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Je nejvýše postavenou ženou v automobilové branži ve střední a východní 
Evropě. Karolína Topolová, generální ředitelka společnosti AAA AUTO, vzpomíná 
na začátky své profesní kariéry, žije současností a má svou vizi o rozvoji fi rmy. 

Karolína Topolová
Oblečení: Co se týče oblečení do práce, oblíbila jsem si kostýmy 
od Vivienne Westwood a šaty od Joseph nebo Diane Von Furstenberg
Značka kosmetiky: Mám dobrou zkušenost s krémy značek 
La Mer a Argentum
Oblíbené jídlo: Suši, ale i tradiční česká kuchyně, například svíčková
Koníčky: Mám ráda nohejbal, badminton, snowboarding a běh.
Životní krédo: Mít úctu k tomu, od koho se učíte a respekt k těm, 
kterým zkušenosti předáváte.

Jak jel čas
 Čím vám auta učarovala?

Vyrůstala jsem mezi třemi bratry, a tak 
i naše společné hry se točili kolem klu-
čičích her, auta nevyjímaje. Určitě i pro-
to jsem jako malá holka věděla o autech 
víc než moji vrstevníci a když přišla mož-
nost pracovat pro největšího prodejce oje-
tých automobilů u nás, věděla jsem, že je 
to správná volba.

 Jaký byl váš první vůz a čím brázdíte sil-
nice v současné době?
Moje první auto byl úplně nový Volks-
wagen Polo, který mi hned ukradli. Proto 
jsem se zařekla, že nebudu investovat do 
nových vozů, které stojí zbytečně velké pe-
níze. Od té doby používám ojeté. Nyní jez-
dím BMW X5, které projede každou sněho-
vou kalamitní situací a dává mi potřebný 
pocit bezpečí, které je pro mě obzvláště od 
doby, kdy vozím i svoji dceru, zásadní. Už 
bych za malé auto neměnila.

 Jaká kritéria musí vaše auto splňovat?
Mám ráda prostorné velké vozy typu SUV. 
Zásadní je pro mě bezpečnost, protože 
v autě nevozím jen sebe, ale i svoji tříle-
tou dceru, která si zaslouží jen to nejlepší. 
Preferuji automatickou převodovku, kte-
rá v dnešní době nebrání pocitu z rychlej-
ší jízdy, ale zároveň neukrajuje nezbytné 
řidičské pozornosti jako tomu je v přípa-
dě manuálu.

 Firma oslaví v příštím roce čtvrtstoletí 
fungování. Společnost neměla vždycky na 
růžích ustláno. Jak „jel“ čas? 
Na začátku devadesátých let vznikalo velké 
množství autobazarů, které se snažily růz-
nými podivnými praktikami nalákat zákaz-
níky. Naše společnost velmi rychle pochopi-
la, že chce-li se stát jedničkou na trhu, musí 
vybočit a nabídnout zákazníkům lepší služ-
by a kvalitní vozy. Od té doby jsme výraz-
ně rostli a postupně jsme se dostali na tr-
hy pěti evropských zemí. Nebýt krize, která 

přišla v letech 2008 a 2009, nejspíš bychom 
expandovali dál. Krize nás ale zasáhla vel-
mi citelně a proto jsme museli rychle opus-
tit některé trhy a razantně snížit veškeré ná-
klady a počet zaměstnanců. Zůstali jsme 
pouze v České republice a na Slovensku. Dí-
ky tomuto razantnímu opatření se nám po-
dařilo během několika let vrátit zpět. Nyní 
provozujeme přes 40 poboček ve 4 zemích 
a plánujeme další expanzi. Letošní výsledky 
opět překonají prodeje za posledních osm 
let a příští rok bychom chtěli dosáhnout na 
prodeje z roku 2007, kdy fi rma byla na úpl-
ném vrcholu.

