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a připojit kabel do auta, které „nenatankujete“ za pár minut, 
ale trvá to mnohonásobně déle. Bezdotekové indukční nabíjení 
na určeném místě není zatím dořešeno a je zatím doménou 
hlavně telefonů. Dobíjení během jízdy je v testování  na vybra-
ných úsecích silnic. A tak i dobíjení ze solárních článků na autě 
nebo využití větrné energie může být dalším technologickým 
krokem  elektroaut k masivnějšímu rozšíření v dohledné 
budoucnosti. 

Také chceme vytvářet v Cimexu a kolem nás inspirativní 
prostředí a mířit jen dopředu. Proto CIMEX i OREA začlenila 
elektroauta do svého vozového parku.

Možná nebude dlouho trvat a na silnicích budeme stále 
častěji potkávat některé řidiče troubící nebo gestikulující na ty 
druhé nejen proto, že udělali nějaký dopravní přestupek, ale 
i z toho důvodu, že jejich auto strašně smrdí a nedá se za ním 
jet. Tak uvidíme. :)

 Miroslav Kosnar — generální ředitel Cimex Group

roduktů a služeb, které nabí-
zejí to, co spotřebitel požaduje 
a očekává, je většina. Tak funguje 

trh, poptávka usměrňuje nabídku. Je ale 
i druhá skupina produktů. Ta, která po-
třeby a tužby do jisté míry určuje nebo 
spotřebitele „učí“ produkt chtít... Více-
krát přišel Apple s něčím, na čem nám 
skvěle prezentoval, že bez toho odteď už 
nebudeme moci být ani žít, a to se s tro-
chou nadsázky opravdu vyplnilo. A tak 
když se řekne tablet, pravděpodobně 
se mnoha z nás jako první vybaví iPad 
od Applu. Na světě jsou vizionáři, kteří 
přenášejí své sny do reality. Právě Steve 
Jobs byl bezpochyby jedním z nich. Také 
Elon Musk je vizionář v pravém slova 
smyslu. Začal úspěšně s PayPalem. Kdo 
dnes nezná tuto platební metodu? Pustil 
se vizionářsky do kosmického projektu 
Space X a v neposlední řadě spoluvlastní 
a řídí elektroautomobilku Tesla. Zdá 
se to opravdu troufalé, bez mnohaleté 
zkušenosti s výrobou aut začít spolu-
vytvářet nový segment automobilismu. 
Kolik problémů musí on a jeho týmy 
řešit? Výsledek? Skvělý brand, skvělý 
produkt a tržní valuace stoupající do 
vesmírných výšin, tažená vírou v příběh 
a budoucí úspěch. 

Musk je vizionář, který jde tak zcela 
záměrně doslova až za hranice naší pla-
nety. Nedávno vyslal v rámci projektu 
SpaceX a marketingové podpory své au-
tomobilky  jedno ze svých elektroaut do 
vesmíru a tak, jestlli se nepletu, putuje 
Tesla Roadster v tuto chvíli stále smě-
rem k Marsu. Také on tak velmi usilovně 
pracuje na tom, aby se nám při zmínce 
o elektroautech vybavilo na prvním 
místě právě auto se značkou Tesla.

Tesla je dnes průkopníkem nové 
kategorie aut. Elektroauta jsou kro-
kem dopředu a pořádným průvanem 
v tradičním automobilovém průmyslu. 
Bezpochyby. Mají ale dnes ještě celou 
řadu nedokonalostí. Poněkud kompliko-
vané je nabíjení. Musíte přĳ et ke stojanu 
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S N Y,  K T E R É  N Á M
P O S U N U LY  P O Z N Á N Í
Věda nám pomáhá s poznáváním i tak těžko polapitelných jevů, jako jsou 
sny. Poměrně novým objevem například je, že ve spánku je aktivní část 
mozku odpojena od většiny našich vzpomínek. Ten si proto musí vymýšlet 
a domýšlet a výsledkem jsou ty nádherné fantasmagorie, kterým říká-
me sny. Většinou je nanejvýš se smíchem odvyprávíme svým nejbližším 
a zapomeneme na ně. Existují ale konkrétní objevy či výtvory, které ke 
svým autorům přišly ve snu. Je to logické. Přelomové věci máme obvykle 
nutkání rozumem potlačit jako „nemožné“. Snící mozek ale touto cenzu-
rou netrpí.

Yesterday — kompletní píseň Yesterday, jedna z nejslavnějších od 
Beatles, se prý Paulovi McCartneymu zjevila „hotová“ ve snu. Protože ne-
věřil, že je něco takového možné, celý měsíc přehrával melodii všem svým 
známým a ptal se jich, jestli ji neznají, jestli se nejedná pouze o vzpomínku 
na něco dříve zaslechnutého. Nikdo ji neznal a hit byl na světě.

Rychlost světa — když byl Albert Einstein ještě mladým mužem, zdál 
se mu sen, že klouzal po dlouhé skluzavce tak dlouho, až dosáhl rychlosti 
světla. Když se podíval vzhůru na hvězdy, zjistil, že jejich světlo se chová 
najednou jinak. Léta přemýšlení o tomto snu nakonec vedla k formulování 
nejslavnější fyzikální teorie 20. století – teorie relativity.

Šicí stroj — šicí stroj je patentem vynálezce Eliase Howea. Ten jedné 
noci snil o tom, že je zajatcem krutého krále, pro něhož musí do rána 
vymyslet mechanismus stroje na šití, jinak bude popraven. Vtom se mu 
zjevil obraz jehly s dírkou u špičky a vynález byl na světě. Ještě v noci 
Howe sen zapsal a vynález posléze přihlásil na patentovém úřadě.

Nechte si zdát něco tvůrčího i vy!

A dream is just a dream. Right? 
Not always. There are cases 
where specifi c discoveries and 
breakthroughs came to their 
creators in dreams. It’s logical: 
Our waking thought processes 
usually suppress far-out imagi-
nings as “impossible,” but this 
censorship doesn’t a� ect the 
sleeping brain.

Yesterday — Paul McCartney 
claimed that “Yesterday,” one 
of the most famous Beatles 
songs, sprung to life fully-for-
med in a dream. Doubting this 
could be possible, he played 
the melody to his friends for 
a whole month and kept as-
king if they didn’t recognize it, 
thinking it was just a recollec-
tion of something he’d heard 
before. But they didn’t recog-
nize it, and a hit was born.

The speed of light — When 
Albert Einstein was a young 
man, he dreamed he was 
sliding down a long slope for 
so long that he matched the 
speed of a ray of light. Years 
of thinking about the meaning 
of the dream eventually led to 
the formulation of the revoluti-
onary theory of relativity.

The sewing machine — This 
brilliant machine’s inventor 
Elias Howe one night dreamed 
of a needle with a hole at the 
point, making rapid sewing 
possible. That very night 
Howe drafted a design for his 
epochal invention.

D R E A M I N G 
S C I E N C E

TEXT Ivan Adamovič  FOTO iStock, VSF

K A L E I D O  S K O P
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I N S TA G R A M 
P R O  M A Z L Í Č K Y

Pryč jsou doby televizních přestávek s hrajícími si koťátky. Roztomilí 
zvířecí mazlíčci se místo toho zabydlují na sociálních sítích. Facebook 
a Instagram se doslova hemží koťátky, štěňátky, ale třeba i hravými pá-
sovci a pandičkami. Od této chlupaté záplavy byl už jen krůček k nápadu 
založit aplikaci na principu Instagramu, kam prostě žádní lidé nebudou 
mít přístup.

V březnu letošního roku byla vyvinuta platforma pro mobilní aplikaci 
nazvaná Petzbe. Na rozdíl od klasických sociálních sítí to není místo, 
kam dáváte fotky svého mazlíčka, ale je to prostředek, jak se takovým 
mazlíčkem přímo stanete. Založíte si „zvířecí“ profi l se jménem svého 
miláčka, nahrajete fotku a dál už postupujete podobně jako na Facebooku, 
jen místo sledování a lajkování tady „čmucháte“ a „olizujete“. Můžete také 
odvyprávět svůj příběh „jak jsem potkal svého člověka“.

Politika „lidem vstup zakázán“ ostatně platí i pro manažerskou struk-
turu této platformy. Šéfem společnosti je bruselský grifonek jménem 
Angus. 

K A L E I D O  S K O P Gone are the days of TV 
commercials featuring kittens 
at play. Our adorable animal 
pets have moved into social 
networks. Facebook and Insta-
gram are literally awash with ki-
ttens, puppies, not to mention 
armadillos and baby pandas. 
From this furry fl ood, it was 
just a short step to the idea of 
creating an Instagram-like app 
with no humans allowed.

By this spring the develop-
ment work was done and the 
mobile app Petzbe launched. 
Unlike classic social networks, 
this is not a place to post 
photos of your pet. It’s a space 
where you become your pet. 
It works like Facebook, except 
instead of “following” and “li-
king” you “sni� ” and “lick.” You 
can also tell the story of “How 
I met my human.”

The “No humans allowed” 
policy even extends to the 
Petzbe management structure. 
The boss of the company 
is a Brussels Gri� on called 
Angus.

I N S T A G R A M
F O R  P E T S
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Jan Šrámek, winner of the 
best illustrator prize in this 
spring’s Czech Grand Design 
competition, makes precise 
computer-aided drawings of 
imagined houses that don’t 
yet exist, may never come into 
being, or never have existed. 
Last year he published an 
album of vanishing archi-
tecture and public art called 
Zvláštní okolnosti (“Special 
Circumstances”) – like Sputnik, 
the concrete slide in Prague’s 
Stromovka park that  was 
moved for “safety reasons” to 
a private collection.

Most recently Šrámek’s 
illustrations recreate the 
“Prague Visions” (Pražské 
vize) described in architectural 
historian Klára Brůhová’s new 
book of that name, a study of 
structures designed for the 
city, but never realized. His 
cover painting depicts a mo-
numental building designed 
by Josef Havlíček for Prague’s 
Albertov district.

I M A G I N A R Y 
A R C H I T E C -
T U R E  M A D E
V I S I B L EA R C H I T E K T U R A 

N A  O D C H O D U
Porota soutěže Czech Grand Design letos na jaře udělila ocenění pro nej-
lepšího ilustrátora Janu Šrámkovi. Toto jméno je známé spíše zájemcům 
o architekturu než o výtvarné umění. Šrámek, jenž se někdy živí též jako 
autor projekcí VJ Kolouch, ve svých precizních počítačových kresbách 
vytváří osobité vzpomínky na domy, které již nejsou, které možná brzy 
nebudou nebo které nikdy nebyly. Jeho loňské album Zvláštní okolnosti 
zachycuje mizející architekturu a umění ve veřejném prostoru. Příkladem 
budiž betonová skluzavka Sputnik z pražské Stromovky, jež byla z „bez-
pečnostních důvodů“ přesunuta do soukromého majetku sběratele. Pro 
velkou brněnskou expozici věnovanou panelovým domům Paneland vytvořil 
působivé vizuály. 

Nejčerstvějším přírůstkem je kniha Pražské vize od historičky architek-
tury Kláry Brůhové. Ta je naopak věnována odvážné architektuře zamýšlené 
pro Prahu, ale nikdy nerealizované. Jak by vypadala, to si dokážeme předsta-
vit opět díky Janu Šrámkovi. Na obrázku je zamýšlená monumentální stavba 
Josefa Havlíčka, která měla stát na pražském Albertově.

KALEIDOSKOP



9

Porota Pritzkerovy ceny, nejvýznamnějšího každoročního ocenění na 
poli architektury, letos opět ukázala, že významné stavby nemusejí být 
ty nejhonosnější. Ocenění získal jako vůbec první Ind Balkrishna Doshi. 
V jeho portfoliu nalezneme především bytové komplexy pro sociální bydlení 
a kulturní či školní budovy. Ocenění podtrhuje skutečnost, že architektura 
bez sociálního rozměru nemůže plnohodnotně fungovat. 

Doshi se hlásí k odkazu svého učitele – slavného Le Corbusiera. Jeho 
budovy jsou neokázalé, zbavené jakýchkoliv ozdob, věnované čistě svému 
účelu. Přitom výborně zapadají do okolního prostředí, neupozorňují na sebe 
zbytečně, v nejlepším slova smyslu slouží

P R V N Í  I N D I C K Ý
P R I T Z K E R

The jury for architecture’s 
highest annual honor, the 
Pritzker Prize, again this year 
agreed that the most signifi ca-
nt buildings need not be the 
most grandiose. For the fi rst 
time, the Pritzker was awarded 
to an Indian architect, Balkris-
hna Doshi, whose portfolio 
emphasizes social housing 
complexes and buildings for 
schools or cultural facilities. 
In honoring Doshi, the jury 
underlined that an architecture 
lacking a social dimension 
cannot reach its full potential. 

Doshi’s work continues the 
tradition of his teacher, the 
famed Le Corbusier. His buil-
dings are unshowy, stripped 
of all ornament and designed 
solely to fulfi ll their function. 
Slipping unobtrusively into 
their surroundings, calling no 
attention to themselves, in the 
best sense of the word, they 
serve.

Doshi se hlásí 
k odkazu svého 
učitele – slavného 
Le Corbusiera.

T H E  F I R S T 
I N D I A N 
P R I T Z K E R

2× Photo courtesy of V
SF
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P E N Í Z E  J S O U
O  D Ů V Ě Ř E
Jaké to je řídit fi nance ve společnosti úspěšně operující na 
tvrdém a rizikovém trhu investic, nám řekl fi nanční ředitel 
Cimex Group Milan Orendáč. Potvrdil, že k této náročné práci je 
potřeba víc než jen znát zákonitosti daného trhu.
TEXT Luca Morbidelli  FOTO Martin Mašín

o to obnáší být fi nančním ředitelem Cimex Group?
V Cimexu, asi podobně jako v každé asset manažerské 
investiční společnosti, spočívá pozice fi nančního ředite-

le především ve fundingu, tedy zajištění fi nancování projektů, 
které ve společnosti probíhají.

Má fi nancování projektů v Cimexu nějaká zvláštní 
specifi ka, třeba co se týká fi nančních zdrojů?
Myslím, že fi nancování projektů v Cimexu nemá oproti podob-
ným skupinám zvláštní specifi ka. Spíše bych řekl, že má jasná 
pravidla. Každý projekt pečlivě testujeme a zvažujeme celou 
řadu parametrů, které musí splňovat. Pro fi nancování našich 
projektů využíváme kromě vlastních zdrojů také externí zdroje, 
hlavně tuzemské banky.

Každý investiční projekt s sebou nese určité 
riziko. Máte nějaké speciální nástroje na jeho 
vyhodnocení, případně jak velká část rozhodnutí 
stále záleží na lidském faktoru, jako je intuice?
Na intuici se nedá ve světě fi nancí spoléhat. Může zafungovat, 
ale většinou nemusí, svět fi nancí je vždy o pravidlech, o statis-
tikách, o vyhodnocování příležitostí. Každé investiční rozhodo-
vání je v zásadě o dlouhodobé přípravě. Posuzujeme spoustu, 
spoustu různých parametrů. Můžete si to představit jako pilota 
před startem letadla, který si prochází, co má udělat, protože 
když už jednou odstartuje, tak to nejde vrátit. Je to úplně stejné. 
Anebo to jde vrátit, ale pak je z toho karambol…

Co vás v práci motivuje?
Motivují mě nové výzvy, dosáhnout něčeho, čeho jsem třeba 
ještě nedosáhl. Nebaví mě dělat pořád stejnou práci. Práce 

C fi nančního ředitele je také o reportingu, 
účetních závěrkách, to je nějaká rutina, 
která musí běžet prakticky automaticky 
a nezávisle. Co mě baví a motivuje, je 
dělat obchod. Ještě více mě baví dělat 
dobrý obchod. To je takový, ze kterého 
mají radost obě strany a těší se na další.

Jaké podmínky musí projekt splnit, 
abyste jej považoval za úspěšný? Je to 
jen zisk, nebo jsou tu i jiné parametry?
Určitě ano. Svět fi nancí, svět asset ma-
nagementu je o vydělávání peněz. Kdo 
tvrdí něco jiného, ten vám prostě lže. My 
jsme tady od toho, abychom vydělávali 
peníze. Je to o poměřování zdrojů, které 
do toho projektu vstupují, a výkonu, 
který ten projekt potom přináší. Na 
začátku je nějaká rozvaha, kalkulace 
a úvaha, potom nějaká očekávání. Tam 
se srovnává, jestli projekt vyhovuje va-
šemu uvažování, nebo nevyhovuje. Když 
vyhovuje, jdete do toho a děláte vše pro 
to, aby projekt přinesl, co očekáváte. 

Co pro vás znamenají peníze?
Peníze jsou svoboda. Spousta lidí bude 
tvrdit, že peníze nejsou důležité. Peníze 
jsou důležité. Peníze vám dávají svobo-
du, lepší zdravotní péči, peníze vám dají 
lepší školy pro vaše děti, dávají vám také 

CIMEX ZOOM10
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P E N Í Z E  J S O U
O  D Ů V Ě Ř E
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možnost pomoci tam, kde je třeba… Ony vám to nezajistí samy 
o sobě, protože to vždycky záleží na vás, ale můžou vám pomoci 
k lepší kvalitě života. O tom asi peníze jsou.

Jsou dnes peníze čistě virtuální jednotka, 
nebo jsou podle vás ještě vyjádřením nějaké 
reálné hodnoty, která je za nimi?
Peníze vyjadřovaly nějakou hodnotu možná v době zlatého 
standardu. Řekl bych, že jednotka peněz je v první řadě o důvě-
ře. Musím uvěřit tomu, že tato jednotka, ať je to koruna, dolar, 
nebo cokoliv, něco znamená. V momentě, kdy tomu uvěřím 
a kdy bude dostatečně velká množina lidí, kteří uvěří tomu 
samému, peníze tu hodnotu mají. Jinak ji prostě nemají. Ne-
dokážu si dnes představit směnitelnost peněz za nějakou jinou 
materiální hodnotu. Myslím si, že dnes už to takto nefunguje. 
Dnes lidi uvěří, že jeden dolar je něco, s čím vyžĳ í celý den, nebo 
něco, za co si ráno koupí noviny, ale vždy je důležitá ta důvěra. 
Je to o psychologii.

