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Jedno staré čínské přísloví praví, že úspěch dne tkví v jeho ránu a úspěch roku v jeho jaru. Pravdou je, že tohle 
roční období je přímo definicí nových začátků, probuzení a svěžesti. A tak není náhodou, že se právě v tuto dobu 
pouštíme do nových projektů, vymýšlíme neotřelé strategie, plánujeme rekonstrukce nebo rozjíždíme zbrusu 
nový koníček. První sílící paprsky slunce nás zkrátka táhnou ven nejen fyzicky, ale i z ulity vlastních vizí a snů. 
Motivují, inspirují a dodávají energii je realizovat – a to je moc dobře! 

Tuhle jedinečnou atmosféru jsme se proto pokusili vtisknout i do aktuálního vydání Quartieru s pořadovým číslem 
27. Jak jste na našich stránkách zvyklí, vyzpovídali jsme pro vás zajímavé osobnosti východních Čech, které jsou 
význačné na poli podnikatelském, kulturním, sportovním či společenském. Přinášíme tipy, jak si užít jaro v jeho 
nejčistší podobě, kam vyrazit za zážitky i čemu podle nás stojí za to otevřít svou pomyslnou náruč i dveře. 

Když se tedy obloukem vrátíme na začátek, máme pro vás jednu výzvu. Představte si jaro jako to nejkrásnější ráno. 
Jaké by bylo? Pomalé, s hrnkem vroucího čaje nebo kávy pod dekou na prosluněné terase a s pár stránkami knížky, 
na kterou jindy nemáte čas. Nebo naopak v pohybu, při výběhu za východem slunce a s burácející hudbou ve 
sluchátkách? Udělejte si zkrátka to letošní jaro přesně takové, jaké byste si přáli své ráno. Každý den. 

S každým novým dnem totiž přichází chvíle zažít zase něco nového. Nové číslo Quartieru už máte, teď je řada 
otevřít se i všem příběhům, zajímavostem, tipům a inspiraci, které nabízí. 

Přejeme vám báječné jaro!

Monika Staňková
vydavatelka

Michaela Mikysková
šéfredaktorkaQ
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byli velmi talentovaní a moc jsem jim přál, ať 
to dotáhnou co nejdál. Takže jsem si troufal! 
Je pravda, že den po draftu přijeli z televize, 
vytáhli mě po práci na náměstí v Holicích 
a doufali v nějakou dojemnou scénu plnou 
emocí. Tak jsem jim na kameru řekl v pod-
statě to, co vám, a mám pocit, že odjížděli 
trochu zklamaní. 

Vaše cesta k basketbalu přitom nebyla 
vůbec přímá, původně jste volejbalista. 
Co vás přimělo „změnit kurz“? 
Za mého mládí byl basket neznámý sport 
a v Holicích se nehrál. Mě a mé kamarády 
k němu v 6. třídě přivedl tělocvikář. Chytlo 
nás to a rekreačně jsme ho hráli až do devítky. 
Když jsme končili základní školu a vymýšleli, 

jak s basketem pokračovat i na střední, naskyt-
la se možnost hrát v rámci sokolských cvičení. 
Jenže přišla normalizace, což mimo jiné Sokol 
dost negativně ovlivnilo a spoustu dobrých lidí 
z něj muselo odejít. Nakonec jsme si ten basket 
ale opravdu prosadili a o pár let později začali 
uvažovat, že bychom hráli i závodně. Nemohli 
jsme však sehnat trenéra. Když jsme pak jed-
noho přece jen našli, ukázalo se, že hraje vo-
lejbal - tak jsme na něj přesedlali. Hrál jsem ho 
pak zhruba dalších deset let a nakonec skončil 

Někdejší kapitán reprezentace, teprve 
druhý Čech v NBA, držitel řady bas-
ketbalových rekordů. Který z těchto 
pomyslných titulů pro vás znamená 
nejvíc? 
JW: Být druhým Čechem v historii NBA je 
speciální. Kapitáni reprezentace byli a budou, 
rekordy padnou, ale tohle zůstane navždy. 
Vážím si každého úspěchu a všechny jsem 
hodně prožíval, když se ale dívám zpětně, asi 
nejvíc pro mě znamená, že jsem dokázal pře-
kročit hranice vlastního sportu. Nikdy bych 
si nemyslel, že se díky basketbalu dostanu 
na místa, která s ním nemají vůbec nic spo-
lečného, a že mi otevře tolik různých dveří. 
Zároveň je pro mě ohromně cenné zjištění, že 
jsem svým počínáním dokázal inspirovat další 
lidi. Když jsem v roce 2018 končil kariéru, do-
stal jsem zprávu od malé holčičky z Českých 
Budějovic, která mi děkovala, že jsem jí ukázal 
krásy basketbalu a přivedl ji k němu. Toho si 
vážím moc. 

V jednom z rozhovorů jste zmínil, že 
nejraději vzpomínáte právě na mo-
ment, kdy jste byl v New Yorku v prv-
ním kole draftován do NBA. Jak na tuh-
le chvíli vzpomínáte jako otec vy, Pavle? 
PW: Nechci, aby to znělo namyšleně, ale já 
s tím počítal. 
JW: Tak to slyším poprvé. (smích) 
PW: Měl jsem prostě vždycky velké oči. Zá-
mořská NBA byla samozřejmě velké přání, na 
druhou stranu jsem ale vždycky věděl, že má 
Jirka velký potenciál. Když se mi synové na-
rodili, slíbil jsem si, že když o to budou stát, 
umožním jim sportovat, jak jen to půjde. Oba 

kvůli úrazu ramena. Basket byl ale pořád srd-
covka a dál jsme ho hráli aspoň ve volném čase. 
Když jsem pak ve 28 letech končil s volejbalem, 
zase mě to táhlo k basketu, tak jsme se s par-
tou přihlásili do okresního přeboru a následně 
i do krajské soutěže. Brzy jsem pochopil, že 
klíč je v tom vychovávat mládež, a tak jsem si 
udělal trenérský kurz. Mými prvními svěřenci 
byli starší syn Petr a jeho vrstevníci, později se 
přidal i Jirka. 

Jaký byl táta trenér? 
Tvrdý a troufám si říct, že na nás s bráchou 
byl ještě větší pes než na ostatní kluky. Není 
to jednoduché, když se role trenéra a táty pojí 
v jedno, ale rád na ty doby vzpomínám. Byl to 
tak trochu příběh psaný nanečisto, všichni 

jsme se učili za pochodu, občas trénovali na 
parkovišti, protože hala nebyla k dispozici. Je 
to pro mě velká nostalgie. 

Ještě než přišel senzační vstup do NBA, 
vyzkoušel jste si zahraniční angažmá 
ve slovinském týmu Olimpija Ljubljana. 
Byla to pro vás velká změna? 
Měl jsem výhodu, že jsem onen přechod ab-
solvoval až ve dvaceti, někteří spoluhráči od-
cházeli o dva i čtyři roky dřív, takže v tomto 

Píše se rok 2002 a na tehdy dvaadvacetiletého Jiřího Welsche z Holic se upírají zraky celého sportovního světa. V hale 
Madison Square Garden ho právě jako teprve druhého Čecha v historii draftovali do nejprestižnější basketbalové soutěže 
světa NBA, kde si posléze zahrál s Michaelem Jordanem, LeBronem Jamesem či Kobem Bryantem. V Čechách o něm 
bylo ale hodně slyšet už roky předtím, na čemž měl svůj velký podíl basketbalista, trenér a tatínek v jedné osobě Pavel 
Welsch. A přestože Jiří už s profesionální kariérou dávno skončil, dodnes je driblování jejich velké společné téma. „Když 

se sejdeme, o ničem jiném nemluvíme,“ říkají se smíchem. 

Osobnosti čísla

JIŘÍ & PAVEL WELSCHOVI:

Pořád spolu 
driblujeme

„Když přijedu do Slovinska, místní mě i po dvaceti letech 
vítají tak, jako bych byl jeden z nich.“

jaro 2023
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ohledu to bylo jednodušší. Ani žádný kultur-
ní šok se nekonal, přece jen Slovinsko zase 
není tak daleko. Navíc musím říct, že i po 
těch dvaceti letech, když dnes do Slovinska 
přijedu, místní mě vítají, jako bych byl jeden 
z nich. A to jsem tam strávil pouhé dva roky. 
Loni v listopadu jsem byl pozván do Bruselu, 
abych promluvil k Evropské komisi na téma 
sportu, a dalším řečníkem byl prezident 
UEFA Aleksander Čeferin. Přiznám se, že 
jsem do té doby vůbec netušil, že je Slovinec. 
Stál jsem tam tak v předsálí, on vešel, podíval 
se mi do očí a spontánně se se mnou slovin-
sky vítal. Vyprávěl mi, že pochází z Lublaně, 
miluje basket a chodil na naše zápasy. Každý 
návrat do Slovinska je pro mě takovým ma-
lým návratem domů. 

A jak jste ten přechod zvládal po spor-
tovní stránce? Přeci jen v Čechách jste 
byl už ve dvaceti hvězda. 
Po sportovní stránce to byl trochu šok. Hrál 
jsem za reprezentaci, tentýž rok mě vyhlásili 
i nejlepším hráčem domácí soutěže, takže jsem 
byl zvyklý na určité výsadní postavení. V týmu 
Olimpija Ljubljana, což byl tehdy euroligový 
klub, jsem z onoho „výsluní“ spadl a na každém 
tréninku musel bojovat o místo v týmu a minu-
ty na hřišti. To byla pro mě velká změna. 

Měl jste v průběhu synovy kariéry ně-
kdy tendenci mu radit či komentovat 
jeho výkony? Nebo vás to nechávalo 
spíš chladným? 
PW: Chladným mě basketbal nenechává do-
dneška. Když hrál ve Slovinsku, byli jsme se 
na něj podívat jen párkrát, takže zápasů, které 
jsem viděl napřímo, tolik nebylo. Samozřejmě 
jsem všechno sledoval, ale na dálku to není 
ono. Jakmile se přesunul do NBA, prožíval 
jsem to ještě víc, často s ním slavil nebo cítil 
křivdu, ale nějak podrobně jsme to spolu ni-
kdy neprobírali. Když se ale sejdeme, tak se 
pochopitelně o ničem jiném než o basketu 
nebavíme. De facto spolu pořád driblujeme.  

V nejprestižnější basketbalové sou-
těži jste strávil čtyři sezony a zažil 
velké momenty – mimo jiné se na hři-
šti potkával s legendami LeBronem 
Jamesem, Michaelem Jordanem nebo 
Kobem Bryantem. Byla to výzva ustát 
všudypřítomnou pozornost médií a fa-
noušků, ohromný marketing a obecný 
humbuk s tím související? 
JW: NBA je postavena na tvářích a individua-
litách. To pro mě bylo náročné, protože jsem 
pocházel z úplně jiné kultury a prostředí. Při-
šel jsem z Evropy, kde je basket vnímán jako 
týmový a kolektivní sport, a musel se vyrovnat 
s tím, že v Americe je to spíš naopak. Asi jsem 
si na to nikdy nezvyknul, a částečně i proto 
tam strávil vlastně jen čtyři roky. Určitě mám 
ale na co vzpomínat. Byl jsem v týmu s LeBro-
nem Jamesem, navíc v době, kdy přecházel ze 
střední školy. Takže jsem vlastně z první řady 

zažil veškerý „hype“ a vlnu očekávání, která se 
kolem něj nesla a kterou – všechna čest – do-
kázal bezezbytku naplnit. Však se stal nedávno 
nejlepším střelcem v historii NBA. Na co ur-
čitě nikdy nezapomenu, je setkání s Michae-
lem Jordanem. To pro mě byla, je a bude iko-

na, idol, ke kterému jsem vzhlížel, když jsem 
basketbalově vyrůstal. LeBron James ani Koby 
Bryant v mých očích nikdy nebudou tak vy-
soko, protože to byli spoluhráči nebo soupeři. 
Ale Michael byl vzor. 

Za vaše nejúspěšnější období v NBA je 
sportovními novináři považováno an-
gažmá v Boston Celtics. Vnímáte to tak 
i vy? 
Vnímám to stejně. Přitom se to stalo tak 
trochu náhodou – do Bostonu jsem se do-
stal v rámci výměny, kterou jsem absolutně 
nečekal pouhý týden před začátkem sezony 
v říjnu 2003. Každá výměna je sice principi-
álně „o vás bez vás“, častokrát to ale tušíte 
nebo minimálně pracujete s nějakou infor-
mací od svého agenta. V tomhle případě jsem 
se ale jednoho rána probudil a zjistil, že jedu 
z Dallasu do Bostonu. 

