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má dáti – dal
tomáše kašpara:

cesta 
proti moci,
nemoci
i bezmoci
Brzdí Vás nepříjemný pocit, že cesta, pro kterou 
Byste se rádi rozhodli, je Vlastně riskantní? 
a položili jste si také otázku, co nejhoršího 
se Vám může stát? unikátní deVeloper tomÁŠ 
kaŠPar měl dVakrát V sázce málem holý žiVot.
„to Víte, že jsem se skoro po...,” usmíVá se upřímně, 
„ale taky jsem se přesVědčil, že co mě nezaBije, 
to mě opraVdu posílí.” 
pokaždé, když měl pocit, že o něco přichází, něco 
Ve skutečnosti dostáVal. tyto zkušenosti později 
zúročil k Velkému úspěchu Ve sVém oBoru.
dejme tedy kolu času zpětný chod, projděme si 
jeho minulost a průBěžně si ukazujme, že každé 
„má dáti“ V žiVotě míVá i sVé „dal″.
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Sametová revoluce. Tak se předání politické moci v roce 1989 
začalo říkat ve chvíli, kdy už všichni věděli, že totalitní režim 
po čtyřiceti letech dobrovolně opustí veslo, aniž by padl jediný 
výstřel, jediný život za oběť. 
Jenže v prvních dnech, když zbití studenti vyhlásili protestní 
stávku a komunistická vláda na svém zasedání rozhodovala, 
zda na potlačení drzého odporu použije ozbrojenou armádu, 
to nevěděl nikdo.
Bylo pondělní ráno 20. listopadu 1989 a jednadvacetiletý stu-
dent Tomáš Kašpar vylepoval před stavební fakultou Českého 
vysokého učení technického informační letáky, které sám celý 
víkend psal. Stálo na nich: Vstupujeme do studentské stávky. 
„V pátek 17. listopadu, kdy nás bila státní policie na Národní 
třídě, jsem se ještě tak nebál. Tam nás byly tisíce a v davu se 
lépe schováte. Ale tady před fakultou jsem najednou byl sám. 
Když jsem pak vstoupil do školy a přes zavřené dveře viděl, 
co všechno jsem polepil, sevřel se mi žaludek strachy.“
Na svět přišel za paradoxních okolností. Rodiče, frustrovaní 
od měnové reformy v padesátých letech, si Tomáše rozhodli 
„pořídit“ zkraje roku 1968, kdy v zemi svítalo na svobodné 
časy. Jenže než se dítě narodilo, bylo Československo obsa-
zené tanky zahraničních armád a začala naopak tuhá doba. 
„Moji rodiče nechtěli vstoupit do komunistické strany, a to se 
neodpouštělo. V odvetu jsem nemohl studovat to, co jsem chtěl, 
jedině stavárnu. A protože ta byla největší fakultou ČVUT, stal 
jsem se v listopadu 1989 mluvčím stávkového výboru. To zna-
menalo, že jsem každé ráno shromažďoval studenty na scho-
dech před školou a informoval je, co se bude dít. Myslel jsem, 
že tím nemám co ztratit, ale to jsem se mýlil.“
Hned v prvních revolučních dnech zasedl nejvyšší orgán Ko- 
munistické strany Československa. Jediná strana, která před-
stavovala veškerou státní moc a nenáviděla vzdor, na ústřed-
ním výboru jednala o tom, jak proti neposlušným studentům 
zasáhnout. „Na ten den nezapomenu. Najednou mě vyhledal 
jeden z profesorů a řekl mi: ,Jdu z ústředního výboru, kde se 
právě teď řeší návrh ministra obrany – generála Václavíka. 
Ten prohlásil, že chce použít armádu, policii a Lidové mi- 
lice, a když bude třeba, i vojenská letadla. Doslova řekl: 
Co půjde, postřílíme; co nepostřílíme, pozavíráme. Milice 
jsou mobilizované za Prahou. Pojďme do nich, soudruzi!“ 
popisuje Tomáš Kašpar okamžik, kdy mu poskočilo srdce. 
„Lidové milice byly to nejhorší, co si můžete představit. Běžní 
vojáci jednají na rozkaz, z povinnosti, ale milice byly občan-
ská armáda, složená z civilních lidí nakloněných režimu, 
ochotných dobrovolně možná i střílet do krajanů...“  

