
Z p r a v o d a j  p r o  n á v š t ě v n í k y  a  v y s t a v o v a t e l e  v e l e t r h ů  a  v ý s t a v  B V V

fairherald
3   2010

Otázky VáclaVa MOraVce
Předvolební speciál z Rotundy pavilonu A 

WOrld SerieS by renault V brnĚ



Veletržní dění na brněnském výstavišti nabírá obvyklé tempo. Je potěšitel-
né, že se na veletrhy vracejí nejen tradiční vystavovatelé, ale že se veletr-
hy těší také neočekávanému zájmu návštěvníků. Veletrhy MOTOSALON 
a PRODÍTĚ navštívilo 84 000 návštěvníků, veletrh zemědělské techniky 
TECHAGRO a Světovou výstavu vývoje myslivosti a lovectví 117 000 náv-
štěvníků a Stavební veletrhy Brno bezmála 81 000 návštěvníků. 

V době, kdy se veletrhy staly předmětem mediálních úvah o jejich vlast-
ní opodstatněnosti v době internetu a souběžně v době hospodářských 
turbulencí, je to pro nás jako veletržní správu jistě dobrá zpráva. Je vidět, 
že veletrhy mají pro marketingovou komunikaci stále svoji hodnotu: Jsou 
dobrým zdrojem informací pro spotřebitele a  dobrým prostředkem na 
podporu prodeje pro vystavovatele. V tom je jejich hlavní úloha. 

Přeloženo do ekonomického jazyka, neočekávaně vysoké počty návštěv-
níků rovněž znamenají, že se na veletrhy v letošním roce vrací spotřebitel-
ská poptávka. Snad jde o náznak oživujícího se hospodářství. Tedy dobrá 
zpráva a vzkaz ekonomickým analytikům. 

Stavební veletrhy Brno se letos poprvé – ke spokojenosti všech zúčastně-
ných – konaly současně s veletrhem bydlení MOBITEX. Byla tím vytvořena 
ucelená nabídka od stavebnictví přes technické zařízení budov až po vybave-
ní interiérů. Hitem veletrhu bylo energeticky úsporné stavění a bydlení, využití 
energeticky úsporných technologií a alternativních energetických zdrojů. 

Pro Veletrhy Brno je potěšitelné, že během Stavebních veletrhů Brno moder-
ní pavilon P získal nejvyšší ocenění v soutěži Stavba Jihomoravského kraje. 
Hala P představuje největší a nejmodernější výstavní halu ve střední Evropě. 
Její komfort oceňují vystavovatelé a návštěvníci již téměř jeden rok. 

Koncem května se budou konat tradiční veletrhy zaměřené na vodo-
hospodářství a  ochranu životního prostředí: VODOVODY-KANALIZACE 
a ENVIBRNO. Doprovodí je nová akce zaměřená na komunální technolo-
gie a služby – URBIS TECHNOLOGIE. Počátkem června se na výstavišti 
setká automobilový průmysl – od automobilového příslušenství a kompo-
nentů přes garážovou techniku až po osobní a nákladní užitková vozidla 
v rámci veletrhu AUTOTEC & AUTOSALON BRNO. Fanoušky historických 
aut jistě nezklame přehlídka Classic Show Brno 2010. Léto zakončí na 
brněnském výstavišti kontraktační veletrhy módy a obuvi STYL a KABO.

Věřím, že nadcházející veletrhy v letošním roce prokáží další rostoucí zájem 
vystavovatelů a návštěvníků, a tím i ekonomické oživení.

Jiří Kuliš 
generální ředitel   
Veletrhy Brno, a.s. 
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StaVba dřeVĚnéhO dOMu
V příMéM přenOSu
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StaVba dřeVĚnéhO dOMu
V příMéM přenOSu

Během dubnových Stavebních veletrhů Brno 2010 se 
konala výstavba dřevěného rekreačního domku na 
volné ploše areálu EDEN 3000. Realizaci domu spo-
lečnosti Keliwood mohli návštěvníci veletrhů sledovat 
v přímém přenosu. Práce byly zahájeny v pondělí, hru-
bou stavbu dělníci dokončili v sobotu. V průběhu květ-
na bude dům doveden do finální podoby, aby mohl být 
představen návštěvníkům veletrhů WATENVI.

Táhněte posuvníkem a sledujte výstavbu domu!



Jaké jsou dlouhodobé plány vašeho hnutí/vaší společnosti v oblasti vývoje české energe-
tiky s ohledem na obnovitelné zdroje?
Martin Sedlák, Hnutí Duha 
Hnutí Duha spolu s  dalšími ekologický-
mi organizacemi v  dubnu představilo studii 
Chytrá energie – konkrétní a propočtený plán, 
jak zelené inovace a  nová odvětví mohou 
postupně, během několika desetiletí proměnit 
českou energetiku. Vychází hlavně z  výsled-
ků Pačesovy komise a  nezávislé propočty 
pro něj dělali experti z  renomovaného Wup-
pertalského institutu. Spočívá hlavně v opat-
řeních, která zajistí větší ekonomický výkon 
a  lepší životní standard s  mnohem menším 
množstvím energie. Česká debata o energe-
tice se totiž většinou točí okolo otázky nových 
zdrojů – uhelných dolů, plynovodů nebo ato-
mových reaktorů. Ale obrovské příležitosti 
k vylepšování energetické efektivnosti dosud 
z veliké části leží ladem. Přitom jsou enorm-
ní. Například možnosti zateplování domů 
jsou asi pětkrát větší než energie, kterou by 
dodávalo sporné rozšiřování uhelných dolů 
na Mostecku a  bourání dalších obcí. České 
průmyslové podniky už se současnými tech-
nologiemi a při stejné výrobě mohou uspořit 
ekvivalent dvou Temelínů. Pačesova komise 
spočetla, že obnovitelné zdroje by u nás moh-
ly výhledově vyrábět 50 terawatthodin elektři-
ny, to jsou dvě třetiny dnešní české poptávky. 
Pokud by se návrh Chytrá energie uskutečnil, 
český dovoz ropy či zemního plynu postupně 
klesne na polovinu a exhalace oxidu uhličité-
ho budou menší o více než 80 %.

Martin Schreier, ČEZ, a.s.
Zhruba před čtyřmi lety, kdy vznikla společnost 
ČEZ Obnovitelné zdroje, jsme deklarovali, že do 
obnovitelných zdrojů budeme v  následujících 
letech investovat desítky miliard korun. Společ-
nost ČEZ si tehdy vytkla za cíl průběžně rozvíjet 
kompletní portfolio všech forem obnovitelných 
zdrojů. Zvyšujeme objemy elektřiny vyrobené 
spalováním biomasy, spouštíme nové větrné, 
vodní a  fotovoltaické zdroje, připravujeme pro-
jekty geotermálních elektráren a  bioplynových 
stanic.
Rozvoj obnovitelných zdrojů v  portfoliu Skupi-
ny ČEZ má současně vazbu na plnění platných 
závazků České republiky vůči EU, který stano-
ví dosažení 8% hranice podílu obnovitelných 
zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v roce 2010 
a 13,5% hranice v roce 2020.

Kterými prostředky je možné vašich cílů dosáhnout? 
Martin Sedlák, Hnutí Duha 
Papírový plán je důležitý první krok, ale očividně 
nestačí. Proto je důležitou součástí Chytré ener-
gie balíček konkrétních opatření, která nastartují 
modernizaci. Klíčovým bodem je rámcový zákon 
podle britského vzoru, který stanoví konkrétní 
tempo snižování emisí v příštích desetiletích. 

Martin Schreier, ČEZ, a.s.
Obnovitelné zdroje rozvíjíme především dvěma 
cestami: buď ve vlastní režii, nebo vstupem do 
projektů rozvíjených již dříve jinými subjekty.
Samozřejmě že každý projekt v sobě může skrý-
vat nepřeberné množství originálních nuancí. 
Veškeré projekty, které jsou rozvíjeny nebo vyti-

zelený dOtazník prO... 
Martina Sedláka, konzultanta v oblasti energetiky z Hnutí Duha a Martina Schreiera, manažera komunikace pro obnovitelné zdroje ČEZ, a.s.
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Umožní tak podnikům, aby lépe plánovaly inves-
tice – a potažmo otevře cestu pro investice do 
zelených odvětví. Ve Velké Británii se na obdob-
né legislativě shodla vláda a obě hlavní opoziční 
strany, odbory i Konfederace britského průmys-
lu. Hnutí Duha spustilo iniciativu Velká výzva, 
která podobný zákon prosazuje také v  České 
republice. K němu pak navrhujeme doplnit sadu 
dalších deseti programů, které vytvoří dobré 
podmínky pro investice do čistých odvětví, jako 
je zelená energetika, moderní železnice nebo 
recyklace odpadu.

povány pro případné akvizice, proto prochá-
zejí náročným systémem posuzování veške-
rých parametrů. Samotný provoz nových zdro-
jů a  zkušenosti s  ním jsou nakonec nejlepším 
vodítkem k optimalizaci fungování všech dalších 
elektráren na bázi obnovitelných zdrojů.

Dokážete pojmenovat praktické dopady Vašich záměrů na běžného občana?
Martin Sedlák, Hnutí Duha 
Za prvé, ušetří tisíce korun ročně na ener-
gii. Zateplování domů sníží nejen spotřebu uhlí 
z  povrchových dolů a  plynu z  Ruska, ale také 
domácí účty za vytápění. Za druhé, nová odvětví 
dají práci českým inženýrům i dělníkům. Výroba 
solárních panelů u  nás nyní zaměstnává 1500 
lidí – více než Litvínovská uhelná. A  za třetí, 
nezůstane sám. Všichni víme, že by bylo výhod-
né zateplit domy nebo ohřívat vodu solárními 
kolektory na střechách. Ale rodiny nemají na 
potřebné investice. Proto Hnutí Duha navrhuje 
vytvořit Fond energetické nezávislosti, kam stát 
bude vkládat své zisky z  fosilních paliv – část 
výnosu od firmy ČEZ nebo z emisních povolenek 
– a bude z něj financovat granty pro domácnos-
ti, jež umožní postupně zateplit bezmála každý 
dům v zemi. 

Martin Schreier, ČEZ, a.s.
Dynamický rozvoj obnovitelných zdrojů má kro-
mě pozitivního vlivu na plnění platných závazků 
ČR vůči EU také kladný dopad na vývoj tech-
nologií.
Skupina ČEZ se nezříká své odpovědnosti 
v tomto ohledu a vedle investic do nových foto-
voltaických zdrojů se zaměřuje i na posouzení 
možností získat v budoucnosti energii pomocí 
tohoto obnovitelného zdroje s vyšší efektivitou. 
V areálu temelínské elektrárny jsme např. pro-
věřovali vlastnosti solárních panelů, které jako 
první na světě k výrobě energie využívají nano-
vláken.
Projekty větrných, fotovoltaických a  dalších 
elektráren na bázi obnovitelných zdrojů vzni-
kají mnohdy na obecních pozemcích. Součástí 
partnerství Skupiny ČEZ s  těmito obcemi jsou 
i pravidelné příspěvky do obecních rozpočtů za 
provoz obnovitelných zdrojů. Vzniká tak pro-
stor pro obecní investice, které přinesou užitek 
občanům.
Běžný občan má dále možnost vidět a sezna-
movat se s  fungováním obnovitelných zdrojů 
energie v praxi a následně např. úměrně svým 
možnostem a  schopnostem sám tyto zdroje 
provozovat (např. střešní solární panely k ohře-
vu, provozování malých rodinných vodních 
elektráren atd.).
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Vychází vaše záměry z konkrétních vzorů v zahraničí? 
Martin Sedlák, Hnutí Duha 
Prověřovali jsme, co se osvědčilo v Evropě i USA. 
Klíčový návrh, zákon, který stanoví konkrétní 
tempo, s  jakým bychom měli nastartovat zele-
nou ekonomiku, se přímo inspiruje úspěšným 
řešením z  Velké Británie. Obdobnou legislativu 
už projednávají parlamenty v  Irsku, Belgii nebo 
Maďarsku. Ale také ostatní návrhy mají vzory 
někde jinde. Třeba náš návrh Fondu energetické 
nezávislosti se hodně podobá Zelené investiční 
bance, kterou nedávno založili shodou okolností 
také právě v Británii. 

Martin Schreier, ČEZ, a.s.
Samozřejmě že se naši specialisté při rozvoji jednot-
livých forem obnovitelných zdrojů inspirují mnohdy 
bohatšími zahraničními zkušenostmi. Důležité je 
především know-how pro výstavbu a  zkušenosti 
z provozu jednotlivých typů elektráren.

Nemáte dojem, že myšlenku zelené energie dnes už často zneužívají subjekty k propagaci, 
aniž by byla skutečně jejich produkty naplňována? Jaká jsou skutečná kritéria pro značku 
„zelená energie“ a kde můžeme hledat jejich garance?
Martin Sedlák, Hnutí Duha 
Nejlepší je realizovat projekt obnovitelných zdro-
jů přímo doma – každý může mít na střeše solár-
ní panel, mikrokogeneraci na biomasu na dvo-
ře nebo menší větrnou elektrárnu za chalupou. 
Investiční náklady rychle klesají. Mezinárodní 
energetická agentura prognózuje, že větrná 
elektřina bude v Evropě uhelným zdrojům kon-
kurenceschopná do roku 2015. Solární elektřina 
se má s cenou běžné elektřiny protnout někdy 
mezi roky 2020 a 2030. Podobně je to s nabíd-
kou zelené elektřiny na trhu. Prodejce by měl 
výnosy opět investovat do lokálních obnovitel-
ných zdrojů energie.
Ale Hnutí DUHA neprosazuje pouze čistou, ale 
chytrou energetiku. Opravdu dobrý produkt 
zelené energie by měl zahrnovat také nabídku 
účinných opatření, která vám sníží zbytečnou 
spotřebu. 