Jsou nějaké charakteristické znaky, podle 
kterých je možné poznat investiční bublinu?
Já bych řekl, že bubliny se začínají projevovat v momentě, kdy 
lidé, kteří nemají zkušenost s daným trhem a nevědí, jakým 
způsobem trh funguje, uvěří, že vydělat peníze na trzích 
nevyžaduje v zásadě žádné znalosti, prostě stačí jen nakoupit 
a trh se o všechno postará. Staří investoři mi říkali: když ti bude 
taxikář vyprávět o tom, jak nakupuje akcie a jak bude vydělávat, 
tak prodávej. To je projev bubliny. Bublina vzniká v okamžiku, 
kdy lidé, kteří dříve s nějakými investičními nástroji vůbec ne-
přicházeli do styku, najednou uvěří tomu, že můžou bezpracně 
zbohatnout. To nejde. Bezpracné zbohatnutí je možná výhra 
v loterii, ale ve světě fi nancí, ve světě investic je to vždy o tvrdé 
práci. Je to nejtvrdší byznys na světě. Je to byznys bez pravidel. 
Když otevřete dveře od auta, tak vás všichni objedou. Když 
uděláte chybu při investování, tak vás všichni prostě odrbou. 
(smích) Tak to prostě je. Bublina vznikne, když si hodně lidí 
myslí, že zbohatnou investováním. Protože objem důvěry nea-
dekvátně naroste a trh se začne chovat neracionálně. Vezměte 
si kryptoměny. Před půl rokem všichni říkali, jak je super na-
kupovat bitcoiny, spousta lidí na tom vydělala peníze, ale ještě 
větší spousta na tom prodělala. Je to zase jen o důvěře. 

V jaké fázi rozvoje je nyní Cimex? Věnujete víc pozornosti 
expanzi, nebo spíše zkvalitňování portfolia projektů?
Cimex se nyní soustřeďuje na dramatické vylepšení svých 
byznys modelů. Víme, že dnes není doba nějakých velkých 
nákupů. Soustřeďujeme se tedy na zkvalitnění našeho portfolia, 
na investice do assetů, které máme, investujeme do hotelů, do 
developerských projektů a připravujeme se na dobu, kdy trh 
zacouvá zpátky a přĳ de doba levných nákupů.

Je možné držet udržovací strategii?
Já si myslím, že co neroste, to umírá. Vždycky potřebujete 
hledat cesty a způsoby, jak to dělat jinak. Svět fi nancí je dravý, 
a kdo se zastaví, toho prostě přejede. Myslím, že v žádném 
oboru si člověk nemůže říct, uf, mám hotovo. Může si to říct 
investor a z projektu vyexitovat.

Měl jsem na mysli případ, že například fi rma operuje 
na nasyceném trhu, kde už není kam růst...
Měl jsem kamaráda, který měl dealerství aut, a bavil jsem se 
s ním o podnikání v době, kdy se ekonomice nedařilo. Říkal mi: 

„Mě to nezajímá, já prostě chci prodat víc 
aut.“ Rozumíte, prostě urvat to, protože 
každá situace je zároveň příležitostí. 
Vezměte si, co se povedlo Elonu Muskovi 
s Teslou. V zásadě je to nesmysl, svého 
času měla Tesla větší tržní kapitalizaci 
než General Motors. Možná to je ten hyba-
tel, který těm velkým ukazuje: hele, klucí, 
pozor, ono by to nemuselo takhle trvat 
věčně a vy taky musíte něco vymyslet...

Není Tesla typickým případem 
bubliny? Automobilka, která 
nevydělává, nejspíš nikdy nebude, 
technologie, které má, včetně továren 
na baterie, mají i jiní velcí hráči, 
a až přĳ de čas, dají je na trh...
Podle mě to tam není vůbec o autech, ale 
opět o psychologii a důvěře. Jak se chová 
investor do Tesly – on všechny tyto věci 
ví. Také ví, že automobilka není dnes 
schopna vyrobit slibovaný, a dokonce 
objednaný počet aut. Ale uvěřil tomu, že 
v tom byznysu sedí myslitel, který dokáže 
změnit celý průmysl. To je ta sázka in-
vestora. Vezměte si Uber. Ten za loňský 
rok nebo za rok 2016 prodělal asi 4,5 
miliardy dolarů. Nemá problém s novými 
investory a s fi nancemi. Přinesli je tam 
lidi, kteří věří, že budoucnost je v samoři-
ditelných autech. Asi není problém řídit 
byznys, který prodělává 4,5 miliardy, to je 
myslím celkem snadné. Je to ale o důvěře 
každého investora v to, že až přĳ de éra 
samořiditelných aut, Uber bude natolik 
vepředu v samořiditelných autech, že tři 
čtvrtiny planety v nich budou jezdit a pak 
to vydělá.

Jak relaxujete?
Mě nejvíc baví nedělat nic. (smích) Prostě 
na chvíli nedělat nic. Jinak mě celkem 
baví hrát golf, celkem mě baví jezdit na 
horském kole a baví mě cestování po 
světě, poznávání nových míst. Ve sportech 
nejsem moc dobrý, ale důležitá je ta 
komunita kolem toho a pocit, že člověk 
něco dělá.

Změna kulis, nebo pronikání 
do jiných kultur?
Miluji Asii a Ameriku z několika důvodů. 
Baví mě ukazovat svým dětem, že svět je 
hrozně veliký. Baví mě poznávat cizí kul-
turu, snažit se porozumět lidem z opačné-
ho konce světa. Naše republika podle mě 
zažívá nejšťastnější období své historie. 
Myslím, že si to spousta lidí neuvědomuje 
a má na to jiný názor. Zcela určitě patříme 
k těm deseti procentům „šťastnějšího“ 
světa, měli bychom si to umět užívat a být 
za to vděční. 
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M A K I N G  M O N E Y  I S 
A   M AT T E R  O F  B A L A N C E

Cimex Group’s fi nancial director Milan Orendáč talks strategies for successfully judging risk 
and reward and why you need to know more than just the rules of the market.

hat is your job description?
At Cimex, probably like at 
any asset management and 

investment company, the fi nancial di-
rector’s main activity involves funding – 
ensuring fi nancing for projects the 
company undertakes.

Risk is a part of every new 
investment. Do you have any special 
tools for risk assessment? How 
big a role does intuition play?
In the fi nancial world you can’t rely on 
intuition. It can work, but usually it do-
esn’t. The constants in fi nance are rules, 
statistics, evaluating opportunities. We 
apply many, many diff erent parameters. 
You can think of it as being like a pilot 
before takeoff , as he runs through his 
checklist. Once you’re airborne, there’s 
no going back. Well, you can go back, but 
it’s messy.

And it costs money.
The cost is something much worse than 
losing money.

What motivates you?
New challenges, achieving something 
I’ve never done before. I don’t enjoy 
doing the same thing all the time. Doing 
business, that’s what I enjoy and what 
motivates me. It’s even be� er when I 
can do good business. That happens 
when both sides are happy and they look 
forward to the next deal.

What are the conditions of a 
successful project? Is it profi t alone, 
or are there other parameters?
The world of fi nance and asset manage-
ment is about making money. Anyone 

who says anything diff erent is simply 
lying to you. Our starting point is to 
make money. The process is one of 
weighing the resources that go into a 
project against the potential results the 
project might deliver. At the start there 
is a balancing process, calculations and 
estimates, then comes a waiting period. 
At a certain point you weigh up whether 
the project is meeting your expectations 
or not, and if it is, you push on and do 
everything you can so that the project 
works out as you expected. Usually it 
does, sometimes it doesn’t. That’s life.

What does money mean to you?
Money is freedom. A lot of people say 
that money isn’t important. Money is 
important. Money brings you freedom, 
be� er health care, be� er schools for 

your children, it also gives you the ability 
to help where it’s needed … Money itself 
doesn’t do these things for you, it always 
depends on how you use it, but it can 
help you reach a be� er quality of life. 
I guess that’s what money is.

What phase of its development 
is Cimex at now? Are you pu� ing 
more into expansion or into adding 
value to the existing portfolio?
Cimex at this point is focused on dra-
matically improving its business model. 
We know this is not the time to splash 
out on big purchases, so we’re looking 
to raise the quality of our portfolio, 
investing into the assets we have, hotels, 
developer projects, and ge� ing ready for 
the time when the market swings back 
toward lower prices.

W

A N  I N T E R V I E W  W I T H  M I L A N  O R E N D Á Č 
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Š E R M 

Z  B O J E 
O   Ž I V O T 
S P O R T E M

ouboj, ve kterém se proti sobě postaví dva muži s meči, 
je již od starověku způsobem, jak vyřizovat spory. 
Sousedské i ty válečné. Ovšem stejně jako lidstvo samo, 

mění se i způsob boje. Šerm prošel v průběhu staletí vývojem, 
během něhož se z bojování na život a na smrt stal oblíbeným 
sportem, který se dostal až na olympĳ ské hry. V dnešní podobě, 
do níž se šerm vyvinul převážně v 16. a 17. století v románských 
zemích, se soupeři utkávají na čtrnáct metrů dlouhém a metr 
a půl širokém pásu. Cíl je stejný, jako byl vždy – zasáhnout 
protivníka. Jen už nejde o to smrtelně ho zranit, ale pouze trefi t 
a získat tak bod. Ten, kdo první dosáhne patnácti bodů nebo má 
na konci třetího tříminutového kola víc bodů, se stává vítězem.

S O U P E Ř I  P O D  P R O U D E M
Šermovat se dá třemi druhy zbraní. Každá z nich má svůj 
specifi cký tvar, proporce a rozdílná je i zásahová plocha na těle 
protivníka. „Nejsnazší“ je v tomto ohledu kord. S ním mohou 

Jako jeden z mála 
olympijských sportů od své 
premiéry v roce 1896 nikdy 
nezmizel z programu letních 
her. Díky své komplexnosti 
a atraktivitě si šerm nachází 
stále více příznivců. Mohou 
za to i české úspěchy 
posledních let.
TEXT Stanislav Zbyněk 
FOTO Dan Vojtech / Red Bull Content Pool

S
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šermíři zasáhnout svého soupeře kdekoli na těle. Šavlí je mož-
né seknout do vrchní poloviny těla a pravidla fl eretu umožňují 
trefovat se pouze do trupu. 

Zajímavou částí celého sportovního šermu je oblečení. 
S trochou nadsázky připomínají šermíři svými kuklami včela-
ře. Maska, kterou si soupeři podle pravidel musí krýt obličej, 
je vyrobená z kovového pletiva tak, aby skrze ni neprošel ani 
tenký hrot meče. Oblečení, které mají na sobě, je z kevlarových 
vláken, která při zásahu zabraňují zraněním. Dresy jsou vždy 
sněhově bílé, jedinou možností, jak projevit svůj styl, je barva 
podkolenek. U nich není předepsané, jaké mohou být, a tak je 
možné vidět šermíře i ve žlutých nebo růžových.

F Y Z I C K É  Š A C H Y
Mohlo by se zdát, že pouhých devět minut je na jeden zápas 
málo. Ale fyzická náročnost a nároky na komplexní zapojení 
celého těla by se daly srovnat snad jen s boxem. I v šermu 

často dochází na taktickou bitvu, 
kdy se oba soupeři snaží vyčkávat na 
chyby toho druhého. „Šerm jsou někdy 
fyzické šachy,“ popisuje náročnost 
svého sportu jeden z nejlepších čes-
kých šermířů současnosti Alexander 
Choupenitch. Ten se po dlouhých 
letech společně s Jiřím Beranem pro-
bojoval na letní olympĳ ské hry v Riu 
de Janeiru. Zároveň je jeho velkým 
posláním nadchnout pro tento jedi-
nečný gentlemanský sport další mladé 
naděje. Snaží se pořádat kempy a na 
nich seznamovat šermíře v dětských 
kategoriích se špičkami svého sportu. 

A zřejmě se mu to daří. Cestu 
k šermu si nachází stále více dětí. Začít 
s ním totiž není vůbec nic těžkého. 
Není potřeba ani speciální vybavení, 
ve většině klubů půjčí začínajícím 
šermířům vše potřebné. Specifi cké 
nároky nejsou kladeny ani na fyzické 
předpoklady. Ve světové šermířské 
špičce působí dvoumetroví závodníci, 
stejně jako majitelé menších postav. 
V každém větším českém městě působí 
nějaký šermířský klub, do kterého je 
možné malého nadšence zapsat. Záro-
veň však není nikdy pozdě na to, začít. 
Do tréninku mohou nastoupit i úplní 
nováčci v pozdějším věku.   
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Š E R M  J S O U 
F Y Z I C K É 
Š A C H Y A L E X A N D E R 

C H O U P E N I T C H

TEXT Stanislav Zbyněk  FOTO Dan Vojtech / Red Bull Content Pool

Trénoval s mistrem světa v Bělorusku, zdokonaloval se mezi 
profesionály v Itálii. Teď se nejlepší český šermíř současnosti 
Alexander Choupenitch snaží veškeré zkušenosti nabyté ve světě 
předat mladým začínajícím šermířům. Snahu přivést děti ke svému 
sportu bere jako poslání. 

ak jste se dostal k tak netradičnímu sportu,
jako je šerm?
Hodně jsem sportoval už odmala. Zkoušel jsem tenis, 

basketbal, fotbal nebo karate. Maminka  hodně sportovala 
a dala mě do basketbalového kroužku. Ten ale nebyl takový, 
jaký si přála. Ve stejné budově byl i šerm, tak mě dala tam. Já 
jsem v osmi letech neřešil, co přesně budu dělat. Ze začátku mi 
to moc nešlo, ale postupem času jsem měl možnost jezdit do 
zahraničí na turnaje a trénovat tam, tak jsem se zlepšoval.

Dá se vůbec vaše disciplína přirovnat k jinému sportu?
I když nejsem úplně fanda šachu, dalo by se říct, že šerm jsou 
fyzické šachy. Kdybych si měl vybrat, přirovnal bych se asi ke 
koni, snažím se taky pohybovat trochu jinak než ostatní.

Jak velkou roli hraje v šermu rozhodčí?
Je to hodně v jeho rukou. Je to podobné jako v boxu, přece jen je 
obojí boj, jsme hodnoceni za zásahy, a ne za umělecké prvky. Ale 
oproti boxu je to o hodně rychlejší, někdy ani my nevíme, kdo 
dal zásah. Rozhodčím pomáhají i zpomalené záběry, dokonce 
máme něco jako jestřábí oko.

J I v mnohem větších sportech je 
těžké se v útlém věku dostat do 
zahraničí. Jak se to povedlo vám?
Moje nevlastní babička byla několikaná-
sobná olympĳ ská vítězka v šermu a měla 
v tom sportu hodně kontaktů. Začalo to 
tím, že jsem na léto jezdil do Běloruska, 
odkud pochází celá moje rodina. Právě 
skrze ty kontakty jsem dostal možnost 
jet tam na letní šermířské tábory a tam 
jsem také byl poprvé na soustředění. 
Potkal jsem tam Alexandra Romankova, 
olympĳ ského šampiona a mistra světa. 
Ten mě naučil asi nejvíc. Začalo mě to 
bavit a pak jsem do Běloruska utíkal, 
kdykoli to šlo.

Z Česka do Běloruska je dlouhá 
cesta, jezdil jste sám?
Ve třinácti letech se to může zdát hodně 
brzo, ale já jsem v tu dobu jezdil 18 hodin 



17

vlakem úplně sám. Máma mě odvedla 
na nádraží a v Minsku si mě vyzvedla 
babička.

Když jste tam strávil takového 
času, jaký máte k té zemi vztah?
Velký. Vlastně vděčím Bělorusku za to, 
kam jsem se dostal. Trénoval jsem tam 
s klukama, kteří byli o dost lepší než 
já. Pomohli mi dostat se do toho sportu 
a společně s nimi se zlepšovat. Navíc je 
tam krásná příroda, trochu podobná té 
naší. A Minsk je krásné nové město.

Kdy přišel první úspěch a ujištění, 
že to, co děláte, děláte správně?
První větší úspěch jsem měl na mistrov-
ství Evropy ve Wrocławi. To bylo ve dva-
nácti letech. Pak už jsem hodně objížděl 
závody po celé Evropě.

To muselo být náročné dětství 
strávené na cestách. Co tomu říkali 
rodiče? 
Naši mi obětovali strašnou spoustu pe-
něz a hrozně moc času. Jezdili se mnou 
opravdu všude. Mamka pracuje v divadle. 
Když měla večerní představení, tak ho 
odehrála, v jedenáct přišla domů a ve tři 
jsme vyjížděli.

Velkou část kariéry jste strávil 
v Itálii. Tam jste trénoval?
Po přechodu do kadetské kategorie se mi 
povedl mazácký kousek. Během jednoho 
roku jsem vyhrál všechny turnaje, na 
kterých jsem byl, a ještě jsem získal 
bronz na mistrovství světa. To mě do 
Itálie hodně posunulo. Začalo se mi tam 
líbit, a hlavně jsem cítil, že se zlepšuju. 
Začal jsem sám v sebe věřit. Trénoval 
jsem s těmi nejlepšími a to mi dodalo 
důvěru v to, že také můžu být nejlepší.

Jak se vám v Itálii líbilo mimo šerm?
Mám to tam moc rád, ale když jste na 
soustředění, je to trochu něco jiného. By-
dlel jsem sice u moře a užíval si vzduch, 
klima i italskou kuchyni, ale studentský 
život jsem si moc neužil. Spíš jsem vedl 
takový normální šermířský život. Spal 
jsem, trénoval a jedl. Pořád dokola.