Měl jste z toho radost? Přesun do his-
toricky nejúspěšnějšího klubu soutěže 
vás musel potěšit. 
JW: Ani ne, považoval jsem ho za takový „div-
ný klub“. Neměl jsem rád jejich město, hráče 
ani dresy. (smích) Ale jak už to tak bývá, ve 
chvílích, kdy si myslíte, že jste dole a situace 
je špatná, život to zařídí jinak a vyklube se 

z toho životní příležitost. Klub mě skvěle při-
jal, dostal jsem prostor a moc rád na tu dobu 
vzpomínám. Jedna věc je stát se hráčem NBA 
a druhá stát se hráčem, který opravdu hraje 
a je klíčovou součástí týmu. Díky tomu jsem 
samozřejmě změnil názor jak na město, tak 

Osobnosti čísla

Jiří Welsch 

Narodil se v roce 1980 
a pochází z Holic.

Zahraniční angažmá 
odstartoval v týmu Olimpija 
Ljubljana, čtyři roky strávil 
v NBA, posléze se přesunul 
do španělské Málagy, s jejichž 
týmem v roce 2007 postoupil 
do Euroleague Final Four 
- nejprestižnější klubové 
soutěže v Evropě. 

S partnerkou volejbalistkou 
Vendy má dceru a syna.

„Basketbal mi v životě přinesl všechno, co mám,
a je čas mu to začít vracet zpět.“

jaro 2023
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vrátit zpátky. Po pěti letech v Nymburce jsem 
dostal nabídku pokračovat dál, ale rozhodl 
jsem se ji nepřijmout. Přišla příležitost z Par-
dubic, kde jsem s profesionálním basketbalem 
začínal, a vnímal to svým způsobem jako ná-
vrat domů. V okamžiku, kdy jsem ale v Par-
dubicích nastoupil v hale k prvnímu tréninku, 
věděl jsem, že je konec. Že tuhle sezonu do-
končím a pak skončím. Bylo to zvláštně fatální, 
ale svým způsobem neuvěřitelně osvobozující 
rozhodnutí. Najednou to ze mě spadlo, přestal 
jsem přemýšlet o výsledcích, dalších sezo-
nách, najednou jsem vyskočil z toho nekoneč-
ného koloběhu. Musím říct, že to byla sezona, 
kdy jsem si basketbal opravdu naplno užíval.
 
Netáhlo vás to po skončení kariéry po 
vzoru táty také k trénování? 
JW: Ne, protože jsem měl právě v tátovi od-
strašující případ. (smích) Během kariéry jsem 
o tom přemýšlel, ale nakonec jsem to zavr-
hl. Trenérství by pro mě představovalo vést 
podobný styl života jako posledních dvacet 
let a to jsem nechtěl. Dokonce si myslím, že 
bych to měl ještě těžší, protože jako hráč při-
jdete, odtrénujete a jdete domů, kdežto tre-
nér musí trénink připravit, odvést ho, vyhod-
notit, analyzovat soupeře a tak dále.  

Jaké jsou vaše plány a vize do budouc-
na? Pořád se točí kolem basketu? 
PW: Je mi 68 let, děti trénuju skoro 40 let, 
celý život se motám kolem basketu. Každý 
rok od poloviny září až do května trávím vět-
šinu volna v tělocvičně – a to včetně víkendů. 
Manželka to se mnou naštěstí ještě nevzdala 
a celou dobu mě podporuje. Díky tomu, že 
se pohybuju mezi mladými, se pořád mladě 
cítím, a ačkoli tělesná schránka sice postup-
ně chátrá, chtěl bych pokračovat. Trenérské 
řady v Holicích nedávno rozšířil můj starší 
syn a další kolegové, takže jsem dostal nový 
impulz pro další práci. Dokud to půjde, rád 
bych se basketu věnoval a posouval ho dál 
nejen u nás v Holicích.
 
JW: Můj život je s basketbalem spojen dál. 
I když věci, kterým se věnuji, se dějí trochu 
dál od hřiště. To mi tedy nechybí a ani ne-
mám potřebu se na něj vrátit. Za poslední rok 
jsem hrál basket dvakrát – jednou při exhi-
bici Ivana Trojana a podruhé na tradičním 
holickém vánočním turnaji. Oboje to byly 
poměrně bolestivé zkušenosti. (smích) Přes-
tože návrat neplánuji, chci se basketu věno-
vat i v budoucnu. Ta hra mi v životě přinesla 
všechno, co mám, a hledám tu nejlepší for-
mu, jak jí to vrátit zpět. Myslím si, že jsem ji 
možná už našel, a hodlám se jí držet. 

Michaela Mikysková 
foto: Ondřej Šlambora a archiv

na tým a časem i na ty zelené dresy. V Bos-
tonu silně dbají na tradice, takže v době, kdy 
ostatní kluby modernizovaly, co mohly, oni se 
konzervativně drželi svého - včetně tradič-
ních dresů ze 70. let. Všude jinde se rozmáha-
la vlna entertainmentu, na zápasech nechy-
běly roztleskávačky – to bylo v Bostonu tehdy 
něco nepředstavitelného. Tam se chodilo na 
basket kvůli basketu, ne kvůli zábavě. Dnes 
můžu říct, že právě v Bostonu jsem zažil nej-
poučenější publikum vůbec, místní rozuměli 
hře a dokázali ji ocenit. Jinde fanoušci přijdou, 
položí si na klín krabici popcornu a tleskají 
až v momentě, kdy je k tomu vyzve nápis na 
kostce. To ale není podstata hry. Takže na-
konec to, co jsem původně vnímal negativně, 
jsem v závěru jako hráč ohromně ocenil.  

Když jste poté po čtyřech sezonách od-
cházel z NBA a přijal nabídku ze Špa-
nělska, nebylo vám to líto? 
JW: Naopak jsem to vnímal pozitivně, pro-
tože jsem si to tak napůl vybral. Proč napůl? 
Měl jsem možnosti pokračovat v NBA, ale 
byly to nejisté, negarantované kontrakty. 
Oproti tomu nabídky z Evropy přicházely 
opravdu zajímavé a z těch nejlepších klubů. 
Můžu tak s čistým svědomím a klidným srd-
cem říci, že to byla moje volba a nikdy jsem 
toho nelitoval. Ani jsem se nikdy nepokoušel 
do NBA vrátit. Vnitřně to pro mě byla uzavře-
ná kapitola. 

PW: Přiznám se, že já to úplně pozitivně ne-
vnímal, ale bylo to tím, že jsem neměl všech-
ny informace. Říkal jsem si, že tam mohl ještě 
čtyři roky vydržet, ale šel by z klubu do klubu 
a dost času by možná strávil na lavičce. Bylo 
by to takové přežívání. Na druhou stranu 
být součástí NBA je pro Čecha prostě něco! 
Úplně ale rozumím tomu a respektuji, že po 
sportovní stránce chtěl víc a to mu Evropa 
mohla nabídnout. Nijak jsem mu do toho ale 
nemluvil. Nakonec si vybral španělskou Má-

lagu a my měli se ženou radost, že ho bude-
me mít blíž a pravděpodobně nám v Evropě 
už zůstane. 

To se vlastně splnilo, dokonce jste se 
v roce 2012 vrátil i do Čech a nastou-
pil za tým Nymburka. Jaký to byl pocit, 
prohánět se po letech zase po tuzem-
ských hřištích?   
JW: Kdybyste se mě dva, tři roky předtím 
zeptala, jestli se ještě někdy vrátím do Čech 
hrát basketbal, tak bych vám odpověděl, 
že jste se asi zbláznila. Ale člověk míní, ži-
vot mění. Tohle období pro mě bylo hodně 
specifické i v osobní rovině. Po 14 letech mi 
skončil vztah včetně osmiletého manželství 
a ani basketbalově to nestálo za nic. Cítil 
jsem silnou únavu až vyhoření a v roce 2012 

stál na křižovatce, bylo to buď, a nebo. Buď 
se objeví výzva, která mě zaujme, nebo v dva-
atřiceti úplně skončím. Návrat domů se v tu 
chvíli paradoxně jevil jako ideální řešení. Na-
šel jsem v tom výzvu, kterou jsem hledal, a ve 
finále i motivaci pokračovat.  

Zaznamenal jste, že by se s návratem 
Jiřího zpátky do české ligy a s úspě-
chy dalších tuzemských basketbalistů 
u nás zvedl zájem o tento sport? 
PW: Předpokládal jsem, že když se Jirka do-
stal do NBA, získá basket větší pozornost 
v médiích a do tělocvičen se nám pohr-
nou davy dětí. To se nestalo. Řekl bych ale, 
že posledních pět let se basket dostává do 
podvědomí více, a to především díky úspě-
chům národního týmu na mistrovství světa 
a olympijských hrách. Řekl bych, že dnes je 
basketbal pomyslným třetím sportem v Čes-
ku - hned za hokejem a fotbalem. Pro mě je 
to samozřejmě pořád málo, ale myslím, že se 
to zlepšuje. 

Profesionální kariéru jste ukončil 
v roce 2018, přesně po 22 sezonách. 
Bylo to lehké rozhodování? 
JW: Nebylo. Jsem typ člověka, který má ten-
denci věci komplikovat a zapojovat logiku 
tam, kde není potřeba. Jsou ale chvíle, kdy se 
spolehnu na vnitřní pocit, a zrovna to byl ten 
případ. Najednou jsem cítil, že nastal správný 
moment, a zažil takové déjà vu jako při odcho-
du z NBA – taky jsem to rozhodnutí už nechtěl 

Osobnosti čísla

Pavel Welsch 

Narodil se v roce 1954, žije 
v Holicích na Pardubicku.

Během studií se věnoval 
basketu i volejbalu, posléze si 
udělal trenérský kurz a skoro 
40 let v Holicích trénuje 
basketbalovou mládež.   

Má dva syny, starší Petr také 
propadl basketu, v minulosti 
hrál za reprezentaci a nyní 
trénuje.

„S tím, že to Jirka jednou 
dotáhne do NBA, jsem 

počítal. Měl jsem vždycky 
velké oči.“

jaro 2023
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Předvánoční setkání u příležitosti vydá-
ní zimního čísla Quartieru jsou vždycky 
o něco víc speciální – vládne adventní at-
mosféra, ve vzduchu voní svařák a z oken 
září sváteční světýlka. Zkrátka magický čas! 
Vítání posledního čísla roku s dvěma dvoj-
kami na konci bylo tentokrát ještě okoře-
něno jedinečným a nepoznaným místem 
našeho tradičního setkání. Sešli jsme se to-
tiž v té době jen pár týdnů otevřeném buti-
ku Hodinářství Bechyně na Velkém náměstí 
v Hradci Králové. Citlivě zrekonstruované 
historické prostory budovy v sousedství 
Katedrály svatého Ducha doslova čarovaly 
a křest si nenechala kromě našich partne-
rů a podporovatelů magazínu ujít ani řada 
významných osobností. Jednou z nich byla 
tvář zimního vydání herečka Tereza Vodo-
chodská nebo spolumajitelka Hodinářství 
Bechyně, dcera slavného zakladatele znač-
ky Lenka Bechyňová. Hosté si kromě ple-
jády luxusních hodinek světově proslulých 
značek mohli vyzkoušet delikátní hodinář-
skou práci a ochutnat vynikající raut. Jsme 
maximálně vděční a už teď se nemůžeme 
dočkat dalšího společného setkání!  

(red), foto: Jakub Misík

Magický čas 
nových začátků

Quartierjaro 2023



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. 2023 – 1. 3. 2024



Letošní rok je pro značku A-styl svým 
způsobem přelomový – po Hradci 
Králové otevíráte pobočku v Olomou-
ci. Proč právě tam? 
Část naší klientely pochází z Moravy, proto 
jsme jí chtěli nabídnout onen komfort, že už 
za námi nebudou muset dojíždět do Hrad-
ce. Do budoucna máme samozřejmě ambice 
otevřít se také místní klientele. V první vlně 
začneme s projekcí, která se v Olomouci 
otevře na konci března. Důvod je prostý - 
potenciální noví klienti, se kterými budeme 
spolupráci rozjíždět, potřebují nejprve prá-
vě její služby. V Hradci má zázemí realizace, 
která ale funguje v těsném kontaktu právě 
s projektanty. Jsou to spojené nádoby a stej-
ným způsobem chceme postupovat i v rám-
ci naší moravské pobočky. Jakmile přijde ten 
správný čas, rozšíříme tamní nabídku i o re-
alizace. 