Přiznává, že tehdy se mu podlomila kolena. „V minutě se 
mi před očima přehrál film Skřivánci na niti – jen se 
mnou v hlavní roli. Víte, něco jiného je nesmět dě- 
lat školu nebo práci, kterou byste si přáli, a zažít 
čistou komunistickou šikanu, kdy pokud Vás neza-
bijí, živoříte jako mukl v nějaké díře v zemi. Přesto 
jsem se ten den rozhodl, že se nebudu bát.“
Považujete Tomáše za šílence? Hazardéra? Na 
jeho místě byste stáhli ocas a nešli proti moci? 
Proč se vlastně rozhodl zariskovat sám Kašpar? 
„Uvědomil jsem si, že ty letáky po celé zemi ne- 
vylepuji sám. Kdyby ano, komunisté by mě sfoukli 
jako svíčku. Jenže už v pondělí byly těch bláznů 
desítky a za nimi stály tisíce dalších studentů.  
Ne všichni. Po té profesorově zprávě většina stáv-
kového výboru utekla domů. Zbyli jsme jenom tři. 
Ale ti, co zdrhli, se v dalších dnech vraceli. S každou 
minutou, kterou komunisté vyčkávali, jsme věřili stále 
víc, že zbraně nepoužijí. A když dokonce zasedli k jed-
nacímu stolu, cítil jsem, že jsou v háji. A že co si nevy- 
jednáme teď, už mít nebudeme. Ostatně, první sebevědomé 
vystoupení jsem měl na schodech před fakultou, když jsem 
oznamoval: ,Komunisté navrhují hybridní vládu – pět nekomu-
nistů, deset komunistů. Nebereme to. Chceme vyhrát.‘“
Když dnes slyší konspirační teorie, jak bylo předání politické 
moci předem domluvené divadlo, jen kroutí hlavou. „Tehdy se 
nemožné za chodu stávalo skutečností. Pořád se řešilo, kdo by 
místo Husáka mohl být prezidentem. Pro veřejnost připadali 
v úvahu jen Dubček, nebo Císař, symboly pražského jara 1968. 
Pamatuji si, jak někdo zkraje prosince 1989 plácnul ,Havel‘, 
všichni se tomu smáli. A za tři týdny Havel skutečně byl pre-
zidentem republiky. Tak překotné to období bylo, 
a mě také obrovsky poučilo do byznysu.“   à

„Kdykoli si na ten den vzpomenu, vím, že 
se v běžném svobodném životě nemusím 
bát. Vím, že když jsem se tehdy nepo..., 
mohu jít s kůží na trh a už nikdy nebude 
tak zle jako v týdnu po 20. prosinci 1989, 
kdy jsem o tu kůži mohl přijít. Co se Vám 
může stát v podnikání? O jakém riziku tu 
mluvíte? Jak Vám může ublížit konkuren- 
ce? Jakou prohrou je nezájem potenciál- 
ních zákazníků? Co můžete neúspěchem 
ve svobodném podnikání ztratit?”

„Od té doby (Tomáš Kašpar stojí zcela 
vlevo) vím, že vůbec nic není nemožné. 
Ba dokonce když mi dnes někdo pod- 
souvá, že je něco hloupost, která nemůže 
vyjít, ihned zbystřím, protože jsem získal 
zkušenost, že to naopak může být pře- 
hlížená vynikající příležitost, na kterou se 
vzhledem ke všeobecnému negativnímu 
mínění nikdo dostatečně nesoustředí, 
nespecializuje, nezabývá se jí.”  

když Šlo PoPrvé o život
aneb Proti moci

- co se stalo - - co mu to dalo - - co se stalo -

„Dnes mám obrovský respekt ke svobodě. 
Víte, člověk otupí. Za totality jsem si zvykl 
na to, že nebudu moci dělat školu nebo 
práci, kterou bych si přál. Žasnu, když ten 
pocit mají lidé dnes, kdy přitom mohou 
uskutečnit všechno, pro co se rozhodnou. 
Je-li jednou ve hře Váš život, z podnikání 
později opravdu nemáte strach.”
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Šest let po politickém převratu bylo absolventu 
stavební fakulty, řadově zaměstnanému, 
sedmadvacet let. Jedno bizarní ráno se 
Tomáš Kašpar probouzí ve své posteli 
a zjišťuje něco prapodivného. Polštář 
má plný vlasů. 
Bere chomáč do hrsti a uvědomuje 
si, že mu vypadal za jedinou noc. 
Všímá si změklých nehtů. V autě 
se chce uklidnit hudbou, kterou 
miluje, ale zjišťuje, že ji nemůže 
pustit nahlas. Nechápe proč, ale 
okamžitě propadá neznámému 
stresu a je schopen i havarovat.
„Co se to děje?“ Podruhé v životě 
zažívá nový druh strachu.
„Pohled do zrcadla mě vyděsil. 
Všichni mě od mládí znali jako 
blonďáka s vlasy na záda, který 
když vzal kytaru, mohl mít u tábo-
ráku každou holku, na kterou se po- 
díval. A teď mi i kolegové říkali: ,Tys 
ze dne na den zestárl. Co Ti je?‘“
Nikdo nevěděl. Lékaři si ho předávali 
jako štafetový kolík, ale závěr byl stejný. 
Jen tiché zašeptání sestře: „S tím si nevíme 
rady. Pošlete ho jinam. Ale nevypadá to dobře.“
Tomáše děsilo jak to, co se děje s ním, tak kolem 
něj. „V nemocnici jsem opouštěl patra plná pacientů. 
Posílali mě tam, kde bylo lidí stále méně. A najednou jsem 
byl sám na temné široké chodbě, obložené studenými kachlič-
kami. Padla na mě strašlivá úzkost. Tohle je konec života.“
Jediné slovo, které všichni lékaři opakovali, bylo autoimunita. 
„Něco mě rozežíralo zevnitř. Jako bych měl v sobě opraváře, 
který je přesvědčen, že v buňkách je virus. Tak je zabíjí, jednu 
po druhé. A přitom jsou zdravé...“ S jakým pocitem byste usí-
nali? A s jakým šli z ordinace, kdybyste tam stále slýchali jen: 
„Litujeme. Nevíme, co to je, ale je to stále horší...“?
Zkoušeli leccos. Až konečně jeden primát přišel na způsob, 
jakými procedurami Tomáše léčit. „Dokonce mi nabídl silné 
kortikoidy, po nichž by mi prý zase narostly vlasy. Dodal ale, 
že by mi ty látky mohly současně poškodit játra. A kdybych je 
později chtěl vysadit, vlasy by mi znovu vypadaly. A tak jsem 
se té plavé hřívy zřekl. Beztak jsem si za tu dobu už zvykl. Na- 
víc ženy mají takhle dokonce pocit, že se o mě musejí starat. 
Takže bych vlasy ani zpátky nechtěl,“ usmívá se v nadsázce.