17
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Je to jako v boxu. Jsem vysoký a mám
dlouhé ruce,  takže si dokážu soupeře
udržet daleko od těla. 

To by se mohlo stát až za strašně dlouhou dobu. Nevím, co se 
za nějakých 12 let bude dít. Navíc nikdy není jistota, že dobrý 
závodník bude dobrý trenér. Dokážu teď vést a motivovat děti, 
poradit jim, co jíst a pít a jak trénovat. Ale být dobrým trenérem 
je něco úplně jiného.

Šerm asi není sport, ve kterém by se 
točily stovky tisíc korun.
Naše výhry jsou o dobrém pocitu, a ne o prize money. Šerm je 
fi nančně úplně jinde než například tenis nebo ostatní sporty. 
Takže je to hlavně o dobrém pocitu, pocitu z výhry a lásce ke 
sportu.

Vaším partnerem je Red Bull. Jak se člověk 
dostane do rodiny Red Bull sportovců?
Musí být opravdu dobrý v tom, co dělá. Musí vyzařovat pozitivní 
energii a věřit tomu, co ta značka dělá. Já jsem Red Bull sám 
oslovil a chtěl jsem navázat spolupráci. Oni mě podpořili, sledo-
vali a po nějaké době jsme si plácli.   

Jste hodně vysoký. Je to při šermu 
výhoda, nebo nevýhoda?
Je to jako v boxu. Jsem vysoký a mám 
dlouhé ruce, takže si dokážu soupeře 
udržet daleko od těla. Ale zase nikdy 
nebudu tak rychlý jako třeba Korejec. To 
je v DNA, kterou má každý jinou. Teď se 
mi na mistrovství Evropy stalo, že proti 
mně startovali čtyři kluci a všichni měli 
maximálně metr sedmdesát. To je tro-
chu rarita. Je ale hodně důležité vědět, 
kde má člověk nedostatky. Jsem vděčný, 
když mi někdo řekne, co dělám špatně. 
V šermu i v životě.

Zmínil jste, že šerm je rodinný sport. 
Jak je to v Česku s mladými šermíři?
Dětí, které se daly na šerm, u nás přibý-
vá. Ten sport zažívá takový boom. Šerm 
je na vzestupu a já doufám, že na tom 
mám svou zásluhu i já.

Jakou konkrétní?
Snažím se být hodně vidět a přiblížit 
šerm co nejvíce lidem. Cítím svou 
povinnost vrátit mu to, co on dal mně. 
Já jsem si musel všechny dveře oteví-
rat sám, vše jsem si musel zařídit. Ty 
děti jsou talentované a já se jim snažím 
pomoct. Organizuju kempy. Vzal jsem 
dokonce pár kadetů do Švédska. Nejedli 
přes Vánoce cukroví, ale makali na sobě 
ve společnosti těch nejlepších šermířů 
na světě. Zkrátka snažím se, aby si už 
lidé nemysleli, že šermíři jsou mušketýři 
nebo rytíři. 

Pořádáte něco podobného 
i v České republice?
Několik různých i exhibičních akcí jsme 
pořádali například v Brně. Většinou tam 
panuje skvělá atmosféra. Moji kamarádi 
nemají možnost přĳ et se na mě podí-
vat na Kubu, do Paříže nebo Šanghaje. 
Takhle měli možnost vidět mě šermovat.

Česku chybí velký zahraniční 
trenér. Dovedete si představit, 
že byste jím byl jednou vy?
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F R O M  D E A D LY  D U E L 
T O  F A M I LY  S P O R T

Fencing has been an Olympic event since the modern Games began in 1896.  This intricate, 
lightning-fast sport is growing in popularity in the Czech Republic thanks to recent successes.

he ways of fi ghting have adapted 
as humanity changes. No longer 
do men duel with naked swords 

in a fi ght to the death. In the sport of 
fencing, you score points by harmless-
ly touching the opponent with your 
blunt blade, but it’s no less competitive 
for that. Fencing developed mainly in 
southern Europe in the 16th and 17th 
centuries. Nowadays the two comba-
tants compete on a strip 14 meters long 
by 1.5 meters wide. The winner is the 
fi rst to reach 15 points, or the fencer 
with the most points a� er three rounds 
each lasting three minutes.

P H Y S I C A L  C H E S S
Three kinds of weapon are used in 
fencing, each with a diff erent blade 
shape and weight. The “easiest” to use 
is the épée, in the sense that any part of 
the opponent’s body may be hit to score 
a point. With the sabre, the fencer uses 
the edge of the blade rather than the 
point, but can only strike the upper half 
of the body, and the foil can score points 
only on the opponent’s torso.
Fencing is taking off  among Czech 
youngsters, thanks to the enthusiasm 
of people like Alexander Choupenitch. 
“Fencing is physical chess,” says Alexan-
der, who accomplished a dream by 
competing in the 2016 Rio Olympics.

A L E X A N D E R  C H O U P E N I T C H : 
G I V I N G  B A C K  T O  T H E 
S P O R T
He trained with a world champion in 
Belarus and perfected his art on Ita-
ly’s professional fencing scene. The best 
Czech fencer of recent times, Alexander 
Choupenitch ba� led through to the 
2016 Rio Olympics. Now he’s taken on 

the mission of popularizing the sport 
among Czech youngsters.

How did you get into such a non-
traditional sport as fencing?
As a kid I tried a lot of sports – tennis, 
basketball, football, even karate. My 
mom was very athletic and she put me 
in a basketball club, but it wasn’t up to 
her standards. They did fencing in the 
same building, so she entered me in 
that. At fi rst I didn’t do that well, but in 
time I was able to go abroad to tourna-
ments and train, and I got be� er.

Is it possible to compare your 
discipline to other sports?
I’m not a big fan of chess, but you could 
say fencing is physical chess. If I could 
choose, I might compare myself to a hor-
se. I also try to move diff erently from the 
others.

In any sport, it’s hard to leave home at 
an early age. How did you manage it?
My step-grandmother was a multiple 
Olympic champion fencer and she had 
a lot of contacts in the sport. It star-
ted when I used to visit Belarus in the 
summers, where my entire family is 
from. Through those contacts I had the 
opportunity to go to summer fencing 
camps there. That’s how I met Alexan-
der Romankov, the Olympic and world 
champion. He probably taught me more 
than anyone. I started to like it and 
I used to get away to Belarus whenever 
I could.

You spent a lot of time in Belarus. Do 
you feel connected to the country?
Defi nitely. Really, I’m grateful to Belarus 
for what I’ve been able to achieve. Over 

there I trained with guys who were 
much be� er fencers than I was. They 
helped me get into the sport and get 
be� er along with them. The country is 
beautiful, a li� le like ours. And Minsk is 
a beautiful new city.

You mentioned that fencing is a family 
sport. Is it catching on here?
More and more kids are taking up the 
sport. Fencing is going through a kind 
of boom and I hope that’s partly down 
to me.

In what way?
I feel a responsibility to give back to 
this sport that gave me so much. I had 
to open all the doors myself, set up 
everything. I’ve organized camps, once 
I took a few young cadets to Sweden. 
We’ve done a few events and exhibitions 
in the Czech Republic, and there’s al-
ways a great atmosphere.

This country lacks renowned 
fencing coaches. Do you see 
yourself in that role someday?
That would have to happen a� er a really 
long time. Also, there’s no guarantee 
a good competitor will be a good trainer. 
I know how to motivate kids, advise 
them how to eat and drink and train, 
but being a good coach is something 
diff erent.

Fencing is not the best 
fi nanced of sports.
Our victories are about feeling good, not 
prize money. The fi nancing is comple-
tely diff erent in fencing than in tennis 
for example. So the main thing is feeling 
good, the feeling of victory and love for 
the sport.

F E N C I N G 

T



KULTURA20

osmdesátých letech se ve Velké 
Británii na umělecké scéně 
razantně prosadila skupina tvůr-

ců, pro které se vžilo označení Young 
British Artists. Byli odvážní, často pra-
covali s excesem, provokovali – a mnozí 
z nich také pohádkově zbohatli na svých 
dílech. Fotograf Mat Collishaw nepatří 
k nejznámějším jménům z této skupiny, 
ale je jedním z jejího jádra. My si nyní 
můžeme průřez jeho tvorbou prohléd-
nout v Galerii Rudolfi num. Jeho dílo 
přesně souzní s tím, co ředitel Rudolfi na 
Petr Nedoma dlouhodobě prosazuje: 
temnou, spíše dekadentní tvorbu, snad-
no srozumitelnou, pompézní a navzdory 
své syrovosti až líbivou.

Collishaw nejraději propojuje 
témata individuálních i civilizačních 
stínů s dějinami výtvarného umění. 
Snaží se nacházet krásu ve zmaru, a tak 
například pořizuje snímky posledních 
jídel odsouzenců na smrt v estetice 
starých holandských mistrů, inscenuje 

scény z nejchudších londýnských před-
městí jako svého druhu fascinující zátiší 
(dvě batolata odpočívající uprostřed 
vyceněných psů), skenuje rozdrcená těla 
barevných motýlů a vytváří z jejich drti 
svérázné koláže pomíjivé krásy.

V jednom ze sálů výstavní síně 
najdete podivný „kolotoč“ s malými 
fi gurkami po obvodu. Jedná se o starou 
předfi lmovou techniku zoetrop, kdy ro-
tující pás obrázků či objektů v různých 
pozicích simuluje pohyb. Collishawův 
zoetrop ovšem obsahuje paradox – byl 
vytvořen nejmodernější technikou 
3D tisku a stroboskopického světla, 
a přitom obsahuje výjevy z biblického 
vraždění neviňátek. Moderní technolo-
gie odkazuje k barbarství, které zdá se 
zcela neopustilo ani duši současného 
člověka.

Mat Collishaw: Standing Water
Galerie Rudolfi num, Praha,
do 8. července 2018

V

( U Ž  N E  TA K ) 
M L A D Ý  B R I T S K Ý 
U M Ě L E C

A couple of decades back, the 
“Young British Artists” hit the 
art world with a fl urry of bold, 
often excessive, provoca-
tive work that made some 
of them few fabulously rich. 
Although photographer Mat 
Collishaw may not enjoy the 
name recognition of some in 
the group, he was part of its 
original core. A selection of 
his work is now on display at 
Prague’s Gallery Rudolfi num.

Collishaw’s abiding task is 
to seek connections between 
our personal and civilizational 
dark places and the history of 
art. Looking for beauty amid 
dissolution, he has photo-
graphed the last meals of 
condemned prisoners in the 
style of Dutch masters and 
made fl ittery mosaics from the 
crushed and scanned bodies 
of highly-colored butterfl ies.

The odd “carousel” occu-
pying one hall of the gallery 
uses the pre-fi lm zoetrope 
method of making fi gures on 
the inside of a cylinder appear 
to move. Paradoxically, in Co-
llishaw’s zoetrope, modernity 
in the guise of 3D printing and 
stroboscopes becomes a tool 
to illustrate the Biblical slau-
ghter of the innocents – an 
ancient atrocity that it seems 
has not been expunged from 
the soul of modern man.

Y O U N G – I S H
B R I T  A R T I S T
C O L L I S H A W
I N  P R A G U E

V Ý S T A V A
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D L A B A Č O V  V Á S  Z V E

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

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

I N F O

Multifunkční centrum Dlabačov i na nadcházející měsíce připravilo 
lákavé fi lmové projekce a další atraktivní program.

Copycamp 2018 
13.9.2018
Odpočítávání začalo! 9. ročník celo-
denní konference copywriterů, psavců, 
content stratégů a správců sociálních 
sítí. Jedno pódium, tři workshopy, deset 
přednášek a v publiku stovky těch, kteří 
věří v sílu kvalitního obsahu. Budete 
mezi nimi? Po přednáškovém maratonu 
vyschne v hrdle řečníkům, organizáto-
rům i divákům. Na následné a� erparty 
je možné se občerstvit a probrat s ostat-
ními účastníky trable i radosti kreativní 
branže. www.copycamp.cz

C O N F E R E N C E
Copycamp 2018 
13 September
The countdown has begun to the ninth 
annual daylong gathering of copywri-
ters, wordsmiths, content strategists 
and webmasters! One podium, three 
workshops, 10 presentations and a 
guest list of hundreds of true believers 
in the power of quality content. Will 
you join us? A� er the presentation 
marathon, speakers, organizers and 
guests will head to the a� erparty for 
refreshments and a chance to chat 
with other creative professionals.

L E T N Í  P R E M I É R YK O N F E R E N C E

Mission: Impossible — Fallout

Přes léto bude kino fungovat v ome-
zeném provozu. Na fi lmové novinky 
se mohou diváci těšit vždy od úterý do 
soboty ve 21 hodin. Hitem bude jistě 
snímek Mission: Impossible – Fallout, 
který zatím nabízí tak strhující trailer, 
že se fi lmoví fandové nemohou do-
čkat premiéry. 

Ant-Man a Wasp

Ant-Man a Wasp je již dvacátý fi lm na 
motivy komiksů z vydavatelství Marvel. 
Jedná se o pokračování tři roky starého 
Ant-Mana, a ač by titul mohl připomínat 
Včelku Máju, tato okřídlená hrdinka 
zřejmě „mravenčímu muži“ pořádně 
zatopí. Hlavní atrakcí snímku je zběsilé 
zmenšování a zvětšování superhrdinů.

Jan Palach
Poté, co příběh Jana Palacha zpraco-
vala HBO v minisérii Hořící keř, vrací 
se k téže látce zkušený režisér Robert 
Sedláček fi lmem Jan Palach. Film se 
vyhnul přehnané pietě a je velmi zdařilý, 
s Viktorem Zavadilem v hlavní roli. Scé-
na z fi lmu zobrazující okupaci Česko-

slovenska armádami Varšavské smlouvy 
málem skončila další tragédií – jednoho 
z komparzistů při natáčení omylem 
srazila k zemi hlaveň tanku.

Pro nejmenší
Vaše děti se jistě budou těšit na pokra-
čování osvědčených animáků Úžasňá-
kovi 2 a Hotel Transylvánie 3.

S U M M E R  H I T S
Check out some of the season’s biggest 
movies Tuesday through Saturday 
nights at 9 p.m. this summer at Kino 
Dlabačov. For starters, Mission: Impo-
ssible – Fallout, with a trailer promi-
sing more thrills and spills than a party 
night on Wenceslas Square.

Special eff ects (no kidding) are 
also the big a� raction of Ant-Man and 
the Wasp. From what we hear, the title 
characters see-saw between very small 
and very big in this, the 20th in the 
string of fi lms starring Marvel heroes 
and the second in the Ant-Man series. 
Czech director Robert Sedláček’s biopic 
about a real-life hero, Jan Palach, avoids 
sentimentality in its depiction of the 
Soviet occupation of Czechoslovakia. 
Viktor Zavadil stars in the title role, 
playing a young man driven to desperate 
measures a� er the 1968 invasion by 
Warsaw Pact forces.

Kids and animation lovers can look 
forward to new installments of the ani-
mated Incredibles and Hotel Transylva-
nia franchises.
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I V A N  Z A C H A R I Á Š

R A D Š I 
P Ř Í B Ě H
N E Ž  F Ó R E K
Režisér Ivan Zachariáš proslul ve světě tím, že jeho krátké 
reklamy připomínaly spíše úryvky propracovaných celovečerních 
fi lmů. Později se však z reklamního byznysu stáhl a udělal si 
radost točením seriálu Pustina pro HBO. 
TEXT Ivan Adamovič  FOTO Martin Mašín
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načnou část života jste prožil v cizině, kde jste 
točil reklamy, které sbíraly jednu cenu za druhou. 
Teď to vypadá, že jste z reklamní branže venku 

a usadil jste se v Praze. Jaký život vedete dnes?
Vcelku normální, snažím se, aby byl relativně klidný. Tu a tam 
něco natočím, mám také s kamarády v Praze bar Public Inte-
rest, ale tomu už zas tak moc času nedávám. Dál se asi budu 
pouštět i do jiných věcí než jenom do natáčení. Ale nemám 
potřebu se pořád za něčím honit. Mám raději klid, který možná 
někdy zavání až leností. Když máte pocit, že něco nemá moc 
smysl, tak proč se honit za nesmyslem? Samozřejmě, musíte se 
nějak živit. Chci ale dělat jen jednu věc, dělat ji s čistou hlavou, 
s chutí a pořádně. 

Vy mi nepřipadáte moc jako člověk do barového prostředí.
To máte pravdu. Zaujal mě ten projekt, dělal jsem design 
interiéru, to mě hrozně bavilo. Pak jsem tam pár měsíců denně 
chodil, ale to se ukázalo jako dost nebezpečnej nápad. A teď 
tam zajdu jen občas a je to fajn. Chtěli jsme mít bar, kde jsme se 
chtěli setkávat s kamarády, což se povedlo. Někdy mi ale vadilo, 
že tam chodí až moc lidí.

Takže takové to „otevřel si bar, ale chodili mu tam lidi“?
Ano. Teď tam chodívám v pondělí nebo úterý, kdy tam je prázd-
něji. Pátky už nedávám.

Čím vás oslovila práce na televizním seriálu, že jste mu
dal přednost před reklamou?
Pustina, to bylo osm hodin materiálu, který může člověka oslo-
vit. Můžete díky němu na něco ve svém životě přĳ ít. Můžete se 
o něm bavit s přáteli. U reklamy to jsou spíš fórky, které můžete 
udělat kvalitně, ale pořád je to délka jedné minuty, takže tam je 
ten dopad na diváka mnohem menší.