Často zmiňujete, že A-styl group je ro-
dinná společnost. Pracují v ní členové 
vaší rodiny a tvoří domovy na míru 

jiným rodinám. Nebojíte se, že nová 
pobočka DNA firmy v tomto smyslu 
nenávratně změní? 
Právě naopak. Vnímám to v tomto směru 
jako lepší krok, než zůstat pouze v Hradci 
a přirozeně růst „do většího“, tedy začít pra-
covat pro větší klienty – developery, korpo-
race. Když budeme disponovat sítí poboček 
ve více městech, dokážeme snadněji udržet 
kolektiv pracovníků a zajistit, aby prostředí, 
které vytvoříme, nepůsobilo korporátně, 
ale stále rodinně. Klienti tak budou pořád 
jezdit do příjemné kanceláře, do „své“ loka-
lity a zároveň pracovat s lidmi, které znají. 
Jinak by přestalo platit tvrzení, že naše ro-
dina tvoří domov vaší rodině. Samozřejmě 
si uvědomujeme, že ta linie je velmi tenká, 
proto jsme si na přípravách dali záležet. Ko-
legové, kteří budou pod naší značkou pra-
covat v Olomouci, předtím stráví tři měsíce 
s námi v Hradci. Aby si zažili, jak fungujeme, 
komunikujeme, a pochopili, jaké hodnoty 
jsou pro nás důležité a jak je aplikujeme. 
Nábor nových kolegů trval několik měsíců, 

povedlo se nám vybrat skutečně nadšené 
lidi, kteří v naši filozofii věří a nezdráhají se 
na čtvrt roku přesunout 140 kilometrů na 
východ. Navíc sama pocházím z Olomouce, 
a pomyslně se tak vracím na místo, kde jsem 

se narodila a kde žije i velká část mé rodiny. 
Tudíž i po této stránce bude nová pobočka 
silně rodinná. Znám místní prostředí a jsem 
přesvědčená, že tam náš koncept bude dob-
ře fungovat. 

Nová pobočka je určitě nejvýrazněj-
ší změnou, ale ne jedinou. Co je ještě 
v plánu? 

Nový vizuál, rozšíření týmu, portfolia služeb a především zbrusu nová pobočka na Moravě. Projekční a realizační spo-
lečnost A-styl group z Hradce Králové čeká nabitý rok plný výzev. Tou největší je však přes veškerý růst a vývoj zůstat 
v nejlepším slova smyslu stále firmou rodinnou, kam lidé rádi jezdí a pracují s profíky, které znají. „Samozřejmě si uvě-
domujeme, že ta linie je velmi tenká, proto jsme si na přípravách dali záležet,“ říká majitelka a šéfprojektantka A-styl 
group Michaela Ondřejka Menoušková. Čím ji „Perla Hané“ podnikatelsky učarovala a proč se rozhodla zaměřit na 

vzdělávání svých klientů i neodborné veřejnosti, prozrazuje v rozhovoru.  

„Klienti tak budou pořád 
jezdit do příjemné kanceláře, 
a zároveň pracovat s lidmi, 

které znají.“

A-styl rozšiřuje rodinu 
do Olomouce
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Byznys

Jednou z výzev jsou úpravy naší vizuální 
identity, nové promo materiály včetně no-
vého webu, který patří dlouhodobě mezi 
priority a měl by být hotový na jaře. Chce-
me klientům jeho prostřednictvím ukázat, 
jak jsme za poslední roky vyrostli a rozšířili 
portfolio – například o návrhy a realizace in-
teriérů, zahrad, ale také v oblasti úklidového 
servisu nebo vzdělávání. To je pro letošní 
rok u nás velkým tématem, protože bude-
me rozjíždět projekt A-styl akademie. Jeho 
primárním záměrem je edukace neodborné 
veřejnosti v oboru výstavby a projektování 
staveb. Částečně jsme ji představili už loni 
vydáním několika vzdělávacích materiálů 
na téma dodatečného povolování černých 
staveb. Našim cílem je nabízet e-booky se 
základními informacemi zdarma, které mezi 
laiky přispějí k větší informovanosti a vůbec 

nastolení společenské debaty, ale zároveň 
také odbornější placené publikace. Stěžejní 
pak budou workshopy pro malé skupiny, kde 
podstatně víc do hloubky rozebereme téma-
ta a zájemci se budou moci ptát na konkrétní 
dotazy či situace. 

Jaká témata máte konkrétně na mysli?
Těch je v našem oboru na stole celá řada. Čím 
vůbec začít, když se rozhodneme stavět? Co 

si dopředu zjistit, připravit a co si rozhod-
nout, než oslovíme projektanta, ale i jak si 
srovnat finance. Spousta klientů má bohužel 
pořád velmi naivní představu o tom, za kolik 
v současnosti postaví svůj vysněný dům i za 
kolik pořídí naši projekční a inženýrskou čin-
nost. Poradíme jim, jak správně pracovat tře-
ba s hypoteční kalkulačkou nebo jak plánovat 
tzv. udržitelné bydlení. 

Jaké projekty máte pro rok 2023 v plá-
nu – na čem s týmem aktuálně pracu-
jete?
Naší doménou je rodinná výstavba, v součas-
nosti tedy pracujeme na šesti projektech ro-
dinných domů kolem Hradce Králové a Par-
dubic. Vzhledem k tomu, že je aktuálně na 
trhu cítit menší poptávka po novostavbách 
a naopak větší po rekonstrukcích, vzdělává-

me se více i v této problematice. Především 
co se týče snižování energetické náročnosti 
budov včetně nabídky vyřízení dotací v tom-
to oboru – ať už se jedná o zateplování, vý-
měnu zdroje a tak podobně. Velmi zajíma-
vý projekt jsme rozjeli také na Šumpersku. 
Oslovil nás klient se stavebním povolením 
v krásné, rozlehlé lokalitě, kde podle pů-
vodního projektu mělo vyrůst skoro dvě stě 
investičních bytů a řadových domů. Klient 

však měl vizi koncept předělat tak, abychom 
do pohádkové lokality Jeseníků místo rekre-
antů přitáhli rodiny. Původní plán tedy pře-
pracováváme na atraktivní lokalitu určenou 
k rodinnému bydlení se zhruba padesátkou 
rodinných domů. Cílem je vytvořit zajíma-
vý projekt, který zapadne do lokality a bude 
víc souznět se záměry obce. Chceme, aby se 
jednalo o udržitelné rodinné bydlení, které 
bude energeticky nízkonákladové a ideálně 
zcela soběstačné. Naším cílem je vybudovat 
místo, které bude důkazem, že krásné a pří-
jemné projekty nemusí růst jen kolem Prahy, 
ale i v lokalitách, kde se to možná na první 
dobrou nečeká, ale které to potřebují a pře-
devším si to zaslouží. 

V létě začne platit nový stavební zákon. 
Co se pro vás a kolegy z A-styl group 
změní? 
Hodně záleží, co ve finále skutečně vzejde 
v platnost a co se potenciálně ještě může 
změnit. Je to hodně živý materiál a už teď 
víme, že některé jeho části budou mít odlo-
ženou platnost na léto 2024. To je případ tře-
ba již zmiňovaných černých staveb. V obecné 
rovině se ale pro nás příliš nezmění, jedná se 
spíš o drobné odchylky právního charakteru 
nebo náležitosti stran povolování. Koncový 
klient si jich v běžné praxi nevšimne. Osobně 
nový stavební zákon nepovažuji za takovou 
revoluci, jaká se od něj očekávala. Pořád to 
bohužel neznamená, že se budeme radovat 
ze stavebního povolení do 30 dnů od dopra-
cování projektu. 

Michaela Mikysková, foto: archiv

„Nábor nových kolegů trval několik měsíců,
povedlo se nám vybrat skutečně nadšené lidi.“

jaro 2023



SIGNA PUMPY: 
Čerpáme ze  

stoleté tradice
Máte doma čerpadlo? A máte k němu účtenku? Tak si ji schválně pozorně prohlédněte. Velmi pravděpodobně se na ní totiž 
vyjímá adresa hradeckých Signa Pump. Bez přehánění dnes už legendární prodejce čerpací techniky a příslušenství ve městě 
navazuje na skoro sto let dlouhou tradici a v posledních letech píše novou, svěží kapitolu. Ta vyvrcholila letos na jaře, kdy se 
prodejna přestěhovala z Pražské do Dvorské ulice. „I když se řada věcí mění, pořád platí, že u nás najdete odborné poradenství 
a vždy si odneste čerpadlo, které potřebujete,“ říká zástupce další generace ve vedení Signa Pump Pepa Vích. 

Po dlouhých 15 letech opustily Signa 
Pumpy Pražskou ulici a přestěhovaly 
se do Dvorské. Co vás k takové změně 
vedlo? 
Když nad tím tak přemýšlím, stěhujeme se 
zhruba po stejné době jako kdysi od Prioru 
do Kuklen. Ne tedy, že bychom za 15 let měli 
v plánu další přesun. (smích) Ty důvody byly 
v podstatě tři: jedním finance - zkrátka jsme 
šli na místo s nižším nájmem. Druhým je fakt, 
že původní areál byl z větší části ubytovna, což 
s sebou přinášelo různé komplikace od par-
kování přes zamykání prostor až po problé-

my s odpadky. My jsme přitom chtěli úroveň 
prodejny pozvednout a dopřát zákazníkům 
příjemné prostředí. I když jdou v uvozovkách 
jen do železářství. Třetím důvodem pak byla 
určitá změna naší strategie. Chceme se víc za-
měřit na služby servisu a naše e-shopy, čemuž 
je nová prodejna víc přizpůsobena. Vznikl na-
příklad samostatný prostor pro balírnu. 

Co tedy nová prodejna nabízí? 
Z pohledu zákazníka se toho příliš nemě-
ní. I když paradoxně jsme nyní blíž centru. 
Prodejna je menší, ale v moderním designu. 

Vybudovali jsme také nezávislý servis, takže 
zákazník už nemusí pobíhat prodejnou mezi 
čerpadly a shánět technika. Samozřejmostí je 
pohodlné parkování. Chápeme, že doba, kdy 
lidé přijeli na kole a hodili si vodárnu na nosič, 
je nenávratně pryč. (smích) 

Signa Pumpy v Hradci Králové existují 
víc než třicet let, navazují však na skoro 
stoletou tradici prodeje čerpací techni-
ky ve městě. Jak se vám vstupovalo do 
firmy s takovým odkazem? 
Měl jsem z toho pochopitelně respekt a bál 
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se, abych ji během pár měsíců nepoložil. Čas-
to se stává, že generační výměna firmu velmi 
zatíží. Konkrétně v našem oboru jsem to za-
žil už několikrát. Naštěstí u nás to proběhlo 
hladce - věřím, že 20 let, které jsem strávil 
jako zaměstnanec na různých pozicích, mi 
hodně dalo a v konečném důsledku i pomoh-
lo. Měl jsem velkou výhodu, že oba předchozí 
spolumajitelé – můj otec i jeho společník - už 
jsou v důchodu a byli rádi, že jsem převzal 
pomyslné otěže. Odkaz je to každopádně 
krásný, čerpadla se v Hradci prodávají při-
bližně od roku 1930 a já jsem pyšný, že na to 
můžu navázat. Na první pohled se to nezdá, 
ale každý nákup čerpadla je vysoce individu-
ální záležitost a běžný zákazník si ho neumí 
vybrat. Spousta lidí pro něj vyrazí do hobby-
marketu a pak jsou zklamaní, že nefunguje, 
jak si představovali a jak potřebují. To u nás 
nehrozí, protože dokážeme odborně poradit. 
Máme zkušenosti, potřebné znalosti a práce 
nás baví. 

Součástí Signa Pump jste od roku 2019. 
Jak zpětně vzpomínáte na své začátky 
a výzvy s tím spojené?
Bylo to kruté, šel jsem do neznáma. Na jednu 
stranu jsem se rád zašíval v kanceláři, protože 
kromě prodeje jsem převzal také marketing, 
ale pochopitelně jsem musel i do provozu 
mezi zákazníky. Zácvik na prodejně probíhal 
tak, že jsem chodil za služebně starším kole-
gou a poslouchal, poslouchal a… poslouchal. 
Něco si dopředu načíst bohužel moc nefun-
guje, protože nejdůležitější při prodeji je ze 
zákazníka dostat informace. Spoustu lidí ani 

nenapadne, na co by se měli ptát, co zvážit 
a na co si dát pozor - a od toho jsme tu my. 
V našem oboru zdaleka neplatí, že silnější 
čerpadlo rovná se lepší čerpadlo. Další vý-
zvou bylo seznámení se s dodavateli a budo-
vání nových vztahů. Dodneška vlastně sedím 
na více židlích zároveň, s tím jsem však počí-
tal. Budu se opakovat, ale velkou výhodou je 
podpora bývalých majitelů, jejich otevřenost 
a pochopení, že některé věci je třeba změnit. 
Neříkám, že mě někdy nenechají se výchovně 
spálit, ale to k tomu patří. 

Sortiment čerpadel zrovna nezapadá 
do oné „atraktivní škatulky“ snadno 
prezentovatelných produktů a služeb. 