Martin Schreier, ČEZ, a.s.
V současnosti nemáme pocit, že by v souvislos-
ti se značkou zelené energie docházelo k jejímu 
zneužívání. V průběhu roku 2008 se zvýšil počet 
zákazníků na 1815, z toho 132 odběratelů tvořily 
firmy.
Nabídka zelené energie je limitována množstvím 
nakoupené elektřiny z  obnovitelných zdrojů. 
Množství zelené energie pravidelně sledujeme 
a  nesmíme prodat více zelené energie, než je 
nakoupené množství v daném období. Dodávka 
zelené energie není výkonově sledována, a proto 
ji neomezujeme.
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Pro veřejnost
Přijďte si k nám zahrát bowling na 
osmi profesionálních drahách, kulečník, 
petanque nebo jen tak posedět v naší 
restauraci, v letních měsících také na 
příjemné zahrádce. Nabízíme široký výběr 
teplé a studené kuchyně, v pracovní dny 
podáváme polední menu. Využít můžete 
rovněž služeb našeho BowlingProShopu.

Pro firmy a větší skupiny
Kapacita restaurace o 80 místech a dalších 
48 míst k sezení u bowlingových drah 
přímo vybízí k pořádání firemních akcí, 
teambuildingů, oslav a společenských 
setkání. Rádi Vám zorganizujeme turnaj 
v bowlingu či petanque včetně veškerého 
občerstvení a zajištění pohárů pro vítěze.
Objednávejte zde: mrazkova@bowlingstodola.cz

tel.: 775 994 993, e-mail: info@bowlingstodola.cz

www.bowlingstodola.cz

Kde nás najdete?
V klidné části Brna, v Komíně, 5 minut autem od centra 
a brněnského výstaviště, na ulici Podveská 22. 
Bezproblémové parkování přímo u objektu je samozřejmostí.
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host STAVEBNÍCH VELETRHŮ BRNO 2010 na stánku firmy Zlomek, s.r.o.

Dubnové Stavební veletrhy Brno vytrvale zkrápěl déšť. I přes nepřízeň počasí však dorazilo více než osmdesát tisíc návštěvníků. 
Nahlédněte prostřednictvím magazínu fairherald do pavilonů i na volné plochy, zhodnoťte ukázky práce adeptů řemeslných profesí 
v soutěžích odborných dovedností nebo si poslechněte Petra Bendeho, který na veletrhu prozradil, že jeho původní profesí je právě stavařina.

StaVební Veletrhy brnO a MObiteX 
fairherald 12



Soutěže řemeslných dovedností

Dubnové Stavební veletrhy Brno vytrvale zkrápěl déšť. I přes nepřízeň počasí však dorazilo více než osmdesát tisíc návštěvníků. 
Nahlédněte prostřednictvím magazínu fairherald do pavilonů i na volné plochy, zhodnoťte ukázky práce adeptů řemeslných profesí 
v soutěžích odborných dovedností nebo si poslechněte Petra Bendeho, který na veletrhu prozradil, že jeho původní profesí je právě stavařina.

StaVební Veletrhy brnO a MObiteX 
OBRAZEM
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jOSef SMOla chyStá
realizaci dOMu StrOMů
V rámci Stavebních veletrhů Brno 2010 se konala odborná konference 
s názvem Pasivní domy – komfortní styl bydlení (trendy, realizace, ekonomic-
ká a ekologická hlediska). Jeden z odborných referátů přednesl na konferenci 
Ing. arch. Josef Smola, místopředseda sdružení Centrum pasivního domu.

Zájem o váš referát, představující konkrétní realizace pasivních domů včetně možných  
úskalí a problémů, spojených s jejich navrhováním, byl enormní. Zdá se, že osvěta, které 
se řadu let v této oblasti věnujete, přináší dobré výsledky. Můžete charakterizovat součas-
nou situaci v oblasti výstavby domů v pasivním standardu?
Situace v oblasti výstavby pasivních domů se v posledních letech značně zlepšila a dále se zlepšuje. 
Obecně lze konstatovat velmi pozitivní trend, kdy se začínají stavět i bytové domy, řada firem nabízí 
různé varianty rodinných domů v pasivním standardu. Stavebník, který se pro stavbu rozhodne, si 
dnes může vybrat.

Jste zastáncem dřevostaveb. Co soudíte o názoru, který byl vysloven na nedávné konferenci 
Dřevostavby 2010 ve Volyni, že za dvacet let třeba nebude možné pro nedostatek vhodného 
stavebního materiálu vzhledem k vývoji situace v evropských lesích tyto stavby realizovat?
Jak víte, tuto myšlenku vyslovil zástupce zahraniční firmy. Osobně tento názor nesdílím. Situace 
v České republice je v současnosti jiná. Ve využití dřeva jako stavebního materiálu nebo jako suroviny 
pro výrobu pelet máme ještě značné rezervy a jeho nedostatek nehrozí.

Při své přednášce jste se zmínil o důsledku ekonomické krize ve stavebnictví. Projevuje se 
konkrétně i při vašich realizacích pasivních domů?
Náš ateliér si nemůže stěžovat. Několik realizací se sice skutečně odložilo kvůli ekonomickým obtížím 
stavebníka, řadu dalších projektů ale připravujeme. Pracujeme například na projektech dvou statků, 
ze kterých mají být penziony. Půjde o rekonstrukce domů a dostavby v pasivním standardu. V závě-
rečném schvalovacím řízení je návrh vzdělávacího centra ekologické výchovy pro dendrologickou 
zahradu v Průhonicích, který jsme navrhli s architektem Alešem Brotánkem. Tento projekt, který je 
známý také jako Dům stromů, je víceúčelový dům s nízkou energetickou náročností. Je řešen jako 
úsporná dřevostavba s využitím obnovitelných zdrojů energie, kompostovacími záchody a kořeno-
vou čistírnou. Je to ojedinělá stavba a mohla by být zahájena na podzim letošního roku.

(pez)

Dům stromů
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16. mezinárodní vodohospodářská výstava

16. mezinárodní veletrh techniky pro 
tvorbu a ochranu životního prostředí

2010

25.–27. 5. 2010
Brno – Výstaviště

www.watenvi.cz
Pořadatel výstavy 

VODOVODY – KANALIZACE 2010

Současně probíhá:

Mezinárodní veletrh komunálních 
technologií a služeb

Veletržní témata

• Vodohospodářství

• Zpracování a využití odpadů

• Environmentální technologie 

• Komunální technika
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jOSef Váňa: 
pád z kOnĚ? 
tO je fOfr!

host 

STAVEBNÍCH 

VELETRHŮ 

BRNO 2010
na stánku firmy  

Chládek a Tintěra, 

Pardubice a.s.
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Jak jste se ke  studiu automobilové prů-
myslovky dostal?
To jsem nikdy neměl v plánu, ale život mě do té 
situace dohnal. Tenkrát za komunistů nemohl 
nikdo, kdo neměl střední vzdělání, dělat vedou-
cí funkci, takže když se při práci na lyžařských 
vlecích na Pradědu zdálo, že bych mohl začít 
středisku šéfovat, musel jsem studovat. První 
kroky byly do strojní průmyslovky v Ostravě, ale 
po půlroce se mi podařilo přejít na automobilní 
průmyslovku v Bruntále, která byla k Pradědu 
přece jen blíž. Studovat automobilní průmyslov-
ku jsem tím pádem začal, aniž bych k tomu měl 
nějaký vztah. Až mnohem později jsem usedl 
do kokpitu sportovního auta, jel jsem tři ročníky 
rallye sprintu jako spolujezdec, ale to spíš díky 
tomu, že jsem se seznámil se skupinou lidí, kte-
ří se tím baví.

Jak dlouho jste pracoval na horách?
Byl jsem členem horské služby víc jak dvacet 
roků. Pak jsem odtud odešel, ale pořád mám 
k horám blízko. Když mám trošičku času, jede-
me lyžovat. 

Účastnil jste se u horské služby závodů?
Když jsem pracoval na Pradědu, tak jsem měl 
výbornou fyzičku. Udělali jsme v  Jeseníkách 
mančaft a  účastnili se mezinárodních závodů 

horské služby. Měl jsem i úspěchy v horských 
sjezdech na lyžích jako jednotlivec. V družstvu 
to ale nebylo o jednom člověku a holt se sem 
tam stalo, že někdo z naší trojice na tom nebyl 
občas dobře, ale i  tak jsme nějaké závody 
vyhráli. 

Běhal jste i dálkové závody na lyžích. Jak 
se vám v nich vedlo?
Běžky mě bavily. Koneckonců musely, protože 
jsem bydlel na Švýcárně a  do práce to bylo 
sedm, osm kilometrů, které jsem denně musel 
třeba dvakrát tam a zpátky zvládnout. Kdo by 
to s takovým tréninkem nezkusil třeba na Jizer-
ské padesátce. Hned po prvním ročníku jsem 
se kvalifikoval a mohl stát v první řadě na startu 
mezi takovými esy, jako byli Henych a Beran, 
takže jsem pak i  trochu přitrénoval a podařily 
se mně celkem slušné výsledky. Běžel jsem 
i  Jesenickou sedmdesátku. Vytrvalostní běhy 
mě opravdu bavily, byla to psina. 

Prý jste měl na vojně osmdesát kilo.
No, spíš po vojně. Na vojně jsem totiž docela 
cvičil a nevěnoval se ještě tolik pivu a podobně. 
Měl jsem na sobě jenom svaly. Jenže pak přišlo 
období, kdy jsem se zvládal přes zimu nabaštit, 
aby mně lyže lépe jely. Tedy než jsem se dostal 
zpět ke koním.

Sedmapadesátiletý žokej Josef Váňa je ikonou českého dostihového spor-
tu. V roce 2009 přidal do sbírky úspěchů šestý triumf ve Velké pardubické, 
v prestižní anketě Sportovec roku obsadil třetí místo mezi sportovci o gene-
raci až dvě mladšími a byl oceněn státním vyznamenáním České republiky, 
Medailí Za zásluhy. 

„Odslouženo“ ale zatím nemá, protože jeho kariéra rozhodně nekončí. S tem-
peramentem sobě vlastním plánuje Velkou pardubickou v sedle i  letos, tré-
nuje šestapadesát koní, denně se pohybuje v  kolotoči svého tréninkového 
centra. Neubráníte se pocitu, že i v sedě za stolem se neustále choulí jako 
na koňském hřbetu. A to vše i přesto, že jeho životní cesta ke koním nebyla 
přímočará. 

„Osud mě na chvíli od koní odvál, a pak mě k nim zase přivedl, takže to asi 
všechno takhle nějak mělo být,“ zamýšlí se nad svou poutí Josef Váňa – žokej, 
všestranný sportovec, horský záchranář, ale také absolvent střední průmys-
lové školy automobilové v Bruntále. 
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Od té doby jste si musel jako žokej udržo-
vat váhu?
Nemusel, ale chtěl. Já jsem začal dostihový 
sport dělat jako amatér. Bohužel se mi nepo-
dařilo dokončit dvouletou školu v  Kladrubech 
nad Labem, takže jsem tenhle sport dělal jen 
pro zábavu. Ovšem přes léto bylo při mé prá-
ci v horské službě dost času, a  já se věnoval 
koním. Tak nějak jsem to dotáhl tam, kam jsem 
to dotáhl. Samozřejmě jsem si později vzdělá-
ní dodělal. V Šaľe na Slovensku jsem dálkově 
studoval tříletou jezdeckou školu a  okamžitě 
dostal licenci žokeje. Přece jen jsem už měl v té 
době vyhráno přes sto dostihů.

Kromě kil jste taky přišel o pár centimetrů 
na výšce kvůli zranění. Jak se to stalo?
To je pravda. Jednou při Prvomájové steeple-
chasse v Lysé nad Labem přišel těžký pád, kdy 
jsem si zlomil sedmý bederní obratel, který se 
mi asi o čtyři centimetry srazil. To byl první úby-
tek z  vojenské výšky 171 cm na současných 
165 cm, ale to je už i tím, že člověk stárne.

Říká se o  Vás, že nemáte v  těle jedinou 
kost, která nebyla zlomená.
Nějaká nepoškozená by se samozřejmě našla. 
Většina ovšem zlomená byla, ale při té spoustě 
pádů se není čemu divit. 

Co vám běží hlavou, když víte, že už je 
pád nevyhnutelný? Existuje návod, co v tu 
chvíli dělat?
To bych neřekl. Trénoval jsem dost roků kara-
te a zkoušel i judo, takže se umím ve vzduchu 
pohybovat. Ale pád z  koně, to je takový fofr, 
takový zlomek vteřiny, že ten pohyb je auto-
matický. Člověk se snaží maximálně chránit si 
hlavu. Že by někdo mohl říct, jak ty pády kon-
troluje, a  přitom nelhat, tomu nevěřím. Je to 
hlavně záležitost štěstí. Mám kamarády, třeba 
Dušana Andrése nebo Honzu Havlíčka, kteří 
na držku padali hroznými způsoby, a nikdy se 
jim nic nestalo! Já si kolikrát myslel, že ten pád 
nebyl ani tak hrozný, ale ta zranění pak byla až 
nepřirozená.  