Když se člověk dívá na vaše reklamy, napadne ho,
že je točil ambiciózní režisér, který ale místo u fi lmu 
skončil u reklamy. Saturovala se v reklamách vaše 
touha točit spíš fi lm?
Filmy jsem točit chtěl, ale ono to takhle úplně nefunguje. Režisé-
ři, kteří točí dobré fi lmy nebo seriály, obvykle reklamy nedělají, 
a když, tak to dopadne většinou špatně. Jsou samozřejmě výjim-
ky. Byť natáčení probíhá stejně, jsou to jiné disciplíny. Nedá se to 
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vlastně vůbec srovnávat. Takže odpověď 
je ano, po formální stránce to byla skvělá 
škola, teď mě ale baví víc věnovat se té 
obsahové v delších formátech.

V čem je natáčení reklamy a fi lmu jiné?
Technicky v ničem. Rozdíl je ve formátu. 
Ve fi lmu rozvíjíte nějaké postavy, musí 
to mít nějaký rytmus, musíte udržet 
linku každé role, je třeba pracovat víc 
koncep čně. Ten rozsah ale mění vše. Je 
to o práci s hercem. Že zvládáte běžné 
profesionální úkony, by měla být samo-
zřejmost. I když to samozřejmost není. 
Někdy je ale téma tak silné a herecké ve-
dení tak dobré, že se tam mohou nějaké 
jiné technické nedostatky úplně ztratit. 
U reklamy se naopak klade mnohem 
větší důraz na tu technickou preciznost 
než na to, o čem to je. Navíc mi přĳ de, že 
nápady v reklamě se v posledních letech 
dost vyčerpaly. Schopnější lidé z toho 
byznysu odešli, takže je to celkově slabší. 
To platí všude ve světě, situaci u nás 
vlastně zas tak moc neznám.

Na malé ploše musíte mít vše pod 
kontrolou, zatímco ve fi lmu spoustu 
věcí pod kontrolou mít nemůžete. 
Není to pro vás krok do nejistoty?
To mi nepřišlo. V Pustině jsem měl vše 
pod kontrolou stejně jako v reklamě. 
Akorát to vyžadovalo mnohem víc času 
a soustředění. Natáčení samo je pro 
mě příjemnější, když se rozprostře do 
desítek dní, točit reklamu za pár dní je 
vždycky docela stres. Veškerá zodpověd-
nost je tam zúžená do velmi krátké doby.

Máte pod totální kontrolou 
i takové živelné herce, jakým 
je Jaroslav Dušek?
U delšího formátu máte zase víc času 
to s herci probrat a promyslet. S Jardou 
jsme se domluvili a šlo to bezvadně, to 
nebyl vůbec problém.

Pustina je úchvatná i díky prostředí, 
v němž se odehrává. Mohl jste mluvit 
do výběru lokací?
Když jsem říkal, že mám všechno pod 
kontrolou, tak myslím úplně vše. Kdy-
bych vypustil jednu z těch částí, jako 
jsou rekvizity, lokace, casting, tak se to 
rozpadne a nikdy by to nedopadlo tak, 
jak opravdu chci. Je to hodně práce, ale 
když víte, co chcete, je to vlastně jedno-
duché. Nejhorší je, když nevíte, jak to 
má vypadat nebo co tím chcete říct. Pak 
to můžou být muka rozhodování. Když 
máte koncepci, jen hledáte ty kostičky, 
které ji postupně naplní.
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to jde do háje a s brexitem se to ještě 
zhoršilo. V Americe se tu a tam něco 
zajímavého objeví, ale také to není žádná 
hitparáda.

V jednom rozhovoru jste říkal, že 
v reklamě kvůli globalizaci ubývá 
nápadů a jsou si navzájem podobnější.
Globalizace v reklamě má ten neblahý 
efekt, že se požaduje unifi kovaný humor 
pro všechny. Přitom jak jsem říkal, 
každá země má trochu jiný smysl pro 
humor. Když se teď točí reklamy pro 
všechny, úplně se to zprůměruje. Ke 
každému nápadu se najde při schvalová-
ní někdo, komu se něco nebude zdát. Jak 
z toho může vzniknout něco jiného než 
průměrný paskvil? To je možná hlavní 
důvod, proč jdu z téhle branže pomalin-
ku pryč. Nejdřív jsem točil reklamy jen 
pro Anglii. Pak přišly požadavky dělat re-
klamy pro celou Evropu a šlo to do háje.

Z které kulturní sféry čerpáte 
inspiraci? Čtete knihy? Chodíte na 
výstavy?
Výstavy mě zajímají, ale nevymetám 
je moc. Naposledy jsem měl radost 
z výstavy Franty Skály, kterého mám 
dlouhodobě rád. On vám dodá energii už 
jen tím, jak je plodný, kolik má nápadů. 
To je inspirativní. Ale ne tak, že tam něco 

Asi nejsilnější záběr z Pustiny je ten na zámek 
Jezeří, který stojí na okraji hnědouhelné 
jámy a ve fi lmu představuje pasťák…
To byla fotka, kterou jsem dostal spolu se scénářem, ta byla 
daná od začátku. Je to vizuálně silné, přišlo mi to jako bezva 
nápad. Interiéry se samozřejmě točily jinde. Když jsem tu fotku 
viděl, bylo mi jasné, že to funguje. Má to svou symboliku i v pří-
běhu, jak je to celé nad propastí.

Příběh Pustiny je posazen do sociální vrstvy, která se 
velmi liší od typického předplatitele HBO. Nefunguje 
tam u diváka určitá fascinace chudobou?
Možná, ale to nemusí být na škodu. Nemusí to znamenat, že je 
ta chudoba zobrazena v negativním smyslu, že se na ty postavy 
máte dívat jako na zebru v zoo. Ta realita opravdu taková je. To 
ale neznamená, že chudí lidé nejsou šťastní. Tady platí takový 
mýtus, že kdo má peníze, je šťastný. Přitom je to spíš naopak. 
Ano, pro někoho to může být fascinace chudobou, já ale dou-
fám, že tam funguje spíš fascinace příběhem.

Vaše reklamy často pracují s vtipem. Jak může člověk 
z jedné kultury oslovit jinou kulturu? Jak se můžete trefi t 
do všech nuancí života Američanů nebo Britů, aby je 
reklama oslovila?
Nedělám na tom nikdy sám, spoustu věcí řeší Američani nebo 
Britové sami, dělají se průzkumy. To nejsou až tak těžké věci. Je 
ale pravda, že smysl pro humor je všude trochu jiný. Třeba Jižní 
Amerika, to je katastrofa, tam chtějí fóry, které mně nepřĳ dou 
vůbec vtipné. Pro ně pracovat nemůžu, protože se nechci při-
způsobovat jejich smyslu pro humor. Jiný humor ale najdeme 
i v Německu. Hodně věcí jsem z toho důvodu odmítl. Nejde jen 
o reklamu samotnou, ale i o komunikaci kolem toho. Někdo 
něco řekne, všichni se kolem smějí a vy ne, takže vás pokládají 
za nafoukaného blbečka.

Připadá vám, že máme podobný humor jako Američané?
Spíš jako Britové. Nebo Islanďani. Je až neuvěřitelný, jak jsme si 
podobní.

Jedna z vašich nejslavnějších reklam se jmenuje 
Město kaskadérů a je plná kaskadérů, kteří pořád 
odněkud padají, někam skáčou nebo jezdí jako šílenci 
po ulici. Reklamu si pamatuju, zato už nevím, na 
který produkt byla. Není to škoda, když je reklama 
tak silná, že přehluší samotnou inzerovanou věc?
To se občas stává. Bohužel většinou nemám zpětnou vazbu, 
jak která z mých reklam zapůsobila. I já si z některých reklam 
pamatuju jen ten fór. Ale zaplať pánbůh za to. Když si zapama-
tujete fór, rád se na ni podíváte znovu a zjistíte, o jaké zboží 
se jedná. Kdežto když je reklama hloupá, tak se na ni znovu 
nepodíváte, a je jedno, na co byla. Dnes tu máme internet a lidé 
rádi vtipné reklamy sdílejí. Nejčastěji se šíří buď hodně vtipné 
věci, nebo naopak úplně dementní. 

Když jste začínal, pojem virál asi neexistoval…
Když jsem začínal, neexistoval ani e-mail. U virálů je problém, 
když chcete udělat vtip, který se ukáže až na konci. Protože 
znalci vás přesvědčují, že nejdůležitějších pro virál je prvních 
pět vteřin. Proto už mě taky ta reklama moc nebaví. Lidi si 
vymýšlejí nesmyslné požadavky, je kolem toho taková hysterie, 
aby vše bylo supervtipné a hned od začátku. Přĳ de mi, že už 
není moc zájem o reklamy, které jsou více příběhové. V Anglii 

(*1971, Praha). Na FAMU absol-
voval katedru dokumentární 
tvorby, poté se věnoval tvorbě 
reklamních spotů. Celosvěto-
vou pozornost i ve fi lmařských 
kruzích si získal krátkometráž-
ní parodií na bollywoodské 
fi lmy Mulit (2003), jež je sou-
částí sbírek Muzea moderního 
umění v New Yorku. V České 
republice známe především 
jeho znělky pro fi lmový festival 
Karlovy Vary, v nichž hrají 
festivalem oceněné fi lmové 
hvězdy, a z pozdější doby 
úspěšný seriál HBO Pustina, 
na němž se podílel s režisér-
kou Alicí Nellis.

I V A N  Z .
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1 Reklamní spot na likér Kahlua s Je� em 
Bridgesem. 2 Reklamní spot na pivo 
Stella Artois. 3 Harvey Keitel ve znělce na 
karlovarský festival. 4 Nehostinné prostředí 
seriálu Pustina.
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uvidím a obšlehnu to. Spíš je to v té energii a množství nápadů, 
které dodávají chuť do práce. I koncert vážné hudby může být 
inspirativní, ale opět spíš na podvědomé úrovni.

A knihy čtete?
Bohužel vůbec. Já u nich usínám, i když rád bych byl pravidel-
ným čtenářem. Raději se dívám na fi lmy nebo seriály. Knihy mi 
nějak nejdou. A štve mě to. Snad se to změní.

U českých diváků vás proslavily také kultovní znělky 
pro fi lmový festival v Karlových Varech. Vyčnívají už tím, 
že v každé z nich hraje nějaký slavný hollywoodský 
herec. Točil jste je všechny sám?
Ne, já přišel s konceptem, ale úplně všechny jsem nedělal, ně-
kdy jsem se střídal s Martinem Krejčím. Buď kvůli zaneprázd-
něnosti, nebo proto, že některé lidi jsem točit ani nechtěl. Třeba 
Mela Gibsona jsem točit nechtěl, není mi sympatický. Když 
s někým točím, chci ho mít rád. Samozřejmě to není možné 
vždy, ale když to dělám jen pro radost, chci z toho mít tu radost.

Natáčení těch znělek vzniká rychle, 
nebo je to proces dlouhých příprav?
Loňská znělka s panem Somrem vznikla docela narychlo 
a mám z ní radost. Někdy se něco připravuje měsíce a pak 
vznikne blbost. Člověk nikdy neví. 

Dělala některá hvězda problémy?
Někteří byli nejdřív trochu odtažití, ale pak se uvolnili, když 
zjistili, že jsme normální lidi a nechceme po nich nesmysly. My 
je taky potřebovali jen na pár hodin, tak to pro ně nebyla taková 
muka.

V současné době se chystáte na nový televizní 
seriál, ale prý je to zatím tajné.
Ano. Byl bych moc rád, kdyby to vyšlo, ale to je tak vše, co o tom 
můžu říct.

Ve světové reklamě jste si získal jméno ještě jako 
velmi mladý tvůrce. Působíte ale dojmem, že 
nepatříte k lidem, kteří se někam derou. Čím jste 
zaujal? Jak jste je přesvědčil, že jste ten pravý? 
Vážně jsem se nikam moc necpal. Bylo to tak, že jsem moc 
nemluvil a měl jsem svůj názor, za kterým jsem si stál, dost 
tvrdohlavě. To zafungovalo. A taky to byla klika. Přišel někdo 
z východní Evropy, koukali na mě jako na exota. Ale nebylo to 
ze dne na den, trvalo roky se tam prosadit. Dnes mi s odstupem 
přĳ de celý ten svět reklamy nějak smutný.

Jak to?
Celkově už necítím tu zdravou soutěživost v tom, udělat něco 
výjimečného. Je to svět plný tvůrců zhýčkaných penězi. Klepou 
si na rameno, že něco dokázali, ale přitom se baví o čtyřech 
záběrech slepených dohromady. Celé je to trochu trapné. 
Samozřejmě že je tam i řada fakt schopných a skromných lidí. 
Většiny se to ale netýká. To vidím i na štábech, co sem jezdí točit 
na Barrandov. Vidíte, že toho vlastně moc neumějí, ale přitom 
se chovají jako mistři světa. 

Nevede práce v reklamě až k určitému odporu ke konzumu?
Možná jo, těžko sám sebe analyzovat. Ale nejsem teda žádnej 
asketa, takže mě to asi až tak nezasáhlo. Asi bych se měl nad 
sebou zamyslet… 

Globalizace v reklamě má ten 
neblahý efekt, že se požaduje 

unifi kovaný humor pro všechny.
 Přitom každá země  má trochu

jiný smysl pro humor.
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L O O K I N G  F O R 
S T R O N G  S T O R I E S

Ivan Zachariáš got famous making TV commercials that looked like clips from well-crafted feature 
fi lms. He went on to shoot the drama series Pustina (Wasteland) for HBO.

ou spent much of your life 
abroad, making commercials 
that won one prize a� er 

another. Now it seems you’ve 
se� led down in Prague and le�  
advertising behind. What kind 
of life do you lead today?
A quiet, family life. I had a bar in Prague 
with some friends, but I don’t put much 
time into that now. I’m always ge� ing 
into new things, sometimes I help so-
meone on an idea. But I don’t need to be 
chasing new projects all the time.

What was so a� ractive about 
making a TV show that you 
prioritized it above advertising?
Wasteland was eight hours of very 
a� ractive material. You could do 
something in your life with that, you 
could talk to your friends about it. With 
commercials, it’s mostly about jokes, 
you can do them well, but still it’s just 
for one minute. The impact on the 
viewer is much less.

Watching your ads, you think, here 
is an ambitious director who ended 
up making ads instead of movies. 
Did you satisfy your wish to make 
fi lms by making commercials?
I wanted to make fi lms, but that’s not 
the way things work. Directors who 
make good movies or TV shows usually 
don’t make commercials or if they do 
it usually doesn’t work out. There are 
exceptions, of course. Although the 
shooting process is the same, they are 
diff erent disciplines. You can’t really 
compare them.

How are they diff erent?
Not at all, technically. The diff erence is 
the format. In a movie you develop cer-

tain characters, there has to be a kind 
of rhythm to hold the role together. 
The longer form changes everything, 
it’s about working with actors. It can ha-
ppen that the story is so strong and the 
actor’s performance so good that they 
can overcome technical fl aws. But with 
commercials you need to work more 

on technical precision than on “what 
it’s about.” Beyond that, I feel that ideas 
for commercials have been tapped out 
in the last few years. The more qualifi ed 
people have le�  the business. This is in 
the rest of the world, I don’t really know 
how it is here.

In Wasteland, the story is set 
in a segment of society that is very 
diff erent from that of the typical HBO 
subscriber. For the viewer, 
is there some kind of fascination 
with poverty?
There may be, but that isn’t necessa-
rily bad. It doesn’t have to mean that 
poverty is treated in a negative way, 
that you look at these characters as 
though between the bars of a zoo cage. 
That reality is really like that. It doesn’t 
mean that poor people aren’t happy. 
There’s a kind of myth here that money 
equates to happiness. In fact, it’s almost 
the other way around. Yes, for some 
there may be a fascination with poverty, 
but I hope it’s really the story that peop-
le fi nd fascinating.

In one interview you said 
globalization is sucking the creativity 
from commercials and making them 
all alike.
In advertising, globalization has the 
unwanted side eff ect that it demands 
a uniform kind of humor for everybody. 
But every country has its own slightly 
diff erent sense of humor. When you 
make commercials for everybody, it ma-
kes everything mediocre. That’s proba-
bly the main reason I le�  the industry. 
At fi rst I only made commercials for 
England. Then people started asking 
for commercials for all of Europe and 
things went to hell.

A N  I N T E R V I E W  W I T H  I V A N  Z A C H A R I Á Š 

I V A N 
Z A C H A R I Á Š

Born in Prague in 1971. Gradua-
te of documentary fi lmmaking 
department at FAMU, went on 
to specialize in TV commercials. 
His short Bollywood parody 
Mulit (2003) caught the attenti-
on of the fi lm world and is now 
in the collections of the Muse-
um of Modern Art in New York. 
Czech viewers know him for his 
spots for the Karlovy Vary Film 
Festival, featuring stars hono-
red at the festival, and his HBO 
series Pustina (Wasteland), 
made in collaboration with the 
director Alice Nellis.
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K L I E N T I    J S O U  R Á D I
P Ř E K V A    P O V Á N I B Á R A 

Š K O R P I L O V Á

Bára Škorpilová a její studio Mimolimit patří mezi nejzajímavější 
tuzemská kreativní uskupení na poli designu a architektury. 
V rozhovoru prozradila, kde čerpá inspiraci, jak je to 
s moderním přístupem v historických částech měst i z čeho 
vycházela při návrhu nových interiérů Orea Resortu Horal.
TEXT Luca Morbidelli FOTO Martin Mašín
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e podle vás architektura a design více uměním, 
službou, nebo jak říká Marc Newson, řešením 
problému?

Architektura musí vycházet z širšího kontextu. Někdy je to 
služba, někdy je to umění, ale vždy by to měla být radost. Abych 
mohla svoji práci dělat dobře, pracuji s větším spektrem zna-
lostí a souvislostí, které tvorbu ovlivňují.  Proces navrhování má 
své logické kroky, kde samotný výtvarný návrh je cca 20 procent 
práce. 