Jak k tomu jako šéf marketingu přistu-
pujete? 
Je pravda, že neprodáváme potěšení a nevíte 
o nás do doby, dokud vám teče voda z ko-
houtku. Po marketingové stránce je to u nás 
opravdu složité. Založili jsme proto ještě jed-
nu značku, která funguje výhradně v online 
prostoru a kde nabízíme širší nabídku než na 
prodejně v Hradci, s čímž se pojí i lepší cena. 
Hodně také využíváme různých reklamních 
kanálů - chceme být vidět a snažíme se bu-
dovat asociaci, že čerpadlo rovná se Signa 
Pumpy. To se nám myslím daří, protože po-

slední reklama na čerpadlo, kterou jste moh-
la vidět v televizi, byla ta naše. Bohužel tedy 
běžela v době, kdy zrovna čtrnáct dní pršelo. 
(smích) Tvoříme také různá edukativní videa 
na sociální sítě. Naše poselství je jasné: jsme 
tady, rozumíme tomu, a když budete něco 
potřebovat, můžete se na nás s důvěrou obrá-
tit. Pořád si totiž myslím, že nejlepší reklamou 
je spokojený zákazník. 

Zboží, které nabízíte, zároveň nepatří 
mezi rychloobrátkové. Přece si jen člo-
věk čerpadlo nepořizuje každý rok. 
Je to tak, náš typický zákazník je muž ve věku 
od padesáti let a výš, a tak je na místě zamě-
řit se i na mladší generaci, ideálně třicátníky, 
kteří si staví vlastní dům. Typicky si takový 
člověk potřebuje koupit čerpadlo nebo vo-
dárnu a k tomu možná ještě hadici. Pak ho ale 
pět, deset let neuvidíme - dokud se mu něco 
nerozbije. Tak to prostě je, zákazníci nám 
často vypráví, že poslední čerpadlo si koupili 

u nás v době, kdy jsme ještě sídlili v Chelčic-
kého ulici. Naší strategií je tedy dlouhodobě 
budovat povědomí o firmě a v momentě, kdy 
zákazník potřebuje, být pro něj první volbou. 
Těší mě, že čím dál častěji k nám míří naku-
povat také ženy.

Přestěhování hradecké prodejny je no-
vou kapitolou v historii firmy. Ale urči-
tě ne poslední. Co chystáte dál? 
Chceme se zaměřit na servis, protože cítí-
me, že poptávka po službách bude růst. Pryč 
je „doba kutilská“, kdy si lidé dokázali vět-

šinu věcí vyrobit, zprovoznit nebo opravit 
sami. Proto bychom do budoucna rádi po-
sílili servisní tým natolik, abychom dokázali 
poskytovat ještě flexibilnější a komplexnější 
služby v oblasti servisu na zavolání. Další vý-
zvou je práce na naší druhé značce - e-shopu, 
který se v současnosti pyšní největší nabíd-
kou čerpadel v České republice. Máme ambici 
jej rozšířit i do okolních zemí. Také se chceme 
vrátit k velkoobchodu. Určitě ne z pohledu 
kompletního sortimentu, ale co se týče čer-
padel máme opravdu nejbohatší nabídku. 
Chceme dát jednotlivcům i velkým firmám 
vědět, že jsme tady a že u nás seženou všech-
no, co potřebují. Tak, jak to fungovalo dřív. 
V tomto ohledu nás tedy čeká takový návrat 
ke kořenům. Třešničkou na dortu by pak byla 
prodejna ve vlastní budově. Ale to je zatím 
opravdu v rovině přání a snů. 

Michaela Mikysková 
foto: Ondřej Šlambora, archiv Jaroslava Hrůzy 

„Nevíte o nás do chvíle, 
dokud vám teče voda 

z kohoutku.“

„Pryč je ‚doba kutilská‘, kdy si lidé dokázali většinu věcí 
vyrobit, zprovoznit nebo opravit sami.“
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Outdoorové vaření je fenomén doby. Za-
žívá nebývalý rozkvět. Venkovní kuchy-
ně rostou na terasách hotelů i restaurací 
a čím dál častěji si je buduje i soukromá 
klientela. Čím to podle vás je? 
Daleko víc než v minulosti hledáme vztah 
s přírodou. Chceme venku sportovat, odpo-
čívat a v neposlední řadě i vařit. Již několikrát 
jsme v Quartieru zmiňovali náš slogan „Za-
hrada je váš pátý pokoj“. Jaký je rozdíl mezi 
vařením doma a venku na zahradě? Podle 
mého zásadní. Vaření doma je někdy nutnost, 
povinnost, práce… Vaření venku, na zahradě, 
navíc třeba s přáteli, to je zážitek, zábava.  

Na co se při budování takové „venkovní 
kuchyně“ zaměřit – co zvážit, na co si 
dát pozor? 
Vaření je individuální záležitost, která odráží 
různá přání. Správně umístěná kuchyň dělá 
radost, naopak chybně umístěná, nedosta-
tečně vybavená nebo naopak příliš kompli-
kovaná je také chybou. Dialog s odborníky 
vás dovede ke správnému řešení i umístění. 
Takže pokud bych měl odpovědět na vaši 
otázku, je potřeba si rozmyslet také to, jaké 
úpravy jídel preferujete, zda to jsou jen stea-
ky, ryby, zelenina nebo pizza. Stejně tak ma-
teriály pro pracovní desku, pro tělo kuchyně 

a podobně. My se za odborníky považujeme, 
proto rádi poradíme.   

Když navrhujete prostor pro outdo-
orové vaření, jak velkou pozornost 
věnujete použitým materiálům – uvá-
žíme-li tuzemské střídání ročních ob-
dobí – a jak velké nároky v souvislosti 
s tím kladete i na design? Jde to vůbec 
skloubit? 
Ano jde. Jsme tým, který umí otevřít téma do 
detailu a správnou cestu ukázat. Architektuře 
zahrad, veřejného prostoru a zkrátka životu 
lidí venku se věnujeme téměř 25 let. Zále-

Byznys

Zkoušeli jste někdy vyvolávat jaro? V královéhradeckém showroomu společnosti New Visit na Vančurově náměstí se o to 
nejen pokusili, ale rovnou to i dokázali! Jejich předváděcí akce s názvem Gastrohrátky 2023 začátkem března ukázala, že 
o tom, kdy začne být na vaší zahradě či terase živo, rozhodujete jen vy. A to správné vybavení! Mirek Jiránek vám přiblíží, 
jak barevný, voňavý a chutný dokáže být život ve vašem „pátém pokoji.“  

Gastrohrátky 
s New Visit

jaro 2023
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ží nám na spokojenosti našich klientů. Rád 
říkám, že se nám to daří. Většina našich zá-
kazníků se k nám vrací a jsme s nimi v úzkém 
kontaktu. Co se týká materiálů, tak většinou 
volíme spojení nerez, dřevo, kámen. To jsou 
materiály, které spolu venku fungují a existují 
v mnoha podobách a designových kombina-
cích.  

Jaké vychytávky jsou v roce 2023 
v tomto segmentu k dispozici? Co vás 
zaujalo a sami byste doporučili?  
Na trhu existuje více typů prvků a techno-

logií pro vaření venku. Je to grilování, pe-
čení, uzení, zkrátka dnešní kulinářský svět 
je opravdu daleko ve vývoji technologickém 
i ergonomickém. Na druhou stranu leckdy 
i v jednoduchosti spočívá kouzlo chutí a ra-
dosti. Trendem jsou subtilnější, designově 
zajímavé kuchyně, například kombinace 
nerezových spotřebičů, jednoduché kon-
strukce s kamennou deskou, která vydrží 
povětrnostní vlivy lépe než například deska 
dřevěná a podobně. Dalším trendem je pou-
žití solitérních grilů a ohnišť ve stylu Corten, 
což je povrchová úprava, kdy se na povrchu 

Byznys

vytvoří tzv. chemická koroze. Tato úprava 
je velmi odolná proti povětrnostním vlivům 
a je designově velmi zajímavá. Tedy obec-
ným trendem jsou nejen venkovní kuchyně, 
ale i menší prvky do zahrad pro grilování, 
opékání a podobné hrátky s chutěmi. Kouzlo 
venkovního vaření spočívá v tom, že se může 
jednat o zcela intimní záležitost, ale také ve-
likou společenskou či rodinnou party. Přijďte 
k nám do  New Visit Garden Store na Van-
čurovo náměstí v Hradci Králové.

(red), foto: archiv New Visit a Zdeněk Jakl

New Visit s.r.o.

Vančurovo náměstí 1293/9b
500 02 Hradec Králové

+420 493 035 335
+420 602 228 098

info@newvisit.cz
wwwww.newvisit.cz

jaro 2023
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V letošním roce tak bude umožněno připojit 
například všechna odběrná místa Klicperova 
divadla, budovu historické radnice, bývalé 
knihovny a další. Harmonogram počítá s re-
alizací v etapách, aby byla zajištěna možnost 
objízdných tras a nedocházelo ke kolizím 
s kulturními a společenskými akcemi. Zahá-
jení je plánováno v dubnu, konec prací pak 
v říjnu. Postupně se práce dotknou „krčku“ 
mezi Malým a Velkým náměstím směrem 
k ulici Na Kropáčce, Klicperovy ulice, čás-

tečně ulic Dlouhé a Úzké, ale i prostranství 
mezi katedrálou sv. Ducha a bývalou radni-
cí. Největší objem výkopových prací přitom 
bude soustředěn do prázdninových měsíců, 
kdy pravidelně klesá provoz v celém městě.

„Město a Tepelné hospodářství koordinují 
dlouhodobě přípravu této důležité investiční 
akce, která bude jednak krokem k větší nezá-
vislosti na plynu a za druhé přinese úsporu 
v nákladech na vytápění pro zdejší odběra-

tele. Takto rozsáhlá investice se pochopitelně 
bez uzavírek a objízdných tras neobejde, ale 
prioritou nás všech samozřejmě je, abychom 
do pohybu pěších a motoristů v historickém 
centru zasahovali co nejméně,“ vysvětluje 
hradecká primátorka Pavlína Springerová.

Stavbaři budou muset navíc svůj postup 
konzultovat s archeology, Velké náměstí 
patří k lokalitám s vůbec nejcennějšími ná-
lezy. V minulosti tu výzkumníci našli kromě 

Spojit vyšší nezávislost na dodávkách plynu s možností úspor pro odběratele. Takovou ambici si klade rozsáhlá inves-
tiční akce Tepelného hospodářství Hradec Králové, díky které v letošním roce přibude v historickém jádru města míst, 
která se budou moct připojit na bezpečné a levnější dálkové teplo.

Teplo (nejen) pro 
srdce Hradce

jaro 2023
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pozůstatků staveb třeba i nálezy z oblasti 
keramiky, zbytky dřevěného potrubí nebo 
torza městského opevnění. „Protože se jedná 
o místo nejstaršího osídlení, jsou tu archeo-
logické nálezy vlastně samozřejmostí. Máme 
s tím zkušenosti z našich předchozích inves-
tičních akcí na tomto místě. Samozřejmostí 
bude šetrný přístup, přítomnost archeologů 
a velmi obezřetný postup, zejména u ka-
tedrály sv. Ducha, kde se pod úrovní terénu 
nalézá historický hřbitov,“ upřesňuje Petr 
Juránek, místopředseda představenstva Te-
pelného hospodářství.

Investiční akce je součástí dlouhodobého 
úsilí města i Tepelného hospodářství o po-
kračující přechod z původních lokálních ply-
nových zdrojů vytápění na efektivní dálkové 
teplo. Jeho prostřednictvím zásobuje Tepel-
né hospodářství více než 24 tisíc odběrných 
míst na území města, teplo přitom odebírá 
z Opatovic nad Labem od distribuční spo-
lečnosti EOP Distribuce. „V uplynulých letech 
jsme nákladem vlastním i soukromého inves-
tora provedli obnovu přemostění Velkého ná-
městí mezi jižní a severní stranou, což nám 
nyní umožní rozvést soustavu Klicperovou 
ulicí dál do severní části historického jádra. 

V rámci celé investiční akce tak bude umož-
něno napojení dalších míst na starém městě, 
a navíc současně provedeme i instalaci chrá-
niček pro optická vlákna, což rozšíří možnosti 
poskytování vysokorychlostního internetu 
v této lokalitě,“ říká předseda představenstva 
Tepelného hospodářství Jiří Seidler.

Společnost, jejímž stoprocentním vlastní-
kem je město Hradec Králové, se však ne-
upíná jen k rozšiřování distribuční soustavy, 

díky níž dodává hradeckým odběratelům 
teplo a teplou vodu. Zelenou mají v jejích 
plánech i projekty týkající se alternativních 
zdrojů energie. „Fotovoltaika a její masiv-
ní rozvoj nás samozřejmě vedou k úvahám, 
jak tyto technologie zapojit do energetické-
ho mixu našeho města. Nové vedení Hradce 

Králové už avizovalo plán instalovat foto-
voltaické panely na městské objekty, kterých 
je celá řada a které mají v mnoha případech 
k tomu účelu vhodné střechy.  Věřím, že je 
to jen začátek hlubších úvah o hledání dal-
ších vhodných alternativních zdrojů energie 
a také například o uplatnění principů ko-
munitní energetiky,“ vysvětluje Jiří Seidler, 
podle kterého v Tepelném hospodářství 
nezapomínají ani na rozvoj elektromobility. 
V plánu totiž mají zřídit a zprovoznit hro-

madnou dobíjecí stanici pro elektromobily, 
kterých v Česku každoročně přibývá: k prv-
nímu dni letošního roku jich bylo už více než 
14 tisíc, dobíjecí stanice jsou však u nás stále 
spíš výjimkou než pravidlem.

