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jsem nesmírně ráda, že jsme i díky vaší podpoře zvládli nástrahy několika posledních měsíců, a věřím, že po vynucené 

a nezvykle dlouhé hokejové pauze vstupujeme do nové extraligové sezony silnější než kdy dřív. Rozhodně máme na co 

navazovat.

Předchozí sezona byla plná úžasných sportovních zážitků a  dramatických momentů. Jen málokterý sparťan zapomene 

například na infarktový čtyřgólový obrat v listopadovém utkání s brněnskou Kometou. Oslavy, které vyvolal poslední gól 

jen několik vteřin před koncem zápasu, málem zbořily celou O2 arenu.

Právě takové momenty, nechuť vzdát jakýkoli souboj a odhodlání rvát se o každý puk, jsou pro nás klíčové. Díky nim spo-

lečně lámeme rekordy českého hokeje. S průměrnou návštěvností 10 330 diváků na zápas jsme již osmým nejnavštěvova-

nějším hokejovým klubem v celé Evropě a utkání s Litvínovem v Drážďanech sledovalo více než 32 000 diváků.

S ohledem na preventivní omezení kapacit všech sportovních i kulturních akcí bude překonávání těchto rekordů velmi ob-

tížné. O to více jsme ale odhodlaní bojovat a dokončit to, co nám v předchozí sezoně bylo zamezeno. Získat mistrovský titul.

Oslavy titulu si totiž zaslouží nejen Sparta a její fanoušci, ale i vy, partneři, kteří klub podporují v dobrém i ve zlém. A za to 

vám patří náš dík. 

VÁŽENÍ PARTNEŘI NAŠEHO KLUBU, 
VÁŽENÍ SPARŤANÉ,

JUDr. BARBORA SNOPKOVÁ HABEROVÁ
Generální manažerka HC Sparta Praha, a. s.
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BILLA OPĚT ZAŠTÍTILA AKCE MLÁDEŽE
SPARŤANŠTÍ MLADÍ HOKEJISTÉ A HOKEJISTKY NEZAHÁLELI ANI PŘES LÉTO. DÍKY NAŠEMU GENERÁLNÍMU 
PARTNEROVI, SPOLEČNOSTI BILLA, SE MOHLY KONAT DVĚ TRADIČNÍ MLÁDEŽNICKÉ AKCE – POPULÁRNÍ 
LETNÍ HOKEJOVÁ ŠKOLA A TURNAJ BILLA CUP! 
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Spousta zábavy a zlepšení hokejových dovedností. V sr-

pnu se uskutečnil již 14. ročník sparťanské Letní hokejové 

školy v Litoměřicích. Přes 80 talentů trénovalo a zlepšo-

valo se v místní Kalich areně pod dohledem sparťanských 

profesionálních trenérů a dalších uznávaných hostů, jako 

jsou například člen Klubu legend Jiří Zelenka nebo bývalý 

výborný obránce Jiří Kročák.

Letní hokejová škola se stala již tradiční součástí léta 

spousty malých sparťanů. Týden intenzivních tréninko-

vých jednotek na ledě i mimo něj přinesl každému zúčast-

něnému mnoho nových zkušeností. „V trénincích na Letní 

hokejové škole nejde jen o  dril, ale i  o  to, aby se hráči 

bavili. Cílem je děti u sportu udržet a motivovat je,“ říká 

mládežnický trenér David Štětina.

 „Podporu sparťanské mládeže vnímáme jako jednu z pri-

orit naší spolupráce. Pohled na šťastné děti na ledové 

ploše uprostřed léta je pro nás stejně krásný jako pocit 

z  výhry před zaplněnou O2 arenou,“ uvedl Jaroslaw Szc-

zypka, generální ředitel Billa ČR.

Na budoucí hvězdy se v  průběhu týdne přijeli podívat 

i  hráči sparťanského A-týmu Tomáš Pavelka, Petr Kali-

na, Lukáš Rousek, Martin Jandus, Tomáš Šmerha a  Da-

vid Vitouch, kteří s  nimi absolvovali trénink a  následně 

každému věnovali podepsanou kartičku nebo autogram 

na výstroj. „Na dětech je vidět nadšení a posun v  jejich 

dovednostech. Tím, že jsou tréninky specializované na 

útočníky, obránce a brankáře, se každému dostane přes-

ně toho, co potřebuje. Snad se s malými talenty uvidíme 

i na Spartě,“ věří sparťanská legenda Jiří Zelenka.

V  letních měsících si mladí hokejisté mohli poměřit síly 

naostro díky dalšímu ročníku turnaje BILLA Cup. Ačko-

liv se víkendové akce kvůli bezpečnostním opatřením 

zúčastnily pouze české týmy, zejména vyřazovací zápa-

sy nepostrádaly kvalitu. Turnaj opanovali třinečtí Oceláři 

a nejlepší hráči turnaje se mohli těšit na dárky právě od 

společnosti BILLA, která celý turnaj zastřešovala. 



S LOUDA AUTO DO PÁTÉ SEZONY
STÁLICE MEZI HLAVNÍMI PARTNERY, SPOLEČNOST LOUDA AUTO, BUDE PODPOROVAT SPARTU UŽ V PÁTÉ 
SEZONĚ V ŘADĚ. SPORTOVNÍ ŘEDITEL PETR TON SPOLU S MANAŽEREM MLÁDEŽE PAVLEM ŠREKEM 
PŘEBRALI OD PAVLA LOUDY, PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA LOUDA AUTO, KLÍČKY K CELÉ FLOTILE NO-
VÝCH VOZŮ ŠKODA. KLUB BUDE VYUŽÍVAT MODELY KODIAQ, KAROQ A OCTAVIA. „VĚŘÍME, ŽE TO LETOS 
SPOLEČNĚ DOTÁHNEME K VYSNĚNÉMU TITULU. MOC BYCH HO SPARTĚ PŘÁL,“ UVEDL PAVEL LOUDA. 
„BĚHEM SEZONY NAJEZDÍME KVŮLI HOKEJI SPOUSTU KILOMETRŮ. JSME RÁDI, ŽE HODINY NA CESTÁCH 
TRÁVÍME PRÁVĚ VE SPOLEHLIVÝCH VOZECH SPOLEČNOSTI LOUDA AUTO,“ DODAL PETR TON. 
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S jakým očekáváním vstupujete do nové sezony? 
Miloslav Hořava: Strašně se těším. Čekání na ostré zápa-

sy bylo hrozně dlouhé. Čelili jsme nejen hokejovým pro-

blémům, kvůli pandemii jsme museli hodně přizpůsobovat 

tréninky, získali jsme nové zkušenosti. Teď začne to, kvůli 

čemu jsme celé jaro a léto dřeli. 

Josef Jandač: Jsme Sparta, takže cíle máme samozřejmě 

vysoké. Věřím, že tým by v uplynulé sezoně bojoval o nej-

vyšší příčky. Teď máme tým možná ještě silnější. 

