se totiž 
rozhodnou realizovat například přístavbu, 
zažádají o stavební povolení a úřad jim ne-
vyhoví z důvodu černé stavby na pozemku 
souseda, řešit to musí. Jako projektanti se 
s  tím  setkáváme  často.  V  rámci  přípravy 
dokumentace musíme vždy zohlednit do-
pad jakýchkoli staveb na okolních pozem-
cích – ač jsou postaveny legálně, nebo ne.    

Konkrétně v této oblasti se dlouho-
době věnujete osvětě. Kde hledat in-
formace? 
Na našich webových stránkách si můžete 
stáhnout přehledný e-book, ve kterém vy-
čtete, co lze stavět bez povolení a co dělat, 
když zjistíte, že vaše stavba stojí na černo. 
Chystáme  ale  i  další  edukační  materiály. 
Na  řešení  zbývá už  jen  zhruba  rok  a  půl, 
protože od 1. 7. 2024 nabude platnost nový 
stavební zákon a bude již velmi kompliko-
vané stavbu dodatečně povolit. Proto do-
poručuji začít to řešit včas. 

Michaela Mikysková 
foto: archiv

„Pokud přijdete sami a máte 
snahu to na úřadě z vlastní 
iniciativy narovnat, můžete 
se vyhnout nemalé pokutě.“

„Jako ve všem ale i tady platí, že není-li žalobce,
není soudce.“

Stavební zákon stanovuje 
vlastníkovi stavby povinnost 
mít v držení dokumentaci 
skutečného provedení stavby po 
celou dobu její existence? 

Tuto povinnost je dobré mít na 
paměti zejména, jestliže kupujete 
jakoukoliv nemovitost (dům, 
byt, chalupu či jiné), protože 
vám je prodávající povinen od 
stavby předat dokumentaci 
skutečného provedení včetně 
vydaných povolení. Výmluva, 
že dokumentace neexistuje, 
rozhodně není relevantní. 
V takovém případě je totiž 
povinen ji na své vlastní náklady 
nechat zpracovat.

Víte, že…
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„Aktuálně nabízíme pět 
značek prémiových hodinek: 

čtyři švýcarské a jednu 
českou.“

Tik tak, tik tak. Je čas objevit nové a jedinečné místo v Hradci Králové, které má ducha. Přímo naproti katedrále sv. 
Ducha. Nově otevřený butik Hodinářství Bechyně vás zve na exkluzivní prohlídku!

Vítejte v Hodinářství 
Bechyně

Byznys

Přímo  v  srdci  historického  centra  Hradce 
najdete novou prodejnu české rodinné firmy 
s víc než  třicetiletou  tradicí. Po Praze, Brně 
a  Českých  Budějovicích  je  to  čtvrté  místo 
v České  republice,  kde zákazníkům otevírají 
své pomyslné brány. „Hledali jsme dobrou ad-
resu s dobrou dostupností a dostatečně velké 
prostory s možností výlohy. Máme rádi i budo-
vy s příběhem. Když nám nabídli tento dům ze 
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16. století, bylo rozhodnuto. Věděli jsme, že ne-
bude jednoduché prostor zrekonstruovat tak, 
abychom zachovali jeho charakteristickou at-
mosféru, vzali jsme to jako výzvu. Ctíme tradici 
a vše, co má historii, a tento prostor to splňo-
val,“ říká s úsměvem vedoucí komunikace Ho-
dinářství Bechyně s tím, že dům je památkově 
chráněn,  rekonstrukce  proto  proběhla  na-
nejvýš šetrně a za dozoru památkářů tak, aby 
se zachovaly všechny prvky: dřevěné stropy, 
fresky,  výklenky  i  původní  zakřivení  zdiva. 
„Podle historických zdrojů v domě bydleli dřív 
kanovníci a dům byl propojen s katedrálou, 
snad podzemní chodbou. Tu jsme sice nenašli, 
ale možná tu někde pod námi stále je,“ dodává. 

Hned při příchodu vás uvítá příjemný prostor 
recepce, kde se vás ujme profesionální perso-
nál a mile zjišťuje, zda přicházíte vybrat kon-
krétní hodinky, sháníte inspiraci na dárek pro 
speciální příležitost nebo se jen a prostě jdete 

pokochat. Protože je vskutku čím. „V Hradci 
zákazníkům aktuálně nabízíme pět značek 
prémiových hodinek: čtyři švýcarské a jed-
nu českou - což je je legendární PRIM, která 
se vyrábí nedaleko odsud v Novém Městě nad 
Metují. Dále je v nabídce značka Tudor, Longi-
nes, Balmain a Tissot, ale do budoucna se bude 
nabídka rozšiřovat, Hradečáci se tedy určitě 
mají na co těšit,“ říká s úsměvem Alice Hrbko-
vá z královéhradecké pobočky.  

Z  recepce  se  přesouváme  do  nádherného 
prosvětleného showroomu s řadou designo-
vých prvků. Právě zde se otevírá plejáda nej-
různějších  hodinek  pro  každou  příležitost 
i každý věk. Jak jen si vybrat? „Nejprve je dobré 
si položit otázku, za jakým účelem si chcete 
hodinky pořídit. Zda je to dárek a chcete ob-
darovaného překvapit, nebo hledáte model na 
denní nošení, sport, nebo pracovní schůzky. 
Zkrátka co od nich očekáváte - sportovní vý-
kon, eleganci, nebo ozdobu,“ radí Alice a dopl-
ňuje, že ženy většinou zajímá design, hodinky 
rády ladí ke šperkům. Muže spíše zajímá, na 
jakou příležitost jsou vhodné, a řeší typ stroj-
ku nebo náramku. 

Když zúžíte výběr svých „tikajících favoritů“, 
přichází nejpříjemnější část, kdy u šálku dob-
ré kávy nebo sklenky prosecca zkoušíte a zva-

žujete všechna pro. Samy specialistky prodeje 
přiznávají,  že  není  dobré  výběr  uspěchat. 
„Rády klientovi věnujeme čas, nákup hodinek 
není záležitostí pár minut. Nezřídka se nám 
stává, že zákazník odejde bez hodinek a druhý 
den se vrátí, že na ně nemůže přestat myslet, 
a koupí si je. Všechno má svůj čas.“ 

Na  závěr  se  ladí  poslední  detaily,  například 
zda využijete možnosti unikátní rytiny. V Ho-
dinářství  Bechyně  totiž  nabízí  individuální 
rytí  hodinek  buď  na  zadní  stranu  pouzdra, 
nebo na sponu. „Je to poměrně vyhledávaná 
služba a krásná upomínka – například k příle-
žitosti narození dítěte nebo promoce. Často to 
využívají i firmy jako odměnu pro významné 
kolegy a zaměstnance.“

Nezapomeňte,  čas  běží…  tak  na  viděnou 
v Hodinářství Bechyně!  

Michaela Mikysková 
foto: Ondřej Šlambora

„Zajistíme také individuální 
rytí hodinek buď zezadu na 

strojek, nebo na sponu.“
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Pánové, proč je nábytek v zahradě tak 
důležitý?
TJ: Nábytek nám zprostředkovává komplexní 
zážitek z prostoru, ze zahrady, z parku, z uli-
ce. Nabízí nám zastavení. Zároveň, pokud  je 
to nábytek hezký a poctivý, dokáže význam-
ně  přispět  ke  kvalitě  zážitku...  Lavička  nebo 
židle  patří  k  hospodářskému  stavení  stejně 
jako k moderní  residenci, kde není práce za 
humny prioritou. Zkrátka, je to zprostředko-
vatel vztahu s místem, s lidmi. Kvalitu interié-
ru si nedovedeme představit bez pohodlného 
a kvalitního stolu nebo postele. S venkovním 
prostředím je to stejné.
MJ: Zahradní nábytek dokonale doplňuje ob-
raz vaší zahrady. Dodává jí charakter, zdůraz-
ňuje oblíbená místa. Nechá vás snít i pracovat 
pod  korunami  stromů,  pod  širým  nebem. 
Může  to  fungovat  na malém  balkóně,  v  za-
hrádce veřejné kavárny nebo v parku. Navíc 
dnešní možnosti designu nábytku jsou neko-
nečné. 

Zapadá to do konceptu zahrady, která 
podle vás představuje pátý pokoj domu?
TJ: Rozhodně. Vždyť naše zahrada či terasa – 
náš pomyslný pátý pokoj - si zaslouží kvalitní 
místo pro odpočinek,  pobavení nebo práci... 
Nebo  jinak -  to vy si  zasloužíte dobrou žid-
li nebo poctivý stůl pro snídani. To je teprve 
komplexní kvalita. Také jde o řemeslo. Velkou 
část  roku  trávíme  na  zahradě  za  naším  do-

mem, na terase či balkóně bytu, v atriu. Prostě 
venku.  Abychom  si mohli  užívat  krásné  dny 
plně, musíme mít místo, které nám pomůže si 
je uvědomit. 
MJ: Venkovního nábytku je nepřeberná řada. 
Různé materiály, různý design, různé kvality.  
Základními materiály jsou dřevo, ocel, ale dnes 
už také plast, hliník, nerezová ocel a v nepo-
slední  řadě  kámen  či  beton.  Tyto materiály 
se pak kombinují  s  různými polstry,  výplety, 
polštáři,  čalouněním. Kombinací  je  skutečně 
mnoho. Rozdíl  je  v  kvalitě  a  pohodlí.  K plné 
kvalitě  patří  především  ergonomie.  Pohovka 
nebo  stůl  mohou  vypadat  na  první  pohled 
krásně,  ale pokud není dobře  vyřešen  vztah 
mezi anatomií lidského těla a tělem nábytku,  
chybí pohodlí a nebude to fungovat. Zkrátka 
vybírat se musí očima i osobní zkušeností. 

