
Už šest generací rodiny Pe t- 
rofových  pokračuje v po-
ctivém řemeslu a rodin-
né tradici. Jak jméno 
napovídá, Petrofovi 
mají ruské kořeny. Je-
den z jejich předků při-
šel do Čech v polovině 
osmnáctého století. 
Měl vnuka, ten se vy-
učil truhlářem a otevřel 
si dílnu v  Kuklenách  – 
dnešním královohra-
deckém předměstí. Tam 
se také v roce 1839 narodil 
zakladatel firmy Antonín Pet-
rof, který zdědil otcovo řemeslo. 
Když mu bylo osmnáct, vydal se do 
Vídně, kde působil jeho strýc – výrob-
ce klavírů. Zůstal tam čtyři roky, na učil 
se vyrábět všechny klavírní součástky 
a byl uznán za „na slovo vzatého stavitele 
a ladiče pian“. S tímto uznáním se mohl 
vrátit domů do Hradce Králové a  už 
v roce 1864 postavit svůj první klavír. 
Otcovu truhlářskou dílnu přestavěl na 
klavírnickou a začalo se mu skvěle dařit.

Vzhledem k tomu, že o rok pozdě-
ji získal Antonín Petrof živnostenské 
oprávnění, mohl se z něho stát samo-
statný podnikatel. Zanedlouho ovšem 
nastala krutá doba. Krajem se prohnala 
prusko–rakouská válka, se kterou při-
šla i epidemie cholery. Naštěstí Anto-
nínova vyvolená Marie Götzová přišla 

do svazku s poměrně velkým 
věnem, díky kterému firma 

nejen dobu ustála, ale na-
víc se i rozrostla. V místě, 
kterému se říká Na Brně, 
vyrostla nová továrna.

Jako správný podni-
katel se Antonín Petrof 
nevyhýbal technickému 
pokroku, a dokonce sám 
přišel s řadou vylepšení. 

Možná proto byl stále 
o krok dál než konkurence. 

V roce 1880 otevírá poboč-
ný provoz v Temešváru v Uh-

rách. A co víc, rozjíždí souběžně 
i výrobu pianin a začíná s výrobou 

vlastních klaviatur i mechaniky. 
Jeho práce si všímají na různých sou-

těžích a výstavách a tím značka „An-
tonín Petrof – Fortepiano Fabrikation“ 
získává věhlas i v zahraničí. Postupně 
začal přebírat malé konkurenční výrob-
ce v okolí, a dokonce i podnik svého 
vídeňského strýčka. 

Se svou ženou Marií měl Antonín tři 
syny, které postupně zapojoval do práce. 

Petrof
Klavíry a pianina,  
které zná celý svět

„Petrofův nástroj vám poskytne vyšší hodnoty než obnos, který naň 
vynaložíte, a přitom vás bude nejen těšiti, ale i reprezentovati,“ hlásá 
dobový slogan, pod který by se mohli podepsat například Paul McCartney, 
Herbie Hancock nebo australský pianista David Helfgott, kteří jej vlastní.

TEXT: MAGDALÉNA ŠORELOVÁ
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Firma se v té době přejmenovává na „An-
tonín Petrof – továrna na piana“ a stává 
se veřejnou obchodní společností. V té 
době je největším výrobcem klavírů 
v Rakousku-Uhersku.

Když od prvního vyrobeného klavíru 
uplynulo padesát let, začíná první svě-
tová válka, která tóny nástrojů umlčuje. 
V roce 1915 umírá Antonín, o rok později 
jeho žena Marie a vedení firmy se ujímá 
nejmladší syn Vladimír (oba starší bratři 
jsou na frontě). 

Po válce se do řízení továrny zapojují 
všichni tři bratři – nejstarší Jan se stá-
vá ředitelem, Antonín má na starosti 
obchod a Vladimír technický úsek. Fir-
ma úspěšně pokračuje v  předválečné 
spanilé jízdě. Zaměstnává kolem tří set 
padesáti dělníků a vyrábí více než dva 
tisíce hudebních nástrojů ročně. Přichází 
s celou řadou inovací, patentů i nových 
nástrojů – zkrátka a dobře opět přišly 
zlaté časy. 