Největší ztrátou byl odchod Jiřího Smejkala do Finska, 
získali jsme ale zase adekvátní náhradu, souhlasíte? 
Josef Jandač: Rozhodně. Takový Roman Horák je vynikající 

útočník, reprezentant, netřeba dalších slov. U Ladislava Zik-

munda očekáváme poctivou práci před brankovištěm sou-

peře, je to velice nepříjemný forvard. Tomáš Šmerha bohužel 

přes léto bojoval se zdravotními problémy, i on ale může být 

pro tým přínosem. 

Posílila ale také obrana, jak jste s jejím složením spoko-
jení? 
Miloslav Hořava: Jsem moc rád, že se nám v srpnu podařilo 

získat Davida Němečka. Také on má reprezentační potenci-

ál, umí na ledě přitvrdit. Vrátil se odchovanec Radek Jeřá-

bek, který by se moc chtěl prosadit v A-týmu. Dobře se jevili 

i další mladíci. 
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HOŘAVA A JANDAČ: HOKEJ VIDÍME STEJNĚ
JEN TĚŽKO BYSTE NA JEDNÉ HOKEJOVÉ STŘÍDAČCE HLEDALI DVA TAK ZKUŠENÉ TRENÉRY. MILOSLAV 
HOŘAVA S JOSEFEM JANDAČEM VSTUPUJÍ COBY TANDEM DO NOVÉ SEZONY POZITIVNĚ. „JEŠTĚ JSME 
SE NEPOHÁDALI, VŽDY DOJDEME KE KOMPROMISU NEBO UZNÁME PRAVDU DRUHÉHO,“ ŘÍKAJÍ SHODNĚ. 
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Těm jste v poháru Generali Česká Cup dali hodně pro-
storu…
Miloslav Hořava: Byl to náš plán. Vyzkoušeli jsme si spous-

tu nadějných juniorů. 

Josef Jandač: Pro ně to budou zkušenosti k  nezaplacení. 

Pokud bychom je využili v sezoně, nebudou už tak nervózní. 

Jak vůbec hodnotíte letní pohár, kde jsme po velké bitvě 
vypadli ve čtvrtfinále s Libercem? 
Josef Jandač: Jednoznačně pozitivně. Zápasy měly už ex-

traligový nádech, utkání s  Libercem byla ostrá skoro jako 

v play-off. 

Miloslav Hořava: Bylo to vynikající, dobrý nápad. Bylo o co 

hrát, zápasy měly větší prestiž než běžné přáteláky. Škoda, 

že na ně nemohlo přijít více fanoušků. Věřím, že by dorazili. 

V sezoně nás čeká nejen účast v extralize, ale také v ho-
kejové Lize mistrů a po Vánocích na prestižním Spengle-
rově poháru. Máme na to dostatečně početný kádr? 
Miloslav Hořava: Soupisku máme dostatečně širokou. Ne-

mám strach, že bychom to nezvládli. 

Jak vznikla myšlenka společné spolupráce?

Miloslav Hořava: Bylo to velmi rychlé, na dlouhé přemýš-

lení nebyl čas. Sháněli jsme do realizačního týmu kolegu 

a volba pro nás byla jasná. Řekl jsem si, že zkusím oslovit 

Pepu a uvidíme, zda kývne.

Kdo má na lavičce poslední, rozhodující slovo?
Josef Jandač: Když mě Miloš oslovil, tak jsme právě tohle 

řešili. Já jsem totiž v podobné situaci nikdy nebyl, zatímco 

Miloš už ji měl zažitou s Radimem Rulíkem. I proto jsem se 

ptal, abychom měli jasno a nevznikaly třecí plochy. Většinou 

se shodneme, oba máme stejný zájem a hokej vidíme stej-

ně. Řekli jsme si, že do toho půjdeme, a rozhodně nejedeme 

stylem, že dneska trénuji já a příští zápas Miloš. Ani jeden 

z nás si tvrdohlavě netrvá na svém. Když máme udělat něja-

ké důležité rozhodnutí, uděláme ho společně.

Miloslav Hořava:  Myslím si, že je hrozně důležité, že se 

doplňujeme. Nejsme žádní soupeři, ale doplňujeme se tak, 

abychom byli prospěšní pro mužstvo. Když se nám zdá, že je 

rozhodnutí pro tým správné, tak ho prostě uděláme.

Bylo od začátku vaším záměrem, že se k vám na lavičce 
přidá přítomný Jaroslav Hlinka?
Miloslav Hořava: Od začátku jsme chtěli, abychom měli při 

ruce někoho, kdo nám bude sledovat určité herní situace 

a předávat nám potřebné informace. Jeho přínos je ohromný 

pro nás i pro celý tým.

Josef Jandač: Myslím si, že je to dobré pro nás i pro hráče. 

Tím, že Jarda není striktně uvázaný jako trenér, vidí situaci 

trošku s nadhledem, a navíc má bohaté hráčské zkušenosti. 

Jedna věc je sledovat zápas z tribuny, kde máte lepší rozhled 

a hráče lépe vyskautujete, ale druhá věc je být během zápa-

su u ledu, kde je jiná atmosféra. Díky kontaktu s týmem lépe 

rozpoznáte, kdo hraje nadoraz a maká, přestože se třeba ne-

daří, zatímco s odstupem těsný kontakt nemáte. Věřím, že 

Jardův progres poté, co sundal kýbl z hlavy, bude stále větší 

a brzo nás vyštípe. (usmívá se)



Engine Classic Cars Gallery nabízí více než dvě stě ces-

tovních, sportovních i soutěžních vozů nejznámějších svě-

tových značek. Jedinečné spojení historie, mistrovského 

zpracování a  lásky k  rychlým kolům nadchne nejen milov-

níky automobilů. Každý si najde svého oblíbence. Unikát-

ní automobily, které brázdily silnice v posledních šedesáti 

letech, jsou symboly historických období, ve kterých byly 

vyrobeny a používány.

Expozici doplňují renovační dílny, ve kterých může každý 

sledovat znovuzrození automobilových legend. Pro zájemce, 

kteří by si chtěli splnit svůj sen o  pořízení klasického au-

tomobilu nebo youngtimeru, je připravena prodejní nabídka 

přímo na výstavní ploše.

Lepší místo pro pozorování letadel v Česku nenajdete. Za-

střešená terasa nad hlavním vstupem do  Premium Outlet 

Prague Airport nabízí dokonalý výhled na vzlétající i  při-

stávající letadla. Ten je doplněn o velkoplošnou obrazovku 

a nový interaktivní informační systém. Díky němu je možné 

v reálném čase sledovat všechny detailní informace o kaž-

dém letu i  letadle. Vizuální podívaná je obohacena i o živý 

přenos komunikace mezi pilotem a  řídicí věží ruzyňského 

letiště, takže má návštěvník pocit, jako kdyby seděl přímo 

v kabině.
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NÁKUPY A ZÁBAVA POD JEDNOU STŘECHOU

HISTORIE S VŮNÍ BENZINU RÁJ SPOTTERŮ

PREMIUM OUTLET PRAGUE AIRPORT U RUZYŇSKÉHO LETIŠTĚ V PRŮBĚHU LÉTA PŘEDSTAVIL SVÝM 
NÁVŠTĚVNÍKŮM NĚKOLIK NOVINEK. TY MAJÍ JEDEN SPOLEČNÝ CÍL. PROPOJIT VÝHODNÉ NAKUPOVÁNÍ 
SE ZÁBAVOU PRO CELOU RODINU. NA SVÉ SI PŘIJDOU DĚTI I JEJICH RODIČE, MILOVNÍCI HISTORIE 
A PŘÍRODY I MODERNÍ TECHNIKY.
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Dokonalým kontrastem technologického pokroku, který 

nabízí expozice automobilů i vyhlídková terasa, je unikátní 

svět dinosaurů, ve kterém nechybí více než 150 milionů let 

staré fosilie. V celoevropském kontextu unikátní Dinosauria 

Museum Prague bude otevřena postupně v několika fázích.