(red), foto: archiv

„Bude to krok směrem k větší nezávislosti na plynu,
který navíc přinese úsporu v nákladech na vytápění

pro zdejší odběratele.“

inzerce

TEPLO PRO HRADCE

Vážení spoluobčané,

naše společnost bude v nadcházejících 
měsících realizovat rozsáhlé práce spojené 
s pokračující teplo�kací Velkého a Malého 
náměstí v Hradci Králové a přilehlých ulic. 
Rádi bychom se Vám již teď omluvili za 
dočasná dopravní omezení v této lokalitě, 
bez kterých se tyto práce neobejdou. 
Budeme postupovat s maximální rychlostí 
a efektivitou, aby trvaly co nejkratší dobu.

Děkujeme za pochopení!

Veškeré informace najdete na našem webu www.thhk.cz/teploprosrdcehradce nebo Vám je sdělíme na tel. lince +420 495 262 663.

 II. etapa
ČERVENEC, 
SRPEN

VI. etapa
ZÁŘÍ, ŘÍJEN

 I. etapa
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III. etapa
DUBEN, KVĚTEN, 
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 V. etapa
 KVĚTEN, ČERVENEC,

SRPEN, ZÁŘÍ

IV. etapa
KVĚTEN, ČERVEN
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nějaký čas v Austrálii a to mě hodně ovlivnilo. 
Když jsem pak v Čechách odplaval své po-
slední závody, vrátil jsem se a nakonec tam 
strávil skoro rok. Původní vize byla studovat 
a pracovat, ale nedalo mi to a ještě jsem se 
na chvíli vrhnul do bazénu. Trénoval jsem se 
skupinou olypijských medailistů a v tu dobu 
pochopil, že vrcholový sport už opravdu ne-
bude moje cesta. 

Tak daleko jste se od plavání ale nako-
nec nevzdálil, protože jste posléze za-
ložil síť plaveckých škol a rozjel prodej 
sportovního vybavení. 
To je sice pravda, ale zpětně musím říct, že 
to do celkové skládačky perfektně zapadalo. 
V momentě, kdy jsem začal budovat byznys 
ve sportovních službách, musel jsem být od 
začátku opravdu velmi efektivní, abych dosáhl 
konkurenceschopnosti. Bylo třeba hlídat ma-
ximální kvalitu, veškeré náklady, lidské zdroje 

Jak se z vrcholového sportovce, olym-
pionika stane byznysmen?
Vidíte, tuhle otázku jsem si vlastně nikdy ne-
položil. Ale myslím si, že v zásadě to byl přiro-
zený vývoj. Jsem typ člověka, jenž nad činnost-
mi, ze kterých by měl být dlouhodobý užitek, 
přemýšlí tak, aby z minima vytěžil maximum. 
Hledám cesty, které umožňují velkou efek-
tivitu. To se promítalo už do sportu, protože 
tehdejší podmínky pro něj nebyly dokonalé 
a záleželo na každém detailu. Když jsem s pla-
váním skončil, šel jsem na to stejnou optikou 
a hledal ty nejefektivnější cesty, jak se živit 
dál. Mohl jsem se nechat zaměstnat a nějakou 
dobu přemýšlet, co dál, ale hádejte – to jsem 
nevyhodnotil jako dostatečně efektivní. (smích) 

Když jste tedy v roce 2010 ukončil pro-
fesionální kariéru, kam vedly vaše další 
kroky?
Už pár let předtím jsem měl možnost pobývat 

a vše s tím související. Jak jsem se postupně 
učil ekonomiku provozu a další věci, začaly 
s tím přirozeně souviset finance jako takové. 
Věřím, že když to, co děláte, děláte dobře, je 
jen otázkou času, než vám to začne generovat 
zajímavé peníze. Pak máte na výběr: necháte je 
rozkutálet, ležet nebo s nimi naložíte efektiv-
ně. Zároveň ale platí, že se musíte spálit, abyste 
se dokázala posunout dál. Kdo se bojí prodělat 
peníze, tak je zákonitě nikdy nemůže vydělat. 

Teď tak trochu vyprávíte svůj vlastní 
příběh, že? 
Vím, o čem mluvím. (smích) Můj prvotní byz-
nys začal jednoho dne generovat zajímavé 
výsledky. Měl jsem tedy nějaké peníze navíc 
a tou dobou neviděl smysluplné reinvestice 
v oboru. A tak jsem přirozeně řešil, co s tím. 
Mohl jsem si s nadsázkou řečeno koupit „pla-
caté auto“ a za pár let splatit hypotéku, ale ta 
představa mě nenaplňovala. Věděl jsem, že 
chci podnikat, a v té době mě nadchl obor tzv. 
zdravého životního stylu. Byly mi blízké firmy 
a organizace, které dětem nebo dospělým 
zlepšují po psychické či fyzické stránce život. 
Konkrétně to byl výrobce prémiového cyk-
looblečení a výrobce jedinečných nutričních 
past. Zkrátka jsem v určitých projektech cítil 
potenciál, věděl jsem, že se do toho chci pus-
tit naplno, ale chyběla mi zastřešující firma. 
A tak jsem založil skupinu STGCZ. 

V čem tedy tkví vaše jedinečnost na 
trhu? Co vás odlišuje od konkurence? 
Dokážeme při nízkých nákladech genero-
vat velkou výkonnost a zajímavý zisk. V ma-
lém kolektivu lidí, často extrémních profí-
ků, ke kterým by se člověk sám jen těžko 
dostával a dokázal je platit, tvoříme hodně 
zajímavé věci. 

Jak je možné s vámi navázat spolupráci? 
Skupina stojí na třech pilířích. Prvním je pri-
vate equity neboli soukromý kapitál, to zna-
mená investice do firem, které nejsou veřejně 
obchodované na burze. V současnosti v tomto 
segmentu držíme jednu investici, ale do bu-
doucna máme v plánu zaměřit se na něj pod-
statně více. Právě zde leží ohromný potenciál. 
Druhým pilířem je aktivní správa akciového 
portfolia – tedy podíly ve firmách, které jsou 
veřejně obchodovatelné na burze. Třetím pilí-
řem jsou potom nemovitosti. V každém z nich 
funguje spolupráce trochu jinak. Co do času 
nebo objemu financí. Není problém spolupra-
covat na delší bázi a je to i cesta, kterou chce-
me jít. Budujeme stabilitu a ta se dá vytvořit 
jen a pouze dlouhodobostí. Takže ideálně na-
vštivte naše webové stránky www.stgcz.cz

Michaela Mikysková 
foto: Ondřej Šlambora

Dřív sbíral medaile v bazénu, dnes pomyslně brázdí bouřlivé investiční vody. A daří 
se mu. Šestatřicetiletý bývalý plavec, olympionik z Pekingu a rodilý Pardubák Jiří 
Jedlička založil v roce 2020 investiční skupinu STGCZ a hledá co nejefektivnější 
cesty, jak zhodnotit finance. „Snažím se být ve všem, co dělám, maximálně 
efektivní,“ říká v rozhovoru. 

Z olympionika 
byznysmenem

Byznys
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Rok 2023 odstartoval, a protože je jaro 
pomyslným symbolem nových začátků 
a výzev, prozraďte: Co si pro letošek KHK 
KHK nejen pro své členy přichystala?
I v letošním roce chystáme celou řadu zají-
mavých akcí, prostřednictvím kterých chce-
me našim členům poskytnout prostor pro 
společné setkávání, předávání zkušeností, ale 
i vzdělávání, zábavu, sport a přátelskou disku-
zi. Velmi nás těší obrovský zájem o tyto akce, 
o kterých pravidelně informujeme v news-
letteru a na stránkách KHK KHK. Vysoký zá-
jem přičítáme dvěma faktorům – pandemie 
odeznívá, lidé se chtějí setkávat a neskromně 
si také myslíme, že je to díky atraktivitě námi 
pořádaných akcí. Osobně jsem si velmi užil 
setkání na polygonu a těším se na červnový 
golfový turnaj.

Vaše práce se soustředí na čtyři pilí-
ře, kterými podporujete podnikatele 
v kraji: pořádáním pestrých akcí, vzá-
jemným propojováním, realizací prů-
zkumů a poskytováním informačního 
servisu. Na kterou oblast se chcete v le-
tošním roce speciálně zaměřit a chys-
táte i nějaké novinky? 

V loňském roce jsme se po dlouhé covidové 
době rozhodli opustit online svět a znovu 
umožnit podnikatelům setkávat se osobně. 
Letos v tom rozhodně budeme pokračovat. 
Čeká nás celá řada nových akcí, o kterých 
samozřejmě dáme včas vědět. Navíc se chce-
me zaměřit i na online komunikaci s firmami 
a podnikateli, především na našich sociálních 
sítích a na náš informační servis. Ne nadarmo 
slýchám, že v rámci celé České republiky naše 
krajská komora „jede“, a to především díky 
podcastům, videorozhovorům, ale i pravidel-
nému informačnímu servisu. 

KHK KHK má v současnosti přes 350 
členů. Co je podle vás nejsilnějším ar-
gumentem, proč se do komory přidat?
Jak již bylo řečeno, poskytujeme kvalitní in-
formační servis, hájíme podnikatelské zájmy 
a propojujeme firmy a živnostníky z kraje. 
Vytváříme příležitosti pro rozvoj jejich pod-
nikání. Náš komorový tým ochotně řeší indi-
viduální požadavky našich členů – od hledání 
obchodních partnerů přes kontakt se státní 
správou po podporu při vstupu na zahraniční 
trhy. Jak stojí na našich stránkách: Být členem 
je příležitost, která se vyplatí. 

Na kterou činnost komory jste jako 
předseda představenstva nejvíce hrdý? 
Především jsem hrdý na náš tým, se kterým 
se nám za posledních roky podařilo posunout 
naši krajskou komoru dopředu a vytvořit z ní 
stabilní a silný subjekt zastupující zásadní 
podnikatelskou veřejnost v Královéhradec-
kém kraji. Díky našim službám jsme již přiví-
tali i mnoho členů mimo náš region. Osobně 
považuji za velký úspěch to, že jak rád říkám, 
už mě nepotřebují. (smích) Za téměř šest let, 
které jsem předsedou, se nám povedlo nasta-
vit týmovou práci tak, že se stačí domluvit na 
několika základních parametrech a vše ostat-
ní funguje. Vše je týmová práce, a protože 
vím, že nejsem nenahraditelný, těší mě, že je 
naše komora nastavena tak, aby všichni po-
máhali, ale nikdo ji nevlastnil pro sebe. 

Válka na Ukrajině a energetická krize 
velmi nepříznivě ovlivňují celou naši 

Šance, která se vyplácí
Propojovat, propagovat, vzdělávat a informovat. Poslání Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje (KHK KHK) 
jsou jasná a není divu, že je o jejích aktivitách hodně slyšet – a to nejen mezi podnikateli. Co aktuálně chystá pro své členy, 
na jaké novinky se mohou těšit a co může podnikatelům pomoci překlenout výzvy v letošním náročném roce, nám prozradil 
Radek Jakubský, viceprezident Hospodářské komory České republiky (HKČR) a předseda představenstva KHK KHK. 

společnost. Letošní rok tak bude pře-
devším pro podnikatele velmi těžký. Co 
by jim podle vás, jako viceprezidenta 
Hospodářské komory České republiky, 
pomohlo překonat toto těžké období? 
To je docela složitá otázka. Jsme proexportní 
zemí. Čeští podnikatelé tedy potřebují podpo-
ru právě při exportu. Ten je pro nás nesmírně 
důležitý, a proto bych řekl, že ekonomická di-
plomacie je jedním ze základních stavebních 
kamenů, jak pomáhat českým firmám. Loňský 
restart zahraničních misí považuji za jeden 
z největších úspěchů HKČR. Velmi důležité je 
však pro podnikatele i „zkrocení“ cen energií 
a včasné informace o vládních strategiích. 
Naši podnikatelé zkrátka potřebují vytvořit 
vhodné podmínky pro konkurenceschop-
nost. A tím nemyslím jenom tu evropskou, ale 
i světovou. České firmy jsou velmi šikovné, 
mají skvělé výrobky, které se vyváží hodně 
daleko za hranice Evropské unie. Zahraniční 
trhy však mají specifické požadavky, a proto 
tuzemské firmy potřebují, aby měly možnost 
vyvíjet a investovat. Pokud všechny peníze 
utratí za úroky a energie, jako tomu je nyní, 
tak to České republice do budoucna vůbec 
neprospěje. Když k tomu přičteme aktuální 
silnou korunu, vznikne mix, který může být 
pro české firmy vražedný. Osobně zastávám 
názor, že inflaci krotíme nevhodně, neboť 
levnější dovoz nevykompenzuje zvýšené ná-
klady, které musíme promítat do svých cen, 
které prostě nemohou být tak konkurence-
schopné jako dřív. I když potřebujeme krotit 
spotřebu a jejím prostřednictvím inflaci, tak 
ale musíme investovat – jak do energetických 
úspor, produktivnějších technologií, vývoje, 
stále složitějších certifikací... Dokonce si mys-
lím, že nás někdo nutí investovat i do elektro-
mobility. Na druhé straně zvyšujeme náklady, 
které se prostě přesně do těchto položek vý-
razně promítají. Dobré řešení se těžko hledá, 
ale byl bych nerad, abychom se vydali cestou 
vylučování těch špatných jejich zkoušením. 
Popsal bych to tedy tak, že potřebujeme ro-
zumné podmínky pro konkurenceschopnost, 
klid na práci a stabilitu právního prostředí.  