Znamená to tedy, že venkovní nábytek 
je třeba vybírat stejně pěčlivě jako do 
interiéru?  
TJ:  Jistě.  Jenom  je  to,  řekněme mladší  obor. 
Nebo  se  mu  v  minulosti  nevěnovala  taková 
pozornost.  Přesto,  že  slavná  jména  designu 
a  architektury  navrhovala  nábytek  pro  ex-
teriér.  Janák,  Jurkovič,  Rothmayer,  Plečnik 
a mnoho dalších. Znáte překrásné fotografie 
zahradního  nábytku  prvotřídního  fotografa 
poloviny 20.  století  Josefa Sudka ze  zahrady 
autora  nábytku  architekta Otto  Rothmayera 
v jeho vlastní zahrady u břevnovské vily? Fo-

tografie i nábytek jsou k vidění v Umělecko-
průmyslovém muzeu v Praze. Patří to do kapi-
tol tzv. užitého umění. Ty fotografie vyjadřují 
beze slov to, o čem si tu povídáme. Dnešními 
nositeli  tématu  jsou  světová  jména  designu 
a  architektury.  Náš  národní  exteriérový  de-
sign mezi světovou špičku patří. Napadají mě 
jména Karásek, Hegmon, královéhradecká ar-
chitektka Dařbujánová, Štreit, Padrnos a další.

New Visit taktéž navrhuje nábytek. Jak 
taková tvorba probíhá?
MJ: Tomáš navrhl s kolegy již několik typů la-
vic a laviček pro naše parky a zahrady. S ar-
chitekty  Davidem  Prudíkem  a  Markem  Le-
hmannem navrhli lavičky pro Střelecký ostrov 
v Praze 1, pro zámecký park ve Ctěnicích, pro 
pardubický  Podzámecký  park  a  další  místa. 
Ale  také  informační  systém  pro  Poděbrady 
s  Honzou  Padrnosem.  Dnes  je  v  dokončo-
vání  realizace  zámeckého kopce  v Náchodě. 
Zobytňujeme krajinu. Cesty, mosty, osvětlení, 
vegetaci a k tomu také nábytek a informační 
systém. Náchod tak má od Tomáše a Ondře-
je Černíka svůj nový nábytek. Materiálem byl 
český jasan ztepilý a ocel. Tomášova žena Jitka 
navrhla  noblesní  zahradní  stůl  s  kamennou 
deskou  z  toskánského mramoru.  Nebo  také 
barový jídelní stůl „Kávové zrno“ s velmi ten-
kými nožičkami, nad kterými plave kamenná 
deska z africké žuly. Zkrátka v New Visit na-
vrhujeme  nábytek  pro  venkovní  gastrono-

V našem pravidelném seriálu o designových zahradách jsme si tentokrát povídali s oběma bratry a spolumajiteli rodinné 
společnosti z Hradce Králové Mirkem a Tomášem Jiránkovými. O nábytku, kráse a pohodlí. 

Kulatý stůl z carrarského toskánského mramoru. Design: New Visit architects, Jitka Jiránková

Obytná zahrada 
a nábytek v ní
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mii, barové stoly a mnoho dalších prvků jako 
nedílnou  součást  krajinářské  architektury 
a zahradního designu. Navrhneme-li pro kli-
enty zahradu, navrhneme i místo k posezení 
a  k  tomu  také  navrhneme  nebo  pomůžeme 
vybrat  odpovídající  nábytek.  Proto  ta  obyt-
ná zahrada. A aby se vám u knížky příjemně 
usínalo, přijďte si k nám vybrat z naší kolekce 
venkovních polštářů.        

Jaké další vlastnosti má mít dobrý ná-
bytek pro zahradu? Jak se pozná?
TJ:  Prioritou  je  opravdu  komplexní  kvali-
ta. Důležitý  je soulad s prostorem, s domem 
i s tělem. Také odolnost v čase. Pro nás je vel-
mi  důležité  zejména  pohodlí,  jednoduchost 
údržby, soulad se zahradou i domem. Rádi pro 
klienta navrhneme něco dobrého a nebo mu 
pomůžeme  s  výběrem  nábytku,  provedeme 
ho až k jeho spokojenosti. To je naše poslání.
MJ:  Naše  společnost  si  zakládá  na  těchto 
aspektech, které jsou cestou ke spokojenému 
odpočinku  na  vaší  terase  či  balkóně.  V  na-
bídce New Visit Garden Store, tedy v našem 
centru zahradního designu, najdete prémiový 
venkovní nábytek od českého výrobce Todus, 
jehož nábytek má základní rám z lakovaného 
nerezu a velmi kvalitní polstry a polštáře, které 
nemusíte uklízet před deštěm. Díky speciální 
technologii velmi rychle vyschnou, a můžete 
tak brzy po dešti odpočívat. Další možností je 
nábytek z hliníku s velmi kvalitní UV ochranou 
proti  povětrnostním podmínkám od  italské-
ho výrobce Varaschin. Tato společnost vyrábí 

designové  skvosty  vysoké  kvality.  Z  kolébky 
designu, Itálie, nabízíme kvalitní plastový ná-
bytek  značky Nardi,  vhodný  jak pro privátní 
užití, tak je tato značka velmi rozšířená v ko-
merčních  projektech  jako  jsou  restaurace, 
hotely,  wellness  centra  či  firemní  prostory. 
Tradičním materiálem pro výrobu špičkové-
ho nábytku je teak. Německý výrobce Garpa 
je ceněn zejména pro svoji kvalitu, originální 
design a šíři nabídky. Krásný detail. Nábytek 
Garpy  je  vhodný  pro  zahrady,  terasy,  zimní 
zahrady, komerční prostory. Nezapomínají ani 
na herní stoly. Krásné kousky nábytku v naší 
prodejně doplňují zahradní světla, nádoby pro 
rostliny, misky, prvky pro venkovní kuchyně či  
venkovní grily. Lidé se často zmýlí při náku-
pu z časopisu nebo internetu. Přijďte k nám,  
posadit se do své budoucí pohovky. Rádi po-
radíme, co si vybrat a kam se posadit ve své 
zahradě. Budete našimi vítanými hosty. 

(red), foto: Jitka Jiránková, Pelech L. a archiv New Visit 

Byznys

inzerce

Křesílka v zahradě od německé značky 
Varaschin. New Visit architects

Lavička se stolkem od italské značky Nardi
Odpočinková zahradní lounge od německé 
značky Garpa
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tedy před velkou výzvou a museli začít úplně 
od začátku. Hned v roce 2016 jsme po interní 
soutěži vybrali pardubické studio Med Pavlík 
architekti v čele s Ing. arch. Tomášem Medem, 
a společně začali pracovat na kompletním pře-
pracování území. S odstupem musím říci, že je 
to  výjimečný  počin,  protože  návratem  prů-
chodu do Machoňovy pasáže se nám de facto 
podařilo dotvořit samotné centrum města. 

Co vás přimělo do takto komplikované-
ho projektu vstoupit? 
PK: Byla to výzva a výzvy mám rád. Faktem je, 
že dvacet let si s tímto prostorem žádný in-
vestor nedokázal poradit. Částečně to byl tak 
trochu i sentiment, protože jsem svoji karié-
ru začínal v roce 1987 v Průmstavu Pardubi-
ce a právě tato lokalita byla jednou z těch, ve 
kterých jsem stavěl. Takový pomyslný návrat 
ke kabelům a teplovodům.  (smích) Současně 
se mi podařilo zúročit zkušenosti z několika 
let  práce  na  pardubickém  stavebním  trhu. 
Když do projektu nastoupila kolegyně Moni-
ka Langrová, věci se daly rychle do pohybu. 

Po letech práce se váš velký developer-
ský projekt v samém centru Pardubic 
chýlí ke konci, a tak je prostor trochu 
se ohlédnout. Kdy a jak se začala psát 
první kapitola projektu Smilova?
PK:  V  roce  2016  jsme  koupili  rozpracovaný 
projekt  přestavby nejvýznamnější  historické 
tiskárny na východě Čech v pardubické Smi-
lově ulici. Původní developer se po osmi  le-
tech snahy o získání stavebního povolení do-
stal do slepé uličky a projekt prodal. Nám se 
následně po složitých  jednáních se sousedy, 
městem a dalšími dotčenými orgány podařilo 
spolu  se  dvěma  dalšími  domy  koupit  poze-
mek,  kde  historicky  býval  průchod  do Ma-
choňovy pasáže. Tím se nám otevřelo velké 
pole působnosti a příležitost vytvořit opravdu 
jedinečný  prostor.  Chtěli  jsme  na  pozemku 
vybudovat moderní bydlení, ale zároveň za-
chovat genius loci místa a navrátit Pardubá-
kům pěší průchod na třídu Míru. 

ML: Původní projekt byl v rámci územního ří-
zení zatížen mnoha komplikacemi. Stáli  jsme 

Výstavba jedinečného rezidenčního projektu pod taktovkou královéhradecké společnosti STAKO v srdci Pardubic jde 
do finále. Jak se jim podařilo přeměnit dlouhé roky neutěšenou, přesto prestižní lokalitu v sousedství třídy Míru, na 
moderní komplex plný zeleně a  desítkami luxusních bytů, prozradili šéfka developerských projektů STAKO Monika 
Langrová a ředitel společnosti Petr Kulda.  

Smělý projekt 
Smilova

Zhruba za dva a půl roku jsme drželi v ruce 
územní rozhodnutí i stavební povolení. Což je 
na české poměry opravdu výkon. 

Již nějakou dobu v centru Pardubic sta-
víte, v plánu jsou desítky bytů. V jaké je 
projekt aktuálně fázi? 
ML:  Aktuálně  dokončujeme  stavbu  a  v  létě 
2023 bychom měli kolaudovat. V místě vyros-
te moderní bytový komplex s funkčním par-
terem a komerčními plochami. Připravili jsme 
široké spektrum bytů od malých investičních 
po  luxusní velké byty. Všechny  jednotky vy-
nikají pečlivě promyšleným, funkčním a uži-
tečným  dispozičním  uspořádáním.  Nechybí 
prostorné  lodžie, balkony a  terasy. Momen-
tálně  je  v  prodeji  poslední  kolekce  patnácti 
jedinečných bytů řešených jako 3+kk a 4+kk. 
Zkrátka do detailu vybroušené bydlení v cen-
tru Pardubic v kontaktu s pěší zónou, přesto 
v  klidovém parkovém prostoru  se  vzrostlou 
zelení. Tento projekt  je  jedinečný také svým 
řešením parkování. Navržené parkovací domy 
jsou „schovány“ uvnitř komplexu a jsou s ním 
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funkčně spojeny. Každý majitel tak dojde po-
hodlně  suchou  nohou  až  ke  dveřím  svého 
bytu. 