Pádu koně taky nijak nezabráníte, ani neo-
vlivníte jeho dopad?
Většinou si kůň klinkne a žokej letí. Kůň přitom 
ani nemusí spadnout, ale vy jste vymrštění ze 
sedla a  letíte. A někdy bohužel spadne i  kůň. 
Sem tam s  fatálním koncem, kdy je zraněný 
natolik, že musí být utracen. Zranění koňských 
končetin se totiž dávají dohromady těžko a kůň 
bez pohybu nepřežije, jelikož nemůže trávit. 
Kůň je zvíře, které strašně rádo běhá, a  když 
dobře žere a  je o něj postaráno, potřebuje ze 
sebe vybít energii. Navíc se může zranit i  ve 

Dostihové „hodnosti“
Amatér (zkratka am.) Není vyučen v oboru, nepobírá na dostizích odměny.
Žák (zkratka žk.) Frekventant jezdeckého učiliště.
Jezdec Profesionál vzdělaný v oboru, vlastní licenci, ale nedosáhl ještě padesáti vítězství v dostizích.
Žokej (zkratka ž.) Profesionál, který má na kontě více než padesát vítězných dostihů.
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výběhu, protože koníkovi těžko přikážete, aby 
stál v klidu. Staly se mi případy, kdy jsme koně, 
třeba významnou klisnu, jež mohla být příno-
sem pro chov, odvezli na veterinární kliniku, 
nohu jí sešroubovali, jenže to stejně za dva tři 
dny prasklo a musela být stejně utracena. 

Dokážete prý u koní rozeznat auru.  
Umím ji přesně odkrokovat podle virgulí. 

Umíte také chránit koně před geopatogen-
ními zónami?
To doufám. Před lety jsme postavili nové stáje 
a na první sezónu jsme pořídili slušné koně, ze 
slušných chovů, za slušné peníze. Ale výsledky 
se první rok tréninku vůbec nepřibližovaly koním 
ze staré stáje, kteří určitě neoplývali takovou 
kvalitou a  hodnotou. Vrtalo mně hlavou, proč 
je ve stáji takový neklid, proč se koně nechovají 
tak přirozeně, jak jsem byl zvyklý ze staré stáje. 
Tam byl v noci absolutní klid. Začal jsem se po 
tom pídit a  jedna paní mně řekla, že jsou ve 
stáji hrozné patogenní zóny. Stáj byla přestavě-
na z bývalého kravína a tak jsem vyhledal lidi, 
kteří v něm pracovali dříve a starali se o zvířata. 
Povídali neuvěřitelné věci. Býci tam byli hroz-
ně agresivní a rvali se mezi sebou tak, že jeden 
druhého usmrtil. Tak jsem s tím holt něco začal 
dělat. Sehnal jsem firmu, a ta do stájí namon-
tovala nějaké deaktivátory, které měly vydržet 
deset let. Pak jsem náhodou poznal lidi, kteří se 
zajímají o pyramidální energii. Dnes, když mám 
ve stáji rozvěšeno pár pyramid, jsou patogenní 
zóny zrušené. Koně jsou výkonnější a mají šan-
ci si odpočinout. 

Kolik procent výkonu dělá u koně psychi-
ka a kolik fyzická připravenost? Mohou být 
koně trémisti?

Nejen že mohou, jsou trémisti! Můžete mít 
koně, který v  tréninku podává optimální výko-
ny, poradí si s ostatními, jak chce, ale transport 
na dostih a  atmosféra dostihu jej tak omezí, 
že podá poloviční výkon. Psychika je hodně 
důležitý faktor. 

Rok 2009 byl pro vás velmi úspěšný – šes-
tá výhra ve Velké pardubické, Medaile Za 
zásluhy. Jak hodnotíte takový veleúspěšný 
rok?
Posledních deset let jsem se snažil Velkou par-
dubickou vyhrát vždycky. Ale bohužel jsem 
neseděl na tom správném koni. Vyhrát Velkou 
pardubickou, to je shoda kladných faktorů, kdy 
musí vše stoprocentně klapnout. A to se mně 
vloni podařilo. Posledních deset let jsem vždyc-
ky seděl na koních, kteří měli k výhře hodně blíz-
ko. Nebyl jsem horší než třetí, ale nedařilo se mi 
vyhrát. Takže jsem rád, že už to mám konečně 
za sebou, ale rád bych to zvládl ještě jednou, 
protože mám rád sedmičku. Není to ale pod-
mínkou. Za úspěšný rok 2009 bych chtěl bych 
„poděkovat“ panu Milanu Theimerovi. Ten mě 
před celým národem v televizi poslal do starého 
železa, čímž mě ohromně motivoval. A naopak 
skutečně děkuji komentátorovi Markovi Svači-
novi, který doběh Velké pardubické v přímém 
přenosu pojal jako úžasný výkon, a tím národu 
vrazil do hlav, že se stalo něco výjimečného. 
Takže si toho všiml i prezident a další lidé a dali 
mně vyznamenání, což bylo samozřejmě pří-
jemné. Na druhou stranu mediální propagace 
mé osoby je už kolikrát nepříjemná, třeba když 
mě zastavují opilí lidé a chtějí „diskutovat“. Ale 
pokud to jde, snažím si to užít. Nejsem nějaký 
nafoukaný blbec, a taky vím, co mě to všech-
no, čeho jsem dosáhl, stálo.

(kla)

Josef Váňa (*1952, Slopné, okr. Zlín)

Dostihový jezdec, šestinásobný vítěz Velké pardubické (1987, 1988, 
1989, 1991, 1997, 2009), chovatel, trenér, majitel firmy pro trénink 
dostihových koní Jovan.
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Velká gratulace k olympijskému úspěchu. 
Přitom jste o nominaci do olympijské šta-
fety do poslední chvíle muset mít obavy!
Je to pravda. Před olympiádou jsme běželi kon-
trolní závod, protože se do té doby nerozhodlo, 
kdo štafetu pojede. Byla jasná tři místa, a na to 
poslední jsme zůstali já a Milan Šperl. Rozřazo-
vací závod se jel hromadně, což mě překvapilo, 
protože ve štafetě pak jede každý sám za sebe. 
Věděl jsem, že mám šanci tak zhruba pět až 
deset procent. 

To nebyla velká naděje. 
Bylo to málo, ale bylo to tak. Jeli jsme to jenom 
na čtyři kilometry a Milan Šperl byl na tuhle vzdá-
lenost v závodech předtím daleko lepší, takže 
jsem věděl, že šance na můj úspěch je mini-
mální. Milan Šperl mi na začátku ujel a já jsem 
jel pořád padesát metrů za ním. I v posledním 
kopci, když už zbýval poslední sjezd, jsem byl 
pořád vzadu. A  najednou Milan zpomalil. Já 
jsem neztrácel na tempu, takže jsem ho dojel, 
předjel a jen jsem si říkal, že to je možná moje 
poslední šance, kdy můžu jet štafetu na olym-
piádě, a  že to musím dojet. Dojel jsem před 
Milanem a dopadlo to pro mě dobře. Samozřej-
mě škoda pro Milana, byla to pro něj poslední 
olympiáda, asi taky běžel o hlavu. Jet štafetu na 
olympiádě je velká pocta. 

Jak tráví závodník na třetím úseku dobu 
závodu dvou závodníků před sebou?
Když jedu třetí úsek, přijedu na závodiště zhru-
ba půlhodiny před startem prvního úseku a roz-
jíždím se po trati, když vyjíždí první úsek. Mám 
vyzkoušeno, že pětatřicet minut mi stačí na roz-
jetí, během toho se objede první úsek a půlka 
druhého. Takže když startoval Martin Jakš, byl 
jsem tam, viděl jsem, že sněží a říkal jsem si, že 
se to nebude nějak trhat a pojede se v balíku. 

Když jste viděl, jak Lukáš Bauer dohání 
ztrátu z prvního úseku, říkal jste si, že by 
to mohlo být zajímavé?
Samozřejmě, když jsem pak viděl, že se to roz-
trhlo a Lukáš zezadu dojížděl tu ztrátu a utvořila 
se skupinka, tak jsem si říkal, že by nás mohlo 
jet tak pět, šest. A že když budeme šestí, tak to 
pro nás bude super výsledek. Pak se jim poda-
řilo ujet se Švédem a  Francouzem o  nějakých 
dvacet vteřin. To už jsem věděl, že to vypadá 
pěkně. Když jsme nastupovali do třetího úseku, 
viděl jsem, že za námi je pětičlenná skupinka lidí 
a bude nás sjíždět. Když sněží a je teplota kolem 
nuly, dělá se mýdlo a těm vzadu to jede rychleji. 
Ale my jsme neztráceli, spíš jsme na ně pořád 
najížděli. Už na svém posledním úseku jsem 
věděl, že to je možná poslední šance, kdy můžu 
jet na medaili, a snažil jsem se ji udržet až do cíle. 

Jel jste na svém úseku s papírově silnější-
mi závodníky. Byl to výkon na krev?
Ten den byl snad můj nejlepší v  roce. Jelo se 
mi skvěle, jely mi lyže, měl jsem je výborně při-
pravené a lyže, ty jsou u nás osmdesát procent 
úspěchu. Bylo jasné, že mně neujedou ve sjez-
du a po rovině, no a v kopci jsem to snažil uvi-
set. Papírově byli ostatní závodníci hodně silní, 
třeba Francouz Manificat vyhrál závod světové-
ho poháru, Švéd Södergren taky jezdí dlouho 
dobře, na ty prostě v  individuálních závodech 
nemám. Myslel jsem, že pokud mně ujedou, 
nikdo mi hlavu neutrhne. Ale když už jsem měl 
potom za sebou sedm kilometrů a  zbývalo 
poslední kolo, tak jsem si říkal, že už to nesmím 
pustit. Ani za nic. 

Jak jste sledoval Martina Koukala na 
posledním úseku?
Martina Koukala jsme sledovali u trati. Když už 
jeli na špici jen tři a měli třicet osm vteřin odstup, 

Jiří Magál, reprezentant České republiky v běhu na lyžích, se v závodních sto-
pách světového poháru, šampionátů a olympijských her pohybuje už více než 
deset let. Stabilně se umisťuje na bodovaných pozicích, v klasické padesátce 
na olympiádě v Turíně 2006 vybojoval osmé místo. Na medaili z velké akce 
však až do letošního roku nedosáhl. Životní úspěch dosavadní kariéry Jiřího 
Magála přišel 24. února 2010. V olympijském Vancouveru se rozběhl závod 
štafet na 4x10 km a  přinesl nečekaný český bronzový úspěch pro čtveřici 
Martin Jakš, Lukáš Bauer, Jiří Magál a Martin Koukal. 
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vypadalo to, že je to jasné. Jen se čekalo, jaká 
to bude medaile. Ale pak Martinovi a Francouzi 
Jonnierovi asi trošku došly síly, a  jak jim odjel 
Švéd, oba výrazně zpomalili a dojel je Northug. 
Ten nemá ve finiši konkurenci a hned bylo jas-
né, kdo bude druhý. Teď šlo o  to, jestli doje-
deme třetí my, nebo Francouzi. Ale oni udě-
lali chybu. Toho lepšího nasadili na třetí úsek 
a horšího na čtvrtý. Martin je lepší finišmen, to 
jsme věděli, ale v takovém závodě člověk může 
udělat jakoukoliv chybu, spadne někde na sta-
dionu a medaile je pryč. Teprve až byl Martin ve 
finiši tak blízko, že by při pádu letěl až za cílovou 
čáru, jsem věděl, že to máme jasné. 

Jak vnímáte Petera Northuga, kontroverz-
ní postavu současného světového běžec-
kého lyžování. Je známý svou arogancí 
a neúctou k soupeřům.
Projdu kolem něj, pozdravíme se, ale že bych 
se s ním nějak vybavoval, to ne. Podle mě ješ-
tě nedozrál do věku, kdy začne lyžování chápat 
jinak. Je to skvělý sprinter a navíc dokáže jet dob-
ře i distanční závod, takže má obrovskou výhodu. 

Co říkáte na současný trend masových 
startů, kdy se rozhoduje až ve finiši?
Pro mě je to škoda, já jsem spíš na intervalo-
vé starty. Jediný závod, který by měl podle mě 
zůstat hromadně, je skiatlon. Padesátka ztrá-
cí svoje kouzlo, když se jede masově. Čekat 
čtyřicet devět a půl kilometru na cílovou rovin-
ku, kde se rozhodne celý závod, je nešťastné. 
Pokud by se měly jezdit hromadné starty, tak 
s  výjezdem na nějaký kopec, jak to je třeba 

v  závěrečné etapě na Tour de Ski, kdy se na 
kopci opravdu začne rozhodovat a  je to dra-
matické i  pro diváky. Samozřejmě někomu to 
vyhovuje míň, někomu víc, ale každý se s  tím 
musí poprat. 

Jak vlastně může závodník jako vy nebo 
Lukáš Bauer takový závod pojmout? Vět-
šinou sledujeme nešťastně, jak si celou 
skupinu závodníků přivezete až do cílové 
rovinky na zádech a tam se přes vás pře-
valí sprinterská lavina.
Ta doba, kdy se z té skupiny dalo ujet, je podle 
mě pryč. V Turíně nebo v Sapporu, tam se dalo 
rozhodnout na trati. Dneska už se dokážou 
vyvézt ve skupině i  někteří sprinteři, a  tak se 
musí vytvořit opravdu silná skupina pěti, šesti 
lidí, kteří se střídají na špici a sprinterům odje-
dou. Zatím jsem ale nikoho takového, kdo by 
chtěl se mnou nebo s Lukášem jet, nepotkal. 

Sprinterské i  distanční tratě zvládá per-
fektně právě Northug. Kdo jiný ještě?
Perfektně jen on.

Co říkáte na to, jak se závodní pole speci-
alizuje?
Už teď osmdesát procent sprinterů nedokáže 
jet distanční závod. Sprinteři jinak trénují, chodí 
do posilovny, pracují na rychlosti, delší závody 
už pak ale neudýchají. Obráceně je to jedno-
dušší, spousta distančních závodníků dokáže 
jet sprint. Ale myslím, že sprint je dobrá speci-
alizace, patří už dnes k lyžování a je to divácky 
atraktivní závod. 
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Další novinka posledních let je přezou-
vání ve skiatlonu. Může zastávka v  depu 
pro přezutí lyží z klasiky na skate ovlivnit 
závod? Mohou se stát podobné nehody, 
jako zažil Francouz Gaillard na olympijské 
padesátce, když mu na novém páru lyží 
zůstala zespodu svorka?
To jsou spíš chyby servisu. Ale ten závod samot-
ný se nerozhodne v depu, jde o to, jak jsou lyže 
připravené. Spíš je to atraktivní divácky. 