 Je těžké „vládnout“ mužům v branži?
Zpočátku to těžší bylo, protože musíte 
ukázat, že se v oboru vyznáte a jste na 
správném místě pro to, co umíte. Nicmé-
ně práce v mužském kolektivu mě baví 
a kolegové mě respektují bez ohledu na 
to, že jsem žena.

 Kolik lidí fi rma v ČR zaměstnává a co od 
nich vyžadujete?
Momentálně má naše skupina přes 2 300 
zaměstnanců. Od všech vyžaduji hlavně 
pracovitost a loajálnost. To je i mantra ce-
lých Áček. Pokud je zaměstnanec šikovný, 
cílevědomý a dokáže pro fi rmu „dýchat“, 
má možnost posouvat se výš, což dokazu-
jí i mnozí moji kolegové, kteří se z operáto-
rů na call centru vypracovali až na ředitel-
ské pozice. Stejně tak jsem se propracovala 
na pozici generální ředitelky i já.

 Novou tváří AAA Auto a značky Moto-
techna je klíčový hráč AC Sparta Praha 
Václav Kadlec. Podle čeho reprezentanty 
značky vybíráte?
Našimi tvářemi jsou lidé, které zákazníci mají 
rádi a pozitivně je vnímají. Václav Kadlec je je-
den z nejlepších fotbalových hráčů u nás a při-
pojil se tak k oblíbenému herci Václavu Vydro-
vi nebo herečkám Veronice Žilkové a Mahule-
ně Bočanové, kteří s námi spolupracují již dva 

roky a pomáhají zlepšovat všeobecné vnímání 
značky AAA AUTO. Našimi tvářemi jsou i dal-
ší fotbalisté prakticky ze všech klubů nejvyšší 
ligové soutěže, jejímž partnerem jsme se stali 
v září tohoto roku minimálně na dvě sezóny.

 Jste maminkou malé dcerky. Co pro vás 
mateřství znamená a jak dokážete sklou-
bit náročnou práci s rodinou? 
Mateřství je to nejkrásnější, co mě mohlo po-
tkat. Po narození dcery to samozřejmě neby-
lo tak jednoduché, jak jsem si představova-
la, ale postupně jsem díky mojí a manželově 
mamince dokázala najít kompromis, aby ani 
práce ani malá netrpěli mojí nepřítomností. 
Mám spokojené a téměř vždy usměvavé dí-
tě, úžasného manžela a naplňující práci. Bez 
nadsázky musím říci, že prožívám nejšťast-
nější období ve svém životě.

 Jak nejlépe „dobíjíte baterky“?
Každý den je to úsměv a objetí mojí dcery, 
když přijdu domů z práce. Ráda se odreagu-
ji i při sporu nebo jednou týdně při masáži 
u fyzioterapeuta.

 Jak budete trávit Vánoce a co přejete kli-
entům společnosti  AAA Auto?
Vánoční svátky budu trávit tradičně v ně-
kolikageneračním rodinném kruhu v Pra-
ze. Naše malá dcera tak bude mít kromě 
rodičů okolo sebe prarodiče i prababičku. 
Co se týče dárků, už mnoho let si nepřeji 
nic materiálního, nejzásadnější je pro mě 
pohoda a zdraví mé rodiny. 
Našim zákazníkům bych ráda popřála 
mnoho šťastných a hlavně bezpečných 
kilometrů za volanty jejich vozů a podě-
kovala jim, že si pro ně přišli k nám. Va-
še „rodina“ se neustále rozrůstá, letos už 
vás budou dva miliony!