Projekty rezidenční výstavby jsou 
obecně velmi atraktivní, bytů je stále 
nedostatek. Čím to je, že nová výstav-
ba tak vázne a není schopná uspokojit 
poptávku?  

PK:  Nevázne  ani  tak  výstavba,  jako  povolo-
vací  proces.  V minulosti  byl  stavební  zákon 
jednoduchý a povolování staveb bylo úměrně 
tomu rychlé a poměrně bezproblémové. Od 
revoluce se však několikrát novelizoval a ka-
ždá změna byla z mého pohledu  jen dalším 
krokem do pekla. 

ML: Když to vztáhneme na projekt Smilova, 
tak  jen  pro  účely  podání  žádosti  o  územní 
rozhodnutí  jsme  museli  stavebnímu  úřadu 
dodat  zhruba  šedesát  vyjádření  od  různých 
dotčených orgánů a správců sítí. Není to le-
gislativně jednoduchá záležitost. 

PK: V délce povolovacího řízení jsme na 158. 
místě na  světě. To  asi mluví  za  vše. Deve-
lopeři v naší metropoli dokonce uvádějí, že 
průměrná  doba  povolování  staveb  v  Praze 
je aktuálně 10  let. Platí, že čas  jsou peníze, 
a tak se to samozřejmě promítá do cen bytů. 
Deset let musíte financovat tyto složité le-
gislativní  procesy,  kterým  se  v  současné 
době už musí  věnovat  specialisté. Hlavním 
problémem  je  ovšem  ten  strašidelný  sta-
vební  zákon. Nová  podoba  zatím  vstoupila 

v  účinnost  pouze  v  malé  míře.  Jeho  pod-
statná  část  se  však  opět  stala  předmětem 
politického  boje,  což  do  budoucna  nevěstí 
nic dobrého. Původní návrh byl přitom re-
voluční a povolování staveb zásadně zjedno-
dušoval a urychloval. Dalším faktorem je, že 

není  kde  stavět. Města  zatížená  byrokracií 
nejsou schopná schválit nové územní plány, 
a  otevřít  tak další  plochy  k  výstavbě.  Třetí 
„brzdou“  jsou pak spolky a  sdružení všeho 
druhu,  které mají  možnost  celý  povolova-
cí proces napadat a prodlužovat. A to není 
zdaleka jen otázka bytové výstavby.   

Velkým tématem jsou aktuálně také 
ceny bytů. Proč podle vás tak rostou 
a jaký vývoj v tomto směru dále očeká-
váte? 
ML: To je tak trochu věštění z křišťálové kou-
le. Pravda je taková, že cenu bytů v současné 
době ovlivňuje řada faktorů: inflace, válka na 
Ukrajině,  ceny  energií,  které  se  projeví  do 
cen všech stavebních materiálů a v neposled-
ní  řadě  také Green Deal  s  elektromobilitou. 
Nové  vyhlášky,  normy  a  požadavky  přináší 
do  projektu  velice  komplikovaná  technická 
řešení,  která musíme  splnit,  a  cenu bytu  to 

samozřejmě  zvyšuje.  V  konečném  důsledku 
to všechno zaplatí právě kupující. Proto si do-
volím tvrdit, že ceny nových bytů určitě ne-
půjdou dolů, možná budou chvíli stagnovat. 

PK: Souhlasím, ono ani není kam jít s cenami 
dolů,  protože  náklady  pořád  rostou.  V  po-
slední době se u nás navíc šíří nový trend, kdy 
města a obce začínají po developerech poža-
dovat určitou „lokální daň“ neboli poplatek za 
hrubou podlažní plochu. Když si to přepočte-
te na průměrný byt o rozloze 55 m2, vychází 
to na zhruba 120 tisíc korun. Je to další náklad 
navíc, který se promítá do ceny nových bytů. 

Blíží se konec roku 2022 a začátek roku 
nového. Jaké výzvy v oblasti develop-
mentu čekají STAKO v příštích měsí-
cích a letech? 
PK: Připravujeme velký projekt v Kuklenách, 
Bydlení NA ZÁPADĚ, kde chystáme výstavbu 
zhruba 500 bytů. Dobu  realizace odhaduje-
me na zhruba 10 let. V Kolíně rozjíždíme ještě 
rozsáhlejší  projekt,  tam  by  mělo  vzniknout 
zhruba 700 nových bytů. Průběžně budujeme 
také v Milovicích u Prahy, kde nás čeká po-
slední etapa výstavby tří bytových domů. 

ML: Mimo  to máme  rozpracovaný  i  bytový 
dům  PLACHTAPARK  v  lokalitě  Na  Plachtě. 
Chystáme další rozšíření Hotelu Aldis o druhé 
křídlo, čímž se zdvojnásobí kapacita součas-
ného nového Hotelu Aldis. 

Michaela Mikysková 
 foto: archiv

„Byla to výzva. Dvacet let 
si s tímto prostorem žádný 

investor neporadil.“
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Moje místa
Jsou místa, která na vás dýchnou. Místa, která vás 
chytí za srdce, a  potom místa, která se stanou vaší 
nedílnou součástí. Zjistit, jakému místu propadl dlou-
holetý zahraniční rozhlasový zpravodaj a novinář Petr 
Voldán, byl trochu oříšek, protože přirozeně nešlo jen 
o  jednu destinaci. Která místa tedy nakonec do naší 
rubriky vybral a proč? 
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Někdy v roce 1995 jsme tam šli do dřevěné 
hospody The Dickens Inn, bývalého pivova-
ru z 18.století, na moji první pintu černého 
piva  Guinness.  Později  jsem  se  do  britské 
metropole vrátil na  tři  roky  jako stálý  roz-
hlasový  zpravodaj  a  vracím  se  tam  vlastně 
stále. Téměř pokaždé nevynechám ani ma-
lebnou dřevěnou hospodu, do které prý rád 
chodil i Charles Dickens. 

Jaké je vaše nejoblíbenější místo?
Obávám se, že jen jedno místo asi vypích-
nout  nedovedu.  A  to  nejen  s  ohledem  na 
to, že  jsem zhruba třetinu života prožil ve 
třech dalších zemích. Profese rozhlasového 
zpravodaje mně i rodině umožnila vyzkou-
šet  si,  jaké  to  je  žít  a pracovat několik  let 
v  Londýně, Moskvě  nebo  v  Bruselu.  Když 
k tomu přidám jedenáct destinací v Evropě 
a Asii, kde  jsem měl šanci pobývat opako-
vaně  a  pak  i  nějaký  čas  při  natáčení  tele-
vizních  cestopisných  fejetonů  oblíbeného 
pořadu Postřehy odjinud, pak je volba ještě 
těžší. Dát přednost místům v zadumaném 
Finsku  před málo  známým,  leč  neobyčej-
ným  Walesem,  vynechat  malebnou  Maltu 
nebo svérázné Irsko či snad úžasnou Gru-
zii? A proč přeskočit  třeba  trochu přehlí-
žené Skotsko? Nebo zapomenout na, často 
pouze  přes  stereotypní  atributy,  opěvo-
vané Švýcarsko, které ale dovede zaskočit 

pozoruhodnými  detaily,  či  na  úchvatné 
Savojské Alpy s malebným střediskem Me-
ribel-Mottaret v oblasti Les Trois Vallées? 
Proto  těžká  odpověď.  Tím  spíš,  že  i  na-
vzdory bezpočtu zážitků z cest (nebo vlast-
ně díky nim) zastávám názor, že nejlépe je 
doma. Což je pro mě okolí České Skalice - 
Babiččino údolí, Ratibořice - a k tomu jako 
protiklad - Praha. Nakonec tedy volím (bez 
snižování přitažlivosti ostatních míst) Lon-
dýn, Alpy ve Francii a region Němcové, Ji-
ráska i Čapka…

Vzpomenete si na jejich úplně první 
návštěvu? 
V případě Babiččina údolí, přesněji jen kou-
sek vzdálené Zlíče, dnes součásti České Ska-
lice, je to vlastně nemožné. Protože poprvé 
jsem se u babičky a dědy ocitl ještě v zavino-
vačce a v tom věku si asi nikdo nic nepama-
tuje. Co si  jako první vybavím, to je z časů, 
když jsem už dokázal udělat první kroky. Na 
dvorku domku u kůlniček  jsem seděl u psí 
boudy a „dělil se” s huňatým hafanem o jeho 
příděl potravy v kastrůlku. Přímo v magic-
kém údolí je asi mojí nejsilnější vzpomínkou 
obrázek po splavu běhající Libuše Geprtové 
jako Viktorky při  natáčení Babičky. V Lon-
dýně  to pak byla procházka s  legendárním 
Karlem  Kynclem  v  Docích  svaté  Kateřiny. 

A co francouzské Alpy? 
Přednosti největšího propojeného  lyžařské-
ho  areálu  světa  “Tři  údolí”  ve  Francii  jsme 
premiérově okusili v roce 2005. A od té doby 
jsme  si  kouzlo  mnohokrát  rádi  zopakovali. 
Když  jsme do Mottaretu  v  nadmořské  výš-
ce 1 700 metrů nad mořem vyšplhali autem 
poprvé, netušili  jsme, že nás bude letovisko 
a přilehlá údolí lákat nejen perfektními sjez-

„Londýnskou Tate 
Modern si připomínám 

oblíbeným šálkem espressa 
s uměleckým designem.“

Babiččino údolí

Umění na vrcholcích Savojských Alp

Nejen lyže, ale i místní speciality je třeba 

vyzkoušet. Šálek z Tate Modern

zima 2022/23
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„Když přibalíte Génépi, likér z alpského pelyňku, slabšího 
a sladšího “příbuzného” absintu, neuděláte chybu.“

břehy  vodního  náhonu  při  rudém  západu 
slunce si občas nenechám ujít ani já.