První Pracovní úsPěch: 
výhra s nÁkuPním centrem
Když se znovu stavěl na nohy po prodělaném onemocnění, 
dostal nabídku na práci v riskantním podniku. „Z dnešního 
pohledu to žádný risk není, ale tehdy, sedm let po sametové 
revoluci, byly v Praze jenom čtyři velké obchodní domy: z dob 
totality Kotva, Máj a Bílá labuť a v Průhonicích první Makro. 
Jinak samé samoobsluhy, rozhodně nic většího než patnáct 
set metrů čtverečních prodejní plochy.“
Vystavět Nákupní centrum Budějovická, kolem stejnojmenné 
stanice metra, bylo krokem do neznáma. „Najali si mě, abych 
sháněl nájemce, obchodníky, kteří by si v centru otevřeli své 
prodejny. Nebyla to legrace: čtyři a půl tisíce metrů čtvereč-
ních plochy, to byly dvě třetiny velikosti Máje.“ 
Tomáš Kašpar nejenže projektu věřil, ale osloveným klientům 
dokázal vysvětlit proč. „Praha 4, kde se centrum stavělo, byla 
svou velikostí jako město. Tři sta tisíc obyvatel. Po hlavním 
městě, i když odečteme obyvatele Prahy 4, a Brnu představo-
vala třetí největší populaci v Česku. A nebyl tu žádný velký 
obchodní dům. A navíc to bylo přímo na metru.“  
Tomáš Kašpar se svými argumenty mohl zdát jako snílek. 
Vždyť Praha 4 se nachází mimo centrum metropole.
Přitom tento projekt, aniž to kdo tušil, dláždil cestu 
nákupním parkům, které dnes stojí v dalších okrajo-
vých částech – na Zličíně, Černém Mostě, Letňanech 
nebo Chodově. „Tehdy to chtělo obchodní diplomacii. 
Přesvědčili jsme například drogerii Rossmann, které 
se v centru ihned začalo dařit. Opodál zbýval volný 
prostor. Zašel jsem znovu k Rossmannovi. Klepali si 
na čelo, jestli jsem se nezbláznil. Prý k čemu by jim 
byly dva obchody vedle sebe! Povídám: ,Tak to mám 
dát Vaší konkurenci?' Rossmann ten prostor tedy vzal 
a představte si – zdvojnásobil původní tržby! Ostatně, 
ještě nedávno jsem viděl obě provozovny v TOP 5 nej- 
úspěšnějších Rossmannů v celé republice. Ano, OBě!“
Celý poslední týden před otevřením centra už Tomáš ani 
nejezdil domů. Spal přímo v budově na zemi a řešil plán roz-
místění jednotlivých nájemců. „Například mi kývli tři obuvní- 
ci a já jsem do poslední chvíle přemýšlel, koho z nich vybrat. 
Nebo jsem řešil, jakým obchodem zlákat lidi po pár schodech 
nahoru nebo dolů. Ani netušíte, jak jsou lidé pohodlní...“
U slavnostního otevření bylo padesát tisíc návštěvníků. Z pro-
jektu se stal hit, i McDonald's tu otevřel první restauraci mimo 
centrum Prahy. 
Pro Tomáše to byla první velká výhra. 
Ale také odškrtnutý úkol a signál najít jinou výzvu. 
A hlavně zkusit nebýt jen zaměstnancem, nýbrž zaměstnance 
ve vlastním projektu i řídit...    à

- co se stalo - - co mu to dalo - - co se stalo - - co mu to dalo -

když Šlo Podruhé o život
aneb Proti nemoci

„Tehdy mi do smíchu nebylo. Sáhl jsem si 
na dno, a to nejen psychicky. Přišel jsem
v tom období navíc i o práci. Výměnou  
za všechny ztráty jsem však něco získal – 
život mi dal nadhled, pokoru, příležitost 
přeskládat si priority. Když dnes vidím ně- 
které zdravé lidi, jak jsou věčně nespokojení 
a neustále se jim něco nelíbí, cítím, jak mají 
posunuté vnímání – jak blbnou. Nemuseli 
by dostat zákeřnou nemoc. Stačí, aby vy- 
jeli do Afriky. Uvědomili by si, že Evropa žije 
v nejkrásnější době. Historie nepamatuje 
tak dlouhou dobu bez války, lidé mají svo- 
bodu, demokracii, mohou volně cestovat, 
a před hypermarkety vidíte, jak se jim ani 
nevejdou plné nákupní vozíky jídla a pití 
do velkých aut. Tak na co si lidé stěžují?”