Michaela Mikysková, foto: archiv

Byznysjaro 2023
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Už od roku 1897 tvoří proslulý Hotel Grand jedinečnou tvář historického centra Hradce Králové a za svých víc než 125 let 
existence ušel velký kus cesty. Od vyhlášeného prvorepublikového hotelu, který si oblíbil i prezident Masaryk, přes období 
útlumu v éře komunismu až po svěží nádech v podobě nového majitele, vedení a rozsáhlé rekonstrukce. A rozhodně ne-
končí. „Klienti naši práci oceňují tím nejlepším způsobem – vracejí se. Ještě se ale musíme v mnoha věcech posunout,“ 

poodhaluje budoucí plány majitel hotelu Radek Homoláč. 

Vlastníte jeden z nejvěhlasnějších ho-
telů nejen v Hradci, ale i širokém oko-
lí. Jak jej vnímáte vy - co pro vás Hotel 
Grand znamená?
Je to závazek směrem k historii. Ale také výzva 
do budoucna, jak spojit tradici tohoto hotelu 
a rozvoj ke standardům aktuálního století. 
Svět se nezastavil a snad představitelé měst 
přestanou podporovat přesun života z center 
na periférie proto, že je to jednodušší a není 
třeba tolika kompromisů. Na jihu Evropy, kde 
se mohou pyšnit víceropamátkami, jasně vi-
díme, že lze moderní život center měst při-
rozeně skloubit s historií. I takový Berlín je 
v tomto směru rozhodně zajímavý. V Hradci 
nemáme ani Španělské schody ani Fontánu di 
Trevi, proto o to víc musíme lákat na komfort, 
špičkové služby a příjemné prostředí. 

Historie hotelu je opravdu dlouhá 
a hlavně pestrá. Opakovaně jej navštívil 
třeba prezident Tomáš Garrigue Masa-
ryk. Jaké momenty z minulosti Grandu 
byste vyzdvihl? 
Samozřejmě Masaryka, ale ani dnes si ne-
stěžujeme na malou návštěvnost politických 
představitelů. Otázkou je, jestli jim budoucí 
generace přisoudí podobný význam. (smích)  
Pro mě osobně je význačným momentem 
historie hotelu příběh darování sochy mou-
řenína nesoucího světlo Emou Destinovou 
bývalému majiteli hotelu Jaroslavu Urbanovi. 
Dílo jsem nikdy neviděl, ani netuším, kdo ho 
kam odnesl a zapomněl vrátit, ale rozhodl 
jsem se tento vnímaný symbol do hotelu vrá-
tit. S talentovaným sochařem Mílou Kapra-
sem jsme dovezli z Itálie dva několikatunové 
kvádry černého mramoru, ze kterých po pár 
měsících „zkoušení a uměleckého tesání“ 
vzešel nový černoušek se světlem. Možná ne-
vypadá úplně jako ten od paní Emy Destino-
vé, možná nestojí úplně na svém místě, ale je 
opět součástí Hotelu Grand a patříme k sobě. 

Poslední roky ale píše budova úplně 
novou kapitolu, která odstartovala va-
ším příchodem – respektive nástupem 

rodiny Homoláčových. Hotel jste kom-
pletně zrekonstruovali a posunuli na 
soudobou úroveň. Co vše se komplexní 
rekonstrukcí v letech 2006-2009 změ-
nilo? 
Za rekonstrukce z původního stavu zůstala asi 
jen recepce, schodiště a plášť budovy. Změni-
la se dispozice pokojů - všechny mají koupel-
ny, což za první republiky nebylo standardem. 
Přibyl také třeba kongresový sál a parkoviště.
Je třeba říci, že to byla práce celé naší rodiny. 
Velký dík v tomto směru patří mému otci Jo-
sefu Homoláčovi, který s architektem Karlem 
Pohnerem přenesl ideu kompletní rekon-
strukce objektu z papíru do reality. Denně 
dohlížel na stavební práce a na místě veškeré 
opravy koordinoval. Do té doby stavěl po kraji 
pekárny, hotel byl myslím příjemné zpestření. 
(smích) Maminka zase řešila interiéry a design 
a takto jsme to jako rodina společně dotáhli 
až do úspěšného otevření. Vzpomínám na to 
jako na skvělé a činorodé období.Na období, 
kdy jsem na vlastní kůži zažil, jak má skutečně 
fungovat rodinná firma.

Od roku 2020 je hotel nejen ve vašem 
majetku, ale také v kompletní správě 
a péči. Jaké byly začátky v nové roli? 
Na toto období naopak tolik rád nevzpomí-
nám, protože nezačalo vůbec dobře. Tehdejší 
provozovatel s příchodem pandemie covidu, 
chaosem kolem všemožných opatření a blíží-
cím se vlastním důchodem i koncem nájemní 
smlouvy vyhodnotil, že bude lepší své angaž-
má v Grandu ukončit. Dobu, kdy jsem se kvůli 
vyplacení polovičního společníka zadlužil a zá-
roveň mi stát kvůli covidu na rok zavřel hotel, 
opravdu nepovažuji za šťastnou. Ale jak se říká, 
co vás nezabije, to vás posílí. Slovo dalo slo-
vo se stávajícím ředitelem Milanem Šedivým.
Člověkem, jehož srdce bije pro Hradec,který je 
obrovsky pracovitý a má chuť posouvat sebe 
i náš hotel dál. Naše spolupráce od té doby 
trvá a doufám, že ještě dlouho bude! Věřím, 
že v současnosti je hotel mnohem blíž svému 
zákazníkovi, než kdy byl. A klienti nám to dávají 
najevo tím nejlepším způsobem – vracejí se. 

Co do budoucna ještě chystáte – jaké 
máte vize a cíle na další léta?
Potřebujeme se posunout technicky v mno-
ha bodech. Musíme hotel zútulnit, chybí mu 
podle mého názoru stále ještě takové to „tep-
lo domova“. Budeme se snažit  ještě více se 
přiblížit klientele a dát jí pocit, že jsou vítáni.

Co si pod oním „útulnem“ představu-
jete?
V rámci pokojů přesně nevím, to prostě cítí-
te – takové to, co doma tvoří ženy… Ale pro 
podpoření návštěvnosti i potěšení hostů 
v dobách těžkých covidových jsme začali vo-
zit vína z oblastí, k nimž máme vztah. Takže 
bychom tu do budoucna rádi vytvořili příjem-
ný, klidný koutek, kde by si naši hosté mohli 
odpočinout, vydechnout a s partnerem nebo 
přáteli vypít lahev dobrého vína. Vychutnat si 
společné momenty v klidu, aniž byste se po 
dlouhé cestě museli hnát do restaurace nebo 
vinárny. Dobré víno už v Grandu máme, teď 
ještě ten příjemný koutek. (smích)

Michaela Mikysková 
foto: Ondřej Šlambora

Ikona jménem Grand

majitel hotelu Radek Homoláč (vpravo) 
s ředitelem Milanem Šedivým

jaro 2023



w w w.ci fy.cz



Životní styl

Jaké je vaše nejoblíbenější místo a čím 
si vás získalo?
Nedá se říct, že by to bylo jedno místo – tře-
ba pláž nebo hora. Nicméně našel by se jeden 
stát, kam se rád vracím a kde se cítím jako 
doma. Írán nabízí naprosto vše, co jako ces-
tovatel miluji. Nádhernou a rozmanitou pří-
rodu, kdy se v jednu chvíli koupete ve vodách 
Perského zálivu a o chvilku později lyžujete. 
Bohatou historii, což s sebou přináší nespo-
čet úžasných staveb, a v neposlední řadě 
úžasné lidi - Peršany, jak se obyvatelé Íránu 
nazývají. Asi nejmilejší a nejpohostinnější 
národ na světě! Když si vše spojíte, vznikne 
naprosto dokonalý mix. Do Persie se vždy rád 
vracím a doufám, že tomu tak bude po celý 
můj život. Mám tam i hodně přátel, na které 
se mohu spolehnout. 

Vzpomenete si ještě na jeho úplně prv-
ní návštěvu? 

Na své cestě po Hedvábné stezce z Evropy 
do Číny jsem nemohl Írán vynechat. Od první 
chvíle jsem věděl, že tato země je výjimeč-
ná! Strávil jsem tu bez nadsázky nejlepší tři 
měsíce svého života. Írán má takový nádech 

tajemna, není u nás moc známý. Je velmi bez-
pečný, ale zároveň nabízí dobrodružství, kte-
ré na svých cestách vyhledávám. Loni jsem 
tam opět pobýval více jak dva měsíce.

S jakými očekáváními jste na místo jel 
a splnilo je?

Nemívám očekávání. Před žádnou cestou. 
Člověk pak není zklamán a je vždycky jen 
a jen příjemně překvapen. Pravdou ale je, 
že před odjezdem do Íránu jsem měl lehčí 
obavy. Mediální obraz této země u nás není 
příliš dobrý. Vlastně není dobrý skoro ni-
kde ve světě a kdesi vzadu v mé mysli svítila 
kontrolka, že bych měl být možná opatr-
nější. Ta ale zhasla v momentě, kdy jsem 
se na ulici zapovídal s úplně cizím člově-
kem, který mě přivítal s úsměvem od ucha 
k uchu a pozval k sobě domů na oběd a čaj.

Překvapilo vás na místě něco?
V Íránu jsem dohromady strávil už víc jak 
půl roku a pokaždé mě něčím překvapil. 
A nemusí to být vždy jen ta příjemná pře-
kvapení - o to víc si člověk užije něco ne-
obvyklého. Řeknu jeden příklad za všechny. 
Když jsem navštívil USA a zmínil se o Íránu, 
první reakce byla, že Írán dříve nebo poz-

„V Íránu jsem bez nadsázky 
strávil nejlepší tři měsíce 

svého života.“

Moje místo
Jsou místa, která na vás dýchnou. Místa, která vás chytí za srdce, a potom 
místa, která se stanou vaší nedílnou součástí. Jakému místu propadl rodilý 
Pardubák, rekordman a cestovatel známý jako Lost Czech Man a proč stojí za 
to se do něj vracet? 
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ději vybombardují. Když ale v Íránu řeknu, 
že jsem byl v USA, každý potřese rukou, 
usměje se a řekne, že by se tam chtěl také 
podívat. Že Američané jsou přátelé a že mi-
lují jejich filmy, seriály nebo hudbu.  

Co si tam žádný návštěvník podle vás 
nesmí nechat ujít? 
Persie nabízí neuvěřitelné památky z růz-
ných historických období. Pokud jste někdy 
slyšeli o pohádkách tisíce a jedné noci, tak 
právě ty se v Íránu zhmotní před vašima 
očima. Nikdy také neodmítněte pozvání 
na čaj nebo i na večeři k rodině domů. Na 
takové zážitky budete vzpomínat do konce 
života.

Co vám o tomto místu neřeknou tiš-
tění průvodci? 
To bohužel nevím, protože je nečtu. Vím 
ale, co říkají média a není to nic hezkého. 
Naštěstí náš život neurčují, je to na nás 
a to samé platí i o cestování a poznávání. 
Je to naše volba, jak se rozhodneme vnímat 
a poznávat svět. 

Co je podle vás ten největší argu-
ment, proč se na místo vrátit?
Stačí, když si do vyhledávače Google zadá-
te heslo „Írán památky“. Vyjede vám mili-
arda důvodů, proč se do této země vydat! 
A další miliarda, proč se do ní vrátit. 

(red) 
foto: archiv Martina Půlpána

Cestovatel a dobrodruh původem 
z Pardubic, který na sociálních 
sítích vystupuje pod přezdívkou 
Lost Czech Man. Rád se vydává 
na místa, která nejsou tak známá 
a nenaleznete je v průvodcích jako 
„must see“ destinace. Cestování 
s ním je zážitek, protože o zajímavé 
příběhy není nikdy nouze. Rád 
poznává místní obyvatele, jejichž 
osudy poté představuje svým 
čtenářům. Jeho první kniha 
s názvem Ztracen na Hedvábné 
stezce sklidila mezi čtenáři 
nebývalý úspěch. V české knize 
rekordů je zapsán jako první Čech, 
který sám pěšky a stopem projel 
starodávnou karavanní trasu 
známou jako Hedvábná stezka na 
trase z Evropy do Číny.  

