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S Ing. Vlastimilem Chládkem o maratonu Ïivota

Obdiv si ov‰em zasluhuje také samotná 
osobnost pana Chládka, pfiedev‰ím pak jeho
cílevûdomost a houÏevnatost, s jakou napl-
Àuje svou profesní kariéru i osobní Ïivot.
V minulém reÏimu pracoval ve státním pod-
niku Dopravní stavby Brno; po roce 1990
mu majitelé, ktefií tuto firmu zprivatizovali,
nabídli manaÏersk˘ post za velmi slu‰n˘
plat. Pan Chládek nabídku odmítl a od nuly
spoluzaloÏil vlastní firmu – Dopravní stavby
Praha, která se nakonec transformovala do
Dopravních staveb Brno, kde je dnes pan
Chládek fieditelem a vût‰inov˘m vlastníkem.

Se stejnou dÛsledností se vûnuje i sv˘m
koníãkÛm. Bûhem leto‰ního ãervence absol-
voval pomysln˘ maraton ve sv˘ch oblíben˘ch
sportovních disciplínách. Nejprve s nûkolika
kamarády vyrazil na horsk˘ch kolech na trasu
dlouhou 190 km; vyjeli ráno o pÛl osmé od
hotelu Vista v Dolní Moravû pod Kralick˘m
SnûÏníkem, pokraãovali pfies Hanu‰ovice, vy-
‰lápli na Pradûd a dále pfies Uniãov, Litovelské
Pomoraví a Drahanskou vrchovinu do
Krasové, kam dorazili v 19 hodin. Dal‰í ãástí
byl turnaj Bowling NONSTOP 24 hodin, kte-
r˘ se konal v Blansku na Zámecké s˘pce; pan
Chládek o této akci hovofií spí‰e jako o spole-
ãensko-sportovní záleÏitosti. Následoval
Mezinárodní festival ‰achu a her Czech Open
v Pardubicích, kde se úãastnil bleskového ma-
ratonu. Ten se hrál také 24 hodin; za tuto dobu
Vlastík Chládek absolvoval 120 ‰achov˘ch
partii, mezi kter˘mi byla nejdel‰í pfiestávka
10 minut.

Pane Chládku, pocházíte z v˘chodních
âech, fiídíte stavební firmu v Brnû,
v Blansku máte hotel a bydlíte
v Moravském krasu. Je Va‰e Ïivotní drá-
ha také tak rozmanitá?

Staãí struãnû? Narodil jsem se
v Letohradû; jednoho dne jsem pomyslnû
stál na vlakovém nádraÏí v Ústí nad Orlicí
a rozhodoval se, jestli mám jet na pfiijímací
zkou‰ky na vysokou ‰kolu do Prahy, nebo
do Brna. Snad díky zeleni zvítûzilo Brno,
kde jsem vystudoval Vysokou ‰kolu sta-
vební a bûhem studií se také oÏenil.
Pozdûji, uÏ v zamûstnání, na dovolené,
jsem se v noci probudil a zjistil, Ïe manÏel-
ka pláãe; fiekla mi, Ïe se jí zdál krásn˘ sen,
Ïe bydlíme v chalupû s nádhernou zahra-

dou, kde po zele-
ném trávníku  bûhá
na‰e malé dítû.
Plakala proto, Ïe jí
bylo líto, Ïe takové
bydlení nemáme.
Bylo to v roce
1987; po návratu
z dovolené jsem si
podal Ïádost na za-
hraniãní práci a od-
jel do Libye, kde
jsme v saharské
pou‰ti stavûli silni-
ce. Za vydûlané pe-
níze jsme koupili
chalupu v Krasové,
kde dodnes Ïijeme.

Velmi intenzív-
nû se vûnujete
hned tfiem spor-
tÛm; napfiíklad 
ujet bûhem jedno-
ho dne 190 km na
horském kole není
zrovna rekreaãní
v˘kon; urãitû Vás tyto koníãky stojí mnoho
úsilí a energie. Co Vám naopak dávají?