„Ano, kdekdo si ťukal na hlavu, jak mohu 
přijmout takovou šibeniční práci. Jenže já 
jsem poprvé významně těžil z minulosti. 
Po zkušenosti ze sametové revoluce jsem 
byl ochoten nést kůži na trh a prakticky 
vlastní tváří garantovat obchodníkům, že 
nový koncept nákupního centra by měl 
mít budoucnost a že by neměli prodělat. 
Navíc nemoc mě naučila, že v nejhorším,  
i kdyby to skončilo obchodní pohromou, 
nejde o život. Neměl jsem tedy zbytečný 
strach, který by mě svazoval, a soustředil 
jsem se na pozitiva – na to, aby projekt 
opravdu vyšel a všichni byli spokojeni.”

„Těšilo mě, že jsem dokázal obsadit natolik 
velké prostory, jenže já jsem chtěl víc – ty 
prostory i tvořit a stavět. A hlavně aby byly 
krásné. Tady jsem se naučil naslouchat zá- 
kazníkům a současně své intuici, která mi 
napovídala, co by zákazníci mohli chtít."
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„To mě naučilo, že na všechno lze pohlížet 
i jiným pohledem, a pokud jsou lidé chytří, 
dokážou být užiteční bez ohledu na obor.”

1. manažerskÁ PříPrava: studium
„Chtěl jsem se posunout, tak jsem si řekl, že by mi neuškodilo 
lepší vzdělání. MBA,“ zmiňuje první logickou školu.
MBA neboli Master of Business Administration je zahraniční 
vysokoškolský studijní program, který lze absolvovat i v Česku, 
ale za peníze. Přináší ovšem znalosti v oboru managementu, 
tedy řídicí dovednosti. 
„Na rozdíl od jiných studentů mi školu neplatil žádný zaměst-
navatel, i když jsem ji několik let studoval při zaměstnání. Ce- 
lých tři sta padesát tisíc korun jsem hradil ze svého, a to pro 
mě byly dost velké peníze. Dnes jsem za to vděčný. A hlavně, 
že jsem zvolil action learning. V překladu: učení praxí.“ 
Program action learning sestává ze šesti předmětů. Už názvy 
vypovídají, jak užitečné studium to pro manažery nebo podni-
katele je: Strategie, Marketing, Finance, Provoz, Řízení lidských 
zdrojů a Informace. Navíc studium každého předmětu zakon-
čuje závěrečná práce, která je dokladem o skutečném pro-
jektu. Opakuji: Žádná teorie. Podnikání v praxi.
„V podstatě šlo o to vymyslet šest vlastních projektů a skuteč- 
ně je realizovat. To znamená sám něco podniknout, nebo pře-
svědčit majitele jiné firmy, aby mi v jejím rámci umožnil usku- 
tečnit svůj záměr,“ vysvětluje Tomáš Kašpar. 
Nešlo jen o sbírání zkušeností, ale i kontaktů. „Už lektoři byli 
zajímaví, třeba finanční ředitel automobilky pro střední Evropu. 
A myslelo se i na propojení rozmanitých profesí. V mém týmu 
byla šéfka krajského úřadu, majitel elektrikářské firmy, mar-
ketingový ředitel pivovaru nebo výrobní ředitel továrny na lo- 
komotivy. Nad všemi projekty jsme pracovali společně, ať už 
jako oponenti, nebo jako partneři. Úžasné bylo, že ačkoli můj 
obor byl ostatním cizí, poskytli mi vždy zajímavý pohled, tak 
jako já zvláštní řešení odbytu piva či lokomotiv.“

2. manažerskÁ PříPrava: děti
Bude to znít jako vsuvka, která k narození manažera nepatří. 
Ale jen jako. Tomáš Kašpar dlouhých deset let ve volném čase 
vedl fotbalové žáčky a dorostence Viktorie Žižkov a Xaverova. 
„Trénování jsem nerozuměl, ale syn tam hrál a jednoho dne 