Kdo je Martin Půlpán? 

jaro 2023



O důležitosti pohybu u dětí se mluví 
hodně. Jak velký vliv ale má na dět-
ský vývoj? 
JCH: Zásadní. Vše v lidském těle se děje 
za nějakým účelem a pohyb tomu nesmír-

ně pomáhá. Je klíčový například pro for-
mování správné osy končetin, korektních 
svalových tahů i pro výživu vyvíjejících se 
chrupavek. Ty totiž nemají žádné cévní 
zásobení, živí je výhradně kloubní tekuti-

na, avšak pouze při pohybu. Zjednodušeně 
řečeno: když se děti nehýbou, chrupav-
ky trpí. Spontánní pohyb od narození je 
stěžejní také pro vývoj páteře a centraci 
kloubů. 

Zdravé ptáče 
dál doskáče

Potká se fyzioterapeutka, ortoped a učitelka z mateřské školky. Ne, tohle není začátek žádného vtipu, ale nového projektu 
Jany Slusarčukové a její královéhradecké fyzioterapie JSfyzio. Po letech odborné práce s dětmi i dospělými rozjíždí unikátní 
program. Prozatím v pilotním režimu, než dosáhne své optimální formy, avšak jeho cílem je školit pedagogy, aby s dětmi 
jednoduchou a hravou, přesto efektivní formou cvičili, motivovali je ke zdravému, kvalitnímu pohybu, a do budoucna tak ve 
spolupráci s lékaři a fyzioterapeuty eliminovali jejich pohybové problémy. S vadným držením těla a různými typy asymetrií 
se totiž v současnosti potýká čím dál víc dětí. „Čas je v tomto případě parťák i nepřítel,“ shodují se fyzioterapeutka Mgr. Jana 
Slusarčuková, dětský ortoped MUDr. Jan Charvát, CSc. a pedagožka Mgr. Šárka Chvojková. 

zleva: Jana Slusarčuková, Jan Charvát a Šárka Chvojková 
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ŠCH: Je nezbytnou součástí vývoje už od 
útlého věku. Z přibližně deseti hodin denně, 
které dítě tráví v mateřské škole, je zhruba 
šest hodin v pohybu. Naším úkolem je, aby 
byl pestrý, zábavný a kvalitní.

JS: Souhlasím s oběma. Pohyb je nesmírně 
důležitý a je potřeba v něm dítěti dopřát 
maximální volnost a aktivně ho k němu mo-
tivovat. Z mého pohledu je podstatná nejen 
kvantita, ale především jeho kvalita.  

Jak vážná je u dnešních dětí v tomto 
ohledu situace? 
JS: U většiny dětí najdete vadné držení těla, 
ploché nohy, neaktivní hluboký stabilizační 
systém. Při pozorování v přirozeném pro-
středí školky jsou vidět některé pohybové 
návyky, které mohou korespondovat s asy-
metrií při vyšetření. To může být následkem 
řady špatných návyků již v novorozeneckém 
a batolecím období. Jednou z nich je napří-
klad poslední roky velmi populární šátko-
vání. To doporučujeme maximálně dvacet 
minut denně a pouze na nutné přesuny. Se-
tkávám se totiž s tím, že matky takto uvazují 
miminko i na několik hodin a pracují s ním 
na počítači. To z mého pohledu určitě není 
vhodné. Rodiče pak často nedokážou vzni-
kající asymetrii odpozorovat včas a dítě při-
vedou do ordinace třeba až v šesti letech. 
V takovou chvíli už nejsme schopni problém 
řešit tak efektivně, jako bychom to zvládli 
v roce života. 

Určitě ale není pohyb jako pohyb. Kdy 
je na místě do něj vědomě zasahovat 
a případně jej korigovat? 
JS: Vědomě děti motivujeme k pohybu už 
od narození. Už jen tím, že jim dáme nad 
postýlku kolotoč, nabízíme mu hračky nebo 
kontrastní kartičky. Je důležité je nechat 
objevovat po vlastní linii. Pamatujte, že dítě 
napodobuje rodiče. Na druhou stranu jako 
u všeho i tady platí: všeho s mírou. Tzv. pře-
stimulované děti totiž často nevědí, co si 
s tolika podněty počít. 

JCH: Každé dítě je osobnost, a tak je k němu 
potřeba i přistupovat. Některé je odmalinka 
čilé a aktivní, jiné je naopak pomalejší a po-
třebuje svůj čas. Takové není na místě k ur-
čitým pohybům přímo nutit, protože na ně 
většinou ještě není koordinačně připravené. 
Spíše je třeba ho zaujmout, podporovat zvě-
davost a k pohybu vést postupně. Ve vyšším 
věku zase platí, že co je jednostranné, je 
škodlivé. 

ŠCH: Ve školce okamžitě poznáte, jestli ro-
diče děti k pohybu vedou, nebo ne. Souhla-
sím s tím, že každé je originál, některé jsou 

pohybově zdatnější, ale najdou se i děti zce-
la pohybově nekoordinované. Většina z nich 
má pohybovou dysbalanci, to ale my jako 
pedagožky nedokážeme poznat. 

JCH: O to cennější je právě Janin projekt, 
který má rozjet kvalitní pohybovou přípravu 
dětí již ve školkách. Učitelé tak budou in-
formováni a trénováni a mohlo by se cíleně 
pracovat právě na koordinaci, ze které řada 
pohybových potíží plyne. Klíčová je v tomto 
také spolupráce s pediatry a rodiči.

Co tedy rodičům doporučit? Jaké jsou 
pomyslné „červené vlajky“ v dětském 
vývoji, které by je měly varovat? 
JCH: Zpozornět by měli, pokud jejich dítě 
často bez zjevné příčiny padá, neudrží věci 
v rukách, kdeco vysype či vylije. V takovém 
případě je třeba řešit své podezření s pedi-
atrem, ortopedem nebo fyzioterapeutem. 
Pak je řada na nás určit, jestli je problém 
strukturálního, nebo funkčního charakteru. 
Častým a dobře pozorovatelným problé-
mem je vtáčení špiček nohou. To může být 
způsobeno tím, že dítě ještě nemá správně 
vycentrované kyčle. S takovými cvičíme, ale 
zároveň víme, že tomu stačí dát čas, než 

centrace proběhne. Jsou ale děti, které mají 
kyčle vycentrované správně, ale špičky vtáčí 
jen tak. V takovém případě si zadělávají na 
vážný problém, který je třeba řešit. 

JS: Dítě je potřeba sledovat opravdu od na-
rození. Souhlasím s kolegyní Petrou Kube-
jovou, která se specializuje na děti ve věku 
0-3 let, která říká, že pokud se naučí ně-
jakou dovednost, do dvou týdnů by ji mělo 
umět i na druhou stranu. Když se vám mi-
minko začne otáčet doprava a točí se pouze 
tam, měla byste zpozornět. Je také důleži-
té, aby nepřeskakovalo důležité vývojové 
milníky, tedy aby se plazilo a lezlo. Právě 
v těchto fázích dochází k správné centraci 
kloubů, a jakmile něco přeskočí, má to ne-
blahý vliv nejen na klouby, ale i pozdější za-
pojení hlubokého stabilizačního systému. 
Problémy se přitom neprojeví hned, ale ně-
kdy třeba až po nástupu do školy. 

Jak dnes probíhá osvěta a výcvik pe-
dagogů, aby byli schopni vypozorovat 

a včas upozornit na špatné pohybové 
tendence dětí?
ŠCH: Neprobíhá. Je to již 21 let, co jsem vy-
studovala střední pedagogickou školu, po-
sléze si vzdělání rozšířila o učitelství 1. stup-
ně ZŠ a mám pocit, že se od té doby příliš 
nezměnilo. Procházíme sice určitými škole-
ními, jsou však dobrovolné a hodně záleží, 
jestli má pedagog motivaci si v tomto směru 
doplňovat vzdělání. Osobně mám pohyb 
ráda a zajímá mě, proto jsem měla pocit, 
že s dětmi v tomto směru pracuji dobře 
a kvalitně. Po konzultaci s Janou a dalšími 
odborníky v rámci jejího projektu jsem však 
zjistila, že to dobře nedělám. Ocenila bych 
proto, kdyby takové školení bylo součás-
tí „povinné výbavy“ všech učitelů. Já i moji 
kolegové jistě potvrdí, že jsme rádi za nové 
podněty a inspiraci, co s dětmi cvičit a jak je 
ke kvalitnímu pohybu motivovat.  

S jakými následky špatného pohybu 
nebo jeho absence obecně se setkává-
te ve své praxi?
JS: Velmi často jsou to následky tzv. W sedu, 
kdy dítě sedí mezi patičkami, přeskočená 
fáze lezení či plazení. Přírodu člověk zkrátka 
neoblafne a je velká škoda, že v tomto směru 
u malých dětí zásadně chybí prevence. Opět 
jsme se shodly s kolegyní Petrou Kubejovou, 
že by přitom stačilo zavést v prvním roce 
života dvě návštěvy fyzioterapie, kde by se 
v začátku odhalily možné asymetrie a další 
problémy, které by šly velmi snadno odstra-
nit. Když mi do ambulance přijde osmileté 
dítě, už je zafixované, vznikne struktura 
a s tou pohne jedině operatér.

Jako všude i v oblasti dětského pohy-
bu se jistě šíří řada mýtů nebo dávno 
vyvrácených polopravd. S jakými se ve 
své praxi nejčastěji setkáváte? 
ŠCH: Není to tak dávno, co bylo v osnovách 
nedoporučováno zařazovat do pohybu dě-
tem rychlé lezení. 

JS:  To je velký mýtus. Přitom jedna z mála 
účinných terapií pro děti s dyspraxí, kte-
ré jako batolata nelezla, je regresní lezení. 
To znamená, že si to zkrátka musí „dolézt“. 
Kdyby tak mohly učinit ve školce a ono „dys“ 
odbourat, už bychom je nemuseli nutit lézt 
v pubertě. To jsou střípky, které dle mého 
názoru svět školství a zdravotnictví rozdě-
luje. A je to velká škoda.

JCH: Tohle je pro mě úplná novinka v me-
dicíně. (smích) Jediné, co mě napadá jako 
potenciálně problematické je, že děti mívají 
ještě nestabilní čéšky, což může způsobovat 
jisté nepohodlí, ale při samotném lezení se 
jim nic nestane. 

„Ve školce okamžitě poznáte, 
jestli rodiče děti k pohybu 

vedou, nebo ne.“
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Dlouhodobě se hovoří o tom, že děti 
mají pohybu málo, tráví příliš času za 
počítačem, tabletem a sezením obec-
ně. Jak se však projevuje opačný trend 
– tzn. velmi aktivních děti, které jsou 
zatěžovány přehršlí kroužků a zájmo-
vých aktivit. Není to druhý extrém, 
který má na jejich správný vývoj také 
negativní vliv? 
JS: U malých dětí jsem pro přeskoč, pře-
lez, podlez – onu zdravou aktivitu dětských 
hřišť, která mají smysl. Případně pro atleti-
ku, která posiluje dětskou všestrannost. Až 

v pěti nebo šesti let bych se začala zabývat 
myšlenkou vrcholového sportu, ale s dávkou 
kompenzace a prevence. Jakmile toto chybí, 
velmi často mladé sportovce zastaví bolest. 
Na začátku tu mnohdy extrémní tréninko-
vou zátěž zvládají dobře, ale při dlouhodobé 
absenci kompenzace dojdou do bodu, kdy je 
právě bolest omezí a nezřídka je z vrcholo-
vého sportu vyřadí úplně. 

JCH: V tomto ohledu jsou ideální tzv. so-
kolská cvičení. Myslím, že se konají dodne-
ška a trénují se tam ony jednoduché cviky, 

které se střídají a děti díky nim získají pr-
votní koordinační návyky, než je pustíme 
do jakéhokoli sportu. Vnímám, že když jako 
rodič chcete dát v dnešní době dítě v ro-
zumné míře na nějaký sport, aby získalo 
fyzičku a zlepšilo koordinaci, nemáte moc 
možností. Málokdy najdete oddíl, kde by se 
trénovalo jednou nebo dvakrát do týdne, 
většinou jsou ty dávky vyšší – tři tréninky 
v týdnu a o víkendu závody. Pak je také dů-
ležité zmínit, že existují sporty, které jsou 
na pohybový aparát skutečně nesmírně 
náročné. To je například krasobruslení, se 

kterým dnes běžně děti začínají už ve třech 
letech. Vždycky je proto třeba myslet na 
kompenzaci, alespoň řízenou fyzioterapii 
nebo jiný odlehčující sport. Jako ortopedi 
příliš nefandíme také sportovní gymnas-
tice, která je plná tvrdých dopadů. Když si 
vezmete, že při normální chůzi přenášíte 
při každém kroku na kloubní chrupavky 
čtyřnásobek své tělesné váhy, jen si před-
stavte, že se rozběhnete, skočíte přes kozu 
a tvrdě dopadnete na zem. Takové sporty 
je třeba vykonávat vždy pod odborným do-
hledem.    