Původně jsem chtěla ilustrovat knížky. Úplnou náhodou 
jsem se ale potkala s Bořkem Šípkem. Ten na své přednášce 
v Savarinu prezentoval věci, které nebyly pouze účelové, kom-
binovaly neslučitelné materiály, nastavovaly nové úhly pohledu 
na stereotypy. Zastávám názor, že vedle účelovosti by věci měly 
mít ještě další, přidanou hodnotu.

Snažíte se vytvořit vlastní styl?
Nikdy jsem nepřemýšlela, že bych si budovala styl… Snažím 
se, aby to, co navrhujeme, bylo v budoucnu čitelné, že to někdo 
vytvořil v 21. století. Úměrně tomu volíme hmotu, materiály, 
jejich zpracování. 

Myslíte, že máte svůj rukopis?
Lidé dokážou poznat, že jsme prostor navrhovali – ať už je to 

dům, nebo interiér. Dá se tedy asi říct, 
že rukopis máme, přestože se prvky 
neopakují. Nebo většinou se neopakují. 
Kdybych to měla sama nějak defi novat, 
je to způsobem hmotového řešení a za-
cházení se světlem.

Podle čeho se rozhodujete, 
jestli do zakázky půjdete? 
Čím vás musí zaujmout?
S každou zakázkou člověk stráví víc než 
půl roku a měl by mít pocit, že to bude 
příjemně strávená doba. 

Začíná zakázka myšlenkou, vizí, 
nebo se staví na základech zadání 
a vize vznikne postupně?
Ideální zakázka by měla začít smyslupl-
ným defi nováním záměru, zadání.  V re-
alitě je ale někdy potřeba se k tomuto 
stavu propracovat. Následuje výtvarný 
koncept, který považuji za hotový až 
v momentě, kdy jde myšlenku slovně  
popsat. 
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Kreslíte ještě rukou, nebo navrhujete digitálně?
Na začátku kreslím všechny věci rukou, teprve potom přichází 
počítačové zpracování. V poslední době využíváme dost počíta-
čových programů, a to jak přímo při návrhu, tak i v průběhu ce-
lého projektu i realizace. Díky vizualizacím se návrhy schvalují 
snáze, ale část našich klientů preferuje kresby od ruky.

Máte ráda, když klient do návrhu vstupuje, nebo 
vám víc vyhovuje absolutní tvůrčí svoboda? 
Je dobré mít zajímavého protihráče nebo spoluhráče. Baví mě 
jak úplná tvůrčí svoboda, kdy klient do návrhu vůbec nevstupu-
je, tak je zajímavý i dialog s klientem, kdy moji práci obohacuje 
novými myšlenkami. Mám ráda náročné klienty. 

Na čem právě pracujete?
Máme na stole několik hotelů, většinu z nich v Čechách. 
Dokončujeme zámek v Dolních Břežanech, v loňském roce se 
začal stavět hotel na náměstí v Peci pod Sněžkou, po pěti letech 
se vracíme na Maledivy, kde je třeba redesignovat nejen z důvo-
du opotřebení, ale i kvůli vracející se klientele. A jeden z větších 
projektů je i resort Horal ve Špindlerově Mlýně pro Cimex.  
Zároveň pracujeme na mnoha soukromých rezidencích. 

Z čeho jste vycházela při návrhu nových 
interiérů Orea Resortu Horal?
Hotel projde kompletní rekonstrukcí interiérů, ale mluví se 
také o změně vnějšku. Je to železobetonová konstrukce, 166 
pokojů, musí obsloužit hodně lidí a je součástí řetězce. Navrh-
nout hotel je hodně demokratický proces, kde se musí mnoho 
stran shodnout na tom, že návrh je funkční. Nahlíží se na něj 
z mnoha hledisek. Důležitý je i fakt, že se jedná o horský hotel,  
který by měl vyjadřovat, že je v přírodě. V Horalu je prostorová 
danost, neměnnost tvaru pokoje kvůli železobetonovému skele-

Vystudovala Střední umělec-
koprůmyslovou školu v Praze, 
obor konstrukce a tvorba 
nábytku a Vysokou školu umě-
leckoprůmyslovou v Praze, 
ateliér architektury a designu 
u prof. Bořka Šípka. 

V letech 1997—1998 
pracovala jako asistentka ak. 
arch. Jiřího Pelcla v ateliéru 
architektury a designu na 
VŠUP v Praze. 

Od roku 2001 je majitelkou 
studia Mimolimit, které se 
zabývá navrhováním staveb, 
interiérovým a produktovým 
designem.

P R O F I L

Potřebuji vidět a slyšet dobré
a zajímavé věci, pak je to přímá

inspirace pro moji práci.
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tu. Jde o vybalancování všech parametrů, nejen velikostí věcí, tak, 
aby se tam člověk cítil příjemně, včetně času potřebného na úklid 
pokoje. Pokoj musí být i uživatelsky funkční a příjemný. Je v něm 
pečlivě využité každé místo. 

Hlavním designovým prvkem pokoje je fošna, dubová dře-
věná krajina, o šířce jeden metr a délce 3,5 metru, kterou jsem 
zvolila proto, aby byla protikladem k betonové konstrukci. 

Jsou pro vás výzvou stavby vsazené do krajiny, kdy 
stavba ovlivňuje vnímání této okolní krajiny?
V současné době pracujeme na několika horských zakázkách. 
Hledáme pro ně lokální materiály, které minimálně opracová-
váme a necháváme vyznít jejich surovou podobu. Snažíme se 
o minimální zásah do prostředí. Vedle dřeva se hodně pracuje 
i s kamennými krajinami, jenom odkorněnými fošnami, dřevěný-
mi krajinami,  ocelí… Prostě se surovými materiály, které dáváme 
k sobě snad v dobrých proporcích. Ten dům tak bude působit… 
horsky. Domy v horách mají i tu zvláštnost, že jsou vícepohledové, 
nahlíží se na ně často i svrchu, takže se plánují porostlé střechy a 
podobně.

Jak na nové materiály nebo technologie reagují klienti?
Myslím, že máme zajímavé klienty, a je výhoda, že už vědí, proč 
s námi chtějí spolupracovat. Jsou ale rádi překvapováni. Přĳ dou 
s rámcovým zadáním a očekávají, že se posuneme někam dál. To 
je asi ta správná cesta. Lidé se naučili si svého architekta vybrat 
podle jeho práce a už od začátku vědí, že se s ním názorově 
potkávají. 

Máte ambici navrhovat budovy kompletně, od exteriéru 
po kliku od dveří? Jsou dnes ještě takové zakázky?
Ano, jsou, moc mě to baví, ale není jich mnoho. Já bych se ani 
mnoha takovým zakázkám nemohla věnovat v jeden okamžik. 
Naši práci tvoří 70 procent interiérů a 30 procent budov. Myslím, 
že interiéry umíme opravu dobře, u těch budov jsme opatrnější.

A co původní ráz historických měst? Zakonzervovat 
historické části?
I když děláme nové interiéry ve starých budovách, používáme 
nové tvarování a současné technologie, pečlivě se snažíme zacho-
vat a zdůraznit všechny cenné historické prvky. Často používáme 
k jejich umocnění světlo. 

Světelný design je sám o sobě náročná disciplína...
Světlo dokáže s prostorem udělat zázrak. Snažíme se, aby se 
s námi na projektech podílela Pavla Beranová, lighting designér-
ka, která se věnuje především scénickému svícení a do projektů 
přináší nové pohledy. 

Oslovují vás nové technologie?
Hodně pomáhají vizualizace. Je to ale dvojsečná zbraň. Velmi 
dobře se tak dokumentuje myšlenka klientovi. Vypadá to realistic-
ky, má to i atmosféru a klienti to okamžitě schválí. Když to ale vidí 
na obrázku, mají pocit, že už to skoro stojí, chtěli by to strašně 
rychle a jsou netrpěliví. Technologie posouvají materiály hodně 
dál, ať už se to týká zpracování kamene, nebo nových laminátů 
a podobně.

Bude 3D tisk tou technologií, která bude znamenat změnu 
pro svět designu nebo způsob, jakým designéři pracují?
3D tisk mě zajímá, moc mě zajímá, ale pořád narážíme na spoustu 
limitů, takže bude trvat ještě nějakou dobu, než bude běžnou 

1 Budova v Peci pod Sněžkou
2 Štukové výzdoby v historickém domě
3 Byt v kubistickém domě, Praha

1

2

3
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součástí práce designéra. Když si chci 
odpočinout, děláme si pro zábavu desig-
ny pro 3D tiskárnu. Máme připraveno 
mnoho konceptů, ale většina těch věcí je 
buď tak drahá, že se nedají reálně vyrábět 
v potřebném množství, nebo se musí tisk 
následně převádět do jiných materiálů, 
což nechci. Bavilo by mě, kdyby předmět 
zůstal v materiálu, který se vytiskne, ale 
to je zatím extrémně drahá záležitost. 
Obecně si myslím, že se bude tisknout, 
dá to věcem nové tvarování. Připadá mi, 
že teď se s tím zachází trochu tak, jako 
když se objevila litina a kopírovalo to 
staré tvary. 3D tisk na své nové tvarování 
teprve čeká.

Je masově vyráběný design, 
třeba fi rmami, jako je IKEA, 
ještě zajímavý? Má hodnotu?
Myslím, že IKEA dělá spoustě lidí velkou 
službu. Je to dobrá věc a neznám člověka, 
který by neměl nic z IKEA.

Měla byste zájem navrhnout 
věc, která by se vyráběla třeba 
v půlmilionové sérii?
Měla, i ve větší . Ale nikdo mě dosud ne-
oslovil a já jsem pro to nic neudělala. Ale 
opravdu by mě to bavilo. Ne kvůli tomu, 
aby mou práci viděl milion lidí, ale prostě 
bych si to chtěla vyzkoušet. Udělat dob-
rou židli pro velkou sérii může být stejně 
náročné jako vytvořit interiér soukromé 
rezidence. 

Jak odpočíváte?
Ráda cestuji a poslouchám hudbu.

Dokážete při poslechu pracovat?
Poslouchám klasickou hudbu nebo jazz. 
Dokážu pracovat při hudbě, kterou dobře 
znám. Novou věc si k práci nepustím, 
protože vyžaduje soustředěný poslech. 
Obecně potřebuji vidět a slyšet dobré 
a zajímavé věci, pak je to přímá inspirace 
pro moji práci.

Nejvíc času trávím se svým sy-
nem, a tak už mnoho času nezbývá. Ale 
podle možnosti ráda navštívím i dobré 
představení, operu nebo balet. To jsem 
pak ochotna za nimi jet i do blízkého 
Londýna, kde si zážitky ještě umocním 
návštěvou různých výstav. 

Co vás zaujalo v poslední době?
Viděla jsem operu Satyagraha od Philipa 
Glasse na londýnské scéně. Je to starší 
věc, přesto je stále skvělá. Za fantastické 
jsem vždy považovala představení DV8.  

Do you like it when the client gets involved in a 
proposal, or do you prefer total creative freedom?
It’s good to have an interesting competitor or teammate. I enjoy it 
both when the client doesn’t get involved in the design at all and 
when there is fruitful dialogue with a client, when my work is enri-
ched by new ideas. I like demanding clients.

What inspired your interior design for the Horal resort hotel?
Designing a hotel is a very democratic process, where many partici-
pants have to agree that the project is feasible. One important fact 
is that this is a mountain hotel, and it needs to refl ect its natural 
se� ing. The spacial layout of the Horal is a given, the reinforced 
concrete skeleton means the room sizes are fi xed. A room must be 
functional as well as user-friendly and pleasant. Every space in it 
must be carefully thought out. The main design elements in the 
rooms are oak planks, 1 meter wide and 3.5 meters long. I chose 
this because it provides a counterpart to the concrete.

How do you respond to the special conditions 
presented by buildings in a natural environment?
Right now we’re working on several mountain commissions. For 
these jobs we’re searching out local materials that can be utilized 
with minimal processing, minimal impact on the environment. 
Besides wood, we’re working a lot with stone, stripped planks, steel 
… Mountain houses have the special quality that they are viewed 
from diff erent perspectives, o� en you see them from above, so we 
plan roofs with greenery, for instance.

How do clients accept new materials or technologies?
I think we have receptive clients who already know why they want 
to work with us. But they also like surprises.

Given the opportunity to design something for mass 
production, say half a million pieces, would you take it?
I would – even in a bigger run. Not so millions of people could see 
my work, but I’d just like to try it. To make a good chair for a large 
production run can be just as demanding as designing the interior 
of a private home.

C L I E N T S 
L I K E 
S U R P R I S E S
Author of the new interior design at Orea 
Resort Horal, architect/designer Bára 
Škorpilová talks about what inspires her and 
the challenges of design in the mountains.

B Á R A  Š K O R P I L O V Á
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S I C Í L I E

TA M ,  K D E 
P Ř I S TÁ L 
D A I D A L O S
Všichni znají pověst o Daidalovi a jeho synu Ikarovi. Ale víte, kde 
Daidalos po svém útěku od krétského krále Mínoa přistál? Na Sicílii. 
Na umělých křídlech prý zvládl více než 800 kilometrů. Nádherná 
báje. Vlastní historie ostrova je ale zajímavá i bez ní. 
TEXT Hynek Adámek  FOTO archiv autora, iStock

Chrám Svornosti — 
Tempio della Concordia 
je považován za 
nejzachovalejší řecký 
chrám na světě.
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o narození Krista zbývalo ještě 
1 400 let a zdejší obyvatelé už obcho-
dovali s Řeckem. Celé dějiny Sicílie 

jsou pak nepřehlednou řadou událostí, 
bojů, revolucí, vlád a vládců. Důvod byl 
jasný – kdo ovládal Sicílii, ten kontrolo-
val všechny mořské obchodní cesty mezi 
východním a západním Středomořím. 
Všechny historické události zákonitě 
zanechaly na Sicílii své památky. Každý 
nový vládce stavěl, boural a přestavoval. 

„Itálie bez Sicílie nezanechá stopu 
v duši: tady leží klíč ke všemu,“ píše 
v roce 1787 Johann Wolfgang Goethe 
z Palerma. Má pravdu. Bez tohoto 
kamínku italskou mozaiku nedokončíte. 
Můžete to ale udělat obráceně a svoji 
italskou mozaiku začít skládat od jihu – 
objevováním Sicílie. 

J E  T O  J E Š T Ě  I T Á L I E ? 
Asi nejčastější otázka každého, kdo 
vstoupí na území Sicílie. Odpověď 
zní ano i ne. Administrativně jste bez 

debat v Itálii. Vždyť jde o jeden z 20 italských krajů, a navíc ten 
největší s rozlohou přes 25 000 km2. Na druhou stranu má ale 
Sicílie zvláštní postavení dané italskou ústavou: má regionální 
vládu sídlící v Palermu, má autonomii v oblasti politiky, admi-
nistrativy a fi nancí. 

Emocionálně pak v Itálii určitě nejste. Zkuste si povídat 
s místními a budete překvapeni, jak často uslyšíte „Non siamo 
italiani, siamo siciliani!“ (Nejsme Italové, jsme Sicilané!). Nic 
tak dobře nevystihne atmosféru sicilských měst a venkova. 

Místní mají své argumenty na čem postavit. Sicílie zažila 
13 různých vlád, ale oni si přesto uchovali tradice i svůj sicilský 
dialekt. S trochou nadsázky můžeme Sicílii brát jako učebnici 
vysvětlující, jak se mohou umělecké a náboženské proudy na-
vzájem ovlivňovat a míchat. Nikde jinde na světě nemůžete na 
tak malé ploše obdivovat řecké chrámy a divadla, římské vily, 
normanské baziliky, byzantské mozaiky, katalánské baroko, 
sicilské baroko, secesi i moderní architekturu. Neskutečné? 
Ne. Sicilské. 

Příroda jako by kulturní kontrasty kopírovala. Hory se 
zde snižují přímo do moře, městský chaos střídá klid lidu-
prázdných údolí, ve kterých najdete vyprahlé úseky i ty, co se 
zelenají pořád. Na Etně ve výšce 3 000 m n. m. leží sníh, ale 
pláže u Tyrhénského, Středozemního nebo Jónského moře 
jsou plné lidí. 

D
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K O U S E K  N Á V Š T Ě V N I C K É H O  M E N U 
P A L E R M O  Město, které založili Kartáginci, dnes páté 
největší v Itálii. Vedle Katánie je jedním ze dvou hlavních 
vstupních míst na ostrov a jediným velkoměstem Sicílie. 
Mezi nejvýznamnější památky patří monumentální katedrá-
la z 12. století s hrobkami králů a nejvýznamnějších vládců 
Sicílie, kaple Cappella Palatina s nádhernými mozaikami, pů-
sobivá renesanční kašna Fontana Pretoria a spousta krásných 
kostelů. Na některých výstavních palácích už sice zapracoval 
zub času a dnes jsou opuštěné a zchátralé, v uličkách je občas 
nepořádek, ale to není tak důležité, protože pořád je zde co 
objevovat. Podívejte se třeba do kostela San Giovanni degli 
Eremiti, navštivte nejstarší jezuitský chrám na Sicílii Il Gesu 
nebo Catacombe dei Cappuccini, kde je uloženo asi 8 000 mu-
mií, mezi nimi i slavná „mrkající“ Rosalie Lombardo z roku 
1920. Pro místní obyvatele, poutníky i turisty je fantastickým 
zážitkem třídenní oslava svátku svaté Rozálie, patronky města. 
Připadá na 15. července a pro místní je to největší společenská 
událost roku.

M O N R E A L E  Městečko jižně od Palerma. Pozor, příjezdové 
komunikace nejsou nějak extra dobře označené. Nad pobře-
žím se tu tyčí katedrála, která patří k největším dochovaným 

památkám normanské architektury na světě. V interiéru na-
leznete překrásnou mozaikovou výzdobu. Ke katedrále přiléhá 
klášter s další významnou pamětihodností – klášterní křížo-
vou chodbou s 216 mramorovými sloupy. Pokud nejste fandové 
davů turistů, zkuste vyjít na některou z vyhlídek. Pohled na 
okolní hory a nedaleké Palermo stojí za to. 