jsme se dozvěděli, že zemřel trenér. Vzal jsem to, ale znovu 
jsem si říkal, že by mi neuškodilo vzdělání. A tak jsem studo-
val trenérské licence, abych uměl alespoň základní teorii.“ 
Tomášovi postupně svěřili žákovské a dorostenecké výběry, to 
znamená děti od 7 do 17 let věku. „Představte si osmileté děti. 
Něco jim začnete vysvětlovat a najednou na nebi letí letadlo. 
Ony Vás přestanou poslouchat a civí nahoru. Strašný pocit. 
Vy je musíte nadchnout. Být pro ně autoritou. A myslet na víc 
než jen na fotbal. Působit na ně nejlépe tak, aby si Vaše rady 
vzaly nejen do jednoho fotbalového zápasu, nejen do jedné 
fotbalové sezony, ba dokonce nejen do fotbalu, ale do celého 
života. Protože to je smysl sportu – učí člověka rozvíjet ctižá-
dost, bojovnost a kolektivní sport také týmového ducha.“
A nejde jenom o věk, také o počet. „Představte si, že těch dětí 
máte na tréninku dvacet. Každé je jiné. Navíc se stále vyvíjejí. 
Jiné jsou v osmi a třinácti letech. Se všemi zažíváte podobné 
situace. V poločase prohráváte se slabším soupeřem a máte 
jen patnáctiminutovou přestávku na to, abyste EFEKTIVNě 
zapůsobili na JEDENáCT kluků, přičemž na každého platí 
něco jiného – na jednoho cukr, na druhého bič –, a Vy se mu- 
síte orientovat a v tom spěchu využít vše, co o tom dítěti víte. 
Vybavit si, že třeba fandí Realu Madrid, a udeřit: ,Myslíš, že 
Ronaldo by to teď vzdal?‘ Nebo: ,Ty se směješ tomu, že jsi do  
noci pil a randil s holkama a teď netrefíš míč? Tak já Ti dám ži- 
votní radu: Vyber si, co chceš dělat, ale pak to dělej pořád- 
ně, nebo to nedělej vůbec. Když máš něco rád, musíš tomu 
obětovat všechno. A jestli máš rád fotbal a vítězství, musíš 
teď mít křeče, odlézat z hřiště po čtyřech, a pak – to mi věř 
– můžeš třeba i prohrát. A to platí v celém životě.'
Týmy byly pokaždé jiné, ale práce pokaždé stejná – 
pozitivně zbláznit kluky, ať byli v jakémkoli věku,“ 
říká Tomáš a přiznává. „Někdy jsem o přestávce 
v šatně před klukama rozkopal koš a pak jsem 
čekal, jestli to zaúčinkuje. Když se nezlepšili, 
věděl jsem, že musím příště zkusit něco jiného. 
Třeba jsem byl apatický a říkal: ,Hele, kluci, 
jestli nevyhrajete, tak končím. Raději budu 
trávit víkendy s dětmi, pít si pivečko na za- 
hrádce, a ne se dívat, jak se tady flákáte.‘ 
Učil jsem se hledat psychologii okamžiku. 
Ne vždy jsem ji trefil, ale hodně jsem se 
naučil.“ Lépe na dětech než na dospělých, 
dodává Tomáš Kašpar. „Děti mají výhodu, 
že jsou otevřené, přímé. Dospělí, když ne- 
souhlasí, tak mlčí či mluví za Vašimi zády. 
Děti nesnášejí křivdu. ,Rozhodčí nás řeže,‘ 
stěžovaly si. ,No a co?‘ zpražil jsem je, ,tak 
se s tím vyrovnej. Čím dřív to dokážeš, tím 
méně Tě to překvapí v normálním životě. Ta- 
ková tchyně nebo šéf umějí být také nespraved-
livými rozhodčími!'“ vzpomíná s úsměvem.   à

- co se stalo - - co mu to dalo -

- co se stalo - - co mu to dalo -jak jsem se stal manažerem
Vést projekt. řídit lidi. rozhodoVat – kdo By to nechtěl? ale jedna Věc je chtít a druhá 
na to mít. se schopností kValitně Vést, řídit a rozhodoVat se čloVěk nerodí. Vše se učí. 
tomáš kašpar měl tři Velké školy managementu. Všechny doporučuje. díky nim mají 
jeho dnešní zaměstnanci takoVý tah na Bránu a jeho projekty úspěch. ale k tomu se 

dostaneme. jen Vás možná udiVí, co Všechno čloVěka může oBohatit o zkušenosti.

„Například v rámci Marketingu jsem vydal 
vlastní knihu. Závěrečná práce obsahovala 
popis všech úkonů i aktuální stav, kde se 
kniha dá koupit. Nebo v rámci Strategie 
jsem se rozhodl do Nákupního centra 
Budějovická dostat potravináře – super- 
marketový řetězec. Aby člověk získal MBA, 
musel se prostě v reálu pokusit stát podni- 
katelem nebo manažerem. Přestat se bát.”

„Nevěřili byste, co mi obyčejná trenéřina 
dokázala dát do manažerského života. 
Jedna z nejlepších škol práce s lidmi.”

„Poznal jsem, že podobně jako při řízení 
zaměstnanců na každého platí něco ji- 
ného. Všichni ale potřebují jedno. Firem- 
ní i fotbalový úspěch je závislý na vyvolá- 
ní týmové atmosféry, píle a bojovnosti.”