Jako první byla v outletu u letiště vystavena 67 milionů let 

stará lebka triceratopse, doplněná o  interaktivní hru. Ná-

sledně otevřená hra virtuální reality Dinosauři VR posunula 

interakci mezi hráčem a dinosaury na úroveň, která nemá ve 

světě obdoby.

Pomocí nejmodernější technologie zavede každého hráče 

o 80 milionů let nazpět do minulosti, nabídne mu nevídaný 

vhled do pravěkého světa a představí jeho obyvatele. 

Multismyslového projektu, který se nachází na rozloze více 

než 200 metrů čtverečních, se může zúčastnit jednotlivec 

od osmi let nebo skupina až čtyř osob. Společně se pak 

všichni vydají na unikátní cestu do druhohor a pokusí se vy-

pátrat legendární druh dinosaura, o kterém se i vědci celá 

desetiletí dohadují, jak asi vypadal. Cesta skýtá neobvyklou 

spoustu zážitků a poznání, setkání s  ikonickými dinosaury 

té doby: s  ankylosaury, triceratopsy, pteranodony. Bezpo-

chyby k největším bude patřit setkání tváří v tvář s nejzná-

mějším dinosaurem celé historie, s  tyranosaurem rexem. 

Dále účastníci zkusí třeba let krajinou na virtuálních kluzá-

cích nebo si udělají selfie s dinosaury. 

Ve finální fázi dokončení Dinosauria Museum Prague na 

přelomu roku nabídne POP Airport kompletní a  ucelenou 

expozici, včetně reálných koster dvacetimetrového diplodo-

ka, obávaného allosaura a dalších dinosaurů.

CESTA DO PRAVĚKU

PREMIUM OUTLET PRAGUE 
AIRPORT V ČÍSLECH

• Celoroční slevy 30–70 %

• 70 obchodů

• 200 prémiových značek

• Celková plocha 30 000 m2

• 2 400 parkovacích míst



SHOW V O2 ARENĚ, PŘÍSPĚVKY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH ČI KAMPAŇOVÉ FOTOGRAFIE.
NIC Z TOHO BY NEMOHLO VZNIKNOUT NEBÝT TAKZVANÉHO MEDIA DNE, KTERÝ PROBÍHÁ 
PŘED KAŽDOU SEZONOU. KROMĚ HRÁČŮ SE HO ÚČASTNILA I ŘADA VYNIKAJÍCÍCH 
FOTOGRAFŮ – VEDLE ONDŘEJE PÝCHY TAKÉ JANA MENSATOROVÁ, 
MARTIN FLOUSEK ČI JAKUB PLÁTENÍK. 
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ZNAČKA JE HLAVNĚ O LIDECH A O PŘÍSTUPU
V ROCE 2008 VSTOUPILA NA ČESKÝ A SLOVENSKÝ TRH FINSKO-ŠVÉDSKÁ PŮJČOVNA STAVEBNÍ 
TECHNIKY CRAMO. ZA VÍCE NEŽ DESET LET SE ZDE PODAŘILO VYBUDOVAT JEDNOHO Z NEJSILNĚJŠÍCH 
HRÁČŮ NA TUZEMSKÉM TRHU A PŘINÉST DO TOHOTO ODVĚTVÍ PŘÍSTUP, KDY JSOU ZÁKAZNÍK A JEHO 
POTŘEBY NA PRVNÍM MÍSTĚ. NA ZAČÁTKU LETOŠNÍHO ROKU KOUPIL SPOLEČNOST CRAMO NOVÝ 
MAJITEL, BOELS RENTAL, NIZOZEMSKÁ FIRMA, KTERÁ V OBLASTI PŮJČOVEN PŮSOBÍ JIŽ OD ROKU 
1977. „ZÁKAZNÍKŮM TO PŘINESE OBROVSKÉ VÝHODY,“ ŘÍKÁ DAVID VAŠÍČEK, OBCHODNÍ ŘEDITEL 
SPOLEČNOSTI CRAMO/BOELS PRO ČR A SR.
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V čem jsou obě společnosti specifické? 
Jak Cramo, tak Boels jsou mezinárodní společnosti, kte-

ré se zabývají půjčováním stavební techniky a  nářadí. 

U  obou firem můžete najít vše od malého elektrického 

šroubováku až po vysokozdvižné plošiny. Cramo je akci-

ová společnost kotovaná na finské burze, Boels Rental je 

rodinná firma z Holandska, v jejímž čele stojí Pierre Boels, 

syn zakladatele. Hlavními zákazníky společnosti Cramo 

jsou převážně střední a velké stavební firmy, včetně zná-

mých generálních dodavatelů staveb, jako jsou Gemo, 

Strabag nebo Metrostav. Zákazníky společnosti Boels 

tvoří zejména střední a menší firmy a také velké množství 

soukromých zákazníků. 

Spojují se tedy dvě firmy, které působí ve stejném od-
větví a  na podobném trhu. Které pozitivní změny to 
z vašeho pohledu přináší?
V mnoha případech jsme bojovali o stejné zákazníky. Spo-

jením vzniká jedna silná společnost, působící v sedmnác-

ti evropských zemích, která má ambici stát se jedničkou 

nejen na českém trhu. Je dobré dodat, že zatímco na se-

veru Evropy, kde Boels do této doby nepůsobil, bude firma 

i nadále fungovat pod značkou Cramo, ve střední Evropě 

se pak název změní na Boels Rental – a s tím se z červené 

barvy stane barva oranžová. Našim zákazníkům to spojení 

přinese dvě obrovské výhody. Zaprvé budeme díky hustší 

síti poboček mnohem dostupnější a zadruhé rozšíříme vý-

znamným způsobem naši nabídku strojů a ručního nářadí. 

To je něco, na čem bychom bez této fúze pracovali ještě 

mnoho let.

Z byznysového hlediska to vypadá jako skvělá příleži-
tost. Jak to ale vnímají vaši zaměstnanci? Přece jenom 
vás koupila konkurence.
Stejně jako všechny změny v  životě, i  tato s  sebou při-

náší určité obavy i  očekávání. Máme ohromné štěstí, že 

v našem týmu jsou lidé, kteří jsou na značku Cramo hrdí 

a  mají vysoké nároky sami na sebe i  na úroveň služeb, 

které našim zákazníkům poskytujeme. To, jak se chováte 

ke svým zákazníkům, není o značce. Ve výsledku je jedno, 

jestli budete Cramo, nebo Boels, červení, nebo oranžoví. 