Existuje něco, s čím se rozhodně vy-
platí odtud odjet? 
Londýnskou Tate Modern  si  i  doma  připo-
mínám  oblíbeným  šálkem  espressa  s  umě-
leckým  designem  ze  své  malé  sbírky  šálků 
s  příběhem.  Jak  jsem už  konstatoval,  každý 
má  ovšem  jiné  představy.  Z  Londýna  si  ale 
všichni mohou odvézt nejen nějaký tradiční 
suvenýr,  pro mě  to  je  hořko-sladká  pome-
rančová marmeláda s kousky kůry a britské 
máslové sušenky, ale asi nejcennější jsou zá-
žitky  –  třeba  z  legendárních  muzikálových 
scén.  To  samé  platí  v  případě  Savojských 
Alp. Když navíc k obrazům horských pano-
ramat zafixovaným v hlavě přibalíte přibalí-
te Génépi, likér z alpského pelyňku, slabšího 
a  sladšího  “příbuzného”  absintu,  neuděláte 
chybu.  A  budete mít  doma  francouzská Tři 
údolí podle názvu, ve skutečnosti lyžařský ráj 
ve čtyřech údolích, ještě v létě. Kraj Boženy 
Němcové, Aloise Jiráska i Karla Čapka kolem 
České Skalice si dnes už můžete připomínat 
spoustou zajímavých  suvenýrů. V  tom  jsme 
se hodně polepšili. Ale myslím, že se vyplatí 
odjíždět odtud s přáním nebo rovnou před-
sevzetím znovu sem zamířit. Třeba na kole, 

které si tu můžete i půjčit - pomalu se totiž 
začíná rýsovat i okruh kolem nádrže Rozkoš. 

Proč podle vás stojí za to se na ta místa 
vracet? 
Odpověď bych rád shrnul pro všechna “moje 
místa”,  nejen  pro  tři  tentokrát  podrobněji 
zmíněná.  Pro mě  jsou  jednoznačným argu-
mentem pro návrat kamkoli zážitky, detaily, 
které jinde nenajdete. To je ten magnet. Čas-
to je spojený s tzv. českými stopami ve světě. 
Na Maltě  je  to městečko,  spíš  čtvrť Balzan, 
kde ve slepé uličce na adrese Alley no 2, St. 
Mary Street žila Adina Mandlová, ve Walesu 
bych u moře znovu  rád viděl dům s autor-
skou pečetí Jan Kaplický, v Londýně se těším 
do  obchodního  domu  Fortnum  &  Mason, 
který zdobí unikátní orloj. A nakonec se moc 
rád vrátím ke kořenům (to  je největší argu-
ment) do údolí, kterým pod zámkem Ratibo-
řice teče Úpa…

(red) 
foto: archiv Petra Voldána

dovkami.  Ale  zkušenost,  že  lyže  připnete 
přímo před apartmánem a pak už jen jezdí-
te a  jezdíte bez  jakéhokoli čekání u  lanovek 
a  stejně  nemáte  šanci  vyzkoušet  všech ne-
uvěřitelných 600 kilometrů tratí, byla tehdy 
ohromující. 

Co si žádný návštěvník na těchto mís-
tech nesmí nechat ujít?
Radit v případě Londýna je těžké, každý si ve 
městě na Temži může najít to své podle toho, 
co má rád, co ho baví. Proto je moje reakce 

silně subjektivní, i když ani já nevynechávám 
místa, na která míří  i  lidé, kteří  jsou  tu po-
prvé. Takže nábřeží Temže a Big Ben neboli 
Velký zvon, Tate Modern - muzeum moder-
ního umění v budově bývalé elektrárny a už 
zmíněné  “Kateřinské  doky”,  to  jsou  moje 
stálice. A pak určitě fish and chips… V Savoj-
ských  Alpách  je  příjemné  doplnit  skvostné 
lyžování i uměním, které každoročně připraví 
v letoviscích i přímo u stanic lanovek nějakou 
překvapující  expozici  a  pochopitelně  nelze 
neochutnat  regionální  (na  to  se  tu  hodně 
sází) gastronomické speciality. Chuť  fondue 
ze sýra Beaufort nebo tartiflette - brambor 
zapečených  s  místním  sýrem  Reblochon, 
slaninou, cibulí a bílým vínem budete cítit na 
jazyku ještě dlouho po návratu domů. U Ba-
biččina  údolí  je  to  pro  mě  neopakovatelná 
atmosféra. Ve všeobecně známých “kulisách” 
Starého bělidla, zámku Ratibořice, ale i méně 
zmiňovaného  Loveckého  pavilonu  je  uklid-
ňující toulat se v neexponovaných časech. Jak 
denních, tak pokud jde o roční období. Ranní 
opar  nad  loukami  pod  zámkem,  zasněžené 

Novinář, moderátor, milovník 
kávy, cestovatel a spisovatel 
se narodil se v roce 1953 
v Pardubicích. Po studiích 
žurnalistiky nastoupil do 
rozhlasu v Praze a většinu 
své novinářské kariéry strávil 
v zahraničí. Nejprve jako 
zpravodaj v Moskvě, následně 
v Londýně a poté opět v Moskvě. 
Od roku 1999 také natáčí 
cestopisný pořad České televize 
Postřehy odjinud. 

Petr Voldán 

Životní stylzima 2022/23





32

Životní styl

Druhý nejlepší 
stadion po Slavii
Nejen fotbalová veřejnost v Hradci Králové se konečně dočká vysněného stadionu. Půjde-li vše nadále podle plánu, bude 
v Malšovicích k 30. červnu 2023 dokončena nová multifunkční aréna. Pomalu dvacet let sleduje a osobně o realizaci nové 
arény usiluje Richard Jukl, generální manažer prvoligového fotbalového klubu. „Stavíme nadčasový multifunkční stadion, 
který splňuje všechna naše přání. Po Slavii budeme mít druhý nejlepší stadion,“ říká bývalý ligový fotbalista a nynější šéf klubu. 

Ve vedení fotbalového klubu figurujete 
od roku 2004. Během té doby se mlu-
vilo o několika projektech výstavby no-
vého stadionu. Až nyní nová aréna po-
malu doznává konečné podoby. Jak za 
ty roky vnímáte vývoj realizace? 
Troufám si tvrdit, že po těch všech peripeti-
ích, které jsme absolvovali a kterými jsme si 
prošli, možná stálo za to stavbu oddálit. Ve fi-
nále stavíme nadčasový multifunkční stadion, 
který splňuje všechna naše přání o tom, jaký 
stadion  jsme  v Hradci  chtěli.  Stadion  vyho-
vuje  parametrům  UEFA  kategorie  4.  Může-
me zde hrát zápasy reprezentací  i evropské 
poháry, což ne na každém stadionu u nás je 

možné. Stadionů, které toto umožňují a spl-
ňují, je u nás šest, možná osm. Za nás tedy pa-
nuje maximální spokojenost, byť jsme museli 
zdolat nejedno úskalí. 

V čem bude podle vás nový stadion na 
první pohled výjimečný? 
Zůstanou  ikonická  lízátka.  I  když  se  na  no-
vých  stadionech  už  takové  osvětlení  nedě-
lá a využívá se osvětlení obvodové,  tak  tady 
bude  zachována  dominanta  Hradce,  která 
sem neodmyslitelně patří. Dokonce to ani ne-
budou nová lízátka, ale ta původní, která jsou 
repasovaná. To bude první prvek, který je do-
minantní  pro  architekturu.  Druhým  je  plášť 

stadionu. Obávali jsme se, že za ty peníze ne-
budeme schopni udělat celý obvodový plášť, 
možná jen z  jedné strany, ale nakonec bude 
aréna  kompletně  pokryta  obvodovým  pláš-
těm a vkusně zapadne do prostředí v Malšo-
vicích. 

Často se zmiňuje multifunkčnost nové-
ho stadionu. Jaké akce tedy bude mož-
né v Malšovicích uspořádat?
Onu multifunkčnost je třeba rozdělit na vněj-
ší  a  vnitřní.  Vnější multifunkčnost  je  jedno-
dušší,  protože  jsme  v  malšovickém  areálu, 
máme kousek Orlici, Flošnu,… Toto prostředí 
přímo vybízí k tomu, aby byl stadion využitý 

zima 2022/23
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k pestrým akcím,  jako jsou dožínky, výstavy, 
veletrhy, burzy, festivaly... To vše tady zůsta-
ne zachované a prostor na  tyto akce  je zde 
naprosto  ideální.  Chceme  zde  pořádat  také 
koncerty, ale v omezeném počtu, protože na 
hrací  ploše můžeme udělat  během  jednoho 
týdne  jeden dva koncerty a  to  ještě v době, 
kdy se nehraje fotbal, jinak bude trávník zni-
čený. Zde počítáme s kapacitou až 25 tisíc lidí. 
Koncerty uvnitř  stadionu by byly  v menším 
obsazení do tisíce návštěvníků. 

Dostane se také na další i menší kultur-
ní akce? 
Určitě,  napadají  mne  divadelní  představení, 
promoce… Pro tyto účely bude k dispozici sál 
V.I.P.,  který umožní pořádání firemních akcí 
s kapacitou 800 až 1000 lidí. Mimo kulturně 
společenských akcí vzniknou v útrobách sta-
dionu také tři  tělocvičny, které ale nebudou 
tak  velké.  Mohou  je  využít  pro  cvičení  na-
příklad maminky s dětmi, kurzy jógy a další. 
Tělocvičny nebudou nositelem extra příjmů. 
Hlavní příjem by měl plynout z výše uvede-
ných kulturně společenských akcí. 

Jaké další přednosti stadionu byste vy-
zdvihl?  
Například  světelné  tabule,  které  budou  na 
protilehlých  krátkých  tribunách  a  budou 
tak velké, že se na nich dají přenášet záběry 
z hrací plochy, z koncertů a dalších akcí. Do-
konce budou větší než na Slavii nebo v Plzni, 
když si to porovnáme. V útrobách tribun, kte-
ré  se mohou  otevřít  i  pro  akce  venkovního 
rázu, pak máme prostory s bufetem a sociál-
ním zázemím. Pro partnery bude k dispozici 
zatím 12 skyboxů s možností rozšíření o další 
dva. Veřejnost bude moct využívat outdooro-
vé hřiště na venkovní ploše u vstupu stadionu. 
Okolo stadionu vyroste pomyslný ovál, který 
ovšem bude asfaltový, protože  tartanový by 
se zničil. Plochy kolem stadionu bude možné 
využít k volnočasovým aktivitám a sportování 
Hradečáků. 