Dávají mimo jiné dobr˘ pocit, Ïe to do-
káÏu – a to není málo. Na sklonku pracov-
ní kariéry si ãlovûk mÛÏe za peníze dopfiát
mnoho vûcí. Ale ten hfiejiv˘ pocit, kdyÏ
dokáÏu vlastními silami splnit mimofiádn˘
cíl, ten se koupit nedá. 

Jste biker, hráã bowlingu a ‰achista –
ãím Vás tyto sporty zaujaly?

VyjíÏìky na kole, zvlá‰È pokud se jedná
o cesty pfiírodou, dokáÏí skloubit fyzické
vypûtí s psychickou pohodou.

Bowling vyÏaduje urãitou zdatnost, sou-
stfiedûní a navíc je to velmi spoleãenská
hra, která umoÏÀuje b˘t ve styku s mnoha
zajímav˘mi lidmi a s mnoha kamarády.

·achy jsem zaãal hrát uÏ v dûtství, je to hra
s jasnû dan˘mi, jednoduch˘mi pravidly. ·a-
chy vyÏadují mimo jiné pfiedvídavost, sou-
stfiedûní, pfiipravenost a také plné nasazení 
intelektu. Nûkdy se mi zdá, Ïe v‰echno na
svûtû je ‰achová partie – pokusit se získat dív-

ku, vybojovat zakázku, zvládnout sloÏitá jed-
nání. VÏdy musíte dobfie zváÏit, zda nûco 
obûtovat, zda vyãkávat ãi nasadit prudk˘ atak.

Dokonalost ‰achÛ spoãívá právû vminimu pra-
videl, která navíc nelze nijak obejít. Nemohu ne-
poznamenat a nevyjádfiit jeden ze sv c̆h vtípkÛ -
kdyby ‰achová pravidla zaãala spravovat EU, tak
nelze vylouãit, Ïe by úfiedníci napfiíklad napsali:
„Vurãitém pfiípadû, viz pfiíruãka ta a ta, mÛÏe kÛÀ
skákat  jako dáma...”

Zfiejmû nepatfiíte k obdivovatelÛm 
úfiedníkÛ z Bruselu...

Myslím si, Ïe Evropská unie ve své sou-
ãasné podobû je zlo, které rozvrací Evropu,
její ekonomiku. UÏ jsem kdesi psal, Ïe ve
spojení s EU povaÏuji v˘raz „dotace” za
nejsprost‰í slovo, které znám. Dotace ne-
skonale deformují pfiirozené trÏní prostfiedí,
vytváfií pfiíleÏitost ke korupci a zbyteãn˘m
nákladÛm. Za komunismu mnû pfiipadalo
divné, Ïe jsme na konci roku museli utratit
pfiidûlené finance, protoÏe by se do pfií‰tího
roku nepfievedly. Mûl jsem radost, Ïe tyto
nesmysly s érou socialismu skonãí.

Konkrétnû toto se v‰ak nezlep‰ilo. Pfiipadá
mi, Ïe dotace se utrácí jen pro to, aby se nû-
jak utratily. Tu se nesystémovû a nepro-
my‰lenû dotuje to, jindy ono. Myslím, Ïe
z dotaãní koruny se smysluplnû investuje
tak dvacetník. Kde je napfiíklad, kdyÏ jsme
na okrese Blansko, projekt na R43...? Ano,
to by byla smysluplná dotace.  Ale takhle
kriticky bych mohl mluvit dlouhé hodiny. 

Co fiíkáte na problém migrantÛ
z Afriky?