Diváci u  nás musí na špičkové distanční 
závody v  současnosti zapomenout. Nové 
Město na Moravě přišlo o závody světové-
ho poháru i Tour de Ski. Co na to říkáte?
Určitě je to škoda pro české lyžování. Zbyla nám 
sice Praha, ale tam se jezdí jenom sprinty. Je 
to možná trochu ovlivněné tím, že Nové Město 
dostává špatné termíny na pořádání závodů, 
většinou je to začátkem ledna, kdy u nás ještě 
není dost sněhu a technický sníh se nestačí při-
pravit, takže trať potom nemá takovou kvalitu, 
jaká by byla třeba v únoru. 

Je šance, že se tam světový pohár v blízké 
době vrátí?
Podle mě Nové Město vypadlo na delší dobu. 
Šance asi má, ale organizátoři musí ukázat, že 
sníh dokáží připravit už v prosinci, nebo bojovat 
o lepší termín na konci ledna nebo února. 

Přemýšlel jste někdy o účasti na dálkových 
závodech Marcialonga nebo Vasův běh?
Přemýšlel. Řešili jsme to i  s  klukama, ale je 
docela těžké se adaptovat. Nemám šanci uspět 
na dálkovém běhu, protože tyhle závody nejez-
dím a specialisti – dálkoví běžci jsou lepší. Na 
druhou stranu oni nemají šanci závodit s námi 
na těžkých profilových tratích. Jejich závod se 

odehrává na rovině, kde jedou čtyři hodiny sou-
paž, a když přijedou do těžkého kopce, tak se 
neudrží. Já bych se zase neudržel na rovině. 
Takže možná vyzkouším Vasák po skončení 
kariéry jenom tak, že si ho projedu. 

V  létě běháte do vrchu, u  nás na Lysou 
horu, Králický Sněžník. A účastnil jste se 
velmi úspěšně i Dolomitenmanna.
Je to taková moje druhá nejlepší disciplína. 
Jenom běžím do kopce, nerozhodují žádné 
lyže. Tam člověk opravdu běží sám za sebe. 
Tyhle závody mě baví. Letos zřejmě zase vyra-
zím na Dolomitenmanna, pokud nebudu mít 
žádné zdravotní komplikace. 

Vaše dvě účasti přinesly dvě vítězství na 
běžeckém úseku.
Mně se v  Rakousku daří. Zatím jsme byli 
v týmech nejlíp druzí, tak třeba se nám podaří 
týmový závod i vyhrát. 

Máte nějakou závodní alternativu pro letní 
olympiádu?
Jedině běh do vrchu. Hodně se spekulovalo 
o tom, že na letních olympijských hrách bude 
běh do vrchu, ale musela by to nejdříve zastře-
šit atletická federace. Mluvilo se o Londýně, ale 
to je ve hvězdách. Pokud by běh do vrchu na 
letní olympiádě byl, tak bych určitě rád vyrazil. 

A co další zimní olympiáda v Soči 2014?
Ta je ještě daleko. Dva roky bych ještě chtěl 
určitě lyžovat, a pak se uvidí, jaké bude zdraví, 
jak se bude dařit. Je to vzdálené, ale je to reál-
né. Bude mi třicet šest. To není zas tolik, takže 
bych tam závodit chtěl.

(kla)

Jiří Magál (*1977)

Reprezentant ČR v běhu na lyžích, člen bronzové štafety na 4x10 km 
na olympiádě ve Vancouveru 2010. Dvojnásobný vítěz běžecké části 
extrémního závodu Dolomitenmann (2006, 2007). 
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Naše vášeň je stavět skutečně ze dřeva. 
Existujeme už 11 let a všechny nás spojuje společná 
vášeň: nadšení pro dřevo. Chceme o Vás pečovat s využitím našich 
zkušeností, ale především neobyčejnými návrhy, promyšlenými až do 
nejmenšího detailu. Vaše přání jsou naším inovačním motorem, proto 
se můžete spolehnout, že budou splněny k Vaší plné spokojenosti. 

VESPER FRAMES s.r.o.
Julia Fučíka 97/101, 795 01 Rýmařov
Tel.: +420 595 172 552 
Fax: +420 554 219 080 
GSM: +420 606 769 152 
E-mail: info@vesperhomes.cz                          www.vesperhomes.cz

… opravdový kus přírody i k Vám domů.
Dřevostavby od VESPER HOMES!



prOjekt architekt
Do poradenského centra bytových architektů na veletrhu MOBITEX si pro 
drobné rady i zásadní řešení interiéru přišly desítky návštěvníků. Jaké 
nápady mohou bytoví architekti nabídnout prostřednictvím věrohodných 
vizualizací, kdy a jak lze účelně změnit dispozice vašeho bydlení a co 
dokáží kouzla s barvami, světlem a technologií ukazuje Eva Jandorová ze 
studia 3d-arch na konkrétních příkladech. Prohlédněte si rady bytových 
architektů v praxi.

Případ první: Vše v jednom – jak nafouknout obývací pokoj?

Zadání: Obývací pokoj, ložnice s manželskou postelí, pracovní kout, velká šatní skříň a maxi-
mum úložných prostor. To vše je třeba účelně a elegantně rozmístit v jediném podlouhlém pokoji.
 
Řešení: Optické i praktické oddělení manželské postele je řešeno japonskou posuvnou stě-
nou. Dveře do předsíně, které nejsou v bytě nezbytné, jsou zaslepeny skříněmi z obou stran 
bez nutnosti budování příčky. Masivní topení je zakomponováno do nábytku, kryt radiáto-
ru s odvětrávací mřížkou tvoří návaznost na pracovní stůl. Stěna před sedačkou je zvolena 
v  odlehčeném stylu, aby nedocházelo k  optickému zúžení prostoru. Šatní skříň je řešena 
s  použitím světlého lacobelu – lesklého skla potaženého fólií, které nepůsobí příliš hmotně 
a prostor vizuálně nezatěžuje.     
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ložnice

kuchyň+obývák

koupelna

Případ třetí: Když má architekt volné ruce
Zadání: Je třeba vytvořit účelně řešený a útulný byt na velmi malém prostoru.
Řešení: Nahlédněte, jak může vypadat byt 2+kk z rukou bytového architekta.

Případ druhý: Stavební úpravy 
– jak nafouknout celý byt?

Zadání: V bytě je třeba najít prostor pro dru-
hý dětský pokoj. Přitom je nutné zachovat 
pracovnu či minimálně pracovní kout. A při-
šlo by vhod i zvětšení kuchyně a koupelny.  

Řešení: Hlavním hybatelem, který umožňuje 
veškeré další změny, se stal přesun kuchy-
ně do původně zbytečně prostorného obý-
vacího pokoje. Objevilo se optimální řešení 
s prostorným kuchyňským koutem a průcho-
dem do haly. V místě původní kuchyně vznikl 
prostor pro šatnu a pracovní kout, z pracov-
ny se stala ložnice a  z  původní ložnice byl 
vybudován požadovaný druhý dětský pokoj. 
Zvětšení koupelny je v tomto případě možné 
propojením s WC, najde se tedy místo i pro 
vanu. Problémy jsou vyřešeny a všichni čle-
nové rodiny mají své soukromí.

ložnice

pokoj pro
dvě děti

hala

předsíň

pracovna
hostinský pokoj

kuchyň
jídelna

komora

spíž

obývací pokoj

wc

koupelna

Před Po
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jak Vzniká špičkOVý
deSignérSký pOčin
jana nOVákOVá
Originální, funkční a progresivní. Taková jsou kritéria pro uchazeče o cenu 
studentské sekce Grand Prix MOBITEX 2010. V měření sil nastupující gene-
race nábytkových designérů dosáhla letos nejlepšího hodnocení studentka 
5. ročníku Fakulty umění Technické univerzity v Košicích Jana Nováková. 
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Její práce odborná komise ocenila komplexním hodnocením. Cena je uděle-
na za kolekci vystavených prací, která i ve všech jednotlivostech přestavuje 
špičkový konceptuální designérský přístup. Předvídat, nahlížet práci z mnoha 
úhlů, věnovat pozornost detailům a naslouchat požadavkům – to jsou princi-
py, které talentovaná autorka respektuje v celé své tvorbě. 

Kudy vedla vaše cesta k bytovému designu?
Designu všeobecně jsem se začala věnovat až před skončením gymnázia, když jsem si vybírala 
zaměření vysoké školy. Ve volném čase jsem se zajímala o umění a různé umělecké techniky, kresbu, 
ale až volba vysoké školy ve mně podnítila zájem o design, interiéry a bytové doplňky. Během studia 
na Technické univerzitě v Košicích se moje obzory rozšířily. Intenzivně se věnuji produktovému desig-
nu doteď, zajímám se o současnou designérskou tvorbu, stejně jako o historii oboru.

Jaké znalosti a dovednosti musí designér nábytku ovládat?
Je nezbytný přehled současné tvorby i  praktické vědomosti. Především je důležité seznámit se 
s materiály a technologickými postupy, stejně jako s ergonomií, věnovat pozornost detailům. Sou-
časně je třeba sledovat trendy v interiérovém designu, aby tvorba nebyla zpátečnická. Návrh dob-
rého produktu si vyžaduje citlivý přístup a kreativitu. Je třeba brát v úvahu omezení, která s daným 
produktem souvisejí, respektovat je a vytěžit z nich maximum.

Jak probíhá cesta ke zhotovení produktu od nápadu po realizaci, je složité realizaci prosadit? 
Protože moje vítězné práce na Grand Prix MOBITEX vznikly na půdě školy, předcházely realizaci kon-
zultace s vedoucím ateliéru. Od počátečních idejí jsem se propracovala k finálním návrhům. Potom 
následovaly realizační návrhy a samotná realizace. Každý z produktů si vyžadoval jiný přístup, záleží 
na náročnosti technického zpracování, dostupnosti materiálu. Některé části vyrábím sama ve školních 
prostorách, ale mnohé části byly vyrobeny ve specializovaných dílnách s různým druhem zaměření. 

Je nutné výrazně měnit a přizpůsobovat původní představy a nápady kvůli možnostem 
technického provedení?
Zvolit správný postup technického provedení je jedním z klíčových faktorů při výrobě finálního pro-
duktu, protože může návrh do určité míry pozměnit. Proto je rozumné už v průběhu navrhování 
předvídat pracovní postup, a pokud existuje více možností, vybrat ten nejvhodnější. 
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S jakými materiály pracujete nejraději?
Vyzkoušela jsem si práci s  mnoha materiály, jako jsou dřevo, kov, keramika, tkaniny, alternativní 
materiály. Přirozeně však inklinuji ke dřevu, protože je to dostupný materiál, nabízí mnoho možností 
zpracování a obsahuje širokou paletu druhů s různými pevnostními vlastnostmi, finální fázi zakončuji 
povrchovou úpravou. Protože jsem svou tvorbu zaměřila na nábytek a interiérové doplňky, většina 
produktů vzniká kombinací dvou nebo více materiálů. 

Co je nejvyšší metou designéra nábytku? 
Nejvyšší meta je asi pro každého designéra jiná. Mým cílem je navrhovat produkty, které zpříjemní 
a zkrášlí bydlení a současně jsou také užitečné. Snažím se přemýšlet kreativně a inovativně. Přála 
bych si, aby moje práce nezůstaly jen v podobě prototypů, ale byly uvedeny do výroby, ať už v malé 
nebo větší sérii. Chtěla bych se prosadit na slovenské i zahraniční scéně.   

Jak velký je zájem o originální designérské produkty? 
Zájem veřejnosti o designérské kusy se v posledních letech zvětšuje. Lidé dokáží více ocenit kva-
litní výrobky, nejen co se týče provedení, ale i originality a myšlenky. Designérské novinky je možné 

Vítězné návrhy Jany Novákové 
vznikly jako semestrální práce pod vedením doc. Ing. Tibora Uhrína, ArtD. (Technická Univerzita v Košicích, Fakulta umění, Katedra designu, Ateliér Produkt).

Svítidlo z deštníků
Svítidlo vzniklo na téma recyklace – níz-
konákladové bydlení. Využila jsem kostru 
z deštníku, která je už sama o sobě dobře 
fungující konstrukcí. Mírně jsem ji upravila, 
ale její charakter a fungování jsem zachovala. 
Jejím fixováním v obráceném tvaru a přidáním 
tkaniny jsem vytvořila stínidlo lampy. Vznikl tak 
také stojan lampy a místo pro objímku.

Zásuvková skříň
Tato práce byla mojí závěrečnou na bakalář-
ském stupni studia. Jde o zásuvkovou skříň 
a komodu s řešením přední části nábytku. 
Využila jsem existující předěly mezi jednotli-
vými zásuvkami, kde jsem asociativně našla 
motiv ptáčků sedících na drátech elektrického 
vedení. Nábytek tak získal novou podobu, 
dynamiku a humorný charakter. Otvory ve 
tvaru ptáčků jsou zároveň i madly, kterými je 
možné zásuvky otevřít. 
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Vítězné návrhy Jany Novákové 
vznikly jako semestrální práce pod vedením doc. Ing. Tibora Uhrína, ArtD. (Technická Univerzita v Košicích, Fakulta umění, Katedra designu, Ateliér Produkt).

zakoupit ve specializovaných prodejnách s nábytkem a bytovými doplňky, nebo na internetu. Je 
třeba se jen poohlédnout po konkrétním produktu, kontaktovat výrobce či samotného autora, nebo 
hledat firmu, značku, která se designem zabývá.