„Piana Petrof
Dejte učiti své dítko hře na klavír, abys-
te zušlechtili krásou hudby jeho duši, 
umožnili mu přednost ve společenském 
styku a poskytli pramen obživy. Kup-
te mu všestranně dokonalý nástroj 
proslulé značky Petrof, neboť jeho 
lahodně zpěvný zvuk bude vám pro 
potěšení, usnadní vašim dítkám učení 
i rozvinutí jejich vloh a jeho cena je nižší 

než byste třeba dali za mnohý brak. 
Ústřední prodejna pian Petrof – 
známý klavírní dům RENDL – 
uchází se o vaši důvěru.“
(Lidové noviny, 31. srpna 1930)

Zlaté časy ovšem končí s druhou svě-
tovou válkou. Nejenže klesla poptávka 
a tím i výroba, ale spousta zaměstnan-
ců byla odvedena na nucené práce do 
Německa. Továrna byla navíc přinucena 

změnit výrobu. Ale i tentokrát to Pet-
rofovi ustáli. Ovšem ne nadlouho. Píše 
se rok 1948 a továrny jsou znárodněny. 
A nejen to, nastaly i vykonstruované 
procesy, po kterých rodina zakladatele 
nemohla desítky let do své továrny ani 
vstoupit. 

Zuzana Ceralová Petrofová (před-
stavitelka páté generace Petrofových) 
v jednom z rozhovorů uvádí: 

„Ze dne na den jsme se stali třídními 

Továrna Petrof – pohled od Brněnské ulice (kolem roku 1935)

Antonín Petrof – reklama
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Třetí generace rodiny Petrofových – Dimitrij, Eduard, Eugen

Klavír Petrof před papežem (1963)

nepřáteli. Tři tehdejší majitele Petrofu, což 
byl můj děda a dva jeho bratranci, naložili 
do kárky a lidé si na ně měli jít plivnout. 
Někteří si skutečně plivli. Dědeček skončil 
jako kopáč, později jako archivář. Babička 
jako hajzlbába na záchodcích na nádraží, 
kde prodávala za padesát haléřů toaletní 
papír. Chodily tam za ní její kamarádky, 
dámy v kožiších.“

Jak tomu bylo u mnoha (ne-li u všech) 
československých značek po roce 

1948 – kvalitu nahradila kvantita. Z ná-
zvu firmy se vytrácí Petrof a továrna je 
postupně včleněna do monstrózního 
podniku Československé hudební ná-
stroje. Trochu naděje přináší rok 1953. 
V  továrně vzniklo vývojové oddělení, 
které navrhlo nové prototypy klavírů 
Petrof. Ty pak na světové výstavě v Bru-
selu získaly zlatou medaili. O deset let 
později továrna vyrábí hudební nástroj 
s pořadovým číslem 100 000 a v dalším 

desetiletí počet opakuje. V 80.  letech 
mohou Petrofovi trochu slavit – podnik 
se osamostatňuje, a je mu dokonce na-
vrácen název.

Naštěstí přichází revoluční rok 
1989 a potomci se mohou přihlásit o dě-
dictví svých předků. V roce 1997 vzniká 
v  Hradci Králové akciová společnost 
Továrna na pianina. Přichází nejdříve 
čtvrtá a poté pátá generace zakladatele 
(již zmiňovaná Zuzana Ceralová Petro-
fová). Bohužel v  rámci restituce byla 
Petrofovým přiznána pouhá 4 % podílu, 
a tak si museli počkat až do roku 2001, 
než získali ve firmě opět vliv. A to není 
všechno  – ještě větší absurdita byla, 
že si zbytek firmy museli odkoupit 
od Fondu národního majetku, a to za 
250 milionů korun. 

Ekonomicky krušný rok 2008 se ne-
vyhnul ani firmě Petrof. V tu dobu byla 
takřka bez zakázek, a  zkušení dělníci 
byli nuceni vyrábět i nábytek, kuchyně 
nebo reproduktorové skříně (například 
ve spolupráci se švýcarským výrob-
cem highendových audiosystémů Da-
niel Hertz). Ale i ty se staly světovou 
špičkou.

Spolupracovník firmy Mark Levinson, 
současný švýcarský jazzový hudebník 
proslulý svými mimořádnými schop-
nostmi slyšet hudbu, a proto přezdíva-
ný „zlaté ucho“, říká: „Z každé aktivity 
a z každého produktu od Petrofu je jasné, 
že lidé z této firmy hudbou žijí, že nejsou 
jen obyčejnými dělníky, obchodníky nebo 
manažery. Petrof rozumí nejen hudbě, ale 
i důležitosti vibrací, zvuku a kvality prove-
dení, jež vychází z ruční práce a řemeslné-
ho umu, který se z dnešního světa vytrácí. 
Každý reproduktor Daniel Hertz je tedy 
jak hudebním nástrojem, tak uměleckým 
dílem a sběratelským kouskem.“ ×

Nedávná historie v datech:
2009: přichází nová generace klavírů 
a o tři roky později je představeno 
nové pianino moderního designu P 127 
NEXT (nová řada Modern Collection)
2013: otevřeno Muzeum Petrof
2016: projekt Petrof Art Family (PAF)
2017: otevření nového kulturního 
a obchodního centra Petrof Gallery
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