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V Hradc Králové u Ve]kého náméstlnaprot katedrá
.s "le oDU'"d-o'oun ra.léAr ]é doorpnápsAntonín Pétroí [4isto, kde ztruh/ářské dilnV
Vzn]kla dilna k avííncká a kde bylseslaven pfvnl

koncertni k avir V Čecháclr
Antonín Petroí pocháŽe z lruh ářské Íodiny. od mala
poínáhal tatlnkovi V díně, a proto se rozhodl Že
bude tIL]hlářem]akojeho otec Jeho prvnípracj jako

VyLrčeného truhláře' byo
opravl knrchlu v kostete,

Jak na váše rozhodnutí zachránit fjrmu zareago.

valtatínek?

Začátky byy hodně těŽké' Muse jsme sik sÓbě
s táloLr najit ceslu, abychorn sé Vzájenrně respeklo
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když]sem]ého dceía' musínr lam nejdříV něco do_
kázat Zača a ]sem pracovat

oddělenj propágace opÍoli
sVému poslu Ve íármacj
jsenr k]esla na třeiinový pat
s::
; lrlro r.1;pslr;lq.
Ta práce m by a Vlaslně
,.:;r,-it:t.it j
Iltr:it o
ne]bliŽšl proloŽe market n9
V Cechách. Byl pevně
a prcpagace se Ve Íarmacii
rozhodnut Že se pláVě U
dě|á dnes a denně' Dodnes
nich V díně budoL] stavěi klavíry
s pamatu]i jak mi na stŮ házé íakiury a Wčital mi
shodou oko noslimě AntonlnůVstÚc JoseíHetz_
Že strašně Utrácim za propaqac a Že taklrlé se to
ma|' Ve Vídn di nU na stavbu k aVÍŮ U něho sc
pak Antonin Vyuč lstavte enr klavirur Po pěiileleclr
U slrice od]e|]eště na dva roky do Německa, abV
Kdy se jeho názorzměnil?
d 'o'álo"li _.J$ro.' u ló|.oÓ > 'o' .L'Ól Ló
Kd.7
kde m mo iiné objevil
sta']í klavi. Anioninov se
nalo] k za ib l Že si iek],
ploč ho nevyrábět itady
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KaŽdý otec čeká na lo, áŽ předá sVé řemes o svou
ÍirÍÍusynov] Co kdyŽ má a e dVě dcery?A bLrdoL]
chiit nést dá]]eho iméno? Před dů eŽiiým rozhodnu_
tim slá] V roce 1999 i tailnek ZUzany Petrofové' ktelá
s námi Vzponrina a'.

Taiinek prVat Žova iovárnu osm ]et a Ve i]ná]e
io dopadlo lak' Že]sme dostalipřiznané ]en 4 %
V resttL]cia zbytek továrnyjsrne simuse] koL]pt.A
to byiVe ký záVazek' Jednoho dne s nás se seslrou
taflnek zavo]al a řekl nárn Že mu muslÍne pomoc.
Poklrd nebLrdou pokračovate é buc]e mlrset továÍru
prodal Na rozhodnulí]snre měly leden rok BV]oto
těŽké rozhodování, protoŽejá ]sem miiova a falrŤa_
c i a Ž]a timto obolem' Ve kterém ]sem s bL]dova a
úspěšnou ka.éÍu'Věděla jsem a|e, Že V iorŤ tálu
plostě nernŮžL] nechat' VŽdyt ce]ý ŽVotjsme Žil lím,
Žé ]ednoLr blde továrna naše Říkaia jsem s], Že
Vzh edem k naš m předkům a k lradic by byla Ve ká
škoda kdyby se továÍrra prodala nebo zavřelá

TěŽlo 5e z loho da L]lec IdyzseJmén!]ele]alo
!ýrobeL Jméno 7.V:7l' é
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A byl pak spokojený?
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Nemá tendénci ited'zasahovat do Vašípráce,

vedenífiImy?