Text: Metropol
Foto: archiv Karolíny Topolové

Celý rozhovor si přečtěte na 
emetropol.cz/auto



Činnosti regionálních kanceláří
agentury CzechInvest

Konzultace záměru podnikatele a nabídka možností podpory podnikání ze 
strukturálních fondů EU a dalších mezinárodních, národních či regionálních programů

Pomoc začínajícím podnikatelům

Poradenství v oblasti exportu

Akvizice
klientů prostřednictvím služeb a nabídky programů

Podpora zájmu o investice

Podpora při budování podnikatelské infrastruktury

Podpora při budování sociální infrastruktury

Podpora kvalifikované pracovní síly a lokálního trhu práce

Asistence
při harmonizaci podnikatelského prostředí

Regionální kanceláře 
Telefon: 296 342 495
E-mail: regiony@czechinvest.org 

Jihočeský kraj
Telefon: 296 342 943 
E-mail: ceskebudejovice@czechinvest.org 

Jihomoravský kraj
Telefon: 296 342 937 
E-mail: brno@czechinvest.org

Karlovarský kraj
Telefon: 296 342 961 
E-mail: karlovyvary@czechinvest.org

Královéhradecký kraj
Telefon: 296 342 949 
E-mail: hradeckralove@czechinvest.org 

Liberecký kraj
Telefon: 296 342 971 
E-mail: liberec@czechinvest.org

Moravskoslezský kraj
Telefon: 296 342 976 
E-mail: ostrava@czechinvest.org 

Olomoucký kraj
Telefon: 296 342 982 
E-mail: olomouc@czechinvest.org

Pardubický kraj
Telefon: 296 342 934 
E-mail: pardubice@czechinvest.org

Plzeňský kraj
Telefon: 296 342 965 
E-mail: plzen@czechinvest.org 

Středočeský kraj a Praha
Telefon: 296 342 536 
E-mail: praha@czechinvest.org 

Ústecký kraj
Telefon: 296 342 990
E-mail: ustinadlabem@czechinvest.org 

Vysočina
Telefon: 296 342 993 
E-mail: jihlava@czechinvest.org

Zlínský kraj
Telefon: 296 342 954 
E-mail: zlin@czechinvest.org

Jsme i ve vašem regionu. Kontaktujte nás!

účastníků
na našich odborných

seminářích v roce 2015

konzultací nejen 
pro podnikatelské 

subjekty v roce 2015

nových pracovních míst
bylo v roce 2015 

vytvořeno s naší pomocí

7 000 30 000
podnikatelských objektů

v Databázi nemovitostí

více než

83014 000

Potřebujete poradit? Naši specialisté jsou vám k dispozici na uvedených telefonních kontaktech, případně veškeré 
informace naleznete na webových stránkách CzechInvestu: www.czechinvest.org/czechinvest-v-regionech.
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Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
„Děkuji za podporu a těším se na spolupráci. Věřím, že všichni mo-
ji nově zvolení kolegové od této chvíle převléknou své stranické triko 
za triko Libereckého kraje,“ řekl nově zvolený hejtman.

Jiří Löff elmann
člen rady
řízení rezortu životního prostředí, ze-
mědělství a rozvoje venkova

Jitka Volfová
statutární náměstkyně hejtmana
řízení rezortu ekonomiky, správy 
majetku a informatiky

Květa Vinklátová
členka rady
řízení rezortu kultury, památkové pé-
če a cestovního ruchu

Přemysl Sobotka
náměstek hejtmana
řízení rezortu 
zdravotnictví

Marek Pieter
náměstek hejtmana
řízení rezortu dopravy, 
investic a veřejných zakázek

Petr Tulpa
náměstek hejtmana
řízení rezortu školství, mládeže, tě-
lovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Pavel Svoboda
náměstek hejtmana
řízení rezortu 
sociálních věcí

Radka Loučková Kotasová
členka rady
řízení rezortu hospodářského a re-
gionálního rozvoje, evropských pro-
jektů a územního plánování

Radní Libereckého kraje
pro volební období 2016-2020
V Libereckém kraji bude v tomto období pracovat 
široká koalice, složená ze Starostů pro Liberecký kraj, 
hnutí ANO, ČSSD a ODS. Zastupitelstvo je 45členné 
a v úterý 22. listopadu zvolilo devítičlennou radu, 
kterou vám dnes představujeme. Řídit se bude 
koaliční smlouvou 
a programovým 
prohlášením, které 
najdete na webových 
stránkách Libereckého 
kraje www.kraj-lbc.cz. 
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Bruslení patří mezi oblíbené zimní radovánky dětí i dospě-
lých. Ačkoli nám přírodní podmínky nenabídly v posledních 
zimách možnost zabruslit si na přírodních plochách, ve Sport 
Parku Liberec se každoročně bruslí již od začátku září. 