„Nezáleží na tom, jaká okolnost Tě potká, 
ale jak k ní přistoupíš – tomu mě naučily 
děti. Někdy i jedna věta změnila člověka. 
Hráli jsme s dorostenci důležitý zápas. 
V poslední minutě za nerozhodného stavu 
jsme měli výhodu penalty. Nejsebevědo- 
mější hráč se z té odpovědnosti složil. 
,Trenére, co mám dělat?' volal ze hřiště. 
,Co bys dělal?' zaimprovizoval jsem. 
,Prostě dej gól, a jdeme slavit.' 
Tak ho dal a šli jsme slavit. Lidi dokážou 
víc, když jim dáte najevo, že v ně věříte.
Na druhou stranu, na lídrovi je, aby uměl 
najít schopné hráče. Úplně neschopný 
by penaltu neproměnil.”
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3. manažerskÁ PříPrava: klaus
Důležitou školu však dostal Tomáš Kašpar už po sametové 
revoluci, kdy měl možnost poznat Václava Klause. „S tátou 
hrával volejbal a ve sportu byl stejný jako v životě. Nebyl to 
příliš týmový hráč. Spíše vyčítal špatné přihrávky, než by 
chválil ty dobré. Na druhou stranu, co řekl, to byla pravda, 
i když někdy hodně nepříjemná. A Klaus byl vždycky přímý. 
Někomu to nebylo po chuti a myslel si, že si Klause nakloní, 
když mu bude pochlebovat. Jenže to si naběhl. Klaus měl pa- 
radoxně raději lidi s odlišnými názory,“ poznamenává Tomáš 
Kašpar a nechává nahlédnout do pozadí porad. „Když mluvil 
někdo jiný, Klaus vypadal apaticky, až přehlíživě. V průměru 
čtyři z pěti odlišných názorů přešel, bylo znát, že ho nebaví. 
Ale pátý názor ho zaujal. Najednou zvolal: ,Na tom něco je!' 
V tomhle už tehdy čněl nad ostatními. Ovládal umění šéfů.“
Čím méně je ovcí, tím rychleji je možné postupovat – to je To- 
mášovo motto. „Je-li jedinému člověku svěřena příliš vel- 
ká moc, pak i kdyby to myslel sebelíp, bez zpětné vazby 
to nedopadne dobře. Jeden člověk nemůže být chytřejší 
než skupina. Víc hlav víc ví a víc očí víc vidí.“
Ke Klausovi Tomáš Kašpar chová úctu. „Lidé mu teď vyčítají, 
jak provedl privatizaci, ale zapomínají na pár klíčových faktů. 
Za prvé, tehdy v celém Československu nebyl ekonom, který 
by měl reálnou zkušenost s kapitalismem. Absolventi socialis-
tické Vysoké školy ekonomické znali jen centrálně řízené hos-
podářství, ekonomiku spravovanou státem. Pouze v Prognos-
tickém ústavu studovalo pár lidí západní tržní hospodářství, 
mezi nimi Klaus, ale ani v cizině neměl žádný stát zkušenost 
s tak rozsáhlou a plošnou privatizací. A Klausovi v teoretic-
kých vědomostech nikdo nestačil, vedl před všemi o parník. 
Za druhé, Klaus chtěl, aby všechny státní firmy připadly do 
českých rukou. Nechtěl zahraniční kapitál. Češi však neměli 
úspory na to, aby si podniky koupili. A tak se rozhodl jim je  
v podstatě rozdat. Část porevolučních politiků sice říkala, že 
by kuponové privatizaci mělo předcházet vytvoření procesně-
-právního rámce, ale neexistovala naděje, že by se na takové 
legislativě všichni dohodli. Kalvoda chtěl opak než Lux. Špičky 
se neuměly shodnout, politika byl jedna velká žvanírna. 
Za třetí, řadoví Češi prostě podnikat nechtěli. Své kuponové 
knížky raději prodali s vidinou přivýdělku, a tak se podnika-
telské příležitosti ujali mezi prvními ti, kteří s podnikáním, 
byť v totalitě nelegálním, měli nějakou praxi. Ostatně, podí-
vejte se, kolik Čechů dodnes nezkusilo ani malé podnikání.“
Klaus Kašpara inspiroval i v pozdějším řízení nadnárodního 
byznysu. „On vždy zastával názor, že by o člověku měl rozho-
dovat co nejvíce ten člověk sám a co nejméně stát. Proto mu 
vadí Evropská unie. Je odpůrcem plošných rozhodnutí shora. 
A podívejte, dnes Evropská unie vydala kvóty na chov země-
dělských zvířat. My bychom si mohli vyrobit mléka mnohem 
víc, ale nesmíme, a potom se divíme, že máme drahé máslo.“

„Klaus mě naučil nevyhazovat člověka za  
jiný názor. Tehdy jsem se mu divil, dnes ho 
chápu. Vadí mi, když se mi podřízení bojí 
něco říct. Rozhoduji stovky problémů, na  
mých bedrech leží spousta odpovědnosti 
a já vím, že nejsem nejchytřejší na světě. 
Proto jsem jako Klaus rád, když se najde 
někdo, kdo jen nepřikyvuje a také řekne: 
‚Toto bych udělal jinak!‘ Nebo má alespoň 
vůbec nějaký názor a ochotu za ním stát.” 

„Dát část rozhodovací pravomoci podříze- 
ným je výhodné pro obě strany. Nebo ale- 
spoň vytvořit prostředí, kde má podřízený 
možnost osobně se podílet na produktu 
nebo výsledku. Když tohle dokážete, pod- 
řízený vidí svou příležitost, pracuje sebevě- 
doměji i svědomitěji. A navíc později ne- 
může kibicovat, že ‚to šéf blbě vymyslel‘.”