Ze začátku do moií práce hodně zasahova Dneska
LrŽ moc ne, protoŽé Vdí Že se daií a
]soLr Výs edky.
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Vá nás to dá Ve Vývo] nových pian

Kdo byl V začátcích Vedení firmy Vašínejvětšíoporou?
Určtě mU]manŽe PřestoŽe ]e lékař tak má pragmat cké a reáL|é

uvaŽovánía zajimá ho ekonom e NazačátkubyodJeŽ1épodi
Valse na reá ný slav írmy. abych moh a Všem rozdalspo ečné
noly Ale ia hlavni pláce pak byla sanrozie]mě na mě' Na]ít s
nový manaqemen1 3 postupně í rmLr přebudovai
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Kde berete inspiracina novévýrobky, na noVé hudební
nástroje?
Urč]tě z lrh! protoŽ'. Vnirnárne to co chce zákaznik ]aké jsoLr
polieby p ánistŮ Ne]enom proíes oná nich hráčůa e těch, kteii

I

majl klavlr Lrrčen pÍo poŽjtek domú'
Také sjed!]eme co se odehráVá V naš] branŽi, co dě á konkUren
ce. ŠéíVýVojenel]stále]ezdi po Ve etrzlclr a odborných konferen
cich a sbirá poznalky' P ano ]€ sloŽeno ze 7000 souóástek a je
io ponrěrně konŽerva1ivni Výrobek lnovace isoLr s ce moŽné a e
]enorn do určitémíry' Ne]soLr to T techno ogie Tedy h edáme ces_
1U, aby nový Výrobek by V něčefi inovat]Vnl, a]e aby to na druhoLr
stranLr neuraz o an] pÍoíes onálniho hráče

Jakáje nejatraktiVnější - nejžádánějšíbarva klaVíru?

U profes onálnich k]avir stŮ na koncertnlch pÓd ích ]e to ]edno

_": ě:e d Ce -l"'; loop1. po.'é
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]ednoLr dě a nástro], který by S povrchovou úprcVou hná]é me'

la ízy se klerou lenkrái]ezd lo]en deset nreÍcedesŮ a náŠ]eden
kus K avi. byl klásný a e t hráč na io koLrk a řek Že to něják
nelrra]e. protoŽe ]e to hnědý Psychoogieapoc1znamenáLr

pÍoÍesonáústrašně moc chtě]imitVše radě] sia|dad|] aby]e
toner!š o' Vý] nrky se a e na dol], ted smenapřlkaddoFrance
dě al deset kolskŮ V eskiJ' V baruě Červená Ferrar. Na Ukrajinu
roo1 .J'í'_áoolo,-l noa'o- c r l' l

pomáha]i nám a my Žase na op átku pomáhánré i m' Ne]m adŠim
čeSkým pianislo! se kterým ]Ž éta spolupíacu]eme ]e 17lelý l'la
lyáš NoVák. V lěchto dnech se Vraci z Činy ze 14denniho tLrrné
kde zastupova PETRoFa a prezentoval naŠe nástro]e Koncerlo
Va V pět Velkých činskýclr nrěstech a sVé iurné zakonč Ve kým
konceřtem na mezináÍodníPEÍRoF sotltěŽ ve městě Chanq sha.
kde záÍoveň Vyučova ma é dětj formou pracovn]ch Workshopi
Stá y iarn na nějfronlu a on ]e podporova V motVaci k tomu' aby

Vic rosie popiáVka po biýclr nástro]ich'
VlV na b.aryu má lellolum Napřlkad směIem na Východ
Rusko, clna, Jáponsko.lam rnaji strcšně rád styl bílélro rokoka
z acený a zdobený kdeŽ1o snrěrem na sever]ako Holandsko
Norsko ta'n ma]i radějistrohý. m nirna stcký design Do běŽných
nteriérŮ ]sou ob lbené baíVy ořeclrU' dt]biJ nebo iřešně speciá nl
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Z těch zahran čnich soLrčasně Ž icich' e to napřík ad AusiÍalan
David HeÍgott' N4oŽná b!dete znát flm Sh ne z 90 et' oceněný
něko ka oscary' kteli popisujejelro Živol i bo] s nernoc] se sch
zofren i která ! něho prop!k a př nahráVánl Rachmaninova' Da
Vid má rád p ana PETRoF' lakŽe s]iedno takové koup VAustrá ii
Vybra s to ne de ši, kter;'v showíoom! mě . a lak ml]seli doma
proboural zed, aby se ] m tam ien koncertnl k aV]r VúbécVešel
V rámci evlopského tLrÍné při]e i s manŽelkou k nám do PETRo
Fu' lúLrse a ]sem nechat nastoLrp l ce olr ÍabÍ ku a on Všern poda
ruce a řekl Že ] m gíalu Lrje, Že dě a]ítakové krásné nástro]e' Také
zmínim ]nréno R charda C aydermana, plo kteréhojsme děalj
Ža1é pjano s monograrnern a mo_
mentálnějjž 2x VystLrpova v Praze
s naŠínrnovým ANT PETRoFEL]