Značku tvoří lidé. A pro nás, stejně jako pro kolegy z Bo-

elsu, jsou zákazníci na prvním místě, což nám nesmírně 

pomůže v našem plánu vybudovat fantastický a silný tým.

Kdy tedy dojde k faktickému sloučení obou firem?
Plná integrace bude dokončena během podzimu, a pokud 

půjde vše podle plánu, od nového roku už tu bude jen jedna 

firma, a to Boels Rental. První známky spojení jsou zřetelné 

už teď. Pobočky Cramo již prošly rebrandingem a naši zá-

kazníci již mohou využívat širšího portfolia strojů.  

K prodeji firmy došlo ještě před vypuknutím pandemie 
covidu-19. Spojení dvou takto velkých společností je 
náročné i za běžných podmínek, jak celý proces ovliv-
nila současná situace?
Celý proces to zpomalilo a  do jisté míry zkomplikovalo. 

Místo cestování a osobních jednání jsme zasedli k počí-

tačům a vše řešili on-line nebo telefonicky. Do toho bylo 

nutné se postarat o  zdraví našich lidí a  zajistit jim bez-

pečné pracovní prostředí při zachování běžného provozu. 

K  tomu přidejte na straně zaměstnanců strach z  možné 

ztráty zaměstnání, a to nejen kvůli spojení, ale i kvůli oba-

vám z možné ekonomické krize, a vznikne vám velmi stre-

sové období. Tady bych rád vysekl poklonu všem našim 

lidem, kteří letošní jaro zvládli naprosto skvěle. Táhli za 

jeden provaz, abychom to společně zvládli a byli i nadále 

schopni se postarat o  naše zákazníky. To jen potvrzuje, 

co jsem říkal už před chvílí – mít tým skvělých lidí je pro 

jakoukoli značku ta největší devíza.

Když už jsme u těch změn a převlékání dresů, dovolte 
mi na závěr jednu otázku mimo byznys. Kolikrát jste 
jako hokejový fanoušek převlékl dres vy?
V tomto případě je pro mě změna dresu nepřípustná. Fan-

dím Spartě odmala, stejně jako můj táta a děda, a  vedu 

k  tomu i  oba své syny. Spojení naší firmy se Spartou je 

pro mě opravdu srdcová záležitost. Navíc vidím na obou 

stranách společné hodnoty, nejvyšší ambice a  hlad po 

úspěchu. Jsem moc rád, že naše spolupráce bude nadále 

pokračovat i pod značkou Boels Rental.
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Navrhují interiér tak, aby byl nadčasový, udržitelný, efektivní 

a  krásný. Albatrosteam za dvacet let na českém a  sloven-

ském trhu získal spoustu zkušeností v oblasti korporátního 

a interiérového designu. „Jsme rádi, že jsme se spojili s před-

ní společností v oblasti interiérových řešení,“ uvedl o novém 

VIP Club Partnerovi obchodní zástupce Jan Šimána. 

Svůj znatelný podíl má na výstavbě nové sparťanské kabiny 

také společnost Dyntar. Ryze česká rodinná výrobní spo-

lečnost saun a  saunového vybavení se řadí mezi nejlepší 

výrobce. Zároveň jde vlastní cestou výjimečného designu. 

„Věřím, že spolupráce se společností Dyntar pomůže k co 

nejlepší regeneraci našich hokejistů,“ uvedl k novému part-

nerovi klubu obchodní zástupce Radek Mašín. 

Jeden z největších importérů a dodavatelů náhradních dílů 

a příslušenství pro mobilní telefony na českém trhu spojil 

před novou sezonou síly se Spartou. „Na spolupráci se spo-

lečností Naše díly se moc těšíme. Jedná se o rychle rostoucí 

společnost, jejíž hlavní doménou je kvalita,“ prohlásil o no-

vém partnerovi obchodní ředitel Jan Koukol. 

Kosmetická společnost Wella je známá ve více než 150 zemích 

světa. Pyšní se spoustou prestižních ocenění, řadou patentů 

i zvučnými jmény světových kadeřníků, s nimiž spolupracuje 

na vývoji produktů. Nově je také VIP Club Partnerem Sparty. 

„Jen málo společností má delší historii než náš klub. Je nám ctí 

se spojit právě se společností Wella, která je na trhu už téměř 

140 let,“ uvedl obchodní ředitel Sparty Jan Koukol. 

V nepřetržitém provozu vyrábí billboardy, vlajky, samolepky, 

plachty a spoustu dalších reklamních produktů. Společnost 

eclipse. zajišťuje kompletní servis, od tiskového návrhu přes 

výrobu až po logistiku a instalaci. „Vzhledem k velké marke-

tingové síle našeho klubu je třeba spolupracovat s nejlep-

šími výrobci reklamních nosičů,“ řekl obchodní zástupce 

Sparty Radek Mašín. 

Koncern Baumit, který dnes patří k dodavatelům vyspělých 

stavebních systémů v  27 zemích Evropy a  Asie, pochází 

z nedalekého Rakouska. Soustředí se především na fasádní 

omítky a barvy. „Spojili jsme se dalším suverénem ve svém 

oboru,“ přivítal nového VIP Club Partnera Jan Koukol. 

Více než čtvrtstoletí zkušeností má za sebou společnost 

Pyramida s.r.o., která poskytuje kompletní servis v oblasti 

bazénů, vířivých van a wellness. „Při výstavbě nové kabiny 

pro náš A-tým jsme oslovili ty nejlepší ve svém oboru, tedy 

společnost Pyramida s.r.o.,“ konstatoval Radek Mašín. 

Dalším VIP Club partnerem se stala společnost Skolil kom-

pozit, zabývající se distribucí široké škály kompozitních ma-

teriálů a tkanin, materiálů pro výrobu forem a modelářských 

materiálů. Od roku 2012 jsou navíc distributory plastů. 

„Společnost Skolil kompozit má vynikající reputaci na me-

zinárodním trhu. Věříme, že partnerství bude prospěšné pro 

obě strany,“ řekl obchodní zástupce Sparty Radek Mašín. 
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BAUER: INOVACE PŘEDEVŠÍM
VE VÝZBROJI A S HOKEJKAMI POUZE OD SPOLEČNOSTI BAUER VSTOUPÍ DO NOVÉ SEZONY HOKEJISTÉ 
SPARTY. PŘINESE JIM TO SPOUSTU VÝHOD. „DOSTANOU PŘEDNOSTNĚ TY NEJLEPŠÍ PRODUKTY, KTERÉ 
BAUER CELOSVĚTOVĚ NABÍZÍ,“ ŘÍKÁ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI ALL SPORTS IGOR NOVOTNÝ. 
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Všichni sparťané nově využívají pouze vybavení spo-
lečnosti Bauer. Je to v  českém či světovém měřítku 
rarita?
Ve Skandinávii je to běžná praxe. U nás tomu tak není, 

ale jsme rádi, že většina hráčů Sparty si značku Bauer 

vybrala sama a věří ve vynikající kvalitu jejích produktů. 