„To, co říkával Klaus, dnes zjišťují i nadnárod- 
ní korporace – že řídit jednotlivá zastoupení 
v konkrétních zemích je nutné zdola, nikoli 
shora. Zahraniční manažer v cizí centrále by 
musel být Bůh, aby viděl do lokální menta- 
lity tak dobře jako místní lidé. Pro český trh 
je vždy lepší najmout si českého šéfa. Zjistil 
to i jeden nadnárodní řetězec fitcenter, když 
v Česku otevíral zastoupení. Centrálu měl 
v Polsku, odkud posílal propagační letáky, 
jaké by Čech nepochopil. Vyprávěly o tělu 
jako božím zázraku, které je záměrně ne- 
dokonalé, abychom na něm mohli praco- 
vat a vyjít tak vstříc Bohu. Češi by si mysleli, 
že to je pozvánka do sekty. Tak to dopadá, 
když si nejpobožnější národ Evropy myslí, 
že porozumí tomu nejateističtějšímu."

- co se stalo - - co mu to dalo -

Vzpomínáte, kde cítil svou budoucí cestu, když se 
snažil zdokonalit v manažerských schopnostech? 
Chtěl tvořit. 
Chtěl stavět. 
A nebál se být v něčem první.
Nyní je to deset let, co Tomáš Kašpar z komerčního 
sektoru (nákupních center) přestoupil do bytového. 
Tehdy vybudoval první projekt nájemního bydlení na  
pražském Albertově. „A znovu jsem čelil posměšným 
poznámkám, tentokrát v podobě: ‚Jste hlupáci, když nové 
byty raději neprodáte! V té skvělé lokalitě byste dostali sto 
tisíc korun za metr! Vy to lidem budete jen pronajímat? A Vy 
jim to předtím ještě zařídíte? Nevíte, že Asiaté nevětrají, takže 
Vám zničí nábytek? A že Američané se nezouvají do postelí?‘“
Blázni! Tu nálepku měli už proto, že běžný developer nestaví 
tak úplně ze svých peněz, ale z peněz klientů, které vybere do- 
předu. Tomáš Kašpar ale žádné peníze z prodeje bytů neměl, 
a přesto stavět chtěl. Musel dopředu sehnat velký kapitál jak 
na samotnou výstavbu, tak na následné zařízení bytů. A pak 
se modlit, aby potenciální klienti pochopili, proč by si vůbec 
měli pronajímat nové zařízené byty...
„Jiří Muška měl úžasnou vizi a já jsem šťastný, že jsem u toho 
mohl být s ním,“ jmenuje Tomáš svého přítele, bohatého muže, 
který dobře zná hodnotu peněz. Začínal jako chudý emigrant 
v Německu. Stavěl krby, až se stal nejvyhledávanějším a největ- 
ším krbařem v zemi našich západních sousedů – jako cizinec! 
Pak rozšířil své aktivity na betonárny, štěrkovny, cementárny. 
Expandoval do Maďarska, Rakouska, Španělska, na Balkán, 
samozřejmě do Česka a na Slovensko. 
Svým kapitálem se rozhodl 
zastřešovat i developer-
ské projekty, mimo 
jiné právě 
výstavby domů 
s nájemními 
byty. „Muška 
viděl, že v Ně- 
mecku nebo 
Rakousku 
přemýšlejí 
developeři 
tak, že po- 
staví třeba 
čtyři domy,  

• Nesmíš se bát 

„Dokud se bojíš, nic není možné.“

• Je dobře, když si v životě 
sáhNeš Na dNo 

„Při běžných starostech, problémech  

a stresových situacích jsi pak nad věcí.“

• věř si
„Prospěješ tím své intuici. Čím víc si budeš 

věřit, tím víc budeš zkoušet. A čím víc toho 

budeš mít za sebou, tím přesnější intuice 

bude. Intuici totiž dělá zkušenost.“

• mysli Na pokoru 

„Kdo si jen věří, ale bez pokory, stále vráží 

hlavou do zdi a rozbíjí si ústa. Být pokorný 

znamená i pochybovat, tudíž přemýšlet  

i nad tím, co by Tě mohlo ještě překvapit.“

• buď NaveNek silNý 

„Tvoji lidé z Tebe musejí cítit sílu. Nemůžeš 

před nimi pochybovat, když chceš být lídr. 

Oni čekají, že je potáhneš. Bez zjevné síly 

se Ti všechno rozpadne pod rukama. A na- 

opak pro silného vždycky lidé udělají více 

práce, protože se pak také cítí silní. Snáze 

na ně rovněž přenesete svou filozofii.“

- co se stalo -

druhý Pracovní úsPěch: 
výhra s moderním 
nÁjemním bydlením

5 
po

dm
ín

ek
 ú

sp
ěc

hu
 p

od
le

 to
m

áŠ
e 

ka
Šp

ar
a



(22)