T A O R M I N A  Někdo jí říká sicilské Monte Carlo, jiný se tomu 
názvu směje, ale to nic nemění na skutečnosti, že toto menší 
město je jednou z nejprestižnějších a nejdražších destinací na 
Sicílii. Ceny hotelů tady patří k nejvyšším v Itálii, ale Taormina 
má co nabízet. Láká na nevšední atmosféru, výhled na Etnu 
a zachovalé řecké divadlo (Teatro Greco). To bylo založeno ve 
3. století př. n. l. a v 1. století ho přestavěli Římané. Má průměr 
109 metrů a je z něho fotografi cký výhled na Etnu, město a po-
břeží. Hlavní ulicí v Taormině je promenáda Corso Umberto 
I. s historickými paláci, obchody a restauracemi. Můžete 
tady hodiny a dny objevovat perly architektury, jako je třeba 
katedrála San Nicolo z 13. století nebo gotický palác Palazzo 
Corvaio a další. Potom je čas relaxovat na písečných plážích. 
Všechno je skoro dokonalé. Až na ty davy turistů, přelévající se 
úzkými uličkami Taorminy bez ohledu na to, zda je den, či noc. 

K R Á S A  M A LÝ C H  M Ě S T 
Nikdo na Sicílii nevládl nastálo. Postupně se zde vystřídali 
Féničané, Řekové, Kartáginci, Římané, Normané, Štaufové, 
španělští vládci, Habsburkové… A všichni vždycky přišli 
s něčím svým a novým. Díky tomu vznikl dnešní sicilský 
pelmel. Nejvýrazněji tu města poznamenalo baroko, ale na 

R O Z L O H A  25 708 km2, 
zhruba třetina rozlohy České 
republiky. Největší ostrov Itálie 
a celého Středozemního moře, 
od italské pevniny je v nej-
užším místě Messinské úžiny 
vzdálen pouhé 3 km.

O B Y V A T E L S T V O
5,1 milionu obyvatel, v rámci 
Itálie čtvrtý nejlidnatější re gion. 
Většina lidí žije na pobřeží 
nebo v jeho blízkosti. Zhruba 
dvojnásobný počet Sicilanů 
žije kvůli vystěhovaleckým 
vlnám v zahraničí.

P O D N E B Í  Středomořské 
klima s horkými léty a mírnou 
zimou.

P O V R C H  Převážně hornatý, 
seizmicky aktivní. Z 62 % kop-
covitá krajina, jen 14 % nížiny, 
které se nacházejí zejména 
při pobřeží. Na severu Sicílie 
pohoří Nebrodi (1 847 m) 
a Madonie (1 979 m), na se-
verovýchodě se nachází menší 
masiv Peloritani (1 370 m). 
Celé pásmo hor je pokračo-
váním pevninských Apenin. 
Samostatným masivem je ve 
východní části Sicílie sopka 
Etna 3 323 m. Sopečného pů-
vodu jsou i hory na Liparských 
(Aiolských) ostrovech, aktivní 
jsou zde vulkány Stromboli 
a Vulcano.

M A L É  R A D Y  Ochutnej-
te Marsalu, víno podobné 
portskému, jehož temně rudá 
barva dala vzniknout označení 
barevného odstínu — marsala.  
Pokud si půjčujete auto a máte 
volbu, tak pamatujte, že jste 
v Itálii a volba je jasná — Fiat.

D O P O R U Č E N Á  Č E T B A
Giuseppe Tomasi di Lampe-
dusa / Gepard

Mario Puzo / Kmotr

Leonardo Sciascia — 
Den sovy, Vzácní hosté 

S I C Í L I E

V sicilské gastronomii se snoubí více
regionálních kuchyní, v nichž se odrážejí
dějiny osídlení ostrova. Odlišuje se tak
od ostatních italských regionů.
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V architektuře 
palermské katedrály 
Santa Vergine Maria 

Assunta se obdivuhodně 
mísí gotika s islámskými 

a katalánskými prvky.
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P R O  Z K U Š E N É :
J I H  T O  J I S T Í
V rámci celé Itálie je jih považován za 
drsnou a chudou část země a to samé 
platí i na Sicílii. Turistická lákadla 
a místa oblíbená Italy leží spíš na severu, 
kde je pobřeží lemováno malebnými 
městy, plážemi a prázdninovými resorty. 
Jižní Sicílie je jiná. Hůře dostupná než 
exponovanější východ, ale díky tomu je 
zde o poznání prázdněji. Ani na nejoblí-
benějších plážích není v sezoně problém 
najít si místo jen pro sebe. Co chvíli tu 
narazíte na hotel nebo kemp otevřený 
i turistům, kteří přĳ edou jen tak, bez 
rezervace. Pravda, moc se tu nedomlu-
víte žádným světovým jazykem, ale stačí 
se naučit pár nezbytných frází italsky 
a místní jsou ochota a vstřícnost sama.

Jestli si myslíte, že Sicílii prozkou-
máte a prochodíte za méně než 14 dnů, 
máte pravdu. Zvládnete to. Už při 
odjezdu ale budete tušit, že to nebylo 
úplně ono. Že se ještě musíte vrátit. Po-
tom vám ale hrozí, že se začnete vracet 
každý rok.  

tom se podepsala příroda. Mohutné zemětřesení v roce 1693 je 
pořádně poničilo a města se pak znovu stavěla právě v barokní 
kráse. Venkov charakterizují středověké hrady. Dnes jsou už 
z mnohých zříceniny, ale část z celkem asi stovky původních 
hradů je přístupná. 

Typickým příkladem takových měst jsou na jihu Ragusa 
a kousek pod ní menší Modica. Jeďte pak ale ještě dál k moři 
a otevře se vám neskutečný pohled na město na dně propasti – 
Scicli. Za návštěvu stojí Agrigento s údolím Chrámů. Nejpů-
sobivější je chrám Svornosti neboli Tempio della Concordia, 
který je považován za nejzachovalejší řecký chrám na světě 
a po aténském Parthenónu je to největší komplex staveb 
z období starého Řecka. Tady ani zemětřesení nedokázalo za-
hladit stopy po dávných obyvatelích, a když odtud vyrazíte do 
vnitrozemí, narazíte cestou do města Enna na Piazza Armeri-
na – vedle obligátního sicilského baroka zde uvidíte starověkou 
vilu s ohromnými výpravnými mozaikami zobrazujícími život 
v římské době.

K D Y Ž  D O  V Ý Š E K ,  T A K  N A  E T N U
Etna je jeden z hlavních symbolů Sicílie a jeden z nejvyhledá-
vanějších bodů na turistické mapě ostrova. Dosahuje výšky 
3 323 metrů, což ji spolehlivě pasuje na nejvyšší činnou sopku 
Evropy. Výstup pod vrchol s průvodcem či bez něj, výjezd 
autobusem, vše je možné, záleží jen, jakou bude mít „signor 
vulcano“ — pan Sopka — náladu. A on se zlobí často. Celkem 
už bylo na Etně zaznamenáno 135 velkých erupcí. Té největší 
v roce 1669 předcházelo třídenní zemětřesení a trvala 122 dní. 
K poslední velké erupci došlo v roce 2000. 

Od Teatro Greco 
v Taormině je 
výhled na Etnu.
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W H E R E  L E G E N D S 
C O M E  T O  L I F E

ourteen hundred years before 
Christ, the Sicilians were already 
trading with Greece. Sicily’s his-

tory resembles a tangled web of inva-
sion, war, rulers and governments, for 
whoever ruled this island controlled the 
seaways between the eastern and west-
ern Mediterranean. And each new ruler 
built, destroyed and rebuilt, leaving 
a palimpsest of physical and intangible 
remains. This gli� ering island is the 
fi nal piece in the mosaic that is Italy.

Emotionally, however, this is 
somewhere else. You’ll o� en hear local 
people exclaim, Non siamo italiani, 
siamo siciliani! We’re not Italian, we’re 
Sicilian! Nowhere else can you fi nd 
Greek temples and theaters jostling 
Roman villas, Norman basilicas and 
Byzantine mosaics, Catalan Baroque, 
Sicilian Baroque, art-nouveau and mod-
ern buildings, all melding into a single, 
indefi nable whole.

S E L E C T I O N S  F R O M
T H E  V I S I T O R ’ S  M E N U 
P A L E R M O  Founded by the Carthagin-
ians, Palermo is the fi � h-largest city in 
Italy and along with Catania, one of the 
major entry points to the island. The ma-
jor sights are the 12th-century cathedral 
with the tombs of kings, the Renais-
sance Praetorian Fountain, the Cappella 
Palatina with its magnifi cent mosaics, 
and many other lovely churches. If some 
of the palaces exhibit the ravages of 
time and the streets can get a bit dirty, 
it doesn’t ma� er – there is always some-
thing new to discover.

 M O N R E A L E  On the coast south of 
Palermo, this small town is dominated 
by the Norman cathedral, one of the 
largest examples of this architectural 
style to be found anywhere. Also high on 

most visitors’ bucket lists is the adjoin-
ing monastery with its cloister lined by 
216 marble columns.

T A O R M I N A  Calling it “the Monte Car-
lo of Sicily” is a bit of an overstatement, 
but Taormina defi nitely fi ts the category 
of prestige, pricey destination, with its 
views of Mount Etna, ancient Greek-Ro-
man amphitheater and the scent of 
luxury in the air. Historic palaces, shops 
and restaurants cluster along the main 
promenade, Corso Umberto I. The main 
a� ractions include the 13th-century 
Cathedral of San Nicola and the Gothic 

Palazzo Corvaio. The winding lanes pul-
sate with life, and tourists, day and night.

T H E  C H A R M
O F  S M A L L  T O W N S
No one ever managed to rule Sicily 
forever. A� er the Phoenicians came 
the Greeks, Carthaginians, Romans, 
Normans, Hohenstaufens, Spanish and 
Habsburg monarchs … each bringing 
something new to the cultural hodge-
podge that is today’s Sicily. 

The Baroque stamped its style on 
the towns; medieval castles, now mostly 
in ruins, dot the countryside.

Typical are the southern towns 
of Ragusa and the smaller Modica. Go 
a li� le further south, towards the sea, 
and an unreal sight reveals itself – Scicli, 
a town at the bo� om of a gorge.

Agrigento’s renowned Valley of the 
Temples is capped by the Temple of Con-
cord, the best-preserved Greek temple of 
all, amid the largest complex of ancient 
Greek buildings a� er the Parthenon in 
Athens. Heading back inland, make for 
the hill town of Enna. Here, alongside 
the obligatory Sicilian Baroque buildings 
on the Piazza Armerina, lies an antique 
villa whose impressive mosaics capture 
the essence of life in Roman times.

H E A D  S O U T H  T O  E S C A P E 
T H E  C R O W D S
The main tourist a� ractions for Italian 
and foreign tourists alike are found in 
the north, where picturesque towns, 
beaches and holiday resorts line the 
shore. Southern Sicily is diff erent, hard-
er to reach and less busy.If you think you 
can crisscross and discover Sicily in less 
than 14 days, you are right. Before you 
leave, though, you’ll realize you’ve just 
scratched the surface and that one day, 
you’ll be back. And not just once …

We all know the ancient tale of Daedalus and Icarus. Less known is that Daedalus 
landed on Sicily after his escape from the Cretan king Minos. A fabulous story, but the 

history of this island is fascinating enough even without it.

S I C I L Y

I N F O

F

A R E A  25,708 km2, roughly 
one-third the size of the Czech 
Republic. Largest island in the 
Mediterranean, divided from 
Italy proper by the Straits of 
Messina, just 3 km wide.

P O P U L A T I O N  5.1 million, 
fourth most populous region 
of Italy. About twice as many 
Sicilians live abroad, thanks to 
waves of emigration.

C L I M A T E  Mediterranean 
climate with hot summers and 
mild winters

T E R R A I N  Mostly mountai-
nous and seismically active. In 
the north the Nebrodi (1,847 
m) and Madonie (1,979 m) 
ranges, the smaller Peloritani 
mountains rise to 1,370 m in 
the northeast. Volcanic Mount 
Etna soars over all at 3,323 m. 
Stromboli and Vulcano islands 
in the Aeolian archipelago 
also have active volcanoes.
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S P O L E Č N O S T I 
P R O  S L E D O V Á N Í 
T R E N D Ů  H L Á S Í :

Dojde k postupné digitalizaci a totální kontrole celého prostředí kolem nás? Jak 
to změní životní styl? Jak se v našem životě uplatní nastupující technologie — 
například rozsáhlé sítě senzorů, systémy automatické kontroly a různé prvky 
umělé inteligence? Podívejme se nejprve na dva příklady z dnešní reality.
TEXT Pavel Vachtl  FOTO  iStock

B U D E M E  Ž Í T 
V  C H Y T Ř E J Š Í M 
S V Ě T Ě
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alifornská fi rma Zipline se nedávno dohodla s rwand-
skou a tanzanskou vládou na dodávce malých bezpilot-
ních letadel s pevnými křídly. Tato bezpilotní letadla 

čili drony mají za úkol rychle dopravovat do odlehlých míst 
příslušných zemí kriticky důležité pomůcky a látky pro tamní 
zdravotní zařízení. Jde jak o léky a krevní deriváty, tak i o různé 
nástroje a další pomůcky, potřebné například při porodech, 
operacích nebo během péče o nemocné malárií. Letadlo startu-
je pomocí katapultu a díky elektrickému vrtulovému pohonu se 
rychle dostane do blízkosti cíle (současná druhá generace dro-
nů typu Zip 2 dosahuje rychlosti až přes 120 kilometrů v hodině 
a do 45 minut tak dosáhne jakéhokoliv místa ve Rwandě). 

Nad cílem pak letadlo pomocí padáčku shodí balíček nebo 
malý kontejner se zásilkou, který nese na palubě, a vrátí se na 
základnu. Flotila dronů je tímto způsobem schopna dopra-
vit v daných podmínkách k zájemcům z jedné základny až 
500 zásilek denně. Jen ve Rwandě fl otila dronů obhospodařuje 
12 oblastních nemocnic, z nichž každá se stará zhruba o půl mi-
lionu lidí. V Tanzanii, zemi s 56 miliony obyvatel, půjde zhruba 
o 1 000 klinik. Rwanda a Tanzánie se tak staly prvními zeměmi 
na světě, které začaly využívat drony pro lékařské zásobovací 
účely. Malá fl otila dronů zde tak nahrazuje prakticky neexistu-
jící dopravní a logistickou infrastrukturu. Ke splnění podob-
ného úkolu se fi rma Zipline nyní chystá v odlehlých oblastech 
USA, například v Nevadě. Podobné zásilkové služby také chtějí 
v některých zemích zavést fi rmy Amazon (Prime Air) a Alpha-
bet (Project Wing), mateřská fi rma Googlu.

B A L Í Č E K  D O  R U K Y
Kurýrní služba Fetchr, která momentálně operuje v asi 30 měs-
tech Středního východu a severní Afriky, konkrétně v Saúdské 
Arábii, Spojených arabských emirátech, Egyptě a Bahrajnu, 
přišla se způsobem, jak doručovat zásilku, aniž byste znali ad-
resu příjemce. K doručení stačí znát číslo chytrého mobilního 
telefonu příjemce zásilky a kurýr je schopen si jeho momentál-
ní polohu dohledat pomocí aktuálních GPS souřadnic tohoto 
přístroje. Podobným způsobem je možno kurýrovi na mo-
mentálních souřadnicích telefonu v určitém čase také zásilku 
předat k jejímu dalšímu zaslání. Pokročilá technologie se tedy 
v tomto případě zcela obejde bez jakéhokoliv pevného fyzické-
ho místa a jakékoliv fi xní infrastruktury.

B Ě H  N A  D L O U H O U  T R A Ť
Začínající technologické změny bývají zpravidla nenápadné. 
Odehrávají se také často v těch oblastech, kde to nikdo nečeká. 
A jejich skutečný dopad se někdy projeví až o mnoho desítek let 
později. Připomeňme si v tomto smyslu několik příkladů z mi-
nulosti — většina dnes masově používaných a kdysi převratných 
vynálezů se ve své prvotní podobě objevila již v padesátých nebo 
v šedesátých letech 20. století. Například v roce 1954 vznikla 
mikrovlnná trouba, v roce 1957 se objevila první antikoncepční 
pilulka, v roce 1958 vědci sestrojili první laser, bez kterého by 
nefungovaly dnešní DVD a BluRay přehrávače. Zárodky dnešní-

B U D E M E  Ž Í T 
V  C H Y T Ř E J Š Í M 
S V Ě T Ě

ho internetu vznikly koncem šedesátých 
let v rámci tehdy ještě experimentální 
americké vojenské sítě.

Od té doby se prvotní akoncep-
ty zmíněných vynálezů vlastně „jen“ 
postupně vylepšovaly a pronikaly do 
masové výroby. Jejich celkové kumu-
lativní vylepšení během 50 let ovšem 
často vedlo k tomu, že vynálezci prvních 
prototypů by leckdy jejich současné 
potomky nepoznali. Přesto se některé 
technologické sny minulých dekád 
dodnes nevyplnily. Nemáme létající 
auta, osobní robotické pomocníky 
a naše kuchyně nám v současnosti není 
schopna z primárních surovin v lednici 
nebo ve spíži automaticky a bez zásahu 
lidské ruky připravit až na stůl pečené 
kuře se zeleninou nebo svíčkovou na 
smetaně. Stejně tak bychom si mohli na-
programovat automatické a opakující se 
nákupy různých potravin a zboží podle 
jejich průběžných zásob v domácnosti, 
avšak zatím to neděláme. Přesto nás jistá 
vlna autonomně a zároveň inteligentně 
fungujících systémů v blízké budouc-
nosti zřejmě čeká a už brzy ji pocítíme 
na vlastní kůži. Již vznikají ucelené 
koncepce chytrých domů, chytrých měst 
a chytrých továren. O oblasti autonom-
ních chytrých aut, automatických lodí či 
letadel a bezpilotních dronů nemluvě.