Výhodou této značky je, že má vynikající produkty pro 

všechny hráče, jak pro útočníky, obránce, tak i pro bran-

káře. Bauer má navíc typově dvě rozdílné řady produktů, 

které padnou každému hokejistovi.

Jak si vede společnost Bauer oproti konkurenci?
Bauer si dlouhodobě udržuje na světovém i českém trhu 

přední a výsadní postavení. Jen pro představu, v České 

republice používá skoro 80 procent hráčů brusle Bauer 

a více než polovina hráčů používá naše hokejky. Tato čís-

la mluví sama za sebe.

Dostanou se díky této spolupráci sparťané k  nejno-
vějším výrobkům společnosti Bauer? 
Hráči smluvních Bauer  týmů dostávají přednostně ty 

nejlepší produkty, které tato značka celosvětově nabí-

zí. Mnoha sparťanským hráčům se výstroj zhotovuje na 

míru, hlavně brusle a hokejky. V letošní sezoně dostává 

Sparta i krásné rukavice v originálním designu, navrže-

ném ve spolupráci s marketingovým týmem Sparty. Jen 

málo evropských klubů takové produkty má. Výhoda je, 

že sparťané mohou využívat speciálního scanneru pro 

výběr bruslí, který je nenahraditelným pomocníkem i při 

výrobě custom bruslí přímo v sousední holešovické pro-

dejně Bauer Hockey Shop. 

Na které inovace se nyní Bauer nejvíce soustředí? 
Společnost každoročně investuje do vývoje nových pro-

duktů třikrát více peněz než všechny ostatní značky do-

hromady. Díky tomu jsou hlavně brusle, hokejky a v po-

slední době i brankářská výstroj absolutní jedničkou na 

trhu. Bauer každoročně přichází na trh  s  novými typy 

bruslí, hokejek, brankářské výstroje, helem. Než přijdou 

na trh, všechny produkty jsou dlouhodobě testovány, 

dokonce i některými hvězdnými hráči NHL. Vše je zamě-

řeno na rychlost, nízkou hmotnost produktů a ochranu 

zdraví.

Sparťané nově oblékají také tréninkové oblečení od 
značek Bauer a Kappa, které vaše společnost distri-
buuje. Jak probíhá výběr kolekce na sezonu? 
Samotnému dodání tréninkového a  vycházkového spor-

tovního oblečení předcházelo velké množství jednání 

o produktech. Sparta vyžadovala nejvyšší kvalitu produk-

tů, musely splnit ta nejnáročnější kritéria hráčů a zároveň 

být módní a  reprezentativní. Značka Kappa byla již 

v  minulosti technickým partnerem Sparty, nyní se vrá-

tila s moderními a módními prvky sportovního oblečení. 

Nutno poznamenat, že další značkou, která se ve Spartě 

objeví, je 47 Brand, která je výrobcem merchandisingo-

vých předmětů NHL. Fanoušci se mohou těšit i na nové 

kolekce pro sparťanský fanshop. 

Jedna z  vašich poboček se nachází přímo v  Tipsport 
areně. To může být také velká výhoda při komunikaci 
s A-týmem, je to tak? 
Ano, naše firma ALL SPORTS se může pochlubit světo-

vým unikátem – maloobchodní sítí monobrand prodejen 

Bauer. Nejenže máme nejpočetnější síť těchto prodejen 

na světě, ale pyšníme se i největší prodejní plochou. Tyto 

prodejny se od ostatních hokejových speciálek v  zemi 

liší interiérovým vzhledem, ale především velkými skla-

dovými zásobami, uceleným sortimentem pro každého 

hokejistu a v neposlední řadě profesionálně vyškoleným 

personálem. Prodejna v  Tipsport areně v  Holešovicích 

slouží jako mezisklad pro sparťanské hráče, což umož-

ňuje jedinečný denní servis, který klub takové úrovně, 

jako je Sparta, potřebuje. Nadstandardní servis posky-

tujeme na stejné úrovni kromě A-týmu i  mládežnickým 

týmům Sparty a všem pražským hokejistům bez rozdílu 

věku či výkonnostní úrovně. Naším cílem je posunout 

pomyslnou laťku kvality našich služeb na co nejvyšší 

možnou úroveň, a to nejen v této holešovické prodejně, 

ale i v dalších městech, kde již provozujeme Bauer Hoc-

key Shop nebo v budoucnu plánujeme jeho otevření.



Jak vznikla vaše firma? 
Jiří Dostál: Innovu Medical jsme založili před deseti 

lety s myšlenkou propojit high-tech zdravotnictví v Čes-

ku a ve světě. První oblastí je umožnit v Česku použití 

nejmodernějších technologií a postupů, které jsou jen 

obtížně zvládnutelné, druhou je vlastní výzkum a vývoj 

inovativních zdravotnických technologií. Vytvořili jsme 

český startup, který je postaven na týmu lidí, kteří mají 

hluboké znalosti z různých oblastí medicíny a byznysu, 

a na unikátních nápadech, které dotahujeme do konce. 

Možná to zní jako klišé, ale nápady má dnes kdekdo, ale 

proměnit invenci v  inovaci, najít zákazníky, a ještě být 

ziskoví během prvních let, to je už zcela jiný level.  

Vám se to podařilo? 
Jiří Dostál: Dnes po deseti letech jsme firma s obratem 

čtvrt miliardy korun a na rozdíl od typického dnešního 

startupu jsme ziskoví i bez cizího kapitálu a masivně 

investujeme do dalšího rozvoje. Jsme součástí největší 

české zdravotnické distribuční skupiny a cíl na dalších 

pět let je expanze do zahraničí.  

S čím hodláte expandovat? 

Jana Volrábová: Řeknu vám příběh. Před třiceti lety 

přišel doc. Endrys z kardiologické kliniky Fakultní ne-

mocnice Hradec Králové s nápadem, který mohl tehdy 

zásadně změnit diagnostiku vrozených srdečních vad. 

Šlo o speciální katétr napojený na počítač, který uměl 

20

REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Z ČESKA
„DOSTAT SE DVAKRÁT DO FINÁLE CELOSVĚTOVÝCH SOUTĚŽÍ STARTUPOVÝCH ZDRAVOTNICKO-TECH-
NOLOGICKÝCH FIREM V SAN FRANCISCU A TEL AVIVU BYL KRÁSNÝ POCIT. TO SE JEŠTĚ ŽÁDNÉ ČESKÉ 
FIRMĚ NEPODAŘILO,“ ŘÍKAJÍ RNDR. JANA VOLRÁBOVÁ, PH.D., VEDOUCÍ VÝZKUMU A VÝVOJE, A MUDR. 
JIŘÍ DOSTÁL, ŘEDITEL FIRMY INNOVA MEDICAL, SPARŤANSKÉHO GOLD PARTNERA.
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přesně zhodnotit průtoky krve v srdci, které bylo posti-

ženo vrozenou vadou. Jenže, jak už to bývá, inovace musí 

přijít ve správném čase na správném místě.