Ledová radost ve Sport Parku Liberec

Ceny vstupného – všední dny:
• dospělí 30 Kč
• děti do 140 cm, žáci a studenti 20 Kč
• nebruslící doprovod 10 Kč

Ceny vstupného – víkend: 
• dospělí 40 Kč
• děti do 140 cm, žáci a studenti 25 Kč
• nebruslící doprovod 10 Kč

kompletní informace na 
www.sportparkliberec.cz

Brány Svijanské arény se návštěvníkům 
veřejného bruslení otevírají 3x týdně 
po celou zimní sezónu. V období od Vá-
noc do konce roku si navíc můžete při-
jít zabruslit každý den. Návštěvníkům 
je k dispozici půjčovna bruslí v prodej-
ně JB Sport, která nabízí i jejich brouše-
ní. Prodejnu naleznete v těsném sou-
sedství Svijanské arény. 

Štědrý den na ledě
Užijte si Štědrý den trochu jinak. 
V sobotu 24. prosince proběhne na le-
dě Home Credit Areny tradiční Vánoč-
ní bruslení, na které bude vstup pro 
všechny návštěvníky zdarma. Přijďte 
si po svátečním obědě zabruslit s ce-
lou rodinou přímo na domácí led Bí-
lých Tygrů.

Zakoupení, zapůjčení nebo nabroušení bruslí nabízí sportovní prodejna JB Sport v areálu.
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Když není nějaké společnosti lhostej-
no, co se děje v jejím okolí, a aktivně se 
snaží své okolí vylepšovat, pak o ní lze 
hovořit jako o společensky odpovědné. 
A stavební lídr Metrostav letos v listo-
padu získal z rukou ministra průmyslu 
a obchodu České Republiky Jana Mlád-
ka významné ocenění za svůj přínos ke 
společenské odpovědnosti a udržitel-
nému rozvoji. Je to zejména proto, že 
se dlouhodobě snaží být nejen dobrý 
zaměstnavatelem, ale především dob-
rým sousedem.

„Metrostav se vždycky snažil být svému 
okolí prospěšný. Jsme rádi, že nám vítěz-
ství v národní ceně ČR pro společenskou 
odpovědnost a udržitelný rozvoj potvrdi-
lo, že to, co pro své spoluobčany děláme, 
děláme dobře,“ uvedl Ladislav Profota, 
vedoucí útvaru úseku generální ředite-
le společnosti. „Každou naši stavbu se 
snažíme realizovat nejen ke spokojenos-
ti investora, ale také s respektem k její-
mu okolí. Ať je to čistírna odpadních vod 
v Pelhřimově, městský stadion ve Vítko-
vicích, pavilon nemocnice v Opavě nebo 

nové dopravní spojení tunelovým kom-
plexem Blanka,“ dodává.  
Metrostav je na tuzemském stavebním 
trhu už třetím rokem jasnou jedničkou. 
Každoročně jeho zaměstnance můžete 
potkat na více než 150 stavbách napříč 
celou Českou republikou. Málokdo ale ví, 
že tato česká fi rma úspěšně expanduje 
i do zahraničí a to zejména na vyspělé 
evropské trhy. V Norsku a na Islandu ra-
zí pro místní obyvatele tunely, ve Finsku 
staví metro a v sousedním Polsku vybu-
dovala obchvat Varšavy a staví dálnici 
u Gdaňsku. Expanzi do zahraničí musel 
Metrostav zahájit potom, co na tuzem-
ském trhu došlo k propadu zakázek. Měl 
dvě možnosti. Buď snížit stav zaměst-
nanců, nebo hledat práci jinde. Vydal se 
druhou cestou. 
„Díky zastavení přípravy projektů, chybám 
při čerpání dotací nebo složité legislativě po-
klesl mezi lety 2008 a 2014 počet fi rem v obo-
ru a stejně tak počet zaměstnanců o téměř 
30%. Tyto ruce a hlavy teď chybí napříč ce-
lým sektorem – od odborníků u veřejných 
zadavatelů, přes projektanty až po staveb-
ní dodavatele. Jako lídrovi stavebního trhu 
nám záleží na směřování a zdraví celého 
stavebního sektoru. Jsme aktivní na mnoha 
frontách, abychom situaci v oboru zlepšili,“ 
poznamenává Ladislav Profota.