FC vlastní cestou v byznysu

přičemž ve dvou byty prodají a ve dvou pronajímají. Vědí, jak 
opomíjenou klientelou jsou lidé, kteří chtějí nově bydlet, a při-
tom se nezadlužit hypotékou, protože nevidí do budoucnosti, 
nebo si peníze chtějí užívat jinak, například k cestování.“
Jasně, nájemní bydlení. Chtělo by se říct, že ho všichni známe. 
Ale Tomáš Kašpar přišel s něčím novým. „V Česku se pronají-
mají hlavně kompromisní byty. Musíte se smířit třeba se sta-
rými okny, válendou po babičce. A jakmile se v nabídce reali-
tek objeví opravdu slušný nový byt, ihned se po něm zapráší. 
Navíc do mladých je systematicky vtloukáno, že musejí 
něco vlastnit. Snad je to pozůstatek socialismu, kdy jsme 
nic neměli, a tak jsme si mysleli, že něco mít MuSíMe. 
Mladí se pak hrnou do koupě vlastního bydlení, na které 
nemají našetřeno. Průměrná hypoteční splátka v Česku 
následně převyšuje průměrnou mzdu, což spěje k nevy-
hnutelným osobním tragédiím, a to si ještě klíčem ode-
mykáte pouhý holobyt, který si musíte zařídit.“
A tak se Tomáš Kašpar postavil mezi tyto dva světy. Rozhodl 
se překonat Albertov a s Vítězslavem Valou, spolumajitelem 
firmy SIKO, vymysleli koncept Luka Living rental apartments. 
Nájemní byt, který není nutné modernizovat – je totiž nový.  
A současně ho není nutné ani zařizovat – už totiž má veškerý 
nábytek i elektrospotřebiče. Nastěhovat se dá jen s igelitkou. 
„Je to něco jako dlouhodobý hotel. Dům má recepci, ostrahu, 
garáže a kompletní vybavení. Je ideální pro toho, kdo by za 
nějaký ten rok chtěl jít bydlet do vlastního, ale zatím nechce, 
a i po tu dobu hodlá bydlet hezky. Nemusí tedy, jako do běž-
ného nájemního bytu, na přechodné období kupovat sedačku, 
která se mu následně nemusí hodit do vlastního bytu, nebo 
pračku, kterou by pak musel náročně stěhovat.“
Odpadky nemusíte snášet nikam do popelnice. Každé patro 
má svůj shoz tříděného odpadu. Ne svoz, shoz! Vyjdete s ko- 
šem na chodbu a vysypete jej do šachty ve zdi.
Nebo nemusíte větrat. Každý byt je vybaven rekuperační jed-
notkou. Prostorem volně cirkuluje čerstvý vzduch, aniž byste 
otevírali okna. A takových vychytávek má Luka Living plno. 
Třeba sklopné postele, v malých garsoniérách šetřící prostor. 
   „Zákazníci jsou nadšeni a skoro 

všechny byty projektu jsou 
už pronajaté. Zdá se, že 

se vyplácí jít s kůží 
na trh a nenechat 

se odradit,“ říká 
Tomáš Kašpar.
Za rok padesáti-
letý muž, který 
má život bohatý 
na odvahu, pro- 
to i na zkušenos- 

ti, ponaučení 
a úspěchy.    n

• umět rychle počítat
„Naučil mě to Jiří Muška. Říkal: ‚Pak budeš 

hned vědět, co se vyplatí, a schopný ihned 

argumentovat a rozhodovat.‘ Je sice hezké 

dělat něco příjemného, ale podnikání není 

hobby – musí mít ekonomický smysl.”

• mít Nadhled. „Muškovi mnohokrát 

odborníci říkali, ať něco nedělá a že mu  

to finančně nevyjde. Ale on měl skvělou 

intuici, protože toho měl v podnikání dost 

za sebou. Dokázal protiargumentovat:  

,No a co, že na tom budu déle prodělávat? 

Mezitím vydělám jinde.' Tím i mě naučil 

nezaměřovat veškerou pozornost na je- 

den projekt, ale vnímat souvislosti, celek.”

- co se stalo - - co mu to dalo -

„V obou projektech – Albertov Apartments 
i Luka Living – jsem zúročil řadu zkušeností 
z dosavadního života. Na Lukách je metro 
vlastně součástí bydlení. Vestibulem stani- 
ce je to jen deset metrů do domu. Suchou 
nohou pod jednou střechou jsou také lé- 
kárna, drogerie, pizzerie, bankovní služby. 
A když jim zavoláte, přinesou Vám nákup 
klidně až na pokoj. Tak komfortní to je.”

• obJevovat. „Bezprostředně po same-

tové revoluci se vykládalo, že my, kterým  

v té době bylo kolem dvaceti let, budeme 

ztracená generace. Přitom já bych dneš-

ním mladým upřímně přál zažít komunis-

mus a následně zvednutí železné opony. 

Připadal jsem si jako zvíře, které bylo roky 

držené v kleci – a najednou vypuštěné.  

Při první příležitosti jsem vyjel do zahraničí, 

a tam jsem měl oči dokořán. Ihned jsem 

viděl tolik podnikatelských nápadů, které 

by se tady uplatnily. A to platí neustále... 

Jenže dnešní mladí se mi někdy zdají jako 

zvěř zvyklá na volný výběh. Mají sice stej-

nou příležitost cestovat, podnikat, učit se  

v zahraničí jako my, jenže je to ani neláká. 

Dnešní mladí vyjdou školu a lomí rukama, 

že nevědí, co dělat. Nemají ambice, jako 

by zase byla železná opona a jen jeden 

možný směr – obyčejné zaměstnání.”