A to se nestalo. 
Jana Volrábová: Ano, na konci osmdesátých let to v 

ČSSR nikoho nezajímalo. Dvacet let ležel nápad zavře-

ný v šuplíku. My jsme o něm věděli už nějakou dobu, a 

když jsme v roce 2010 založili Innovu, tak jsme se ihned 

domluvili a dnes po dalších deseti letech zde máme reál-

ný produkt – systém Inntherm. Máme dokončený vývoj, 

všechna schválení pro použití v Evropské unii a výrobek 

se již standardně používá v několika kardiovaskulárních 

centrech.

Po deseti letech? Není to dlouhá doba?
Jiří Dostál: Popravdě není. Je třeba si uvědomit, že ino-

vace v medicíně jsou přes veškeré marketingové slogany 

nesmírně pomalé. Pokud chcete udělat kvalitní inovaci, 

potřebujete řadu prototypů, potřebujete studie, potře-

bujete dosáhnout složitých schvalovacích postupů a v 

neposlední řadě pak také úhradu ze zdravotního pojiš-

tění. To vše trvá léta. Jde o zdraví pacienta, a to musí 

být zajištěno. Podívejte se, jak nakonec skončili ti, kteří 

se tento systém snažili obejít cestou „fake it, until you 

make it“. Typickým příkladem je dnes padlý startup The-

ranos. To je přesně to, co nechceme. Nevytváříme mar-

ketingový příběh, abychom byli na obálce Forbesu, ale 

reálný nástroj, který se používá v kardiocentrech a který 

posune péči o pacienty na vyšší úroveň.

V jakém jste tedy dnes stadiu?
Jana Volrábová: Jak jsem již předestřela, máme hotový 

finální výrobek, který obdržel všechna schválení, včet-

ně úhrad zdravotními pojišťovnami v ČR a SR. Letos byl 

zahájen grantový projekt – velká multicentrická studie 

zaměřená na využití systému Inntherm. Tento gran-

tový projekt rovněž přispěje k šíření povědomí o Čes-

ké republice a českých inovacích v zahraničí. Systém 

Inntherm jsme také nasadili do běžného komerčního 

provozu. Toto všechno je hezké, ale za největší úspěch 

považujeme dvojité ocenění, které jsme dostali na sou-

těžích startupových firem.

O co šlo?
Jana Volrábová: V roce 2018 a 2019 jsme se zúčastni-

li dvou nejprestižnějších soutěží startupových firem z 

oblasti kardiologie v Izraeli a v USA. V obou soutěžích 

jsme skončili sice pod stupni vítězů, ale byli jsme ve fi-

nále, což bereme jako neuvěřitelný úspěch. To se ještě 

žádné české firmě se zdravotnickou technologií nepo-

dařilo. Výsledkem byl také zájem několika korporací o 

spolupráci na projektu, ale my sami cítíme, že na to ještě 

není vhodná doba. Nejsme v situaci, že bychom nutně 

potřebovali finančního partnera pro další růst. To doká-

žeme sami přes komerční prodej a granty. Chceme, aby 

Inntherm zůstal co nejdéle českým výrobkem. Ano, jsme 

realisté, a víme, že jednou budeme potřebovat silnou 

nadnárodní firmu na expanzi, ale ten čas ještě nenastal.

Jaké jsou vaše další plány?
Jana Volrábová: Pracujeme na schválení FDA, což je 

nutnost pro uvedení systému v  USA, a rozmýšlíme se, 

jak budeme komerčně expandovat do dalších zemí EU. 

Plánujeme další investice a granty na uvedení druhé 

generace výrobku. Ono je to vlastně tak, že už v době 

uvedení aktuální verze na trh musíte pracovat na verzi 

další. Schvalovací proces trvá léta, a tak vám nezbývá 

nic jiného než trvale a systematicky pracovat na vylep-

šení a dalších verzích.

Jaký máte vztah k HC Sparta a proč jste se stali partnery?
Jiří Dostál: Máme v  týmu několik sparťanů a se vším 

respektem k ostatním, v Česku není slavnější hokejový 

tým. Víme, že sparťanská komunita zahrnuje také vý-

znamné osoby českého byznysového prostředí. Právě 

partnerstvím se Spartou bychom „velkým klukům“ chtěli 

ukázat, že existuje ryze česká firma, s ryze českým ka-

pitálem, která dokáže vymyslet a dotáhnout do konce 

revoluční technologie v tak obtížném oboru, jako je in-

tervenční kardiologie.  

Chtěli byste něco popřát našim hráčům?
Oba: Jednoznačně titul českého mistra! 



V OTTOVCE VYROBÍME TÉMĚŘ VŠE, 
CO SI VYMYSLÍTE
OTTOVA TISKÁRNA, KTERÁ JE PARTNEREM HC SPARTA JIŽ CELÉ DESETILETÍ, BYLA ZALOŽENA V ROCE 
1999 A NABÍZÍ VĚTŠINU POLYGRAFICKÝCH SLUŽEB, VČETNĚ VÝROBY JEDINEČNÝCH PAPÍROVÝCH 
TAŠEK A VÝSEKOVÝCH FOREM. „ZÁKAZNÍKŮM NABÍZÍME PŘEDEVŠÍM PROFESIONALITU, MILÝ OSOBNÍ 
PŘÍSTUP A VÍCE NEŽ DVACETILETÉ ZKUŠENOSTI,“ ZDŮRAZŇUJE JEDNATEL SPOLEČNOSTI OTTOVA 
TISKÁRNA MICHAL KUDLÁČEK. 
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Mezi odbornou polygrafickou veřejností je Ottovka 
dobře známá, ale jak byste ji vy sám co nejvýstižněji 
představil? 
Jsme malá firma s rodinnou a pohodovou atmosférou, spo-

lehlivým týmem profesionálů a sídlem v Praze-Malešicích. 

Naší výhodou je zejména dostatečná flexibilita a skuteč-

nost, že vše vyrábíme sami u  nás pod jednou střechou. 

Před zákazníky nic netajíme ani nic nepředstíráme. Děláme 

stále poctivé tiskařské řemeslo, jen s částečnou automa-

tizací a velkým podílem lidské práce, umu a odpovědnosti. 

Několik let vyrábíte ručně papírové tašky na míru zá-
kazníkovi. Laik si proces výroby tohoto produktu mnoh-
dy neumí představit. Je možné se k vám přímo do výroby 
podívat? 
Určitě ano. Zájem zákazníků o prohlídku provozu nás vždy 

těší. V minulém roce, u příležitosti dvacátého výročí firmy, 

jsme uspořádali několik úspěšných dnů otevřených dveří, 

ve kterých budeme pokračovat i  letos na podzim. Je roz-

hodně jen ku prospěchu, když si klient prohlédne naše 

výrobní prostory, seznámí se s  technologiemi, kterými 

disponujeme, uvidí na vlastní oči výrobní procesy, objeví 

naše možnosti a  pronikne tak alespoň částečně do tajů 

polygrafie.

Co se v Ottovce za poslední rok změnilo? 
Na sklonku loňského roku jsme zdvojnásobili produkci 

v digitálním tisku nákupem dalšího tiskového stroje značky 

Xerox, který nám umožnil tisk větších formátů, a tím i pří-

sun nových zákazníků. Také pořízením špičkového lamino-

vacího stroje od společnosti Komfi jsme se velmi výrazně 

posunuli v rychlosti a kvalitě povrchových úprav tiskovin. 