Pracujete i na základě přání a požadavků klienta?
Realizační projekty, na kterých jsem pracovala mimo školu, vznikaly právě na základě požadavků 
klienta. Pokud se jedná o řešení konkrétního interiéru, musím splnit určité představy klienta v oblasti 
funkční a estetické části projektu. I jeden konkrétní kus nábytku je vyroben na míru a přizpůsoben 
určitým omezením. Kreativní část pak zůstává na mě. 

Zabýváte se i možnostmi restaurací staršího nábytku?
Přímo restaurátorskými pracemi se nezabývám. Ale téma jako recyklace, inovace a redesign jsou 
mi velmi blízké. Dávat věcem druhý život a současnou podobu je zajímavé, vyžaduje si to správný 
pohled – všímat si detailů, které jsou pěkné a pro danou věc charakteristické. Někdy je to těžší než 
vymyslet novou věc, ale výsledek stojí za to.  

(kla)

Stolek Dva kamarádi
Stůl Dva kamarádi představuje dva sto-
lečky se zásuvkami, navzájem propoje-
né. Jejich spojení mi umožnilo odebrat 
některé nohy, na jejich místě jsem přidala 
ruce. Snažila jsem se vytvořit úsměv-
ný charakter věci přidáním lidských 
vlastností. Ruce mohou sloužit na věšení 
šperků, jedna ruka drží zrcadlo. 

Zahradní stolek
Kovový stolek se stříbrnou povrchovou úpra-
vou je určený do exteriéru. Má tvar stylizované 
kytice, vrchní deska představuje hlavy květů, 
z každého květu vyrůstá stonek s listem. Stůl 
má dvacet pět navzájem propletených květů, 
struktura noh může sloužit jako odkládací pro-
stor pro noviny a časopisy. Je určený k pohle-
du ze všech stran, má charakter samostatné-
ho objektu se silně dekorativní funkcí.
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VáclaV MOraVec:
práce S publikeM je nĚkdy
krOcení diVé zVĚře
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V Brně jste si pro natáčení vybrali Rotundu 
pavilonu A brněnského výstaviště. 
Tady v  Rotundě už jsme po několikáté. Byla 
naším štábem a  Českou televizí objevena 
v  roce 2006, takže se vracíme na místo činu. 
Navíc jsme tady dělali i velkou debatu o zdra-
votnictví, když byl ministrem Tomáš Julínek. Je 
to sál, který je zajímavě řešen, je kruhový a je to 
aréna, takže jeden z  nejvhodnějších prostorů. 
Kameramani tvrdí, že je to místo obrazově vel-
mi zajímavé. Navíc se sem vejde poměrně velké 
množství lidí.  

Podaří se vám do debat sezvat vždy přes-
ně ty hosty, které si vytipujete?
Hlavními hosty jsou politici, kteří jsou před vol-
bami velmi ochotní jít do debaty, protože se tam 
mohou zviditelnit. S nimi problém není. Vybírá-
me si také zajímavé osobnosti regionu a zatím 
se nám nestalo, že by některá pozvání odmítla. 
Dnes tu máme kromě regionálních stranických 
lídrů ještě další dvě dámy, ředitelku brněnského 
automotodromu a vinařku. 

Zavedli jste novinku – dáváte divákům 
možnost, aby pokládali politikům otázky 
přes YouTube.
Tento nápad byl přijat velmi příznivě. Ani nestí-

háme všechny otázky od diváků zodpovědět. 
Ukazuje se, že existuje skvělá souhra mezi no-
vými médii a televizí a diváci té možnosti využí-
vají. Navíc je to věc, která nám umožňuje mít 
debatu tematicky sevřenou, protože dotazy 
nepadají bez ladu a  skladu. Zatímco otázky 
z  publika mohou debatu roztříštit, protože se 
pohybují v pestré škále témat, příspěvky z You-
Tube tematicky seřadíme a uvedeme v patřičné 
části debaty. 

Kromě předvolebních speciálů samozřej-
mě dál pracujete na svých pravidelných 
nedělních pořadech a  dalších aktivitách. 
Stíháte jíst a spát?
To víte, že ano. Třeba do Brna to není daleko. 
Ale relaxuji v  sobotu a  ve čtvrtek, po přímém 
přenosu. I  když dnes mám výjimku, protože 
po brněnském pořadu letíme do Afghánistá-
nu, odkud v  neděli odvysíláme Otázky, takže 
musíme být nejpozději v jednu v noci s kolegy 
na Kbelském letišti. Jinak si na dny po vysílání, 
pondělí nebo čtvrtky, nedávám moc schůzek. 
Možná se to nezdá, ale přímý přenos je hodně 
velké vypětí a den poté je třeba mít volnější.

Co je pro vás nejlepší formou relaxace?
Být sám. Když stále komunikujete s publikem, 

Divácká atmosféra jak na fotbalovém stadionu zaplnila poslední dubnovou 
středu jinak spíše reprezentativní prostory kongresového sálu v  Rotundě 
pavilonu A. Před kamerami České televize se tam odehrála předvolební deba-
ta regionálních stranických lídrů – Otázky Václava Moravce, předvolební spe-
ciál, díl jedenáctý. 
„Příprava celé akce byla letos o  něco lehčí, protože jsme si ji odbyli vloni 
v srpnu a v červenci, kdy jsme chystali sérii čtrnácti speciálů před zrušenými 
předčasnými volbami,“ přibližuje „trénink na sucho“ Václav Moravec, novinář, 
moderátor a hlavní postava politických diskuzí v České televizi. S maratonem 
krajských politických debat putuje Václav Moravec po republice od poloviny 
února. 
Předvolební speciály připravuje obrovský tým lidí v průběhu tří až čtyř měsíců. 
Obhlížejí například prostory, ve kterých se bude vysílat, protože je třeba najít 
sály vhodné pro snímaní kamer a pro dostatečně velké množství publika. 
„Samotná příprava pořadu, od otázek po organizaci konkrétních věcí, je zhruba 
týdenní. Spolupracuji na ní se svým asistentem a dramaturgem, takže nedělní 
Otázky i čtvrteční speciály chystáme ve třech lidech,“ shrnuje Moravec.

fairherald33



fairherald 34



s hosty a mezitím stále zvoní telefon a je třeba 
vyřizovat korespondenci, jste tou komunikací 
zahlceni. Když mám volno, jezdím relaxovat do 
Orlických hor na půli cesty mezi Brnem a Pra-
hou, kde jsem se narodil a  kde bydlí rodiče. 
V  průběhu samotného maratónu je relaxací 
výlet za Prahu, směrem na Berounsko, Svatý 
Jan pod Skalou, Karlštejn nebo pak Kokořín-
sko, tam je to taky krásné. Jako Nepražák 
a  Východočech, jemuž vždy střední Čechy 
přišly jako placka a nikdy se nimi nesmířil, teď 
musím uznat, že i  ve středních Čechách jsou 
poměrně hezká místa vhodná k rychlé relaxaci. 
A jsou jen třicet kilometrů, půl či tři čtvrtě hodiny 
od hlavního města. 

Dostal jste se v  průběhu maratonů za 
únosnou hranici vypětí?
Tu hranici překročilo publikum. 

Publikum?
Formát předvolebních speciálů vymyslel dra-
maturg Čestmír Franěk před čtyřmi lety. A byť 
jsme čas od času kritizováni, stále si myslím, 
že to je formát, který volby popularizuje. V jed-
notlivých regionech ukazuje, jak pečlivě vybí-
rají strany lídry, a  představuje politiky, kteří se 
v průběhu volebního období na televizní obra-
zovce nebo v  rozhlasovém vysílání neobjevují. 
Zároveň s blížícími se volbami divákům ukazuje, 
že volby budou, a že by bylo dobré k nim jít. 
Trvám na tom, že ten formát je zajímavý. Jenže 
politické strany se s ním rychle naučily „praco-
vat“ a využívají náš pořad k zaplňování publika 
svými sympatizanty. A v ústeckém kraji to pros-
tě přesáhlo únosnou mez. Před vysíláním jsem 
hodinu prosil publikum, aby dodržovalo férovou 
diskuzi, nepískalo, nekřičelo a nehalekalo, pro-
tože je to nepříjemné pro všechny, ale chovali 
se stejně, řekněme, nekultivovaně. Přitom já 
nemohu lidem nic zakazovat, jsou, proboha, 

dospělí! Byl jsem z toho v Ústeckém kraji hod-
ně otrávený a trvá to do dneška. Uvidíme, jak 
dopadne jihomoravské publikum tady v Brně. 
Přál bych si, aby bylo kultivovanější. Když se 
chystáte na přenos, chcete odvést co nejlepší 
práci a pak tomu předchází hodinové krocení 
divé zvěře. Tehdy jsem si říkal, že už bych do 
podobného formátu nešel, pokud se nezmění 
pravidla hry. Mohli bychom si vybrat publikum 
my, pozvat lidi přes facebook a zamezit tomu, 
aby si publikum tak výrazně podmanily jednot-
livé volební štáby. 

S tím se ale setkáváte i ve studiu, když se 
vám začnou politici hádat a skákat si do řeči. 
Máte chuť se smát nebo je zpohlavkovat?
Moderátor by neměl na sobě nechat znát emo-
ce, měl by zůstat nad věcí. A  zároveň mám 
pocit, a ukazuje se to i v sociologických výzku-
mech, že i politici začínají cítit, že veřejnost má 
jejich hádek plné zuby. Emocí a sporů bylo pří-
liš. Očekává se věcná klidná diskuze. Nedělní 
Otázky v  posledním měsíci, s  výjimkou duelu 
Paroubek vs. Nečas, jsme hodně odpolitizova-
li od nejvyšších stranických špiček a pracovali 
s odborníky, členy Fischerovy vlády. A jasně se 
nám ukazuje, že veřejnost je s takovým typem 
pořadu spokojena, že nechce konfrontaci. Ve 
chvíli, kdy panuje ekonomická krize, je žádána 
věcná politika. 

Těšíte se, až bude po volbách?
Těším. Přijde delší odpočinek a  diváci si také 
odpočinou od Moravce, protože teď jsme si 
sebe vzájemně užili hodně. Pro novináře, který 
se zabývá politikou a dělá politické rozhovory 
a diskuze, je tohle období samozřejmě žněmi. 
Ale po volbách to opadne. Doufám. Snad to 
volební výsledek umožní, vláda bude rychle 
sestavena a mě čeká měsíc a půl dovolené.

(kla)

Václav Moravec (*1974, Ústí nad Orlicí) 
Moderátor, novinář. Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlo-
vy (PhDr.), kde v současnosti vyučuje. V letech 2001 až 2006 působil 
v české sekci rozhlasové BBC, od roku 2004 (s tříměsíční pauzou v roce 
2005) moderuje v České televizi diskuzní pořad Otázky Václava Morav-
ce, každé pondělí až čtvrtek vysílá jeho rozhovory s osobnostmi Rádio 
Impuls v pořadu Impulsy Václava Moravce. 
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Srdce V hlaVní rOli
XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti na brněnském výstavišti 
přinesl účast téměř čtyř tisíc odborníků a jednu novinku, nedělní přímé pře-
nosy intervenční kardiologie a elektrofyziologie přenášené ze tří pracovišť. 
Kongres obohatily svou účastí také významné osobnosti světové kardiologie. 

V  rámci doprovodného programu lékaři na náměstí Svobody učili veřejnost, jak postupovat při 
záchraně člověka stiženého infarktem. Třetí den kongresu pak v brzkých ranních hodinách vyběh-
lo v chladném počasí sto dvanáct účastníků 7. ročníku Kardioběhu Jiřího Tomana na tradiční tří-
kilometrový okruh výstavištěm. Pořadatelé se s  přívaly vody předešlých dní vypořádali s  pomocí 
vysoušecího stroje, a také zatažené nebe se nad Kardioběhem na chvíli ustrnulo. Běžci s vítěznými 
ambicemi i všichni ostatní coubertinovští účastníci tak mohli absolvovat závod v přijatelných podmín-
kách. Prvenství v mužské kategorii obhájil vítěz předchozího ročníku Petr Pospíšil, mezi ženami byla 
nejrychlejší Kateřina Simeonová.     

(kla)

7. ročník Kardioběhu Jiřího Tomana 2010
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Kouříte?

Jíte zdravě?

Sportujete?

Byli jste někdy zamilovaní?

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

heraldůV čtyřfázOVý
kardiOteSter
V jaké formě je vaše srdce? Ověřte si to unikátním 
systémem čtyřfázového kardiotesteru Herald 1.0. 
Odpovězte pravdivě na následující otázky.
Redakce doporučuje: Zapněte si zvuk u svého počítače!

spustit 
znovu
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autOtec & autOSalOn brnO
MOtOriStické SVátky 
5.–10. čerVna 2010
První červnový víkend bude Brno motoristickým centrem České republiky. Na 
brněnském výstavišti odstartují veletrhy AUTOTEC & AUTOSALON BRNO 2010, 
premiéru bude mít i Classic Show – první veletrh historických automobilů, motocy-
klů, náhradních dílů a renovačních dílen v České republice a největší setkání klubů 
majitelů youngtimerů. Bonusem pro návštěvníky je propojení veletrhů s šampio-
nátem Světové série Renault na Masarykově okruhu v Brně ve dnech 5.–6. června.