D I G I T A L I Z O V A N Á  V Ý R O B A 
A   K O N S T R U K C E
Dnes se hodně hovoří o automatizaci 
výroby pod souhrnným názvem Průmysl 
4.0. Nejedná se o pouhé roboty do tová-
ren, ti už leckde pomáhají celá desetiletí, 
ale především o všeobecnou digitalizaci 
celého procesu a kompletní informační 
propojení všeho se vším. Otevírá se tak 
cesta k řízení procesů v reálném světě 
prostřednictvím jejich přesné digitální 
reprezentace či simulace a k maximál-
ní fl exibilitě a informační otevřenosti 
všech složek výrobního řetězce. Někdy 
se v tomto smyslu dokonce mluví o „di-
gitální ekosféře“. Důraz je zde kladen na 
senzory, komunikační systémy, so� ware 
s prvky umělé inteligence a schopnostmi 
pracovat s obrovským množstvím dat. 
Chytrá továrna nebo konstrukční linka 

K

Inteligentní 
systémy továren 
budoucnosti si brzy 
budou objednávat 
samy materiál 
a součástky.
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by měly být schopny pružně zareagovat 
na jakoukoliv sebemenší zákaznickou 
objednávku. Všechny jejich komponenty 
navíc spolu navzájem neustále komuni-
kují a „vyjednávají”.

K D E  J E  P O T E N C I Á L  Z M Ě N ?
To dopředu většinou neodhalíme, proto-
že největší změny bývají právě ty nečeka-
né. Firma CB Insights však pro tyto účely 
vyvinula speciální analytický so� ware, 
který umí podle jistých specifi ckých zna-

ků a impaktů jednotlivých technologií 
fi rem na okolí do jisté míry předpovědět 
jejich budoucí úspěch a význam. Firma 
CB Insights tak vybrala pro konferenci 
o inovátorech, kteří „mění pravidla hry“, 
konané loni v prosinci v San Franciscu, 
deset oblastí, které považuje za průlo-
mové:
3  neurotechnologie (terapeutické neu-

roimplantáty);
3  regenerativní medicína (mezidruho-

vé transplantace, výroba kmenových 
buněk);

3  zvířecí produkty pěstované v labora-
toři (maso, kůže);

3  syntetické zemědělství (genetické 
inženýrství, zdraví rostlin);

3  chipy s podporou AI (strojové učení, 
přístroje běžné potřeby, simulace 
lidských neuronů);

3  masivní simulace systémů a světa ko-
lem nás (autonomní auta, ale i výrobní 
procesy);

3  inteligentní veřejná bezpečnost 
(dohled, prevence kriminality, pružná 
záchranářská reakce);

3  automatická konstrukce a výroba 
(roboty ve stavebnictví, 3D tisk);

3  kosmonautika (malé satelity, 3D tisk 
raket, plánování družicových misí);

3  extrémní logistika tam, kde není běž-
ná infrastruktura (viz příklady z úvodu 
tohoto textu).

Autonomní systémy tedy nejen řídí ve 
stále větší míře náš svět, ale mohou 
i odhadovat, jaké změny se nacházejí 
teprve za obzorem. Zda se na ně umíme 
připravit, to už je na nás. 

E X P R E S S  D R O N E S
The California fi rm Zipline is delivering vital medical supplies 
where they’re needed in Rwanda and Tanzania via small pi-
lotless fi xed-wing aircra� . Its Zip 2 cra�  drop a small package 
of drugs, blood derivatives or other suppiles by parachute. Its 
drone fl eet is capable of making up to 500 deliveries daily to 
hundreds of clinics and hospitals in these two countries with 
undeveloped transport networks.

S A T E L L I T E - B A S E D  D E L I V E R Y
In Saudi Arabia, the Emirates and Egypt, the courier company 
Fletchr is delivering packages without knowing the recipient’s 
address. With just the recipient’s smartphone number, the 
coordinates of the drop-off  point can be sent to the courier, 
bypassing ground-based infrastructure.

W H E R E  I S  I T  A L L  H E A D E D ?
CB Insights developed so� ware to predict the next hot tech 
sectors based on market and technological analysis. 

The results were unveiled at an innovation conference last 
year in San Francisco:
3  Neurotechnology (neuroimplants)
3  Regenerative medicine (cross-species transplants, stem cell 

production)
3  Synthetic farming (genetic engineering, healthier crops)
3  Chips with AI support (engineering, home appliances, 

simulated human neurons)
3  Massive systems simulation (autonomous cars, production 

processes)
3  Automatic production (robots in construction, 3D printing)
3  Space (mini-satellites, 3D printing for rockets, mission 

planning)

Internet věcí je stav, kdy
bude pomalu každý spotřebič
vybaven procesorem
a možností bezdrátové
komunikace se svým okolím.

S M A R T E R , 
F A S T E R , 
S M A L L E R
Ubiquitous digitalization and machine-
controlled systems are radically changing 
life. Take these examples of how smart 
systems are bypassing the problems of 
non-existent infrastructure:

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

P Ř Í B Ě H Y 
T Ě C H   

D R U H Ý C H
Setkání u dobrého fi lmu může způsobit, že 
se sledovaný příběh stane součástí vašeho 

společného životního příběhu. Obzvlášť v kině 
s takovou atmosférou, jakou má Dlabačov.

FOTO Jaro Šimandl 
MAKE–UP Magdalena Soušková
STYLING Peter Tistan 
MÍSTO Kino a kavárna Dlabačov 
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O N A / S H E :
Šaty Karen Millen, 8 990 Kč
Boty Zara, 1 999 Kč
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O N / H E :
Sako Massimo Dutti, 5 795 Kč
Triko Massimo Dutti, 1 195 Kč
Kalhoty COS, 2 500 Kč
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O N A / S H E :  Šaty Michael Kors, 7 899 Kč
Kabelka Ted Baker, Van Graaf, 5 999 Kč
Boty Massimo Dutti, 2 495 Kč



O N / H E :
Bunda Zara, 2 990 Kč
Kalhoty COS, 2 800 Kč
Triko Calvin Klein, Van Graaf, 1 990 Kč
Boty Massimo Dutti, 3 995 Kč
Hodinky Tag Heuer, Hodinářství 
Bechyně, 37 990 Kč

O N A / S H E :
Sukně Hugo Boss, Van Graaf, 5 990 Kč
Košile Massimo Dutti, 1 995 Kč
Sako Mango, 2 999 Kč
Kabelka Mango, 999 Kč
Boty Zara, 1 999 Kč

FASHION48
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O N A / S H E :  kalhoty Patrizia Pepe, 8 600 Kč; halenka Mango, 999 Kč; náramek Klenoty Aurum, 43 160 Kč; 
boty Dior, 19 500 Kč; kabelka Massimo Dutti, 3 995 Kč
  
O N / H E :  kalhoty Massimo Dutti, 3 995 Kč; sako Massimo Dutti, 5 995 Kč; triko Mango, 899 Kč; boty Gant, 5 490 Kč; 
hodinky Tag Heuer, Hodinářství Bechyně, 39 990 Kč
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Č E S K O M O R A V S K É 
P O M E Z Í

D

Hotely sítě Orea Hotels & Resorts můžete navštívit v zajímavých lokalitách 
Krkonoš nebo Šumavy, ale pokud se tak již stalo či hledáte něco méně 
známého, pak Orea Resort Devět Skal bude to pravé.
TEXT Hynek Adámek  FOTO Wikimedia, archiv autora

C E S T O V Á N Í

K D E  S E  D O Z V Í T E  V Í C
MORE ABOUT TRIPS

www.orea.cz
www.resortdevetskal.cz
www.snezne.cz 
www.zdarskevrchy.cz

I N F O

tady i hřiště pro plážový fotbal, které lze rychle rozdělit na čtyři 
menší volejbalová. Jak zde trávit volný čas, záleží samozřejmě 
na každém návštěvníkovi. Pokud chcete hlavně odpočívat, za 
zážitky už odtud nikam nemusíte. Postačí vyjít před resort 
a užívat si pohody u Milovského rybníka. Má dostatečnou rozlo-
hu, hloubku skoro čtyři metry a písčité dno. Nejlepší koupání je 
v jeho severní a východní části. 

Kdo se chce víc hýbat, tomu doporučuji výlet na Devět 
skal (836 m n. m.), nejvyšší vrchol Žďárských vrchů. Chráněný 
přírodní výtvor má název podle devíti skalních útvarů roz-
troušených v okruhu jednoho kilometru ve vrcholové části. 
Z návršního mohutného skalního bloku při dobré viditelnosti 
spatříte Králický Sněžník nebo Krkonoše a můžete se zapsat 
i do vrcholové knihy. Od hotelu je to pěšky sedm kilometrů a za-
číná se po zelené značce. Nezapomeňte na pevnou turistickou 
obuv a mapu Klubu českých turistů číslo 48. 

Pokud jste obdivovatelé středověkých hradů, je pro vás tím 
pravým cílem gotický hrad Pernštejn. Hrad byl poprvé zmiňo-
ván jako majetek Pernštejnů už kolem roku 1285. V průběhu 
15. století byl přestavěn a za husitských válek a Jiřího z Podě-
brad se stal jedním z nejvýznamnějších husitských hradů na 
Moravě. Od sedmdesátých let 15. století do poloviny 16. století 

o hotelů sítě Orea Hotels & Resorts můžete na hory 
v Krkonoších nebo na Šumavě, ale pokud jste tam už 
byli nebo hledáte něco méně známého, tak Orea Resort 

Devět Skal je to pravé. Ve středu republiky, v příjemné krajině 
Českomoravské vrchoviny, rozkládající se po obou stranách 
historické hranice Čech a Moravy, se klid na odpočinek hledá 
daleko snadněji než v našich nejnavštěvovanějších horách.  

Orea Resort Devět Skal leží těsně u Milovského rybníka, 
má 131 pokojů, krytý bazén, tělocvičnu, saunu, restauraci 
a konferenční prostory. Velkým lákadlem je zrekonstruované 
víceúčelové sportoviště s umělým povrchem pro volejbal, tenis, 
nohejbal, minifotbal, košíkovou, házenou a badminton. Najdete 

Orea Resort Devět Skal leží těsně 
u Milovského rybníka.
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zde proběhla přestavba do dnešního 
pozd ně goticko-renesančního slohu. 
Když už tady budete, nevynechejte Cen-
trum Eden v Bystřici nad Pernštejnem. 
Můžete zhlédnout několik expozic — 
horáckou vesnici, ekopavilon, lékárnu, 
pivovar, moštárnu…

Cesta autem (45 km) zabere míň než 
hodinu. Pokud to zkusíte na kole, počítej-
te se třemi hodinami, nastoupáte 600 m 
a naklesáte 800 m. Nejste na rovině…

Tip pro objevitele: Vyjeďte si do 
Předklášteří. Že jste o takové obci 
nikdy neslyšeli? Nevadí. Takových 
návštěvníků je asi většina, ale všichni 
pak říkají, že to stálo za to. V obci se 
nachází klášterní areál Porta coeli – 
Brána nebes, který patří k nejvýznam-
nějším stavebním památkám v České 
republice. Z komplexu klášterních 
budov je celoročně přístupná stavebně 
nejcennější část s románsko-gotickým 
kostelem Nanebevzetí Panny Marie 
z let 1233—1239. Zdejší křížová chodba 
z období kolem roku 1260 je dnes jedi-
nou neporušenou stavbou tohoto typu 
na Moravě. Unikátní uměleckou prací 
svého druhu v celé střední Evropě je bo-
hatě zdobený gotický portál v západním 
průčelí klášterního kostela. Fotí si ho 
opravdu všichni. Autem necelá půlhodi-
na, na kole o hodinu víc.  

Příjemný výlet za jakéhokoliv 
počasí, to je návštěva Nového Města na 
Moravě. Sídlo založené v polovině 13. sto-
letí zaujme zachovalým historickým 
jádrem. Na hlavním náměstí stojí kostel 
svaté Kunhuty vyzdobený sgrafi ty Karla 
Němce. Expozice Horáckého muzea je 
zaměřena na lidovou kulturu, sklářství, 
železářství a dějiny města. Za pozor-
nost stojí i historie lyžování. V Novém 
Městě se narodili slavní sochaři Jan 
Štursa (1880—1925) a jeho žák Vincenc 
Makovský (1900—1966). Jejich díla tady 
najdete na veřejných prostranstvích. 
Před Štursovým rodným domem na 
Vratislavově náměstí je instalována jeho 
proslulá plastika Raněný. 

D E V Ě T
S K A L
An Orea resort in the heart of Czechia

T R I P S

he Orea Hotels & Resorts chain features hotels in the 
northern Krkonoše mountains and southern Šumava 
range, while for those seeking a diff erent kind of outdo-

or break, Orea Resort Devět Skal off ers an equally wide array 
of amenities right in the center of the Czech Republic amid the 
green Bohemian-Moravian Highlands.

Situated on the bank of a lake, Orea Resort Devět Skal 
off ers 131 rooms, a covered pool, fi tness center, sauna, restau-
rants and conference spaces. You can play almost any kind of 
ball or racquet sport on the newly reconstructed sports area, 
including beach football and volleyball.

Thanks to our animation program for kids and adults, 
Orea Resort Devět Skal is ideal for family breaks.

An abundance of outdoor activities is right at your doors-
tep, starting with swimming in the lake. For a more strenuous 
outing, a seven-kilometer hike takes you to the 836-meter-high 
peak of Devět skal (Nine Cliff s), past weird rock outcroppings 
formed by centuries of wind and frost action.

The Gothic Pernštejn castle (45 minutes by car) and Porta 
Coeli convent with its wondrous medieval architecture (1 hour) 
are favorite destinations for history lovers and children of all 
ages.

More information:
www.orea.cz / www.resortdevetskal.cz
www.snezne.cz / www.zdarskevrchy.cz

Gotický hrad 
Pernštejn.

T
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Klienti sítě Orea Hotels & Resorts 
dostali v prosinci loňského 

roku dárek. Na pozici executive 
culinary chef, z níž dohlíží na 

celý řetězec, přišel renomovaný 
šé� uchař Zdeněk Křížek, který 

má za sebou dlouholeté působení 
v hotelu Mandarin Oriental.

Mandarin Oriental Prague 
jste působil dvanáct 
let. Jaké zkušenosti 

jste si odtamtud přinesl?
Působil jsem tam na různých stážích, 
od řízení kuchyně po šé� uchaře, jezdil 
jsem na stáže do zahraničí. Mandarin 
Oriental má po světě šest michelinských 
restaurací, já mohl pracovat ve dvou 
z nich. To byly největší zkušenosti, co 
jsem si mohl odnést, především co se or-
ganizace práce týče. Udržet pětihvězdič-
kový standard je nesmírně těžké. Dnes 
si mnoho lidí myslí, že k tomu, být dobrý 
šé� uchař stačí umět dobře vařit, ale to 
zdaleka není pravda. Musíte mít řadu 
dalších schopností a být silná osobnost. 
Když se všichni hroutí, já z toho spíš 

V

TEXT Ivan Adamovič  FOTO Martin Mašín

J A R N Í  M E N U
S E   Z D E Ň K E M  K Ř Í Ž K E M
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Suroviny na 4 porce: uzený úhoř, porce 320 g, sladký hrášek
4 pol.lžíce, lístky řapíkatého celeru 10 ks, lístky mladé pampelišky
5 ks, jedlé květy 2 vaničky, ovčí tvaroh 4 pol. lžíce, petrželový olej 
2 pol. lžíce, oloupaná kedlubna 1 ks, hráškové lusky 12 ks

Ovčí tvaroh: ovčí bio mléko 1 l, citronová šťáva z 5 citronů, špetka 
soli

Postup: 1. Ovčí mléko nalijeme do rendlíku a přivedeme k varu. 
Osolíme a ihned nalijeme čerstvou citronovou šťávu.  2. Jakmile 
se nám mléko srazí, necháme základ na tvaroh odpočinout, aby se 
nám oddělila syrovátka od vody. 3. Do jemného cedníku vložíme 
plátýnko nebo utěrku, přes kterou přelijeme předem připravený zá-
klad na ovčí tvaroh. Necháme odkapávat přebytečnou vodu, dokud 
se nám nevytvoří jemný tvaroh. 4. Takto připravený tvaroh necháme 
zachladit a ihned podáváme.

Servírování: Jednotlivé porce uzeného úhoře vložíme na předem 
připravený ovčí tvaroh, dozdobíme kousky čerstvé kedlubny, 
sladkým hráškem, listy řapíkatého celeru, listy pampelišky a jedlými 
květy. Nakonec celý pokrm zvýrazníme petrželovým olejem.

U Z E N Ý  Ú H O Ř
O V Č Í  T V A R O H ,  S L A D K Ý 
H R Á Š E K ,  P E T R Ž E L O V Ý  O L E J

čerpám sílu, než abych se hroutil taky. 
Doufám, že zkušenosti, které jsem
tam získal, dokážu aplikovat v Orea
Hotels & Resorts a posunout gastrono-
mii na vyšší úroveň.

Co byste rád změnil?
Hřálo by mě u srdce, kdyby se tady 
v Orea Hotelu Pyramida vytvořila neří-
kám přímo fi ne diningová, ale řekně-
me velice dobře fungující restaurace. 
Aby se o ní začalo psát a mluvit, aby to 
byla restaurace, která splňuje světová 
kritéria. Do konce roku zde proběhne 
rekonstrukce snídaňové části restaura-
ce. V průběhu roku proběhnou školení 
a tréninky pro management jednotli-
vých hotelů, abychom nabízeli srov-
natelnou kvalitu. Momentálně jezdím 
hotel od hotelu, vnímám jejich potřeby, 
registruji, co by se dalo zlepšit. Je třeba 
věnovat se třeba i wellness sekcím, aby 
byla možnost si po bazénu nebo masáži 
dát zdravý salát nebo fresh.