K migrantÛm z Afriky jsem velmi kritick .̆
Myslím si, Ïe nejvût‰í riziko spoãívá vtom, Ïe oni
se nechtûjí asimilovat a pfiijmout na‰i kulturu, ale
naopak pfiiná‰í zpÛsob Ïivota regulovan  ̆ jejich
náboÏenstvím a jeho pravidly, kter̆  je nesluãitel-
n  ̆s na‰í kulturou, podle které Ïijeme bezmála
dva tisíce let. MoÏná je dobré si uvûdomit, Ïe mi-
granty (pracující) u nás máme. Vietnamci,
Ukrajinci… anûjak se snimi shodneme. Myslím
si, Ïe nejménû 85 % národa migranty zAfriky ne-
chce. Fascinuje mû, jak v televizi „rozumní a roz-
váÏní” komentátofii a intelektuálové vysvûtlují,
jak my, obyãejní obãané, se hroznû m l̆íme.
Pracoval jsem v Libyi, vnímal jsem spokojenou
zemi, spokojené obãany a jasnû dan  ̆fiád. Po zá-
sahu USA a Evropy, po zabití Kaddáfího, jiÏ
Libye vpodstatû neexistuje. Tím zmizela pfiiroze-
ná hranice mezi Evropou a migranty, a teì je to
tedy tak, jak to je. Kdyby alespoÀ politici pfiiznali
chybu, pfiiznali, jak moc se m l̆ili ve svém odha-
du. ·kody, jeÏ napáchali, jsou nevratné. 

Podobnû to vnímám s Ukrajinou. „Heco-
váním” na Majdanu vznikla v˘bu‰ná situa-
ce. Ale pfiece bylo naprosto zfiejmé, Ïe Rus
(nikoliv Putin) prostû nepfiipustí základny
USA a EU na Krymu. Ale to by byla dlou-
há diskuze.

Já jsem rád, Ïe se mohu na závûr aktivního
Ïivota vûnovat sv˘m zájmÛm a rodinû. Av‰ak
mlad‰í generaci nezávidím; problémy kolem
nás skuteãnû narÛstají.

Pane Chládku, dûkuji za rozhovor.
Maratonsk  ̆ bûh je dlouh  ̆42 kilometrÛ, Vy
jste se rozhodl podávat vrcholné v˘kony na
del‰í trase - po cel  ̆Ïivot. Pfieji Vám hodnû
dal‰ích úspûchÛ a radostí.

Petr Hanáãek
Foto: archiv Ing. Chládka

Vlastík Chládek se na svém blogu pfiedstavuje jako fieditel Dopravních staveb Brno, milovník ‰achÛ, bowlingu, cyklistiky a spoluautor knihy Gens una
sumus. Nutno dodat, Ïe je také majitelem Zámecké s˘pky v Blansku, kde kromû restaurace a hotelu je i prestiÏní bowlingová restaurace a v hotelu ne-
chybí ani atraktivní „‰achové” poschodí. ZpÛsob, jak˘m byla provedena rekonstrukce historické budovy v centru mûsta, si urãitû zaslouÏí obdiv. 
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LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o. pfiijme pracovníka do trvalého pracovního pomûru 

Pro v‰echny profese nabízíme: - pracovní pomûr na dobu neurãitou - zamûstnanecké benefity
- moÏnost vzdûlávání v ‰iroké nabídce jazykov˘ch a odborn˘ch kurzÛ

REFERENT/KA PRODEJE Odborné pfiedpoklady: - S· vzdûlání
- znalost NJ slovem a písmem, AJ v˘hodou
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PRACOVNÍK LISOVNY
OBSLUHA CNC OHRA≈OVACÍCH 
LISÒ
Kontakt: p. Jan BroÏek, tel.: 516 487 772, 
e-mail: honza.brozek@lsletovice.cz

OBSLUHA CNC OBRÁBùCÍCH 
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SOUSTRUÎNÍK * FRÉZA¤
Kontakt: p. Bedfiich Baãovsk˘, tel.: 516 487 750, e-mail: bedrich.bacovsky@lsletovice.cz

SVÁ¤Eâ 
Kontakt: p. Pavel Fleischlinger, tel.: 603 816 684, e-mail pavel.fleischlinger@lsletovice.cz

Ing. Vlastimil Chládek.