Novinky na veletrhu AUTOSALON
Nová Škoda Fabia RS přijíždí v plné síle 
Je radost představit novinku, která má nastartováno tak slibně, jako nová Fabia RS. Tento vůz pohá-
ní jedinečný čtyřválcový motor s dvojitým přeplňováním 1,4 TSI/132 kW. Bohatá výbava zahrnuje 
kromě sportovních předních sedadel též multifunkční tříramenný volant s možností ovládání 7° auto-
matické převodovky DSG, LED denní svítilny a 17“ kola z lehké slitiny. Vůz můžete přizpůsobit svému 
osobitému stylu, stačí si vybrat z nabídky barevných kombinací. Model Fabia RS je k dispozici jak 
ve verzi hatchback, tak i kombi. Vychutnejte si jedinečnou dávku adrenalinu podávanou s vysokou 
mírou komfortu. Startujeme právě teď!
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Tuzemské premiéry Renault prezentované 
na veletrhu AUTOSALON BRNO 2010
Renault Wind
Už z názvu Wind je patrné, že má automobil vyhovět řidičům, kteří mají rádi vítr ve vlasech. Dvoumíst-
ný roadster cabriolet má dostatek výkonu, aby stačil zvládat sportovní jízdu, na druhou stranu myslí 
i na bezpečnost. Přeměna z kabrioletu na coupé mu trvá jen dvanáct vteřin.

Renault Megane Coupé-Cabriolet
Nový Megane Coupé-Cabriolet má stejně jako model Wind elektrickou skládací střechu. Aerodynamic-
ké řešení dovoluje jet bez střechy až 90 km/h, aniž by začal být vzduch proudící zezadu nepříjemný.

Renault Master
Užitkový vůz postavený ve spolupráci s automobilkou Opel nabízí 29 karosérií s různými délkami, 
výškami, uspořádáním kabiny a podvozky. Největší model Renaultu Master pojme náklad o objemu 
17 kubických metrů.

Dacia Duster
Automobil typu SUV drtí svou konkurenci v ceně. Na českém trhu je nejlevnějším vozem svého dru-
hu. Automobilka Dacia tak vstoupila do nové éry pod křídly Renaultu s esem v rukávu. 

(als)
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Fernando Alonso, Heikki Kovalainen, Robert Kubica nebo Sebastian Vettel, ti všichni si prošli pres-
tižním šampionátem Světové série Renault neboli World Series by Renault. Šampionát je přestupní 
stanicí do královny motorsportu – formule 1 a čeští fanoušci rychlých kol budou mít šanci zhlédnout 
nové talenty a snad i budoucí jezdce F1 na vlastní oči. 

Na brněnském závodě nebudou chybět ani dva čeští zástupci. Na start čtvrtého podniku sezóny se 
postaví Filip Salaguarda a Jan Charouz, který startuje i ve formulové sérii AutoGP.

Historie World Series by Renault
Pokud bychom zašli až do prvopočátků série, skončili bychom v roce 1991 ve španělském šampi-
onátu Renault. Národní mistrovství vychovávalo především španělské a portugalské jezdce a fungo-
valo až do roku 1997, kdy záštitu nad sérií převzala automobilka Nissan. 

První ročník Open Fortuna by Nissan v roce 1998 nezapíral španělské kořeny, ale postupem času 
se o závodění na Pyrenejském poloostrově zajímali i jezdci z jiných zemí. Příchodem francouzských, 

WOrld SerieS by renault V brnĚ!
Nejprve novinky automobilového průmyslu, posléze budoucí hvězdy formule 1. K tomu, abyste okusili atmosféru motoristického světa, vám stačí navštívit AUTOSALON 
a stánek společnosti Auto Pokorný Brno, která na trh dodává automobily Renault. Na stánku v pavilonu P obdržíte vstupenku na závody, kam se budete moci dostat 
autobusem odjíždějícím přímo od pavilonu.
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italských a brazilských talentů získávala série dobré jméno. Oficiální název se díky hlavním sponzo-
rům častokrát měnil, nicméně šampionát byl všeobecně znám pod prostým názvem Formule Nissan.

V roce 2005 vstoupil do hry Renault. Nissanu vypršel kontrakt a Renault celý šampionát reorgani-
zoval. Vznikla Světová série Renault zahrnující čtyři závodní kategorie – hlavní Formule Renault 3.5 
podporují Formule Renault 2.0 Eurocup, F4 Eurocup 1.5 a automobilové závody Eurocup Megane 
Trophy.

Důležitost Formule Renault 3.5 reflektuje úspěšnost „absolventů“. Přesně patnáct pilotů se dokázalo 
probojovat až do formule 1, mezi ty nejúspěšnější patří dvojnásobný šampión F1 Fernando Alonso, 
polský rodák Robert Kubica nebo Sebastian Vettel, který z Formule Renault přestoupil rovnou do 
formule 1 a hned při premiéře v Brazílii získal bod.

Posledním šampiónem Světové série Renault je belgický pilot Bertrand Baguette – letošní nováček 
americké série IZOD IndyCar.

(als)

WOrld SerieS by renault V brnĚ!
Nejprve novinky automobilového průmyslu, posléze budoucí hvězdy formule 1. K tomu, abyste okusili atmosféru motoristického světa, vám stačí navštívit AUTOSALON 
a stánek společnosti Auto Pokorný Brno, která na trh dodává automobily Renault. Na stánku v pavilonu P obdržíte vstupenku na závody, kam se budete moci dostat 
autobusem odjíždějícím přímo od pavilonu.
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SiMOna de SilVeStrO
nejkráSnĚjší nOVáček
Série izOd indycar
Ve svém prvním závodě vedla startovní pole, okupuje příčky v TOP 10 a na 
svou stranu si získává čím dál více fanoušků – to je jednadvacetiletá Simona 
De Silvestro ze Švýcarska, která bojuje o titul nováčka roku v americké for-
mulové sérii IZOD IndyCar.
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„Štípněte mě, jsem na letišti a čekám na odlet do Brazílie, kde pojedu svůj první závod IZOD Indy-
Car,“ popisovala De Silvestro své pocity před premiérovým podnikem sezony. V současnosti má 
za sebou pět závodů, je zkušenější a debuty na městských tratích, přírodních okruzích a oválech 
zvládla na výbornou. Na konci května ji čeká nejslavnější a nejstarší závod světa Indianapolis 500, 
kde bude pokračovat v boji o titul nováček roku. Konkurenci má velkou, za titulem míří i bývalý pilot 
formule 1 Takuma Sato či šampión Světové série Renault Bertrand Baguette.

Bylo těžké začít s kariérou závodního pilota, když byl donedávna veškerý motorsport ve 
Švýcarsku zakázán?
Nebylo to příliš těžké, Švýcarsko leží vedle Francie a Itálie, které jsou mekkou motokár. Otec mne 
brával na dráhu ve Francii, která byla jen hodinu a půl cesty od našeho domova. Nicméně bylo by 
jednodušší mít závodní dráhy i ve Švýcarsku.

V USA závodíte od roku 2006, co stálo za rozhodnutím odletět za Atlantik?
V roce 2005 jsem závodila v italské Formuli Renault. Na další sezónu jsme hledali různé možnosti, 
ale náš malý rozpočet situaci stěžoval. Nakonec jsme od sponzora dostali šanci odletět do USA 
a závodit tam.

Ve svém premiérovém závodě v Brazílii jste vedla závod a držela za sebou dvojnásobného 
šampióna série Daria Franchittiho. Na co jste v tu chvíli myslela?
Bylo to bláznivé, ale po celý závod nám nechyběla rychlost a držet první pozici při debutu bylo velmi 
speciální. Trochu jsem znervózněla při restartu závodu, kdy za mnou jel Dario, ale celkově jsem si 
vedla dobře. Bohužel, v závěru závodu se štěstí otočilo zády.

Jak hodnotíte prvních pět závodů sezóny? Splnily vaše očekávání?
Jsem trochu zklamaná z výsledků, protože nereflektují naše výkony v průběhu závodů. Na druhou 
stranu jsem spokojená, protože auto jede rychle a tým pracuje velmi tvrdě. Jsem si jistá, že výsledky 
brzy přijdou.

Vaše pocity z prvních jízd na oválu? Na co jste myslela v průběhu orientačních jízd na oválu 
Kansas Speedway?
Vyjet na dráhu a několik kol jezdit na plný plyn bylo něco úžasného. Největší výzvou pro mne byla jíz-
da bok po boku s ostatními jezdci. Je to naprosto jiné než závodění na okruzích. Tady nelze někoho 
vybrzdit v zatáčce, své manévry musíte pečlivě plánovat.
 
Jaký je z vašeho pohledu největší rozdíl mezi ovály a okruhy?
Ovály jsou celkem šílené, protože téměř nikdy nesundáte nohu z plynu. Naopak okruhy jsou nároč-
nější a celkový výkon závisí na jezdci. Na ovále, pokud nemáte dobře nastavený vůz, nedokážete 
zajet dobrý výsledek.

Simona De Silvestro v pěti otázkách

Závodní idol? Michael Schumacher
Kdybyste nebyla závodnicí, co byste dělala? Těžká otázka, ale ráda hraji tenis, tak snad 
tenisovou hráčkou.
Kolika jazyky mluvíte? Pěti, umím francouzsky, německy, italsky, anglicky a rétorománsky.
Oblíbené jídlo? Dim Sum (čínský pokrm – knedlíčky různých druhů)
Oblíbená muzika? Pop-music

Jak dobře zná Simona De Silvestro okruhy, na kterých závodí?
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Jaký jste měla názor na ovály, když jste ještě závodila v Evropě?
Rozhodně jsem nikdy nepřemýšlela o tom, že budu závodit na oválech. Vždy jsem je pokládala za 
hodně divoké, ale nyní, po mém prvním závodě na ovále, jsem si jízdu opravdu užívala.
 
Zajímá se Švýcarsko o sérii IZOD IndyCar, když tam má svého zástupce?
Mnoho lidí ve Švýcarsku mne začíná sledovat a zajímat se o sérii, čehož si velmi vážím.
 
Poslední květnový víkend na vás čeká nejslavnější a nejstarší závod světa Indianapolis 
500 na oválu Indianapolis Motor Speedway. Závod může trvat i přes tři hodiny. Jak fyzicky 
obtížné to pro vás může být?
Ano, bude to velmi dlouhý závod, ale v porovnání s okruhy o velký rozdíl nepůjde. Jiný příběh je psy-
chika. Závod je velmi náročný a pokud uděláte malou chybu, ztratíte tempo. 

Jste jediným členem stáje Team Stargate Worlds/HVM Racing. Jaký je rozdíl mezi jedním 
a dvěma jezdci v týmu?
Je náročné být nováčkem a sám, nemáte s kým porovnávat data. Na druhou stranu tým se věnuje 
pouze mně, pracujeme společně a důvěřujeme svým schopnostem.
 
Simona De Silvestro a formule 1…
F1 byla vždy mým snem a pořád je, ale teď jsem v IZOD IndyCar, což pokládám za velký úspěch 
a zatím se soustředím pouze na tuto sérii. Nevím jaká mě čeká budoucnost, uvidíme.

Jaká by byla vaše volba, kdybyste dostala nabídku na rok 2011 od špičkového týmu Pen-
ske série IZOD IndyCar a druhý den vám na stole ležel kontrakt do formule 1 s podřadnými 
týmy jako Lotus F1, HRT Racing nebo Virgin.
Raději bych zůstala ve stáji, se kterou mohu vyhrávat závody série IZOD IndyCar, na čemž s našim 
týmem pracujeme.

(als)

MOTOR
Typ: atmosférický motor 3,5 l V8
Výrobce: American Honda Motor Co., Inc.
Váha: min. 128 kg
Otáčky: až 10 300 RPM
Výkon: 650 koní
Palivo: etanol

Pneumatiky
Firestore Firehawk

ŠASI
Váha: 710 kg na oválech, 744 kg na klasických okruzích
Délka: 4,8 m
Šířka: 1,99 m, min. 1,95 m
Převodovka: šestistupňová poloautomatická
Palivová nádrž: 83 litrů
Monopost: Dallara Automobili, Itálie
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Že vám IZOD IndyCar nic neříká? A co jména jako Jim Clark, Mario Andretti, Clay Regazzoni, Emer-
son Fittipaldi, Nigel Mansell, Nelson Piquet, Ayrton Senna (zvažoval přestup z F1 do IndyCar), Jacqu-
es Villeneuve nebo Juan Pablo Montoya? Ti všichni si prošli IZOD IndyCar i formulí 1, kde sbírali 
trofeje pro vítěze. A to jde jen o skromný výčet jezdců.

Ryze mužský sport? Ani náhodou
Něžné pohlaví se ve formuli 1 objevilo naposledy v roce 1992, naopak série IZOD IndyCar otevírá 
ženám náruč. Do závodu Indianapolis 500 se pokouší kvalifikovat rovnou pět žen, přičemž tři z nich 
v sérii pravidelně startují. Nejznámější postavou je Američanka Danica Patrick, která má na kontě jed-
no prvenství. Startovní pole pak pravidelně rozšiřují Simona De Silvestro a Milka Duno z Venezuely. 
S vlastním týmem do vybraných závodů nastupuje Sarah Fisher z USA a prozatím jeden závod za 
sebou má Ana Beatriz z Brazílie.

Nejrozmanitější skladba závodů na světě
Jezdci musí zvládat nástrahy tří druhů závodních tratí. Klasické přírodní okruhy doplňují závody v uli-
cích města a specialitou jsou závody na oválech, kolem kterých byla série v minulosti postavena. 

Nejrychlejší závody
Přestože jsou motory šampionátu IZOD IndyCar v průměru o 100 koní slabší než ve formuli 1, pořádá 
série nejrychlejší závody na světě. Podnik Indianapolis 500 byl v roce 1990 odjet průměrnou rychlostí 
299 km/h, nejrychlejší kvalifikační kolo bylo dosaženo průměrnou rychlostí 382 km/h!

Proč sledovat IZOD IndyCar?
Nabízí se několik důvodů – různorodá skladba okruhů, nejrychlejší závody, půvab startujících žen, 
ostré souboje kolo na kolo a zlatý hřeb sezóny v podobě Indianapolis 500. 