Jakého oceněnísi osobně nejvíce vážíte?

Ne]Větši radost mám. kdyŽ skonóí koncert, pjan sta se !káni,
Všichn m! teskaji, on ukáŽe na naše p ano a srněrem k němu se
Lrkloni' To ]e největší a ne]b Žši oceněni naši práce pÍotoŽe V 1!
chvíi Víte, Že to má ce é smys '
Samozře]mě Sitaky povaŽu]u Všech meda ] a oceněni, kteíé
]sem během svého ŽVota ziska a Například V loce 2012 to bylo
oceněni Podnikate ka roku' etos tlu ManáŽerka rokU 2014 a dále
napřlk ad tiiu V kategori lradice V pÍo eklu Český Goodw 2015
Ber! to a e nejen jako mo]e oceněni,
a e iako oceněníprc celou írmLr
Na Východě V Rusku nebo Čině
TRocHATÉ sTATIsTlKY
cliautor]ty a Vyznamenáni pro ně
má svou obchodni hodnotu' Hodně
KlaVÍ se skládá ze 7000 soL]Částek
pro ně znamená' Že Vám gratu ova
Výroba jednoho p]anina tryá zhruba 6 měsicú
prez dent a pŮlka V ády.

kaviru pak 9_12 nrěslcú
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Kdo ze slavných českých osob_
nos{ídnes hraje na vaše klavíry?
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an stka J tka ČeclroVá'

A co zahlaničníumělci? VŽpomenete na některé?
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pozměn t svou techno ogii' Pro mnoho di]e ko!pě klavir! celoŽi
Votní nvestjc] a c]rfě]i, aby zapad přesně do ieich nteriéru'

Ko em sebe máme spousiu piátei.
m!z kantLr kteii nosl naŠÉ]nréno a

NejdraŽši klavir značky ANToNiN PETRoF sto]i

,1'5 milonu korun a váŽípřes pú tLrny

Největší ne]de ši koncertni klavir PETROF
Mistral měř] bezmá a 3 metry

Ročně opLrsti
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Čímse odlišujeté od konkurence?
KdyŽ si pro]dete našíVýrobou, zisii
le, Že 80 % soLrČástek kieré potřeb!
]ete k seslaveníkavíru čipan na, se
dě á Lr nás na dvoře Zbytek se musi
samozřeimě koupt protoŽe nenrá
me s éVárn!, meclraniky atd Tím,
Že sjto mÚŽeme dělal sam máme

u
lirob!

p ně pod kontro oU a múŽerne do procesLl VýrobY kdvkoliv
šU]e od konk!rence, plotoŽe v dneŠnidobě

zasáhnoui To nás od

]e řada VýrobcL]] polze moniáŽni di]nou' Kromě VýIoby nás odlšu e
zVL]k E des gn' Jsme známí pro svn] romanncký zV!k Zákaznlci
říkaií Že naše nástroje s ninr Spo lpracLrjl ]ako když Ínajiduši

Romantické tóny?