Jsme jediní, kdo tento stroj vlastní, neboť se jedná 

o prototyp tohoto zařízení, a  jsme pyšní, že si společnost 

Komfi pro závěrečné testování laminátoru vybrala právě 

naši tiskárnu.

Máte pro klienty nějakou novinku? 
Nedávno jsme zákazníkům představili náš produktový web 

Tisknu.cz v novém kabátě. Po mnoha letech prošel moder-

nizací a naším záměrem bylo, aby uživatel byl prostřednic-

tvím webu schopen zadat svou poptávku co nejrychleji, 

nejjednodušeji a nejpřesněji. Na základě této přesné po-

ptávky, následně bez dalších zbytečných telefonických či 

písemných dotazů, od nás obdrží relevantní cenovou na-

bídku. Zároveň si zákazník může na našem produktovém 

webu stahovat potřebné šablony a  dozvědět se spoustu 

užitečných i zajímavých informací z oblasti polygrafie.

Co vás osobně v poslední době nejvíce potěšilo? 
V  nejkritičtějším  období koronavirové krize mě potěšil 

vstřícný a loajální přístup některých našich zaměstnanců. 

Pracovně považuji za velmi uspokojivé, že služby  našeho 

výsekového centra využívá stále více i  naše konkurence, 

která mnohdy vlastní výsekové stroje, ale s některými slo-

žitými výseky tiskovin si zkrátka neumí poradit. To myslím 

svědčí také o kvalitě našich pracovníků výseku. Díky na-

šemu laseru na vypalování forem u nás konkurence vyrábí 

současně i výsekové formy.

Jaké jsou vaše plány do blízké budoucnosti? 
V příštím roce plánujeme investovat do nového tiskového 

ofsetového stroje od společnosti KBA, které jsme po ce-

lých dvacet let naší existence v těchto technologiích věrní 

a na kvalitu a spolehlivost jejích strojů nedáme dopustit. Já 

a můj společník nedáme dopustit také na Spartu, a proto 

bychom i v budoucnu rádi pokračovali v partnerství.



POMÁHÁME ZVYŠOVAT KVALITU VÝROBY 
A KONKURENCESCHOPNOST FIREM
JIŽ NĚKOLIK LET JE JEDNÍM Z PARTNERŮ SPARTY SPOLEČNOST FANUC, JAPONSKÝ VÝROBCE PRODUKTŮ 
PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI. FANUC PŘEDSTAVUJE CELOSVĚTOVĚ SYNONYMUM KVALITY A SPO-
LEHLIVOSTI A STEJNÉ HODNOTY SE SNAŽÍ DODÁVAT ZÁKAZNÍKŮM TAKÉ NA ČESKÉM TRHU. ŽLUTÉ PRŮMY-
SLOVÉ ROBOTY, CNC OBRÁBĚCÍ STROJE A ELEKTRICKÉ VSTŘIKOLISY SPOLEČNĚ S CNC ŘÍDICÍMI SYSTÉMY 
JSOU DNES JIŽ STANDARDNÍ VÝBAVOU CELÉ ŘADY ČESKÝCH VÝROBNÍCH SPOLEČNOSTÍ. „V PARTNERSTVÍ 
SE SPARTOU NENÍ NAŠÍ PRIORITOU PROPAGACE NAŠÍ ZNAČKY, I KDYŽ JE TO PŘÍJEMNÝ BONUS, ALE JE TO 
HLAVNĚ PŘÍLEŽITOST SE SETKAT V NEFORMÁLNÍM PROSTŘEDÍ O2 ARENY S NAŠIMI OBCHODNÍMI PARTNERY 
A ZÁKAZNÍKY,“ ŘÍKÁ DANIEL HAVLÍČEK, MARKETINGOVÝ MANAŽER SPOLEČNOSTI.
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Společnost FANUC je významný hráč na poli průmyslo-
vé automatizace, ale neodborné veřejnosti nejsou vaše 
produkty zcela známy. Jaký sortiment přesně nabízíte? 
Společnost FANUC byla založena v roce 1956 Dr. S. Ina-

bou v  Japonsku, který byl průkopníkem vývoje numeric-

kých řídicích systémů pro automatizaci obráběcích stro-

jů. Od založení společnosti po dnešní den uběhla dlouhá 

doba a FANUC je dnes s více než 4,2 milionu CNC systé-

mů a 680 000 průmyslových robotů instalovaných po ce-

lém světě vedoucím globálním výrobcem prostředků pro 

automatizaci výroby. Společnost zaměstnává více než 7 

000 lidí ve všech koutech světa. Třetina zaměstnanců na-

šeho ústředí v Japonsku je zaměstnaná v oblasti výzkumu 

a vývoje, což nám umožňuje neustále přicházet s novými 

či vylepšenými produkty pro automatizaci továren.

Kdo jsou vaši zákazníci?
Naším zákazníkem může být v podstatě kterákoliv výrob-

ní firma, která má zájem zvyšovat kvalitu své výroby či 

potřebuje rozšiřovat výrobu a nedaří se jí sehnat na trhu 

vhodné pracovníky. Obecně řečeno je tahounem průmy-

slové automatizace v  posledních letech automobilový 

průmysl, tedy jak výrobci automobilů, tak celá řada jejich 

subdodavatelů. Ale není to samozřejmě jediné odvětví, 

které automatizuje. Míra automatizace se zvyšuje v potra-

vinářském, farmaceutickém a  logistickém průmyslu. Čili 

naše produkty můžete najít u  velkých firem typu Škoda 

Auto, ale stejně tak u malých rodinných firem produkují-

cích například potraviny.

Předpokládám, že na poli průmyslových robotů a prů-
myslové automatizace obecně panuje jako v  každém 
oboru konkurence. V čem se od ní odlišujete?
Konkurenci samozřejmě máme a u nás je to ještě specific-

ké v tom, že jiné firmy nám konkurují v oblasti průmyslo-

vých robotů, jiné u obráběcích center a vstřikolisů a jiné 

u  CNC řídicích systémů. Technicky jsou dnes produkty 

všech výrobců do určité míry srovnatelné. Co nás odlišuje 

bez ohledu na to, o kterou oblast se jedná, je skutečnost, 

že se naše produkty vyznačují vysokou kvalitou, a hlavně 

dlouhodobou spolehlivostí. Další odlišností je to, že naše 

produkty jsou jednoduše vzájemně propojitelné. To jsou 

faktory, které hrají v  průmyslové výrobě důležitou roli. 

Zvláště spolehlivost našich produktů nám otvírá dveře 

k novým zakázkám jak u stávajících zákazníků, tak u no-

vých. Přece jen, když máte automatizovanou výrobu, kde 

vám jednotlivé komponenty dlouhodobě a bez problémů 

fungují, je to něco jiného, než když musíte neustále řešit 

prostoje ve výrobě kvůli nefunkčnosti výrobní linky.