(als)

Série izOd indycar zblízka 
Série IZOD IndyCar má složitou historii plnou hádek a příměří, nicméně fak-
tem zůstává, že nejen americké fanoušky baví téměř desítky let. Korunou 
IZOD IndyCar je nejstarší závod světa Indianapolis 500, který v  roce 2011 
bude slavit stoleté výročí. 

Pravidelné zpravodajství ze závodů IZOD IndyCar najdete na stránkách televize Sport5.
Stáhněte si ročenku IZOD IndyCar 2009 v češtině

IndyCar Promo

Jak vypadají 
závody na 
oválech?
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Specialitky SerViSní 
a garážOVé techniky
Pavilon G bude na letošním veletrhu AUTOTEC dílnou napěchovanou zařízením ser-
visní a garážové techniky. K vidění zde budou, mimo jiné, nejnovější vylepšení, nápa-
dy a „vychytávky“ pro všechny alespoň trochu technicky založené návštěvníky.   

Hned dvěma stánky se bude prezentovat značka Bosch. Ten první představí průřez celým autoopravá-
renským sortimentem včetně nové generace kompletního vybavení pro pneuservisy osobních i náklad-
ních vozů. Druhý stánek značky Bosch na venkovní ploše je věnován jedinému přístroji – nové 3D geo-
metrii FWA 4630, která se obejde bez překážejícího a nešikovného „totemu“, takže je rychlejší, snadnější 
a spolehlivější.

Firma TECHNOLOGY-GARAGE na veletrh chystá novinku SH. SX G6, což je přístroj na měření geome-
trie kol s nejmodernější technologií plného 3D měření, která usnadňuje a urychluje práci. Měření je velmi 
komfortní a nezabere víc než pět minut. Nevyžaduje nadzvedávání náprav apod. Stačí popojet vozidlem 
vpřed a vzad a natočit přední kola do rejdu.

Návštěvníci expozice AD TECHNIK si prohlédnou plně integrované pracoviště pro měření geometrie 
HUNTER POWER BAY, které je unikátní propojením počítače kamerové geometrie a řídicí jednotky ploši-
nového, nůžkového zvedáku. Celé pracoviště tedy lze ovládat z řídicí jednotky pro měření geometrie nebo 
z ovládacího sloupku zvedací plošiny.

Siems & Klein patří mezi nejstarší a největší dodavatele autoservisní techniky v České republice. Na letošním 
veletrhu představí nový přístroj SUN DGA 1500 COMBI, který usnadňuje měření emisí benzínových i die-
selových motorů. Přístroj lze kompletně ovládat pomocí dálkového ovladače, který je standardní součástí 
dodávky, takže pracovník stanice měření emisí nemusí přecházet a veškeré testování řídí přímo z vozu.

MITERAL, dodavatel široké škály vybavení autoservisů, premiérově představí soupravu mobilních sloupů 
STERTIL KONI v  jedinečném bezkabelovém provedení. Energii pro pohon těchto zvedáků obstarávají 
výkonné akumulátory, které umožňují až dvanáct pracovních zdvihů na jedno nabití. Hvězdou expozice 
by měl pak být bezsloupový plošinový zvedák STERTIL KONI SKYLIFT s nosností 25 tun v provedení do 
myčky a s délkou plošin 14,5 metru.

Firma UNIVER mimo jiné představí přesný přístroj pro kompletní měření geometrie kol osobních a dodáv-
kových automobilů Launch X-631 CZ v bezkabelovém, osmikanálovém provedení s vlastní databankou 
předepsaných parametrů. Program umožňuje výběr ze dvou základních postupů, standardního progra-
mově vedeného měření a rychlého okamžitého změření sbíhavosti, odklonu a úhlu geometrické osy. 

(bat)
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antOnín šípek: 
prOpad prOdeje aut 
Se zMírňuje 
Automobilový průmysl si prošel v nedávné době těžkou zkouškou a pokles 
prodeje nadále přetrvává, nicméně Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu 
Sdružení automobilového průmyslu, zůstává optimistou. „Doufám, že se tato 
situace v řádu měsíců znovu vrátí do růstových hodnot.“

Jaká je současná situace ve výrobě a prodeji automobilů v ČR?
Za první čtyři měsíce roku 2010 se v ČR registrovalo 54 603 nových osobních automobilů, což je o 
12,2 % více než za stejné období loňského roku. Je však třeba vzít v úvahu, že do loňského března 
v České republice podnikatelé nemohli provádět odpočet DPH při koupi osobního vozu. Proto se 
osobní vozy přestavovaly a následně registrovaly jako lehké užitkové automobily kategorie N1. Tím 
se silně deformoval trh, ale také statistické údaje o osobních (M1) i lehkých užitkových (N1) automo-
bilech. Lepší vypovídací schopnost proto v současnosti má součet registrací vozů za kategorie M1 
a N1. Těch se od ledna do dubna 2010 v ČR registrovalo v souhrnu 57 989 kusů a proti loňsku se 
jedná o mírný pokles (o 2,44 %). 

Můžete přiblížit aktuální podíl prodeje vozidel domácí a zahraniční výroby na českém trhu? 
Na domácím trhu zaujímají čeští výrobci osobních automobilů stále významný podíl. Za leden až duben 
roku 2010 měli tržní podíl 34,01 %. Připomínám, že se jedná o vozy z produkce firmy Škody Auto 
a dále automobily Citroën C1, Peugeot 107 a Toyota Aygo z TPCA Czech z Kolína a Hyundai  i30  
a Kia Venga vyráběné v HMMC Nošovice. 

Co se týče automobilky Škoda Auto, který model je u nás nejprodávanější?
Nejprodávanějším modelem je v současnosti Škoda Octavia. Za první čtyři měsíce tohoto roku se 
jich na českém trhu prodalo 9932 kusů, což je téměř pětina celkového trhu osobních automobilů.

Máte přehled o tom, jak si stojí česká vozidla na zahraničním trhu?
V roce 2009 byly vozy vyrobené v ČR velice úspěšné na svém hlavním trhu, a to jsou země EU. Je to 
logické, protože v České republice se vyrábějí především malé vozy a vozy střední třídy, které nebyly tolik 
zasaženy hospodářskou recesí, eventuálně byl jejich prodej stimulován motivačními příspěvky zavedený-
mi ve většině zemí EU. Například Škoda Auto zaznamenala prodejní rekord na německém trhu, na kterém 
vloni prodala 162 328 vozů. Prakticky veškerá produkce vozů z TPCA jde na export do zemí EU. Rovněž 
HMMC v Nošovicích naprostou většinu své postupně nabíhající produkce směřuje do zemí EU. 

Dá se říci, že výroba i prodej automobilů u nás roste. Jak dlouho tento trend může pokra-
čovat? Lze v dohledné době očekávat, že se trh nasytí?
Výroba osobních automobilů v ČR je velmi úspěšná díky vhodnému portfoliu sortimentu, vynikající 
kvalitě a příznivým cenám. Věřím, že ještě řadu let tento trend bude pokračovat. Tuzemský trh byl, jak 
jsem uvedl výše, v případě osobních a lehkých užitkových automobilů značně deformován. Sečte-
me-li první registrace nových osobních a lehkých užitkových vozů, pak musíme konstatovat pokles 
trhu, a to jak v porovnání let 2008 a 2009, tak i v porovnání prvních čtyř měsíců let 2009 a 2010. 
Doufám, že se tato situace v řádu měsíců znovu vrátí do růstových hodnot. 

(als)
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Omnibus nebo multibus – archaické názvy dnešních autobusů jsou důkazem 
toho, že hromadná doprava osob má dlouholetou historii. První linka hro-
madné dopravy zahájila provoz v roce 1662 v Paříži. Podle dostupných zdrojů 
fungovala následujících 15 let, posléze historie mlčí a další zmínka o tehdej-
ších „autobusech“ pochází až z roku 1820. Pohánělo je samozřejmě koňské 
spřežení a kapacita většinou nepřesahovala dvacet lidí. 

První autobus se spalovacím motorem představil Karl Benz v roce 1895, o čtyři roky později pra-
videlně vozil cestující v centru Londýna. Automobilismus byl v té době teprve v plenkách, ale vývoj 
pokračoval a nové technologie na sebe nenechaly dlouho čekat. 
Autobusy byly konstrukčně řešeny jako nákladní automobily. Podvozek zůstával stejný, jen karosérie 
musela doznat změn, aby vozidlo plnilo svůj účel. V roce 1922 se americká firma poprvé rozhodla 
konstruovat podvozky určené výhradně pro autobusy a její postup převzali v následujících letech dal-
ší výrobci. Jen na Kubě dokázali skloubit autobusy a nákladní vozy. Ještě dnes je možné v této zemi 
spatřit kamion s „domácky“ upraveným návěsem určeným k převozu lidí. 
Velký rozmach autobusové dopravy nastal až po druhé světové válce. Benzín a různá alternativní 
paliva jako svítiplyn či dřevo nahradila nafta. V dnešní době pohání drtivou většinu autobusů vznětový 
motor. Spotřeba nafty u současných modelů je v porovnání s původními autobusy mnohem vyšší, na 
druhou stranu také výkon motorů je o poznání větší.

MOtOrOVé autObuSy VOzí ceStující už Více než 100 let

Slovo autobus má původ v názvu Omnibus znamenající vozidlo pro všechny. 
Omnibus je odvozen od latinského slova omnes (všechno). V roce 1905, kdy 
koňské spřežení nahradily spalovací a jiné motory, se ujalo slovo autobus. 
První autobus s klimatizací byl zkonstruován v 50. letech minulého století.
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MOtOrOVé autObuSy VOzí ceStující už Více než 100 let
Jaké existují typy autobusů?
Když čekáte na zastávce a přijede k vám nízkopodlažní autobus, můžete si být jisti, že nejméně 
35 % plochy pro stojící cestující je dosažitelných ze země jedním stupněm. Vedle nízkopodlažních 
modelů se nejčastěji setkáváme se standardními dvounápravovými autobusy s vysokou podlahou. 
V posledním desetiletí se do popředí dostávají i dlouhé třínápravové autobusy, kde manévrovatelnost 
usnadňuje řiditelná poslední náprava. Do kategorie třínápravových patří i  tzv. kloubové autobusy 
s délkou nejčastěji 18 metrů. Kvůli lepšímu řízení je autobus rozdělen kloubem, přičemž v zadní části 
je umístěn motor i hnací náprava. 
Občas se můžeme setkat s hotelbusy, které jsou určeny na velmi dlouhé vzdálenosti. Uvnitř vozidla se 
nachází kuchyně, koupelna, lůžka a další náležitosti. Služeb hotelbusů často využívají např. kapely během 
koncertních turné nebo automobiloví závodníci během závodních víkendů. Nicméně pokud nějaký hotelbus 
potkáte na silnici, vězte, že v něm nikdo nespí, neboť přeprava spících cestujících je v Evropě zakázána.
Třebaže dáváte přednost osobním vozům a autobusy nejezdíte, doporučujeme vám si prohlédnout 
nejnovější modely luxusních autobusů, které budou k vidění na veletrzích AUTOTEC & AUTOSALON 
2010. Mezi vystavované modely budou patřit Irisbus Magelys HDH, který má díky proskleným střeš-
ním panelům až o 65 % více světla; nebo Solaris Urbino 12 Hybrid s dieselelektrickým motorem. Do 
Brna dále přijedou autobusy značky Sor, Isuzu a Van Hool.

(als)

Classic Show Brno, 5.–6. 6. 2010
Zlatá 60. a 70. léta stylově v pavilonu A brněnského výstaviště. První červnový víkend roku 2010 
bude svátkem všech příznivců historických vozidel. Classic Show Brno, kterou zahájí hvězdicová 
jízda na brněnské výstaviště, připravuje rozsáhlou přehlídku veteránů tuzemského i zahraničního 
původu a poválečných historických vozidel. Ke spatření bude také prezentace klubů a muzeí his-
torických vozů a největší setkání klubů majitelů youngtimerů – mladších veteránů s rokem výroby 
v letech 1975–1985. Unikátním výstavním kouskem bude závodní Porsche 911 z roku 1967.

Jarní MotorTechna
Na výstavě a trhu historických vozidel a náhradních dílů zaměřené tentokrát na 50 let trvání 
brněnského Veteran klubu bylo možno spatřit 75 aut, 40 motocyklů a 8 historických autobusů.

Motoroví oldies na výstavišti

fotogalerie MotorTechna 2010 (foto Jan Martof)
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hOliday inn brnO
Služby na nejVyšší úrOVni
V sousedství pavilonu E poskytuje již více jak 15 let služby na nejvyšší úrovni 
hotel Holiday Inn Brno. Strategické místo hned za branami výstaviště, s dob-
rou dostupností vozem i veřejnou dopravou zajišťuje hostům základní kámen 
spokojenosti.

Vzájemná spolupráce hotelu a a.s. Veletrhy Brno umožňuje takřka neomezné možnosti v pořádání 
akcí všech typů. Dokladem toho jsou např. zápasy Fed Cupu, kdy měl hotel tu čest hostit hráčky, 
realizační týmy i vzácné hosty vč. prezidenta ITF. Úkol byl jasný: zajistit komplexní servis od noclehu 
přes stravu až po třeba službu prádelny. Poctou a zároveň výzvou bylo potom zajištění cateringu ve 
všech VIP zónách.

Sehraný tým pracovníků hotelu se inspiroval příslovím „Láska prochází žaludkem“ a na lidské smysly 
útočí nabídkou bezkonkureční snídaně. Velkorysá doba podávání (o víkendech až do 11.30 hod.), širo-
ká nabídka vyhovující všem povahám, národnostem i vyznáním. Biokoutek, zdravá výživa ale i polévka, 
párečky, omeleta či domácí bábovka a koláče, které známe od našich babiček. V restauraci Prominent 
zase mohou hosté nahlédnout pod pokličku kuchařského umění. Všechny hlavní chody se připravují 
přímo v restauraci a každý může vidět kuchaře při práci a odkoukat od něj pár fíglů.