Prestiž Hradce Králové tak díky nové 
areně na fotbalové scéně zřejmě výraz-
ně vzroste. Dá se s něčím srovnat? 
Říká se, že nejlepší stadion má Slavia Praha, 
a my jsme v malém provedení Slavia. Nemá-
me u stadionu hotel, ale zázemí, multifunkce, 
skyboxy, oddělená patra, prostory V.I.P.  -  to 
vše stadion obsahuje. Sparta má dnes po pře-
stavbě také už velmi dobrý stadion, ale nemá 
tak  široké  spektrum využití,  jelikož  součástí 
nejsou multifunkční sportoviště. Dále  leten-
ský stadion má jen V.I.P. zázemí, ale severní, 
východní a jižní tribunu nemají možnost pro-
najímat partnerům, zatímco my ano. Napří-
klad v Plzni, kde je stadion také nově postave-
ný, nejsou ani skyboxy, pouze místa pro V.I.P. 

Troufám si tvrdit, že my a Slavia budeme mít 
nejlepší stadion u nás.  

Otevřete stadion i jiným sportům? Na-
příklad hokeji pod širým nebem? 
Nemyslím  si,  že  bychom  tu  byli  schopni 
uspořádat open-air hokejový zápas, protože 
trávník by to už nevydržel. Původně jsme to 
ale zvažovali, dokonce  jsme si o  tom zjišťo-
vali  informace,  co  všechno  by  to  obnášelo, 
ale fotbalová  liga už začíná být také zimním 
sportem,  kdy  kromě  letošního  roku  končíte 
v  půlce  prosince  a  začínáte  v  závěru  ledna. 
Mým  záměrem  a  cílem  je  v  zimním  období 
vybudovat kluziště pro veřejnost. Tedy ledo-
vou plochu s mantinely, kam by si lidé mohli 
přijít zabruslit. Prostorů kolem stadionu bude 
celá řada, ale v dnešní době je tato myšlenka 
z pohledu cen energií asi nedosažitelná.  

Zmínil jste, že fotbalová liga se hraje 
také v zimních měsících. Trávník ur-
čitě bude mít kvalitní vyhřívání, ale co 
fanoušci a diváci. Zahřejí se na novém 
stadionu? 
Prostředí  bude  jednoznačně  komfortnější 
a také teplejší. Zatím tedy nepočítáme s tím, 
že bychom měli vyhřívané tribuny,  jaké mají 
třeba na Spartě a v Plzni, ale i tam se vyhří-
vají  pouze  V.I.P.  prostory.  Realizace  přitom 
není složitá. Stačí namontovat na střešní kon-
strukci zářiče, které prostory zateplí. Je to jen 
o  investici provozního nákladu. V  této době 
ale musíme počkat, až doběhne energetická 
krize, pak o tom můžeme uvažovat. A trávník? 
Ten bude určitě v perfektním stavu i v zim-
ním období. Na stadionu bude teplovodní vy-
hřívání, což je běžný způsob vyhřívání hracích 
ploch. Co se týká další péče v zimních měsí-
cích, je to prosvětlení hrací plochy, kdy vám 
po  trávníku  jezdí  infrazářiče  a  tráva  je  jako 
v létě, krásně zelená.

V dnešní době jsou v kurzu zelené 
energie a další udržitelné technologie. 
Dočká se nějakých i nový stadion? 
Počítáme  například  s  dobíjecími  stanicemi 
pro elektromobily.  Ze  začátku  jich bude  jen 
pár, ale je tady prostor, aby se vybudovala do-
bíjecí stanice řádově pro padesát vozů, které 
by byly k dispozici návštěvníkům utkání pro 
dobití.  Elektrosolární  panely  plánované  ne-
jsou, ani zásobníky, které by stahovaly splaš-

kovou  vodu,  ale myslím  si,  že  až  čas ukáže, 
jestli bude dobré to dodělat. 

Fotbalové kluby se snaží, aby zápasy 
byly společenskou událostí. V Evro-
pě je to běžné. Jak k tomu přistoupíte 
v Hradci?
Počítáme s tribunou pro rodiny s dětmi. Do-
konce mám v hlavě projekt, jak dostat ženy na 
fotbal ve větším měřítku. Počítáme s anketou, 
v níž oslovíme všechny ženy bez rozdílu, jest-
li mají sportovního ducha, co by se jim líbilo 
a přilákalo je přijít na stadion. A my budeme 
dělat všechno pro to, abychom to na stadionu 
byli schopni uskutečnit. Myslím si, že ženy na 
stadion dostaneme. Celkově se kultivovanost 
začíná měnit. Fanoušci už začínají být rozum-
nější,  už  není  tak  rizikové  vzít malé  dítě  na 
fotbal. Viděl jsem to na zápasech se Spartou, 
Slavií  či  Ostravou.  Zápasy  jsou  bez  excesů, 
což doufáme pomůže tomu, abychom mohli 
na  stadionu  v  budoucnu  vítat  víc  a  víc ma-
minek s dětmi. Pak budeme vymýšlet různé 
akce, protože když děti budou rády chodit na 
fotbal, tak bude ráda chodit celá rodina. Sa-
mozřejmě sektor hostů, pro něž musíte vy-
hradit pět procent kapacity, bude ohraničen. 

Pro hradecké hráče bude přechod 
z Mladé Boleslavi, kde nyní hrají domá-
cí zápasy, asi vstupem do jiného světa. 
Na co se mohou těšit? 
V Mladé Boleslavi je malý útulný stadion, ale 
ten  hradecký  bude  o  dimenzi  výš  a  ti  kluci 
tady budou mít opravdu natolik pěkné pro-
středí, že jim nebude nic chybět. Zázemí bude 
běžné jako na stadionech v Evropě. Hráči bu-
dou mít komfort, ať už z pohledu šatny, re-
generace, posilovny... Na střídačce budou mít 
automobilové  sedačky  s  vyhříváním,  kom-
fort bude pro hráče maximální. Jen doufám, 
že  nám  nebudou  chtít  sedět  víc  na  lavičce. 
(smích)  Na  stadionu  bude  také  sport  bar  či 
fanshop.  

Není tedy nic, na co by se při realizaci 
zapomnělo?  
Pro hráče i pro fanoušky bude stadion skýtat 
dostatek komfortu. Nemusíme se bát, že na 
nás bude foukat, pršet a hrací plochu nebu-
deme mít kilometr daleko. Naopak si budeme 
moct  na  ty  kluky  skoro  sáhnout!  Za  ta  léta 
a  množství  projektů,  které  jsme  realizova-
li a v nichž jsme s e snažili vychytat všechny 
chyby  a  eliminovat  nedostatky,  se  nám  po-
vedlo  nadefinovat  prvky,  které  na  stadion 
patří a nesmějí chybět. Samozřejmě je to jako 
s domem, když budete stavět druhý, některé 
věci uděláte  jinak.  Já ale doufám, že tady to 
platit nebude.

(red), foto: archiv 

„Pro partnery bude 
k dispozici zatím 12 skyboxů 

s možností rozšíření.“
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S čím máte spojenou zimu? 
Zima  ve  mně  evokuje  zasněženou  krajinu 
a hory. Mám s ní spojené období, které mám 
velmi rád. Vzpomínám na dětství, kdy  jsme 
chodili  v  noci  sáňkovat  a  vedli  takový  ten 
bezstarostný  život.  Pocházím  z  malé  obce 
Hranovnica  v  Prešovském kraji,  takže  jsem 
se  nalyžoval  opravdu  hodně.  Později  jsme 
chodili  s  celou  rodinou na  lyžovačky k ba-
bičce do Dobšinskej ľadovej jaskynie, kde je 
nádherná příroda a v zimě tam byl vždycky 

aspoň metr  sněhu.  Když  jsem  se  začal  vě-
novat basketbalu, byly zimní měsíce hlavně 
o trénincích a ligových zápasech. Na ostatní 
sporty nebyl čas.  

Jaký byl váš největší zážitek uplynulé-
ho podzimu? 
Začal  jsem  se  více  zajímat  o  basketbalový 
klub  „z  druhé  strany“.  Stále  jsem  byl  ještě 
hráč, ale pomaličku jsem se přesouval do po-
zice sportovního manažera. Bylo to výjimeč-

né období plné seznamování a setkávání se 
s lidmi, kteří za klubem stojí a podílejí se na 
jeho příjmech. Po dvacetileté kariéře u bas-
ketu to byl pro mě silný zážitek. Poznal jsem 
zajímavé lidi, od kterých jsem se hodně na-
učil, a věřím, že mi to pomůže v další práci.

Které cestovatelské místo je vaše nej-
milejší? 
Přiznám se, že příliš necestuji. A když už, bylo 
to vždy ve spojení se sportem. Moc rád jez-

Jak dobře znáte osobnosti našeho regionu? Pár otázek jsme jim položili za vás v tradiční rubrice Quartieru. Co nám na 
sebe prozradil sportovní manažer basketbalového oddílu Královští sokoli Hradec Králové Peter Sedmák?

10 otázek 
pro… 
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Jaký je vás největší kulinářský zážitek? 
Konkrétně  v Hradci  si  vždycky pochutnám 
v Duranu. Pokaždé tam vymyslí a uvaří skvě-
lé  menu,  které  podle  ročních  období  pra-
videlně mění,  a  cokoli  jsem  ochutnal,  bylo 
úžasné.  Na  dovolené  miluji  mořské  plody 
a ryby obecně. Tomu prostě neodolám.

Jaké místo v České republice na vás 
nejvíc zapůsobilo?
Taková místa mám dvě. Tím prvním je určitě 
Praha. Krásné město, které si stejně jako já 
zamilovala i moje snoubenka Monika. Obdi-
vujeme centrum i náplavku. Rádi se prochá-
zíme historickými místy, mosty až na Hrad. 
Druhým  místem  jsou  české  hory.  V  zimě 
vyrážíme na Velkou Úpu  v Krkonoších,  líbí 
se nám ale i v Orlických – hlavně v Českých 
Petrovicích.  Tam  najdete  nádherné  Sruby 
Haida - místo s úžasnou atmosférou a ještě 
lepší kuchyní.  