Jak vlastně vznikne partnerství mezi dodavatelem 
produktů pro průmyslovou automatizaci a  extraligo-
vým hokejovým klubem?
Důvod byl jednoduchý – naši zákazníci. Láhev dobré-

ho vína jako poděkování za spolupráci je fajn, ale když 

je pozvete do nejmodernější haly a na ten nejlepší hokej 

v republice, navíc s veškerým servisem a pohodlím, kte-

ré zázemí haly nabízí, tak je to o něčem jiném. Rádi na-

šim zákazníkům zprostředkováváme různé formy zážitků 

a toto je jeden z nich.

Momentálně registruji vaše logo na billboardech zvou-
cích na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Zname-
ná to, že podporujete i jiné oblasti sportu?
Předně je třeba říci, že náš marketingový rozpočet není 

nafukovací a  v  současné situaci je to složitější než kdy 

předtím. Přesto se v rámci možností snažíme podporovat 

i  jiné sporty. Hokejová Sparta je pro nás v  této oblasti 

spíše výjimka, protože se jedná o  jeden ze dvou nejpo-

pulárnějších sportů v  České republice, přičemž FANUC 

se snaží podporovat spíše menší sporty, třeba zmíněný 

vodní slalom. Dále podporujeme futsalisty Rapidu Ústí 

nad Labem nebo jsme podporovali házenkářky Hodonína.



JE NÁM CTÍ BÝT SOUČÁSTÍ AKCE 
SPARTA VZDÁVÁ HOLD
JEJICH SYSTÉMY CHRÁNÍ PŘED POŽÁRY TISÍCE LIDÍ I MAJETEK VELKÝCH FIREM. SPRINKLER GROUP 
ZÁROVEŇ STARTUJE UŽ ŠESTOU SEZONU JAKO PARTNER SPARTY. „JSME SPARŤANI, ZA PĚT LET JSME 
VYNECHALI MAXIMÁLNĚ TŘI ZÁPASY,“ ŘÍKÁ JEDNATEL SPOLEČNOSTI IVAN OSVALD. 
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Realizace hasicích zařízení připravujete pro běžné lidi, 
menší firmy i obří haly. Která byla vaše dosud největší 
realizace? 
Obří haly společnosti Nexen, zabývající se výrobou a vý-

vojem pneumatik. Naše systémy chrání také lakovny třetí 

generace v mladoboleslavské Škodě Auto. 

V čem jsou tyto „obří“ realizace specifické? 
Hlavně objemem. V naší společnosti jsou měřítkem takzva-

né sprinklery, tedy počet namontovaných hasicích zaří-

zení. Možná je znáte, takové ampule pod stropem, které 

v případě, že zaregistrují kouř, prasknou. V tu chvíli začnou 

lokalizovat nebo přímo hasit vznikající požár. U takto vel-

kých hal jich bývá až čtyřicet tisíc. Tyto velké zakázky jsou 

pak specifické samozřejmě také po finanční stránce. 

Které hasicí prostředky se u  těchto velkých hal vyu-
žívají? 
Všechny dostupné, jak vodové, tak i plynové a pěnové. 

Mluví do instalace systémů i samotní hasiči? 
Nestává se to často, spíše zástupci pojišťoven, kteří se 

ale podílejí zejména na inovacích. Také oni mají velký zá-

jem na předcházení požárům. Bohužel není ochrana po-

mocí sprinklerů legislativně povinná.  

Kolika požárům vaše systémy ročně zabrání? 
Přesná čísla nemáme, statistiky si vedou spíše hasiči, ale 

samozřejmě už několika požárům zabránily. Jsme rádi, že 

v místech, kde jsme náš systém instalovali, nehoří. A když už 

teoreticky začne, rychle se vznikající problém podaří pod-

chytit. Sprinklery mají velikou úspěšnost, na 99,9 procenta 

dokážou vznikající požár uhasit nebo rychle lokalizovat. 

Jak si vedete na českém trhu? 
Objemově a finančně jsme se dostali mezi pět největších 

a nejlepších specializovaných firem v České republice ve 

zhruba dvacetičlenné konkurenci. 

Se Spartou startujete již šestou sezonu…
V  kontaktu jsme ale byli už v  dobách, kdy Sparta hrála 

v  Holešovicích. Když se stavěla O2 arena, působil jsem 

v  jiné společnosti, ale podílel se na instalaci i  zde. Do-

konce myslím, že jsem stál jako první na prvním ledě v O2 

areně – ve čtyři ráno jsme finalizovali montáž a ledaři v tu 

chvíli led dokončili. Stál jsem na něm dříve než tehdejší 

papaláši. (smích) 

Hrála roli ve vašem partnerství se Spartou také právě 
moderní O2 arena? 
Vstupem Sparty do O2 areny bylo jasné, že partnerství 

dává smysl. Tato hala přináší obrovské množství možnos-

tí jak ohledně sledování hokeje, tak zázemí pro partnery. 

Logo v O2 areně je určitě mnohem lépe vidět než ve staré 

hale, visibilita je na úplně jiné úrovni. 

Přineslo vám partnerství se Spartou nové zakázky? 
Jednoznačně, naposledy třeba se skupinou Kaprain, s níž 

začínáme úzce spolupracovat. Jsem za to moc rád. 

Chodíte často na zápasy? 
Na všechny zápasy! Jestli jsme za posledních pět let 

vynechali dva až tři zápasy, je to hodně. Hokej je pro 

nás na prvním místě, pak organizujeme další život. 

Jsme fanoušci Sparty. Koho jiného bychom pak měli 

podporovat? 

Jaký je váš nejlepší zážitek spojený se Spartou? 
V  poslední sezoně jsem si ohromně užil zápas s  Kome-

tou Brno, kdy jsme otočili stav z  1:4 na 5:4 v posledních 

sekundách zápasu. 

Každý rok jste jedním z partnerů akce Sparta vzdává 
hold. Jak tuto tradici vnímáte? 
Velice prestižně, je to perfektní akce. Máme blízko k ha-

sičům, chtěli jsme jim dát najevo, že je rádi podpoříme, 

protože si moc vážíme jejich práce. 



PŘEDPRODEJ NA WWW.TICKETPORTAL.CZ, V SÍTI TICKETPORTAL, 
WWW.TICKETMASTER.CZ A ZÁKAZNICKÉM CENTRU HC SPARTA PRAHA V O2 ARENĚ.

GENER ÁLNÍ PARTNER

DOMÁCÍ UTKÁNÍ 2020/2021

NE 20. ZÁŘÍ
15:00 HOD.

NE 27. ZÁŘÍ
16:00 HOD.

PÁ 2. ŘÍJNA
18:30 HOD.

PÁ 9. ŘÍJNA
18:30 HOD.

NE 18. ŘÍJNA
16:00 HOD.

NE 25. ŘÍJNA
16:00 HOD.

ÚT 20. ŘÍJNA
18:30 HOD.

PÁ 30. ŘÍJNA
18:30 HOD.

ST 11. LISTOPADU
18:30 HOD.

NE 15. LISTOPADU
16:00 HOD.

NE 22. LISTOPADU
16:00 HOD.

NE 29. LISTOPADU
16:00 HOD.