Ke komfortnímu pobytu patří kvalitní matrace, unikátní Pillow Menu (nabídka 5 druhů polštářů) či mož-
nost přípravy kávy a čaje přímo v pokoji. Zajímavým doplňkem je online videopůjčovna. V pohodlí poko-
je si zvolíte jeden z 30 filmů a pouštíte si ho jen pro sebe. Zapomenout nesmíne na non-stop pokojovou 
službu. Kdykoliv během dne i během noci si host může objednat občerstvení přímo na pokoj.

Až budete mít cestu kolem, stavte se alespoň na kávu. Oázu komfortu si však naplno vychutnáte ve 
spojení s noclehem a využitím dalších služeb jako je MiniGym umístěný na střeše hotelu s nádher-
ným výhledem na pisárecké lesy.

inzerce



Business menu – sezónní nabídka

Kontakt:

HOLIDAY INN BRNO 
Křížkovského 20 
CZ – 603 00 Brno 
Tel.: +420 543 122 111, Fax: +420 543 122 790
e-mail: reservations@hibrno.cz, sales@hibrno.cz

www.hibrno.cz

Člen skupiny:

Ubytování na AUTOSALON 
rezervujte zde

Komfortní ubytování ve 200 pokojích

•	 Internetové připojení kabelem zdarma

•	 Možnost přípravy kávy či čaje přímo na pokoji 

•	 Pillow Menu

•	 Minibar, trezor, župany 

•	 Telefon s přímou provolbou a záznamníkem 

•	  Televizní systém s témeř čtyřmi desítkami kanálů  
v 10 jazycích

UBYTOVÁNÍ

GASTRONOMIE

KONFERENČNÍ 
SLUŽBY

DALŠÍ SLUŽBY



V eVrOpĚ jSOu Veletrhy
Módy Vždy prO OdbOrníky 
S ředitelkou největších veletrhů módy ve střední Evropě STYL a KABO Gab-
rielou Vargovou jsme si povídali o tom, proč na veletrh mohou jen odborníci, 
a kam směřují trendy ve výstavnictví. 

Jak dlouho už pracujete v této branži? 
Dnes se to už moc nenosí, ale pro brněnské výstaviště pracuji již více než 18 let (smích). Tým veletrhů 
módy mám na starosti již šest let, což znamená dvanáct ročníků.

Takže dokážete říci, jakým směrem se móda posunuje?
To vůbec ne. Já jsem odborník na veletrhy módy, ne na módu samotnou (úsměv). Netroufla bych si 
mluvit do práce módním návrhářům a odborníkům z branže. Je to obdivuhodná práce, kde musíte 
mít obrovské znalosti materiálů, umělecké cítění, mít velký všeobecný rozhled. Jsem ráda, že se díky 
mé práci s těmito lidmi potkávám a neskutečně si jich vážím. 

Dali vám někdy dobrý tip, co se bude nosit třeba za rok?
Samozřejmě, že se o tom bavíme (smích). Ostatně i to je předmětem našich veletrhů. Snažíme se 
každoročně v rámci seminářů i přehlídek trendů prezentovat nejnovější směry v módě. Tady nejde jen 
o střihy, barvy nebo hotové kolekce, tady jde i o materiály. Myslím, že byste byla velmi překvapená, 
kdybyste viděla prezentaci trendů materiálů. Je to nepřeberné množství drobných ústřižků látek, kte-
ré laikovi nic neřeknou, ale odborníci jsou schopní nad nimi hodiny vášnivě debatovat.

Již rok jsou veletrhy STYL a KABO právě pouze pro odborníky. Proč?
Veletrhy módy byly v Evropě vždycky pro odborníky, dnes se říká B2B (business to business, pozn. red.). 
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Dříve sice byly všechny výstavy přístupné částečně i široké veřejnosti, protože před revolucí zna-
menaly přístup k nedostatkovému zboží. Dnes koupíte všechno v obchodě. O nových trendech se 
zájemci dozví z magazínů.  

Kdo má tedy dnes přístup na STYL a KABO?
Odborná veřejnost. Tím myslíme nejen majitele obchodů s módou, ale třeba i švadleny. Nakonec to 
nemusí být ani člověk přímo z textilního průmyslu, stačí, když ve svém oboru využívá produkty tohoto 
odvětví, například zde objednává textilní komponenty pro interiér auta. Také návrháři k nám chodí 
vybírat materiál.

Jak tuto změnu přijali vystavovatelé?
Kladně. Oni byli jedním z hlavních iniciátorů změny. Jejich cílem a smyslem účasti na veletrhu je pře-
devším uzavírat obchody. 

Takže není důvodem změny orientace veletrhu hospodářská krize?
Primárním důvodem určitě ne. Vždyť my jsme se připravili o pět tisíc laických návštěvníků! Dali jsme 
ale přednost komfortu našich vystavovatelů. Majitelé obchodů se potřebují potkat s výrobci a distri-
butory. V době krize se na to musí obzvláště soustředit. Široká veřejnost měla zájem o koupi zboží, 
ale to vystavovatelé stejně neumožňují, neboť vystavují pouze vzorky na nadcházející sezónu.

Dokázala byste říci, kam se budou vyvíjet STYL a KABO?
Určitě už nejde jen o to nabízet plochu pro stánek. Musíme vystavovatelům přinášet přidanou hod-
notu. A to nejenom v podobě odborných seminářů, kterých je celá řada, ale i třeba v pomoci s medi-
alizací, propagací, nebo kontakty na důležité osobnosti v branži.

Mezinárodní veletrhy STYL a KABO byly také plné soutěží mladých designérů. Zasáhly je
nějak změny?
Vůbec ne. Všechny soutěže – ať již TOP STYL DESIGNER, mimochodem jediná soutěž v ČR pro 
české a zahraniční módní návrháře, nebo soutěž o cenu nadace Jana Pivečky v obuvním průmys-
lu nadále probíhají. Navíc rozjíždíme úplně nové projekty. V únoru jsme otevřeli tvůrčí dílnu Liběny 
Rochové, kde mladí začínající návrháři před zraky návštěvníků připravovali nové kolekce pro české 
výrobní firmy, a na srpen plánujeme podpořit již zavedené české návrháře přímo na výstavní ploše.

O co půjde?
Nabízíme módním designérům prostor k prezentaci jejich kolekcí. Je to pro ně šance, jak se spo-
jit s maloobchodníky a nastartovat spolupráci. Pro návrháře je velice těžké najít uplatnění. Tímto 
chceme postrčit nejenom je, ale také majitele obchodů, aby si rozšířili svůj sortiment a nabídli i něco 
nového svým zákazníkům

Například módu velikosti XXL?
Prezentace nadměrné módy bude jednou z novinek na srpnovém veletrhu. Je to zcela nový feno-
mén. Naše populace neustále tloustne, více než polovina obyvatel má problémy s nadváhou a obe-
zitou, a přitom jen 5 % obchodů s módou se specializuje na velikosti 42 a více! Z toho vyplývá, že 
stále více zákazníků hledá ve svých obchodech nadměrné velikosti, které bohužel nenachází!

Rozumím, co však pro to může veletrh udělat?
Málo, ale vlastně mnoho! Upozorňovat na tento problém a nabídnout prostor, platformu k řešení. 
Lákat výrobce a distributory nadměrné módy k účasti na veletrhu. Informovat návštěvníky, majite-
le obchodů, že na srpnovém veletrhu STYL najdou zboží, které budou s úspěchem nabízet svým 
zákazníkům.

(red)
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nadMĚrná Móda 
na Veletrhu Styl
Na brněnských veletrzích módy se oblečením nadměrných velikostí prezen-
tovala vždy jen hrstka firem. Letos bude záběr na toto téma podstatně širší.

Modelkám XXL se vždy tleská nejvíc
Nablýskané show na přehlídkových molech už nepatří jen útlým modelkám 
se siluetou Twiggy. Stále častěji mohou návštěvníci módních akcí posoudit, 
jak slušivé mohou být také kolekce nadměrných velikostí. Blanka Sedláková 
z agentury Top Ladies má s přehlídkami módy pro plnoštíhlé pětiletou zkuše-
nost. Její modelky XXL, ženy s konfekční velikostí čtyřicet dva a více, můžete 
spatřit jak na samostatných akcích, tak i jako součást tradičních přehlídek. 
Již několik let úzce spolupracuje s veletrhy módy a obuvi STYL a KABO pořá-
dáním módních přehlídek na klíč. Na letošním srpnovém veletrhu STYL před-
staví její plnoštíhlé modelky nadměrnou módu vystavujících firem.

Jaký je vývoj zájmu o tyto akce? Může postupně převážit zájem o standardní přehlídky?
Zájem o nadměrnou módu vzrůstá, modelky XXL mají na přehlídkách vždy více úspěchu a potlesku 
než ostatní. Je to dáno tím, že v posledních letech se na nás ze všech módních časopisů a médií 
hrnou reklamy, které radí, jak být i v pokročilém věku stále štíhlá – s liposukcí, botoxem a podobně. 
Přitom 52 % naší populace jsou lidé s nadváhou, kteří ale chtějí být trendy a dobře oblečeni. Pro-

to chtějí vidět oblečení na modelkách, které odpovída-
jí jejich velikostem, což u klasických přehlídek, kde se 
prezentují kolekce ve velikostech 34–36, není možné. 
Zájem o standardní přehlídky ale tyto akce nepřeváží ani 
do budoucna.

Je problém sehnat modelky pro přehlídky nad-
měrných velikostí? Jaké jsou požadavky na ucha-
zečky o tuto práci?
Problém s modelkami XXL není, jen musíte najít ženy, 
které mají rády svoje kila navíc a na mole působí uvol-
něně a energicky. Zhruba před měsícem jsme pořádali 
casting pro veletrh STYL a návštěvníci se mají určitě na 
co těšit. V týmu XXL máme mladé ženy, ale i modelky 
středního věku.

Zajímají se o módu nadměrných velikostí také 
muži? Máte k dispozici modely XXL?
Nadměrná móda pro muže není příliš rozšířeným tren-
dem. Tým mužů XXL nemáme. Naším modelem ale bývá 
někdy moderátor, herec Zdeněk Junák, člen Městského 
divadla v Brně. 

(red)
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25.–27. 5. URBIS TECHNOLOGIE Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb

WATENVI – Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh

25.–27. 5. VODOVODY-KANALIZACE 16. mezinárodní vodohospodářská výstava

25.–27. 5. ENVIBRNO 16. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí

5.–10. 6.
AUTOTEC & AUTOSALON 
BRNO 2010

Mezinárodní veletrh užitkových a osobních automobilů, dílů a servisní techniky
(4. 6. odborný a novinářský den)

8.–9. 6. MOTORSPORT EXPO 2010 Mezinárodní veletrh dílů a vybavení pro motoristický sport

19.–20. 6. INTERCANIS 44. mezinárodní výstava psů

26. 6. MODELLBRNO Evropské setkání modelářů, Mistrovství České republiky žáků v plastikovém modelářství, 
výstava a veřejná soutěž

24.–26. 8. STYL 36. mezinárodní veletrh módy

24.–26. 8. KABO 36. mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží

3.–4. 9. Zelený svět 2010 11. zahradnický veletrh

13.–17. 9. MSV 2010 52. mezinárodní strojírenský veletrh

13.–17. 9. IMT 2010 7. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů 

13.–17. 9. PROFINTECH 3. mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy

13.–17. 9. WELDING 20. mezinárodní veletrh svařovací techniky

13.–17. 9. FOND-EX 13. mezinárodní slévárenský veletrh

13.–17. 9. INTERPROTEC 10. mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí

13.–17. 9. URBIS INVEST Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech

14.–15. 9. INVEX FORUM Odborné ICT & Business setkání

17.–19. 9. AirIn 2010 Mezinárodní letecký veletrh (Letiště Leoše Janáčka Ostrava)

25.–26. 9. 4. moravskoslezská národní výstava psů

6.–8. 10. EXPODENT Středoevropský veletrh stomatologie a ústní hygieny (Kongresové centrum Praha)

7.–10. 10. DIGITEX 6. mezinárodní veletrh spotřební elektroniky a digitální zábavy

7.–10. 10. INTERKAMERA 27. mezinárodní výstava fotografické techniky

7.–10. 10. SPORT Life 9. mezinárodní sportovní veletrh

7.–10. 10. Bike Brno Mezinárodní cyklistický veletrh

7.–10. 10. boat Brno 9. mezinárodní výstava lodí a vodních sportů

7.–10. 10. Caravaning Brno 8. mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů

19.–22. 10.
Medical Fair Brno /
Rehaprotex

Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví

23. 10. MotorTechna Brno Burza historických vozidel, náhradních dílů a dokumentace, výstava historických automobilů

2.–5. 11. GAUDEAMUS Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání

20.–21. 11. MINERÁLY BRNO 25. mezinárodní prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

25.–28. 11. Brno Art Fair Mezinárodní veletrh umění

10.–19. 12. VÁNOČNÍ TRHY

Celoročně
Stavební centrum 
EDEN 3000

Centrum vzorových domů a Vzorkovna stavebních materiálů, vstup Stavebním centrem EDEN 3000 z ulice 
Bauerovy, budovou Vzorkovny stavebních materiálů. Vstup zdarma, otevřeno denně (včetně víkendů) 
od 10.00 do 18.00 hod., v průběhu veletrhů od 9.00 do 18.00 hod.

kalendář Veletrhů a VýStaV 2010

www.bvv.cz/kalendar