U vás je to sice trochu nošení dříví do 
lesa, ale jaký je váš vztah ke sportu?
Kromě  basketbalu mě  baví  tenis,  věnuji  se 
fitness a rád chodím koukat na fotbal nebo 
na hokej. V Hradci Králové je sport na vysoké 
úrovni, pořád je na co chodit. Sportu se sna-
žím věnovat každou volnou chvilku. Tvrdím, 
že  je nejen zdraví prospěšný, ale obecně  je 
důležitou součástí našeho života.  

Jaký je váš největší adrenalinový zážitek?
Pro  mě  rozhodně  jízda  na  motorce.  Je  to 

skvělý adrenalin, při kterém si člověk záro-
veň vyvětrá hlavu, a domů se vrátí v maxi-
mální pohodě. Věřím, že po ukončení spor-
tovní kariéry si těch adrenalinových zážitků 
užiju  víc,  protože dokud  jsem aktivně hrál, 
měl jsem je zakázané.  

Jaká je vaše představa ideální dovo-
lené?
Značka  ideál  je  trávit  ji  někde,  kde  je  klid 
a málo  lidí.  Takže  nejlépe  někde  v  přírodě 
nebo rovnou na opuštěném ostrově! Bez te-
lefonu, jen s rodinou. 

(red) 
foto: archiv Petera Sedmáka

dím domů do  rodného  Popradu.  Blízko  leží 
Vysoké  Tatry,  které  jsou  prostě  nádherné, 
a v létě je s rodinou rádi navštěvujeme. Taky 
mám rád Košice, kde žije rodina mé snouben-
ky a kde často a rádi trávíme čas. Co se moře 
týče, nejčastěji míříme do Chorvatska. Petr-
čane, Zadar, Veli Iž, Sveti Filip i Jakov či Bio-
grad na Moru – to vše jsou místa, která jsme si 
zamilovali. V Tribunji máme dokonce známé 
a spoluhráče, se kterým jsem hrával, stále se 
vídáme. Domů jezdíme kvůli rodině, do Chor-
vatska kvůli dětem a zaslouženému oddychu. 

Jaký je váš největší zahradnický 
úspěch?
Za svůj největší úspěch považuji sečení trávy 
a rytí. (smích) Kromě stromků v lese jsem ni-
kdy nic nezasadil a nemám k zahradě žádný 
extra vztah. Rád se ale dívám - obdivuji krás-
né  zahrady  plné  květin,  kde  nechybí  malé 
jezírko. 

Na který moment své kariéry nejradě-
ji vzpomínáte?
Rád  vzpomínám  na  titul  mistra  Slovenska 
s  Interem Bratislava, který se hrál na sedm 
zápasů  proti  týmu  Komárna.  Trénoval  nás 
tehdy  český  lodivod  František  Rón.  Nikdy 
nezapomenu  na  tu  jedinečnou  skvělou  at-
mosféru v obou městech a na neuvěřitelné 
sportovní výkony. Druhý moment, který mi 
uvízl v paměti, byl souboj o třetí místo v Čes-
kém poháru proti Pardubicím. Úspěšně jsme 
ho zvládli a odnesli si bronzové medaile. 

Životní styl

„Na dovolené miluji mořské plody a ryby obecně.
Tomu prostě neodolám.“ 

Narodil se 8. července 1985 
v Popradu na Slovensku. 
Původně začínal s fotbalem, 
až se přes volnočasové hraní 
házené a volejbalu dostal 
k basketu. Se svými 207 
centimetry patřil k oporám 
reprezentace, v roce 2017 
dokonce vyhrál s Košicemi 
Slovenský pohár a z nabídek 
na zahraniční angažmá si mohl 
vybírat. Nakonec u něj vyhrál 
Hradec, kam o rok později 
přestoupil. V současnosti je 
sportovním manažerem klubu 
Královští sokoli Hradec Králové. 
Jeho snoubenka Monika je také 
basketbalistka. 

Peter Sedmák 

zima 2022/23



36

Životní styl

Těžká doba pomáhá 
člověku růst

Jak se s odstupem času ohlížíte za 
obdobím pandemie, kdy byli vaši stu-
denti „horkým zbožím“? 
Byla to složitá a velmi těžká doba. Naši stu-
denti  byli  ze dne na den  vrženi do praxe, 
se kterou sice určitou zkušenost měli, ale 
jen  opatrnou,  vždycky  určitým  způsobem 
řízenou a pod dohledem. Najednou se ocitli 
v  terénu  –  nastoupili  do  domovů  pro  se-
niory,  na  oddělení  nemocnic,  řada  z  nich 

pomáhala na odběrových místech. Zčista-
jasna sloužili dvanáctky, měli noční služby, 
umírali jim pacienti. Když se situace trochu 
uklidnila, požádala jsem je, aby své zážitky 
sepsali.  Byly  to  velmi  silné  příběhy,  které 
mi hnaly do očí slzy, zároveň jsem ale cítila 
velkou pýchu. Klobouk dolů, co zvládli. Můj 
obdiv patří samozřejmě i kantorům, sbor se 
musel naučit řadu nových věcí. Mám oprav-
du štěstí na skvělé kolegy. Také si vzpomí-

nám, že se  tenkrát velmi  řešilo,  jaká bude 
maturita. Původně se navrhovalo, že žádné 
úlevy  pro  tyto  nasazené  studenty  nepři-
padají v úvahu. S tím  jsem se ale nechtěla 
smířit a apelovala na všechny strany včetně 
kraje, ministra i premiéra, aby se přihlédlo 
k  faktu,  že  se  tito mladí  lidé  opravdu  ne-
mohli  legitimně  připravovat  na  maturit-
ní  zkoušku.  Nakonec  jim  byly  prominuty 
didaktické  testy.  Z  toho  jsem měla  dobrý 
pocit – vnímala jsem to jako určité poděko-
vání. Slova jsou sice hezká, ale je třeba svůj 
vděk vyjádřit i činem. Byla to zvláštní, těžká 
doba, která však z našich studentů i kolegů 
dokázala dostat to nejlepší. Těžká doba po-
máhá člověku růst.

V roce 2016 jste získali titul Zdravot-
nické školy roku, o pár let později jste 
zazářili po boku Kofoly a Plzeňského 
Prazdroje v soutěži komunikačních 
projektů Zlatý středník. Co to pro 
školu znamenalo? 
Vždycky jsem se naši školu snažila vést jako 
výjimečnou  instituci.  Jsem  si  vědoma,  že 
jsme dobří,  a  to proto,  že máme štěstí na 

výborné pedagogy  a  snažíme  se  stále  po-
souvat dopředu. Je ale fakt, že rok 2016, kdy 
jsme  titul  získali,  byl  speciální.  Byli  jsme 
první oceněná škola  v historii  této ankety 

V čele Zdravotnické školy Hradec Králové strávila její ředitelka Soňa Lamichová už rovných 20 let. Za tu dobu získala hradec-
ká „zdrávka“ mimo jiné titul Zdravotnické školy roku, prestižní marketingové ocenění i přísnou akreditaci programu Erasmus. 
A zdaleka ještě nekončí, protože jak sama říká – pořád je kam školu posouvat. „Škola by neměla být jen o výuce. Studenty 

je třeba získat, nadchnout a formovat je tak do budoucího profesního života,“ říká. 

„Vždycky jsem se naši
školu snažila vést jako 
výjimečnou instituci.“

Soňa Lamichová se studenty
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a to už nám zkrátka nikdo nevezme. Váhu 
to má. Úspěch ve Zlatém středníku souvisel 
s  novým  vizuálem  a  celkově  komunikační 
strategií,  kterou  jsme  rozjeli  u  příležitosti 
oslav 70  let  školy v  roce 2019. Chtěli  jsme 
škole,  kolegům  a  studentům  dát  nějaký 
dárek. Původně to mělo být jen nové logo, 
ale  nakonec  jsme  změnili  celou  komuni-
kaci a  jsem moc ráda, že  jsme do toho šli. 
Všechny  tyto  události  posledních  let  nás 
mnoho naučily a neskutečně posunuly. Dá-
váme vědět, že máme co nabídnout.  

O profesi zdravotníků se právem říká, 
že je to více poslání než práce. Platí 
to pořád?
Musí to tak být. Nikdo z nás nechce nara-
zit  na  zdravotníka,  který  do  práce  chodí, 
protože  musí.  Všichni  chceme  empatické 
zdravotníky  se  srdcem  na  správném mís-
tě,  kteří  chtějí  a  dokážou  pomoci.  Takové 
osobnosti  se  tady  snažíme  vychovávat. 
Proto  nabízíme  i  spoustu  doprovodných 
aktivit  pro  naše  studenty,  abychom  jim 
rozšiřovali  obzory  a  nabízeli  stále  nové 
podněty – například odborné stáže v cizi-
ně. Osobně jsem velmi pyšná na cestu, kte-
rou jsme v této oblasti ušli. V minulosti se 
realizovaly občasné výjezdy párkrát za rok, 
od  roku  2021  máme  akreditovanou  školu 
pro  programy  Erasmus,  a  tak  každoročně 
dostáváme  peníze  na  odborné  stáže  pro 
studenty i pedagogy. 

Je pro studenty a studentky „zdráv-
ka“ pořád atraktivním oborem?
Myslím,  že  ano.  Paradoxně  nám  v  tom-
to  směru  pomohla  pandemie,  změna  naší 
komunikace  i  aktivní  přístup  k  sociálním 
sítím.  Nemáme  problém  naplnit  střední 
školu, trochu menší zájem je o obory vyšší 

odborné školy, ale tam je velká konkurence 
v bakalářských oborech. Troufám si ale říct, 
že oproti nim u nás nabízíme osobnější pří-
stup.  Jsme zvyklí  provázet  studenty nejen 
teorií, ale i praxí a být u toho, když se z nich 
rodí zdravotníci. Není to o tom hodit člo-
věka do vody a sledovat, jak plave, ale trávit 
s ním čas a pomáhat mu.  