Je lo charakternaŠich nástroiŮ To ]ak ]e postavíle. jaký materá
a techno og zvo ite ZVLrk se pak dotvářl ntonací Ve íiná e ]so!
ne]d úieŽitější ta kladlvka s p stí kierá se pak rŮzně opracováva]l
aby daná stÍLrna spráVně znéla' Nástroj pi]de k n1onérov ,h !
clrý' Teprve opÍacovánim plst na k adivkách se Vy1voři zvuk V
teto ob]ast se ne!stále školime a snaŽínre se poLrŽlvat |y nejepší
techrlologie, abychom s ien romant cký zVUk udrŽeli aby se nám

Dnes sé značka PETRoF schovává i zá jiné značky' Proč?
Pro činský tlh VyUŽiVáme z|ačky RÓs er' SchoŽe' Weinbaclr
V podstaiě jde o doplněk dÍahélro PETRoFa Na nástro]iclr je a e
napsáno Že]de oznaČku, která palřipod PETROF Brand Famiiy'

\a základě poskytnulé cence se
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tace a pod našim dozorem'

na trlrU VyrobíroČnědalších
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Čeká nás nějaká novinka? PrczladíÍeji?
Přjšti rok V dUbn! se chystáme na mez národni Ve etrh Ve Frank

íLrrtu nad
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kde budeme prezentovat náš nový násiro],

t, ^\ToNiN o ooE

Puide o nejvyšši an no Vyrobené V Evropě s novou Žesi enou
konslrukci, Čeínés Vysokým leskem Tam' kam se prostorově
neveide kříd]o b!de tohle p an no náhradni Vo bou
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píáce
Za ne]Větší relax však povaŽui hoLlbařeni Jsenr sclropna
V 6 hodi| ráno Vyrazt s nÚšia kosoLr na Vysoč nU' protoŽe lam
rostoL]' KdyŽjsem ]ednomu anrerckémLr paťtnerov Vysvět ova]a,
V k idu.

mi to nastartoval se a př]ít c]o

1c'o Do.o' ' é'-é' _1' é
'"! ' hod l 'o'"l
kres a.]akje rozeznat. Sblratá rozeznávat hoLrbV mě na!č]á
r oló odoi 'a' |Vo'e oao|'' d
1" d ol
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dneška Čerpám Ta Íně nauči]a Všeclrno
lv]áte nějaké své nesplněné

sny?

AbsolVoVE|a isem sedm etlrUdebniškoy Tenklát mě io
Vúbec nebav o á bylo lo pro mě hrozný L]trpení. Schvá ně
isem
zapomlna a noty v tro ejbLrse, abych tam nemuse a Ted mě mrzl.
Že jsem vice necvič a Takže až budu V dichod! tak na lo piano
konečně Začn! pořádně hrát'
N/]ám

Budeté mít V rodině pokračovatele rodinné Íírmy?
ano Dcera. té ie 23 ei m] !ž ied'hodně ponrá]-]á a naši
zák.znicii uŽ zna]íz hudebnich VelétrhŮ kam společnějezd]me
Vystavovat naše piana' PráVě končíVysokou školLr V PÍaze se
zaměřením na mez]národní obchod.
synov se Veímě také hrozně libi U piana se rnu lbiháVně
ten vn třek Pořád chce odstro]ovai ty Vrchnideskya clrce Vc]ět,
]ak se hýboL]la kladlvka' kdyŽ se Žalrraie na k áVes! Tohojako
pět etého zaiímá nejvíc V tlrh]e chvi s a]e Vzaldo hlavy Že bude
ochÉnka prezidenta (směje se)
Tak snad

co by na to Vše řeklVáš prapradědeček, zakladatel firmy?
Na io se ptám časlo UŽjenproto'Žerni]ehoobrczVsiVkance_
ái, a tak]sem pod jeho neL]Stá ým dozorem Doba se stlašně po_

sUnUla a zákaznik se dnes také choVá ] nak Zača i]sme dobývat
cínu a plodukovat tarn idalŠíznačkyPřenáŠínre ]eho know_how
daleko od Evropy. Určitě by s řek ,'Píočne? KdvŽ zákaznik chce
qo. r -"' oo
p'o lepo' dÍ
"r
" rorAe co by skutečně řek, se UŽ n kdy nedozvirn

:,:
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Jakýjé Váš recept na únavu? Jak relaxujete?
a']ám ráda Úp ně běŽné Věc]'

kdyŽ se s'ně]eme sle]ným Věcem nebo spo ! ]deme na Výet'

stači m kdyŽisem dorna s rodinou'

P

o