Chcete přivést do kuchyní sítě 
Orea Hotels & Resorts více 
Asie, kterou máte tak rád?
Asie je pro mě samozřejmě důležitá, 
učím ji na různých seminářích na 
kulinárních akademiích. Určitě ale 
nepřejdeme pouze na asĳ skou kuchyni, 
ideální je mixovat různé kultury, takže 
tu spíš očekávejte asĳ skou fusion – zá-
klady v české a francouzské kuchyni, do 
kterých vložíme prvek té asĳ ské.

A co dál?
Pro mě je klíčová rekonstrukce re-
stauračního prostoru, chtěl bych tu 
mít open space restauraci a kuchyni. 
Chci, aby bylo do kuchyně vidět, nechci 
vařit někde za příčkou, protože dnes je 
nejdůležitější kontakt s kuchařem. Je to 
i určitá show pro lidi. Já to zažil, když 
jsem léta dělal teppanyaki, mohl jsem 
před hosty fl ambovat, komunikovat 
s nimi, to vytváří výborný dojem. Přĳ de 
mi, že dnes už je klasický fi ne diningový 
styl přežitý. Dnes hýbou světem sociální 
sítě. Když přĳ de host do restaurace, 
chce si vyfotit prostor, vyfotit šé� ucha-
ře a samozřejmě jídlo. To nemůžeme 
podceňovat. Dotváří to atmosféru re-
staurace. A kuchař hostům dokáže říct 
o jídle mnohem víc než sebelepší kolega 
z placu. Klientela chce vidět kuchaře.
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Suroviny na 4 porce: jehněčí panenka 400 g, cizrnové pyré 4 pol. lží-
ce, oloupané fava fazole 5 pol. lžic, mladá karotka s natí 4 ks, jehněčí 
omáčka 4 pol. lžíce, čerstvý tymián 1 svazek 

Cizrnové pyré: předem namočená cizrna (na 24 h) 150 g,
mrkev 2 ks, cibule 2 ks, oloupaný česnek, sůl 1 pol. lžíce,
sezamový olej 4 pol. lžíce, sušená rajčata 10 ks, tahini 30 g

Postup: 1. Předem namočenou cizrnu osolíme a uvaříme s kořenovou 
zeleninou doměkka. Přecedíme a vyndáme uvařenou zeleninu.
2. Uvařenou cizrnu přepasírujeme v husté pyré, do kterého postupně 
vmícháme tahini pastu a sezamový olej. 3. Sušená rajčata rozmixu-
jeme tyčovým mixérem v jemnou pastu, kterou přidáme do poloviny 
cizrnového pyré. Vše důkladně promícháme.

Jehněčí omáčka: jehněčí kosti 0,5 kg (nebo ořez), zeleninový vývar 1 l, 
telecí demi glace 0,25 l, mrkev 2 ks, kořenová petržel 3 ks,
portské víno 0,25 l

Postup: 1. Jehněčí kosti nebo ořez upečeme v troubě dohněda. 
2. V hrnci orestujeme mrkev, kořenovou petržel, podlijeme je portským 
vínem, necháme odpařit alkohol, přisypeme opečené jehněčí kosti, při-
dáme telecí demi glace, zeleninový vývar. 3. Takto připravený základ 
pomalu necháme redukovat do husté jehněčí omáčky, kterou nakonec 
přecedíme přes jemný cedník. 

Servírování: 1. Jehněčí panenku osolíme, posypeme nasekaným 
tymiánem a orestujeme na rozpálené pánvi z každé strany 3 minu-
ty, poté 5 minut dopečeme v předem předehřáté troubě při 160 °C. 
Potom jehněčí panenku necháme cca 5 minut odpočinout. Ihned 
servírujeme. 2. Mladou karotku oloupeme a spaříme 1 minutu ve vroucí 
vodě. Karotku vyjmeme a zprudka ogrilujeme z obou stran. V průběhu 
grilování přidáme oloupané fava fazole, které prohřejeme. 3. Grilova-
nou jehněčí panenku prokrojíme, vložíme na talíř, přidáme cizrnové 
pyré, prokrojenou karotku, prohřáté fazole. Takto připravený pokrm 
můžeme dozdobit sušeným chipsem karotky.  Před konzumací podlije-
me jehněčí šťávou. 

Mám tady nového šé� uchaře na ban-
kety, to je pro nás klíčová věc. A časem 
bych chtěl mít à la carte restauraci. Od 
května bude pro Orea Hotel Pyramida 
připravena nová banketová mapa. Lidé, 
kteří u nás byli na nějaké akci před 
rokem a letos, určitě poznají rozdíl. 
Setkají se s takzvaným live cooking, tedy 
i s větší účastí kuchaře, který před nimi 
bude například krájet maso, dodělávat 
jednotlivé chody a připravovat sushi. 
Rozšířili jsme segment nabídky coff ee 
breaků – přidali jsme různé druhy 
bagelů, wrapů a panini. Dobré je, že 
hodně lidí už moje jméno zná a vědí, že 
tu mohou očekávat kvalitu.

Budete chtít sjednotit menu 
všech hotelů v řetězci Orea 
Hotels & Resorts?
Na rovinu? Ne.  To je jedna z největších 
chyb, které hotelové řetězce dělají. Urči-
té regiony nemohou držet krok s měst-
skými regiony typu Praha nebo Brno. 
Zkušenosti týmů se velmi různí místo 
od místa, liší se i nabídka regionálních 
surovin a dodavatelů. Chtěli bychom 
hostům sjednotit nabídku snídaní 
a coff ee breaků. Ty by měly být zčásti 
totožné. Jídelní lístky ale sjednocovat 
nebudeme. Nový jídelní lístek musí vze-
jít od šé� uchařů jednotlivých hotelů. 
Společně ho pak upravíme, probereme 
technologický postup přípravy, všechna 
jídla uvaříme a nafotíme. 

Pomáháte také dětem z dětských 
domovů. Jak to funguje?
Před dvěma lety jsem uvítal možnost 
přĳ mout ke svým regulérním stu-
dentům z hotelových škol také děti 
z dětských domovů v rámci organizace 
Nadání a dovednosti. Tak mohly poprvé 
vidět světovou gastronomii, protože do 
té doby měly zkušenosti leda se školní 
kuchyní s fritézou. Mám radost, že už 
pět z nich získalo velmi dobrou práci. 

Vy se během rozhovoru i na fotkách 
pořád usmíváte. Myslel jsem, 
že správný šé� uchař musí být 
cholerik jako Gordon Ramsay.
V kuchyni nepanuje demokracie. Když 
jste v plném provozu, nemůžete být ka-
marád s každým. Ale není důvod, proč 
neříkat výtky normálně, a ne že hodím 
po chybujícím kuchaři zmraženým 
kuřetem. Nemusí se řvát, ale musíte mít 
autoritu díky tomu, co umíte. A pokud 
chce kuchař něčeho dosáhnout, musí 
vás akceptovat jako šéfa, od kterého se 
může něco naučit.  

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

G R I L O V A N Á  J E H N Ě Č Í 
P A N E N K A
C I Z R N O V É  P Y R É ,  K A R O T K A ,  F A V A  F A Z O L E
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Clients of Orea Hotels & Resorts received a gift last December when the renowned chef Zdeněk 
Křížek took up the position of executive culinary chef. Křížek comes to Orea from the Mandarin 

Oriental hotel, where he worked most recently as head chef of its Spices bar/restaurant. We 
chatted at his new headquarters in the main kitchen at the Orea Hotel Pyramida in Prague.

ou worked at the Mandarin 
Oriental in Prague for 12 
years. What did you take 

with you from that experience?
I worked in various stations from 
running the kitchen to head chef, I also 
spent time abroad. There are six Man-
darin Orient Michelin restaurants in the 
world and I was able to work in two of 
them. Those were the the greatest expe-
riences, mainly for what I learned about 
organizing a restaurant. Keeping up 
a fi ve-star standard is really hard. A lot 
of people today think it’s enough to be 
a good cook to become a good head chef, 
but that’s far from the truth. You need to 
have many other skills and be a strong 
personality. When everything is falling 
to pieces, I gather strength from the 
situation instead of going to pieces my-
self. I hope I can apply the experiences 
I gained at Orea Hotels & Resorts and 
push the standard to a higher level.

What changes would you like to see?
I’d be thrilled if here at the Orea Hotel 
Pyramida we can create, not what I’d call 
fi ne dining, but let’s say a very well fun-
ctioning restaurant, one people would 
write and talk about as a restaurant that 
meets the highest criteria. Throughout 
the year we’ll be holding education and 
training sessions for management of the 
diff erent hotels so that they off er com-
parable quality. At the moment I’m going 
from hotel to hotel, registering their 
needs and what could be improved.

Do you plan more of your favorite 
Asian cuisine for the Orea chain?

Of course Asian is important for me, 
I teach it in seminars at several culinary 
academies. Defi nitely we won’t be 
switching to nothing but Asian cuisine. 
Ideally it will be a mix of diff erent cul-
tures – Asian fusion, with French and 
Czech cooking at the base.

Do you plan a single menu 
across all the hotels in the Orea 
Hotels & Resorts chain?
To be honest, no. This is one of the 
biggest mistakes hotel chains make. 
Certain regions can’t keep up with 

urban areas like Prague and Brno. The 
experience of the staff  varies a lot from 
place to place, and you have diff erent 
kinds of regional foods and contractors. 
Planning a new menu needs to start 
with the head chefs at each hotel. We 
develop them together, go over the 
technical procedures, cook them and 
photograph them.

You also help children 
from children’s homes. 
How does that work?
Two years ago I welcomed the opportu-
nity to accept kids from children’s ho-
mes among my regular hotel school 
students, thanks to the Talent and Skills 
organization. For the fi rst time, they 
saw international cuisine, because until 
then their only experience was in school 
kitchens with deep fryers. I’m glad that 
fi ve of these youngsters have already 
found very good jobs.

You’ve smiled constantly as 
we’ve talked, just as you do in 
photos. I thought a proper head 
chef was supposed to be grim-
faced, like Gordon Ramsay.
The kitchen is not a democracy. When 
it’s going full blast, you can’t be friends 
with everyone. But that’s no reason not 
to deliver criticism in a normal tone. 
It’s not like I throw frozen chickens at 
cooks who’ve made a mistake. You shou-
ldn’t yell, your authority should rest on 
what you know how to do. To be a head 
chef who can accomplish something, 
you need to be accepted as a boss people 
can learn from.

C H E F  Z D E N Ě K  K Ř Í Ž E K 

Y

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



P O T Ř E B U J E T E 
N E B O  C H C E T E ?

1

3

4

HARDWARE56

Spojení nových technologií a designu je vždy 
fascinující. High-tech produkty jsou tu pro vaše 
pohodlí a jen čas ukáže, jestli se stanou součástí 
každodenního života.

TEXT Luca Morbidelli  FOTO archiv fi rem

B U D O U  S L O U Ž I T ,  B A V I T , 
R E P R E Z E N T O V A T ,  U D Ě L A J Í 
P R O  V Á S  V Š E ,  C O  U M Í

Z Ů S T A Ň T E 
V E  S P O J E N Í ! 
GoTenna umožní vašemu 
telefonu posílat textové zprávy 
a GPS souřadnice, když to nejvíc 
potřebujete — i když v okolí není 
Wi-Fi ani GSM signál.

S T A Y  C O N N E C T E D
goTenna enables your phone to 
send text messages and GPS 
coordinates when you need it 
most – even when you can’t get 
a WiFi or GSM signal.

V I R T U Á L N Í 
R E A L I T A  R E Á L N Ě J Š Í 
Headset HTC VIVE PRO pro 
virtuální realitu má nyní dva 
OLED displeje s rozlišením 
2 880 × 1 600 pro ještě reálnější 
vnímání. 

V I R T U A L LY  R E A L
HTC’s VIVE PRO VR headset 
now comes with two OLED 
displays with 2,800 × 1,600 re-
solution for an even more lifelike 
sensation.

1

2

2
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P R O F Í K  D O  U S B
Profesionální USB mikrofon pro  
pořizování nahrávek umí fungovat 
i ve stereo módu nebo duálním 
módu pro nahrávání dialogů.

U S B  P R O
This professional USB mike can 
switch from stereo to dual mode 
for recording crisp dialogue.

T E C H N O L O G I C K É 
R E T R O 
Limitovaná edice foťáku tvořícího 
instantní papírové fotky Polaroid 
600 96 Cam se nese designově 
i technicky v duchu 90. let

R E T R O  T E C H
Designed in the spirit of the 
90s, the limited edition Polaroid 
600 96 Cam prints instant pho-
tos on paper.

D Á L N I Č N Í  B A U H A U S 
Německý Nomos představil 
hodinky Autobahn lehce inspiro-
vané motorismem. Automatický 
strojek i typický minimalismus 
zůstávají. 

P R E C I S I O N
E N G I N E E R I N G
From Germany’s Nomos comes 
the Autobahn, an automatic 
watch whose minimalist design 
is inspired by the  world of 
motoring.

U M Ě L E C K Á  K Á N O E 
Studio BorromeodeSilva navrhlo 
kánoi Monocoque Paddle
Canoe, která je luxusní, de-
signová i funkční. Snoubí se v ní 
karbon s dřevem. 

A R T  T H A T  F L O A T S
Borromeode Silva’s Monocoque 
Paddle Canoe is sleek, posh and 
functional all in one. A marriage 
of carbon fi ber and wood.

V Ů N Ě  P O D L E
N Á L A D Y 
Přístroj značky Moodo umožňuje 
vytvořit vůni dle aktuální nálady. 
Nebo náladu vytvořit změnou 
vůně. I na dálku přes Wi-Fi.

A R O M A - M A T I C
This gizmo by Moodo lets you 
create a scent to fi t your mood, 
or a mood for any scent. Even 
from afar via WiFi.

3 6
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4

5



I N V E S T U J E M E  P Ů L
M I L I A R D Y  D O  N A Š I C H 
H O T E L Ů

ejvětší český hotelový řetězec Orea Hotels & Resorts letos 
investuje půl miliardy korun do vybavení svých hotelů, ale 
také do technologií i zaměstnanců. První výsledky investic 

již mohou okusit hosté v Orea Hotelu Pyramida, kde byla provedena 
rekonstrukce stovky pokojů a chystá se též přestavba kongresové-
ho sálu. Decentní, do šeda a stříbra laděné barvy odpovídají součas-
nému zaměření hotelu i jeho architektuře.

Na rekonstrukci čeká rovněž Orea Resort Horal ve Špindlerově 
Mlýně. Na návrzích interiérů spolupracujeme s vyhlášenou architekt-
kou Barborou Škorpilovou. Připravuje se také projekt na přestavbu 
Orea Hotelu Voroněž v Brně a budou dále pokračovat práce na 
Orea Resortu Horizont na Šumavě. 

Pracujeme na tom, abychom drželi krok se současnými techno-
logiemi. Chystá se například možnost otevírání dveří hotelových 
pokojů pomocí mobilního telefonu namísto klíče, zavádíme rovněž 
možnost placení bitcoiny.  

Růst společnosti přináší nové výzvy. Aby v nich naši zaměstnanci 
excelovali, zavádíme OREA Academy, kde se budou zaměstnanci 
školit a vzdělávat. 

N

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

ová BMW i3 ve fl otile CIMEX a OREA jsou 
vizionářská v každém směru. Elektromobil 
je vhodný primárně do městského provo-

zu, ale nezklame ani na delší vzdálenosti. 
S podporou udržitelného rozvoje a nejmo-

dernějších technologií však nemyslíme jen na 
sebe. Dalším krokem totiž bude vybudování 
sítě dobíjecích stanic v administrativních 
budovách a hotelech, která poslouží také 
zákazníkům.

března jsme měli možnost si 
užít neděli trochu netradičně; 
a to díky skvělému brunchi 

na Dlabačově! Podávalo se několik druhů 
sushi, masové a zeleninové quische nebo 
hovězí miniburgery. Vše bylo připraveno 
týmem kuchařů Orea Hotelu Pyramida.
Pro děti byla připravena pohádka o Budu-
línkovi a pro dospělé hudební fi lm Amy.

P O Ř Í D I L I  J S M E 
E L E K T R O M O B I L Y

N E D Ě L N Í
B R U N C H  N A 
D L A B A Č O V Ě

C H A R G E D  U P
New BMW i3s in the CIMEX and 
OREA fl eet are the future, today. 
Next step on the road to sustainable 
technology — a network of char-
ging stations at our o�  ce and hotel 
properties.

I N V E S T I N G  W E L L
Orea Hotels & Resorts, the country’s 
biggest hotel chain, is investing 500 
million Kč this year. Hundreds of 
rooms at the Hotel Pyramida already 
fl aunt a new look. Resort Horal in 
Špindlerův Mlýn will soon get its own 

makeover by acclaimed architect Bar-
bora Škorpilová. Next in line, Hotel 
Voroněž in Brno and Resort Horizont 
in the Šumava mountains.

S U N D A Y  B R U N C H
A T  D L A B A Č O V
This year, March 24th was a Sunday 
to remember thanks to a wonderful 
brunch at Dlabačov!  A team of chefs 
from Orea Hotel Pyramida served up 
tasty sushi, quiche and beef minibur-
gers, and afterwards kids thrilled to 
a fairy tale performance while adults 
watched the musical fi lm Amy.

E N G L I S H  S U M M A R Y
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Jednodušší přístup
k elektromobilitě

Tiché ulice, čistá města

s 8měsíčním operativním leasingem
elektroaut a nabíjením v ceně



Živá chuť ovoce