Pyšníte se přes 70 let trvající tradi-
cí vzdělávání a jako jedna z mála škol 
svého druhu jste ještě nepodlehli 
spojování s různými nezdravotnic-
kými obory. Je těžké udržet v tomto 
směru laťku? 
Je pravda, že řada škol ztratila své primární 
zaměření, ale ne proto, že by si to vybraly, 
ale proto,  že  tak  rozhodl  jejich  zřizovatel. 
To  je  důvod,  proč  často  vídáme  zdravot-
ní  školu  spojenou  s  učilištěm  nebo  třeba 
ekonomkou.  Bohužel  se  tak  vytrácí  duch 
těchto  oborů.  Domnívám  se,  že  je  velmi 
důležité, aby škola dýchala jen pro „to jed-
no“.  Jsem  ráda,  že  jsme  se  tomuto  trendu 
ubránili.

Jako ředitelku vás jmenovali v roce 
2002, na škole ale pracujete již od 
roku 1991. Jak se za tu dobu změnila? 
Hodně  jsme  se  posunuli,  zákonitě  nemů-
žeme  zůstat  stejní,  když  se  doba  kolem 
nás mění. Těžko se mi to hodnotí, protože 
zatím nemám potřebný  odstup,  jsem  stá-
le v centru dění. Celý můj profesní život je 
s  touto  školou  spojen.  Začínala  jsem  zde 
jako pedagožka, posléze se stala zástupkyní 
a nakonec ředitelkou. Ačkoli se ve slabších 
chvílích  sama  sebe  ptám,  zda  mám  škole 
ještě co dát. Stále se mi daří nacházet nové 
impulzy a nápady, kam ji posouvat. Je to ne-
konečné hledání nových cest. Samozřejmě 

nesmíme zapomenout, kým jsme byli a kdo 
jsme, ale stejně důležité je dívat se dopředu 
a činit kroky, které nás tam dovedou. 

Co byste škole do budoucna přála, co 
by si ještě měla splnit? 
Udržet se na výsluní je samo o sobě velmi 
těžké. Takže si předně přeji neslevit z na-
šich  nároků  a  růst  –  otvírá  se  celá  řada 
nových vzdělávacích oblastí, ve kterých se 
pedagogové musí naučit orientovat a  zjis-
tit,  jak pracovat  s  žáky  a  rozkrývat  v nich 
jejich nadání a potenciál. Tam je pořád co 
dělat. Přála bych si našim studentům ještě 
víc otevřít cestu k zahraničním zkušenos-
tem. Líbilo by se mi, kdyby každý z nich měl 
možnost alespoň jednou během studia vy-
cestovat a zažít zahraniční stáž. Je to velmi 
ambiciózní cíl do budoucna. Ale nezbytný. 
Nemyslím si totiž, že škola by měla být jen 
o  výuce.  Studenty  je  třeba  získat,  nadch-
nout a formovat  je tak do budoucího pro-
fesního života. A toto je určitě jedna z cest.

Michaela Mikysková 
foto: archiv
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Narodil se 5. května 1987 v Praze. 
Fotbalovou kariéru odstartoval 
ve Spartě v roce 1993. Poté 
hostoval v Kladně a také ve 
Slovanu Bratislava, se kterým 
získal na jaře 2009 mistrovský 
titul. Posléze nastoupil do 
mužstva pražské „Bohemky“, 
zahrál si také za reprezentaci 
a od roku 2020 je kmenovým 
hráčem týmu FC Hradec Králové.  

Jakub Rada
MANŽELKA:  Jsme  spolu  už  jedenáct  let 
a máme úžasný  vztah. Řekl  bych,  že  jsme 
na  sobě  dost  závislí  a  užíváme  si  každou 
společnou  chvíli  nebo  aktivitu.  Obrovsky 
mě  podporuje  v  kariéře  a  já  jsem  jí  za  to 
moc vděčný. 

DĚTI:  Dělají  nám  obrovskou  radost.  Oba 
s  manželkou  jsme  dost  rodinně  založení, 
a tak se snažíme dětem co nejvíce věnovat 
a neustále pro ně vymýšlet nové aktivity. 

RODINA: Mám  štěstí,  že  s  rodiči  i  dvěma 
bratry  nás  pojí  skvělý  vztah  a  snažíme  se 
být  co  nejvíc  v  kontaktu.  Někdy  je  těžké 
najít čas na setkání, ale když to vyjde, o to 
víc si to užíváme. Ať už jde o různé oslavy 
narozenin nebo společné trávení Vánoc. Na 
to se opět moc těším!  

CESTOVÁNÍ:  Činnost,  která  mě  obrovsky 
baví  a  naplňuje.  Když  mám  volnou  chvíli 
od fotbalu, hned vymýšlím, kam pojedeme. 
Mám štěstí, že to baví i manželku. Děti ještě 
nemají na vybranou. (smích) 

PŘÁTELÉ: Se ženou jsme hodně společen-
ští  a  rádi  trávíme  čas  s  našimi  kamarády. 
Užíváme  si  i  organizaci  různých  společ-
ných akcí. Ačkoli  v posledních  letech  jsou 
to hlavně dětské akce. 

DOBRÉ JÍDLO A PITÍ:  Rád  objevuji  nové 
restaurace,  baví  mě  ochutnávat  zajímavá 
jídla. Na druhou stranu rád vařím, takže si 

s  manželkou  dopřáváme  spoustu  dobrot 
doma a často zkoušíme nové recepty. Když 
je  navíc  dobrá  příležitost  a  zároveň  není 
fotbalová sezóna, nevynecháme ani ochut-
návku zajímavého vína. 

FOTBAL A CELKOVĚ SPORT : Vyrostl jsem 
ve  sportovní  rodině,  rodiče  nás  odmala 
vedli  k  všestrannosti.  Pohyb  obecně  mě 
baví  a  snažím  se  ve  volném  čase  aktivně 
provozovat  různé  sporty.  Co  mám  děti, 
snažím se o to samé  i u nich. A moc si  to 
užívám!  

(red), foto: Luboš Lorinc

Fotbalový záložník, hradecké „áčko“, manžel a táta. Bez čeho a koho si neumí představit svůj život pětatřicetiletý kapitán týmu 
FC Hradec Králové Jakub Rada? Zeptali jsme se přímo a tady je jeho sedmička, bez které se zkrátka neobejde.  

Nemůžu žít bez...
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Přesně po deseti letech mění stravo-
vací zóna Futura kompletně svou tvář, 
a to i včetně místa – přesouvá se o pa-
tro výš. Co bylo hlavním impulzem pro 
tuto změnu? 
Hlavním  důvodem  byl  nevyhovující  prostor 
pro stávající food court. Místa bylo málo, ne-
měli  jsme možnost nabídnout našim zákaz-
níkům další zajímavé koncepty, problém byla 
i velmi nízká kapacita k sezení. Kriticky říkám, 
že původní stravovací zóna připomínala spíš 
školní jídelnu - rozhodně to nebylo místo, kde 
byste rádi poobědvali se svojí rodinou či přá-
teli. To se teď změní.  

Co vše nový food court nabízí? 
Určitě  víc  prostoru,  pohodlí,  příjemnou  at-
mosféru  a  nadčasový  design.  Na  návrhu 
interiéru  se  podíleli  renomovaní  architekti 
a  designéři,  kteří  vyšli  vstříc  naší  představě 
o  vysoce  kvalitních  a  přírodních  materiá-
lech, spojení moderního designu a komfortu 
s živou zelení. Chtěli jsme vytvořit různá zá-
koutí a místa jak pro jednotlivce, páry, rodiny 
i partu přátel.  Investovali  jsme do kvalitního 
osvětlení a ozvučení, které dokážeme v prů-
běhu dne přizpůsobit, abychom tak vytvořili 
ideální atmosféru nejen k dobrému obědu, ale 
třeba i k večeři. Velký důraz jsme kladli také 
na úroveň stolování, proto už  u nás nenajde-
te žádné plastové talíře a příbory, ale kvalitní 
servírovací nádoby. Existují  samozřejmě vý-
jimky, které by bez svých typických „kbelíků“ 
ztratily své kouzlo. Cílem bylo vytvořit místo, 
kde se budou naši zákazníci dobře cítit, kde 
se jim bude líbit a dobře chutnat. Je to od nás 
takový malý předvánoční dárek, aby měli kde 
posedět  se  svými  blízkými  nejen  v  předvá-
nočním shonu. 

Na jaká gastronomická lákadla se tedy 
můžeme těšit?  
Chtěli jsme nabídnout od každého něco, pro-
to  jsme vybírali z nejzajímavějších konceptů 
nejoblíbenějších světových kuchyní na našem 
trhu. To se nám myslím podařilo. Osobně se 
asi nejvíce  těším na  japonské Sakura’s Run-
ning Sushi, pak na indickou kuchyni Satyam, 

Futurum v novém
Královéhradecké Obchodní centrum Futurum oslavilo své 22. narozeniny ve velkém stylu. Představilo nové obchody 
a značky, kompletně zrekonstruované multikino a krátce před Vánocemi otevřelo také zbrusu nový moderní food court. „Je 
to dárek pro naše věrné zákazníky,“ říká ředitelka centra Jana Zbořilová a odhaluje, na co se mohou návštěvníci těšit. 

Životní styl

thajskou Pai Thai, korejsko-vietnamský Han-
food a jarní závitky od Wrap&Roll. Samozřej-
mě  nesmím  zapomenout  na  naše  nejoblí-
benější  stálice McDonald’s,  KFC  a  Bageterie 
Boulevard. Myslíme i na ty, co upřednostňují 
čerstvé ovoce a zeleninu, pro ty tu máme ob-
líbený Ugo freshbar a Frutissimo. 