Na novém projektu spolupracují kro-
mě vás tří i odborníci z řad fyziotre-
nérů a dalších specialistů. Co vnímáte 
jako jeho hlavní poslání? 
JS: Jako klíčový přínos vnímám osvětu, pre-
venci a spolupráci mezi pedagogy a zdra-
votníky. Chceme zdůrazňovat nutnost ak-
tivního přístupu rodičů, protože dítě se učí 
nápodobou. Důležité je také rozšířit myš-
lenku, že jde o kvalitu, ne kvantitu pohybu 
a jeho zdravé dávkování. V neposlední řadě 
je to i o tom naučit děti nutnosti odpočinku. 

JCH: Je třeba nahlas říci, že aktivita je vždycky 
lepší než pasivita. Že v dětském vývoji hra-
je důležitou roli správná výživa a případná 
suplementace, například vitamínem D. Že je 
třeba respektovat vlastnosti a náturu dítěte, 
ale rozhodně ho nenechávat jen tak si lenošit. 
V neposlední řadě dát rodičům jasnou infor-
maci, že když se jim cokoli nezdá, musí to řešit 
a obrátit se na pediatra, fyzioterapeuta nebo 
ortopeda. Pro každého specialistu je výchozí 
situace důležitá, díky ní máme srovnání v čase. 
Čas je v tomto případě parťák i nepřítel - dá se 
využít k tomu, aby se ledacos snadno zkori-
govalo, když ho ale necháme utéct, je pozdě. 

ŠCH: Za mě je to rozhodně osvěta v tělový-
chově a dostupná metodika. Teď už vím, že 
jsem doteď řadu věcí dělala špatně a spous-
ta kolegů je na tom podobně. Chceme vědět, 
jak na zdravý pohyb s dětmi jít. A tento pro-
jekt vnímám jako skvělou příležitost. 

Michaela Mikysková 
foto: Ondřej Šlambora a archiv 

Mgr. Jana Slusarčuková je 
zkušená fyzioterapeutka 
a speciální pedagožka se 
zaměřením na tělesnou 
a pracovní výchovu zdravotně 
postižených.

MUDr. Jan Charvát, CSc. je 
dětský ortoped, patří mezi 
kapacity ve svém oboru. Mimo 
to je členem Americké akademie 
pro dětskou mozkovou obrnu 
a vývojovou medicínu, Evropské 
dětské ortopedické společnosti 
a Dětské ortopedické 
společnosti Středního východu. 

Mgr. Šárka Chvojková je 
zástupkyně pro předškolní 
vzdělávání ZŠ a MŠ Lhota pod 
Libčany s víc než třináctiletou 
praxí.

Kdo je kdo

„Jako klíčový přínos vnímám osvětu, prevenci a spolupráci 
mezi pedagogy a zdravotníky. Chceme zdůrazňovat nutnost 

aktivního přístupu rodičů. Dítě se učí nápodobou.“
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Když to nejde 
na křesle

Co bylo impulzem pro zavedení celkové 
anestezie, tedy služby tzv. jednodenní 
chirurgie, ve vašich ordinacích? 
Hlavní impulz vycházel z potřeb našich pa-
cientů a současně z nízké dostupnosti této 
služby v kvalitě, kterou bychom si pro paci-
enty přáli. Měli jsme s těmito zákroky v mi-
nulosti zkušenosti, a protože klientů s touto 
indikací je hodně, rozhodli jsme se do toho jít. 
Nakoupili jsme potřebné přístrojové vybave-
ní, složili vysoce odborný tým anesteziologů 
v čele s kapacitami v oboru anesteziologie 
a intenzivní péče Prof. MUDr. Vladimírem 
Černým, Ph.D., FCCM, FESAIC a MUDr. Pe-
trou Cibereovou a v dubnu otevřeli první 

termíny. Poptávka nás překvapila - během 
9 měsíců jsme absolvovali zhruba 220 hodin 
anestezií, to představuje asi 66 ošetřených 
pacientů. V současnosti provádíme tyto zá-
kroky na pravidelné bázi dvakrát týdně. 

Pro koho je celková anestezie vhodná? 
Je to samozřejmě velmi individuální. Pře-
devším se jedná o lidi, kteří ze zdravotních 
důvodů nemohou absolvovat ošetření při 
vědomí. Jedná se převážně o autisty, men-
tálně postižené lidi. Poměrně velkou část 
tvoří také děti předškolního věku, které mají 
hodně kazů a tak komplexní ošetření zkrátka 
nevydrží. Bez ošetření v celkové anestezii by 

opakovaně zažívali bolest a trhání, někdy po-
stupně všech zubů. Faktem je, že pokud rodič 
nezajistí adekvátní péči, může dítě už ve dvou 
letech skutečně zubaře potřebovat. Současný 
trend je zuby zachovávat, nikoli hned bez-
myšlenkovitě trhat. Dočasný chrup má velký 
význam pro vývoj čelistí, vývoj řeči, děti, které 
nemají zuby či je mají černé bývají často ter-
čem posměšků od jiných dětí, co pro ně může 
představovat jistou psychickou zátěž také.  
Již poměrně běžně používaná analgosedace 
u zmíněných pacientů není cesta. 

Jaký je rozdíl mezi analgosedací a cel-
kovou anestezií? 

Ačkoli doba výrazně pokročila, návštěva zubařského křesla je stále pro mnoho lidí vysoce stresující záležitostí. Pro někoho 
dokonce zcela nereálná – jen si představte ošetření nejmenších dětí, autistů či mentálně postižených pacientů. I pro ně se 
však v Hradci Králové otvírá cesta. Soukromá zubní klinika Můj zubař nově nabízí specializované ošetření v celkové aneste-

zii. Jak probíhá a pro koho je vhodné přibližuje zubní lékař MUDr. Daniel Černý Ph.D. 

jaro 2023
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Analgosedace je výkon, ke kterému není po-
třeba tolik vybavení. Je tedy levnější. Lze ho 
však použít pouze u motivovaných  dospělých 
nebo starších dětí. U malých dětí je to kom-
plikovaný zákrok, který představuje zcela zby-
tečný risk. Pacient při ní má ovlivněné vědomí 
jenom do určité hloubky či míry. Nedochází 
k vyřazení bolesti úplně, u analgosedace mu-
síme tedy používat i lokální anestetika. Pacient 
v analgosedaci  musí primárně spolupracovat 
- držet otevřená ústa a chtít být na křesle. To 
u malých dětí nebo některých pacientů se 
speciálními potřebami není možné. Celková 
anestezie je paradoxně bezpečnější. Pro pří-
pad komplikací, které se naštěstí nedějí moc 
často, má pacient předem zajištěné dýchací 
cesty. U analgosedace by se pacient musel 
akutně intubovat, což může být v nedostat-
ku času dramatické. Pro nás to zkrátka není 
u malých dětí bezpečné. U mnohých pacientů 
zubní lékař předem neví, co přesně ho čeká, 
protože například autisty dopředu nevyšet-
říte. Pro zubního lékaře je to tak disciplína 
sama pro sebe. Velmi dobrodružná a náročná 
současně. Zavedení této služby bylo pro nás 
finančně a organizačně náročné. A je to stále 
náročné na čas, logistiku i na odborný výkon. 
I tak jsme velmi rádi, že můžeme díky do-
stupnosti celkové anestezie u nás poskytnout 
ošetření i pacientům, kteří jsou jinak neošetři-
telní, trpí bolestmi a otoky, zažívají psychicky 
velmi náročné situace s trháním zubů se zá-
něty v dětském věku, které mohou vést k fobii 
ze zubaře a lékařů do konce života. Nebo paci-
entům, kterým bolesti zubů mohou významně 
zhoršovat jejich celkový zdravotní stav, např. 
u pacientů se speciálními potřebami.

Existují nějaká rizika?
Samozřejmě, jako u každého zákroku. Je ale 
důležité zdůraznit, že to neděláme z plezíru. 
Tato potřeba vyšla z potřeb našich pacientů. 
Představte si, že máte dítě, například s dět-
ským autismem. Nedá si doma vyčistit zuby, 
nedá se ošetřit. Je jenom otázka času, kdy mu 
vznikne hned několik kazů. Lepší dostupnost 
této služby je úlevou jak pro rodiče, tak jejich 

děti se speciálními potřebami. Vždycky jako 
první zkoušíme, jestli by to nešlo na křesle při 
vědomí. Máme v týmu dětského psychotera-
peuta, který, v případě, že nejde o akutní zá-
krok, může podpořit odolnost dětí, aby zvládly 
zákrok při vědomí. Někdy však tato velmi kon-
zervativní cesta nefunguje, dítě je příliš malé 
nebo na ní není čas. Pokud je ale indikace jas-
ná, pak chceme zákrok provést co možná nej-
bezpečněji a nejkomfortněji. To znamená, aby 
jak pacient, tak doprovod cítili, že jsou u nás 
v dobrých rukách a zároveň v příjemném 
prostředí, které nepřipomíná neosobní pro-
story nemocnice. Do poslední chvíle, než dítě 
usne, může být rodič přítomen na sále, což je 

pro dítě významná psychická podpora. Z něj 
je pak spící odvezen na tzv. dospávací pokoj, 
kde už na něj opět čeká rodič. Dítě se tedy 
opět budí s rodičem, který pro něj, předsta-
vuje bazální bezpečí. Obvyklá doba dospávání 
v soukromí dospávacího pokoje, nepřesahuje 
hodinu. Během té doby je samozřejmě paci-
ent monitorován. Ve chvíli, kdy anesteziolog 
usoudí, že je vše v pořádku, odchází pacient 
po svých. Druhý den rodiče kontaktujeme 
a ověřujeme pacientův stav. Pořád však platí, 
že dbáme na prevenci u všech našich paci-
entů, hodně se věnujeme podpoře provádění 
kvalitní dentální hygieny doma, která je v pří-
padě zubního kazu nejúčinnější prevencí této 
nemoci. Primárně si přejeme, aby žádně dítě 
či člověk nemuselo kvůli zubnímu kazu ab-
solvovat ošetření v celkové anestezii. Ale svět 
není dokonalý. Malých dětí, které jsou neoše-
třitelné běhá po světe hodně. 

Ve spolupráci s psychoterapeutem se zamě-
řujeme také na přípravu rodiče i dítěte před 

tímto komplexním zákrokem, aby rodič mohl 
být u uspávání pro dítě opravdovou oporou 
a dítě aby vědělo, co ho čeká, aby nebylo za-
skočené či nepříjemně překvapené. Zákrok se 
snažíme provádět maximálně šetrně, s ohle-
dem na psychické zdraví dětí i jejich rodičů. 
Často právě zlá zkušenost ze zubní ordinace 
je důvodem, proč už další ošetření nemů-
že proběhnout při vědomí. Děti zažijí třeba 
v útlém věku psychicky náročné a bolesti-
vé trhání a zaseknou se. Pro ně to může být 
život ohrožující situace. Logicky nás začnou 
odmítat. I tohle je pak indikace na práci s na-
šim psychoterapeutem. Ošetřením v celkové 
anestezii to nesmí končit, příčina v tomto pří-
padě leží v hlavě, zapsaná jako možné nebez-
pečí, a je třeba ji řešit.

Ve svých ordinacích dlouhodobě 
a komplexně pracujete s dětskými pa-
cienty. Zvyšuje se v čase poptávka po 
celkové anestezii?  
Řadu dětských pacientů zvládneme připravit 
v rámci tzv. adaptační návštěvy, kdy je uvede-
me do situace, s ošetřením je seznamujeme, 
adekvátně komunikujeme a pomáháme jim 
tak jejich strach či stres zpracovat. Ne vždy je 
to ale možné, občas bývají obrany dítěte tak 
zbytnělé, že na to jako zubaři nestačíme. Pro-
to už přes dva roky spolupracujeme také s te-
rapeuty a realizujeme tzv. psychoterapeutic-
ké návštěvy, které využívají pacienti s různou 
formou traumatu. Třetím stupněm je právě 
celková anestezie, čímž jsme zkompletovali 
celé spektrum naší péče. 

Jak často lze celkovou anestezii pod-
stoupit?
Jak často je třeba. Pokud existuje tzv. lékař-
ská indikace. My jako lékaři posuzujeme, zda 
je to nutné, a pokud tak usoudíme, dáváme 
tím najevo, že benefity převažují nad riziky. 
U těch, kteří potřebují ošetření v celkové an-
estezii častěji, stanovujeme zpravidla interval 
na jeden až dva roky. 

Michaela Mikysková, foto: archiv

„U mnohých pacientů
zubní lékař předem neví,

co přesně ho čeká.“
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