
Petr Zajíček - TOPGEO 
 
- Jak dlouho se věnujete mineralogii? 
* To už si snad ani nepamatuju.To už je tak dlouho, řekl bych, že tak někdy od roku 70. 
 
- Jednalo se nejprve o Vaši zálibu nebo ten záměr byl s výhledem na povolání? 
* Určitě záliba. Od dětství jsem sbíral kameny. Povoláním se mi to stalo vlastně až studiema, 
respektive po studiích na střední škole v Příbrami a na vysoké v Praze. 
 
- Víme o Vás, že momentálně působíte v Německu a v Čechách máte svoji pobočku? 
* Je to tak. Zde mám dceřinou společnost se stejným názvem-TOPGEO. 
 
- Jak dlouho navštěvujete burzu minerálů v Tišnově? 
* Od úplně první burzy. Na té první jsem byl jakožto návštěvník a na druhé jsem už 
vystavoval. 
 
- Jaké byly Vaše výstavní začátky? 
* V té době byla tato burza ještě výměnná, záhy se stala i prodejní. Ono totiž v té revoluční 
době se chodilo prodávat na záchod, kde docházelo k výměně bankovek za ty správné 
minerály, protože už tenkrát se nedaly některé minerály měnit, ale musely se koupit. 
 
- Jak vnímáte rok od roku návštěvnost tišnovské burzy? 
Když to srovnám s  tou první, tak je vidět rapidní nárůst. Na první mohlo být tak 20-30 
vystavovatelů a návštěvníků tak 200, možná ani ne. A podívejte se dnes … 
 
- Můžete nám popsat některé pozitivní a negativní prvky, které vidíte na této burze? 
* Pozitiva jsou daná návštěvností, tradicí, ohromnou prací, která za tím vším je a kterou si 
dovedu dneska živě představit co to obnáší. Klobouk dolů že se to takto zorganizuje, i když se 
občas najde nějaký zádrhel, což je v takovém množství pochopitelné. 
 
- Můžete stručně porovnat rozdíly burz třeba Německé a České? Například obchod, 
kvantita apod.? 
* Srovnání burz tady moc není, protože to německo je trošičku dál s výstavami, s imagem. 
Zajímavý je, že Tišnovská burza, která vznikla skutečně jako amatérská burza získává na 
jméně a ty německé amatérské burzy se v poslední době těžce profesionalizovaly a řekl bych, 
že v té Evropě udávají vysoký standard, kterého se nám tady nedaří dosáhnout, a je to ale 
určitě daný taky prostorami a tak dále… Lidi by to uměli, ale prostory jsou složité. 
 
- Čím se teď momentálně nejvíce zabýváte a na co se nejvíce zaměřujete? 
* Jako firma se zabývám celou řadou obchodů. Exportujeme do více než 50 zemí světa, 
poslední výkřik z minulého týdne (začátek listopadu 2006 – pozn. Redakce), kdy jsme dovezli 
28 tun brazilských geod, kdy nejdelší měří 3,6 metru a nejmenší je 8 cm. 
 
- Vy sám máte ještě možnost a čas si jít někam „zakutat“? 
* Občas to tam vpašuju, protože bez toho se nedá bejt. Takové to uvolnění, které každej kdo 
jednou zkusil, rád se k tomu vrací a vyhledává to. Je to ten klid, odreagování, není to ten 
obchod, ve který se to v dnešní době zvrhlo. V souvislosti s dovozem z Brazílie jsem strávil 6 
týdnů, kde jsem v různých dolech fáral, měl jsem možnost bez jakýchkoliv zábran sám kopat, 
hrabat. Bylo to takové zpestření. 
 



- Máte nějaký opravdu silný zážitek, který jste v poslední době v mineralogické oblasti 
prožil? 
* Sice nejde o mineralogii, je to spíše paleontologie, stalo se mi nedávno, že jsem si odskočil 
do lomu nedaleko Norimberka na tzv. šneky amonity a podařilo se mi najít vrstvu, kterou 
všichni hledali ve stěně lomu a během jednoho týdne se nám podařilo vykopat 7000 kousků. 
 
- V souvislosti s předchozí otázkou bych se chtěl zeptat jaký je Váš dosavadní největší 
životní úspěch? 
* Ještě jsem nebilancoval. 
 
- A co budoucnost? Kam směřujete? 
* To kdybych věděl, možná že bych tam ani nesměřoval. Plánů je víc než dost, že? Plány jsou 
na rozvíjení firmy. 
 
- Co byste tedy chtěl vzkázat svým zaměstnancům? 
* Přijde na to, jak kterým… 
 
- A co byste vzkázal naší burze minerálů v Tišnově? 
* To je rozhodně otázka na zamyšlení. Určitě bych jí popřál, aby se i do budoucna rozvíjela. 
Asi bych jí přál trošičku více flexibility. Myslím si, že tato burza má nesmírný potenciál, že je 
vlastně styčným bodem mezi východní a západní Evropou. A myslím si, že je důležité, kdykoliv 
se řekne tišnovská burza, měla by být spojena také se jménem „Honza Běluša“, který byl u 
jejího zrodu a byl spolutvůrcem a partnerem Andreje Sučka. 
 
 
 
  

 