Obecně byl tento rok v historii Futu-
ra plný změn – nové moderní toalety, 
kompletně zmodernizované multikino, 
food court. Jak dvaadvacátý rok fungo-
vání obchodního centra jako jeho ředi-
telka vnímáte? 
Jsem  přesvědčena,  že  jsme  učinili  správná 
rozhodnutí a změny, které si Futurum a jeho 
zákazníci  zaslouží.  Jsou  to  přitom  jen  první 
kroky  k  tomu,  abychom  našim  zákazníkům 
mohli  i  nadále nabízet  to,  za  čím k nám do 
Futura už 22 let chodí – jsme pro ně centrum 
dění. Místo,  kde  se  setkávají  s  přáteli,  dělají 
radost sobě či svým blízkým, odnáší si neza-
pomenutelné zážitky. To bychom chtěli ještě 
více podpořit. Nový food court a toalety jsou 
teprve začátek. V příštím roce budeme ve vel-
kém modernizovat naše obchodní pasáže. Víc 
ale už neprozradím, chceme naše zákazníky 
mile překvapit. Zbrusu nové multikino Cine-
star s osmi sály  je pomyslnou třešničkou na 
dortu, na kterou jsme velmi pyšní. Celý kom-

plex procházel  od  loňského  roku kompletní 
rekonstrukcí,  vznikly  nové  sály  i  foyer. Naši 
zákazníci  si  svojí  věrností  vysloužili  jeden 
z nejlepších komplexů v Čechách s těmi nej-
modernějšími  technologiemi.  Ostatně  jed-
nu novinku jsme přinesli i našim nejmenším 
návštěvníkům –  zábavní  centrum TOBOGA, 
které na ploše přes 2000 m2 otevřelo v příze-
mí vedle vchodu do Tesca.

Můžete prozradit, co vznikne v pro-
storách původního food courtu?
V  přízemí  plánujeme  krásné  designové  ob-
chody, bohužel konkrétní značky zatím pro-
zradit  nemohu.  Jsou  to  ale  značky,  které  si 
naši zákazníci už dlouho přejí! 

Když se ohlédnete zpět, co byla při 
celé realizaci největší výzva? 
Myslím,  že  vůbec  samotné  rozhodnutí,  kde 
nový food court zrealizujeme. Nebylo to vů-
bec  jednoduché,  když  vezmete  v  úvahu,  že 
máme k dispozici určitou plochu, kterou už 
nezvětšíme ani do šířky, ani do výšky. Mám 
štěstí na skvělý tým kolegů, a tak jsme každou 
výzvu zvládli s nadhledem. Držím nám i Fu-
turu palce. Přeji si, aby všechny tyto změny 
naše zákazníky opravdu potěšily, nadále nám 
zůstali věrni a rádi se k nám vraceli.

(red), foto: Jakub Macháček
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„Nejíme proto, abychom žili, ale žijeme proto, abychom jedli.“ Ano, skutečně v tomto pořadí hledí na svět všichni milovníci 
dobrého jídla a pití. Jejich cesty řídí chuťové buňky, touha po připomenutí známého i poznávání nového. Za zážitky u prostře-
ného stolu neváhají vážit dlouhou cestu, ale dobře znají i kvalitu, která se skrývá hned za rohem. Kdyby se měli rozhodnout, 
kde si dopřát svou poslední večeři, možná by věděli hned, a možná by dlouze váhali. Patříte-li mezi gurmány k těm druhým, 
vezme vás Quartier v každém vydání do bistra, restaurace či baru, za které dává celá redakce ruku do ohně.

Poslední večeře: 
Zač je ve Vídni schnitzel

Málokterá  evropská metropole  je  nám  tak 
všestranně kulturně blízká jako Vídeň, gas-
tronomii v to zahrnujíc, a málokteré jídlo je 
tak dokonalým symbolem této blízkosti jako 
řízek či chcete-li schnitzel. Ve Vídni a vůbec 
v celém Rakousku jej dostanete doslova a na 
každém rohu – podobně jako u nás. Ani my, 
ani  Rakušané  si  však  nepřipisujeme  histo-
rické  autorství  tohoto  geniálně  jednodu-
chého, a přesto efektního pokrmu. 

NEMÁTE PARMAZÁN? 
NEVADÍ!

Legenda klade prvopočátky řízku do staro-
věkého Řecka,  odkud  se údajně  rozšířil  do 
Arábie,  Španělska  a  ještě  později  do  Itálie. 
A  jak  se odtud dostal na  stoly  tehdejší  ra-
kousko-uherské  monarchie?  Alespoň  na 
tom máme zásluhu my Češi. Nebo alespoň 
jeden z nás. Když v roce 1848 Josef Radec-

ký z Radče, nejslavnější český vojevůdce ve 
službách monarchie, táhl na Miláno, ochut-
nal zde „cotoletta milanese“, tedy kotletu po 
milánsku. A to nebylo nic jiného než kotleta 
obalená ve směsi parmazánu a strouhanky. 
Z Milána tak Radecký císaři Františku Jose-
fovi  I.  dovezl  nejen  vojenské  vítězství  nad 
dobytým  městem,  ale  i  novou  pochoutku. 
U císařského dvora  sice postrádali  parma-
zán,  ale  zdatně  jej  nahradili moukou  a  va-
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jíčkem. Wiener  Schnitzel  byl  na  světě  a  je 
dodnes králem zdejší kuchyně. 

PROTI PROUDU ČASU
Pro nás Čechy je Vídeň něco jako druhé hlav-
ní město. Ještě pro naše dědečky a babičky 
byla  totiž  císařská  metropole  skutečným 
hlavním městem mocnářství, kam se mnozí 
mládenci a děvčata vydávali na zkušenou, za 
prací, za štěstím nebo za vším dohromady. 
Možná proto tolik z nás pravidelně vyráží do 
města na Dunaji tak trochu v jejich stopách 
za nákupy,  poznáním, památkami,  zábavou 
nebo… gastronomií! V předvánočním a vá-
nočním  čase  navíc  Vídeň  oplývá  neopako-
vatelným kouzlem sváteční atmosféry, která 
dá  vašemu  výletu  další  rozměr.  Ať  už  sem 
vyrazíte autem či vlakem, čeká vás příjemná 
a nijak dlouhá cesta. V našem gastronomic-
kém bedekru pochopitelně vynecháme tipy 
k návštěvě památek a zaměříme se přede-
vším, jak je zvykem této rubriky, na potravu 
pro tělo, konkrétně na poctivý a do zlatova 
smažený kus masa. 

BŮH VÍDEŇSKÝCH ŘÍZKŮ
Ačkoliv  toho  úpravné  restaurace  i  stylové 
hospůdky rakouského hlavního města nabí-
zejí mnohem víc,  řízek  je  tu skutečně krá-
lem. Skutečnou řízkovou institucí je přitom 
rodinná  restaurace  Figlmüller,  která  svůj 
úspěch  založila  na  úctě  k  tradici  a  prosté 
dokonalosti  podávaných  jídel  i  servisu.  Už 
od roku 1905 tu připravují skutečný zázrak 
z plátku vepřové pečeně rozklepaného až na 
průměr  30  centimetrů.  Výsledkem  celého 
procesu  je  zlatavý  zázrak  –  zvenku  skvěle 
křupavý,  uvnitř  báječně  měkký  a  dokona-
le  šťavnatý.  Nemusíte  se  rozhodně  bát,  že 
by se před vás dostalo průhledné a mastné 
cosi, jak se vám to možná někdy stalo u nás. 
Ale tady je Vídeň, tady je Figlmüller, skuteč-
ný bůh vídeňských řízků. Dejte na naši radu 
a  jako  přílohu  ochutnejte  vídeňský  bram-

borový  salát.  S  tím naším má  společné  jen 
jméno. Jste-li milovníky jídel, v nichž si ze-
mitost podává  ruku  s  lehkostí,  budete pří-
jemně překvapeni. Bramborový salát tu totiž 
připravují  pochopitelně  z  brambor,  ovšem 
také  ze  speciální  zálivky,  jejímž  základem 
je rakouský vinný ocet, estragonová hořči-
ce a jemná červená cibulka, to vše zdobené 
nezbytnou snítkou polníčku. Ptáte-li se jaký 

nápoj zvolit, vřele doporučujeme housewine 
zdejšího podniku. Třeba taková sklenka ze-
leného veltlínu (Grüner Weltliner) vás nejen 
báječně  osvěží,  ale  především  nepřeválcu-
je  hlavní  chod  ani  přílohu. Hodnotit  zdejší 
servis by bylo  jako hledat mráčky na  jasně 
modrém nebi: dokonale upravení i oblečení 
profesionálové  kolem  vás  s  plnými  talíři  či 
sklenkami  plují  téměř  v  rytmu  vídeňského 
valčíku, podle nálady  jsou někdy pěkně po 
vídeňsku hovorní a bodří, jindy (taktéž pěk-
ně po vídeňsku) strozí, ale ani tak neslevují 
ani procento ze svého výkonu. 

ORIGINÁL JE JEN JEDEN
Když za katedrálou svatého Štěpána, nepře-
hlédnutelnou  dominantou  celé  Vídně,  jen 
kousek  od  stanoviště  fiakrů  projdete  prů-
chodem  do  vnitrobloku,  přijdete  na místo, 
kde to všechno v roce 1905 začalo. Na adrese 
Wollzeile 5 tu Johann Figlmüller otevřel svou 
první  restauraci.  A  jak  je  ve  Vídni  zvykem, 
najdete  ji  tu  dodnes.  Třetí  generace  rodi-
ny  Figlmüllerů  samozřejmě  nezahálí,  a  tak 
dnes  již provozují  restaurací několik  (jedna 
je  ostatně  hned  za  rohem  v  Bäckerstraße 
a tam vám na přání řízek udělají i z telecího, 
které je někdy uváděno jako ten pravý vídeň-
ský  originál,  jakkoliv  Figlmüller  svůj  věhlas 
získal  skutečně  na  vepřovém  provedení). 
Ovšem ta původní, ta originální restaurace, 
je jen jedna. Právě proto tu v létě i v mrazi-
vých zimních dnech stojí  fronty  těch, kteří 
si  opomněli  rezervovat  své místo,  a  čekají, 
až se některé uvolní. I kdybyste na rezervaci 
zapomněli i vy a museli se zařadit do fronty, 
slibujeme,  že  nebudete  litovat.  Scházejí  se 
tu nejvlivnější lidé Vídně i turisté z druhého 
konce světa. Všichni sem přicházejí nejen za 

250gramovou porcí masa v nezapomenutel-
ném provedení, ale i (a možná především) za 
tradicí a atmosférou.

Emil Stelinger, foto: autor

Životní styl

je o restauracích, barech 
a bistrech nejen z východních 
Čech, kde stojí za to jíst. Máte tip? 
Nebo restauraci? Napište nám na 
redakce@quartiermagazin.cz 

Poslední večeře

„Už od roku 1905 tu 
připravují skutečný zázrak 
z plátku vepřové pečeně.“
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