Jednou ze stěžejních aktivit je projekt 
Zruční učni, kterým společnost v regi-
onech reaguje na nedostatek mladých 
lidí v oboru. Projektem přímo podpo-
ruje rozvoj učňovského školství a dá-
vá příležitost formou konkrétní podpo-
ry žákům, často ze sociálně slabších ro-
din. Spolupracuje s osmi učňovskými 
a odbornými školami v mnoha regio-
nech České republiky. Projekt Zruční uč-
ni podpořil od roku 2008 již 330 žáků, 
z nich mnozí se následně stali spokoje-
nými spolupracovníky Metrostavu. 
Metrostav tradičně investuje i do vý-
chovy nových spolupracovníků podpo-
rou vysokých škol a mezi vysokoškolá-
ky se se tradičně umísťuje jako vysoce 
žádaný zaměstnavatel. Podnik má ale 
i svůj Senior klub, který už třináct let 
pomáhá jeho bývalým zaměstnancům. 
Je to jedinečný projekt svého druhu 
v České republice a aktuálně sdružuje 
přes 300 členů.
Ke společenské odpovědnosti pat-
ří i přímá podpora okolí. V Metrosta-
vu je například běžné dárcovství kr-
ve. V rámci projektu Daruj krev s Me-
trostavem věnovali od roku 2005 za-
městnanci fi rmy pře 500 litrů krve. 
Firma sponzoruje dvě pražská diva-
dla, celou řadu sbírek a charit, vzdělá-

vacích a sportovních akcí a podporuje 
hendikepované spoluobčany. Firma za-
městnává přes čtyřicet pracovníků se 
zdravotním postižením, včetně vozíč-
kářů. Velmi dobře funguje spoluprá-
ce s Českou asociací paraplegiků, kte-
rá pomáhá s výběrem a sama možné 
zaměstnance doporučuje. Každý, kdo 
měl možnost integrovat do svého tý-
mu handicapovaného, ví, kolik vedlej-
šího pozitivního vlivu, kromě práce sa-
motné, má jeho přítomnost na tým. 
Zcela unikátním letošním počinem 
v oblasti sportu a podpory hendikepo-
vaných bylo generální partnerství na 
Metrostav handy cyklo maratonu, kte-
rý v podmínkách extrémního cyklistic-
kého závodu sdružuje zdravé i hendi-
kepované. Závod byl štafetou čtyř a os-
mičlenných týmů, které musely za 111 
hodin ujet 2222 km a to z Prahy do 
Bratislavy a zpět, napříč čtrnácti kraji. 
Členem týmu byl vždy minimálně je-
den handicapovaný závodník. 
Metrostav vyslal do závodu nejen dva 
osmičlenné týmy, ale i pětadvacet dob-
rovolníků, kteří pomáhali s přípravou 
a organizací. Zaměstnancům, kteří se 
do akce zapojili jako závodníci nebo 
dobrovolní organizátoři, dal podnik 
placené volno. A zbytek zaměstnan-
ců fandil. Ředitel závodu Heřman Volf 
ke spolupráci poznamenal: „Překvapi-
lo mě, jak vstřícně s námi představitelé 
Skupiny Metrostav jednali a jak kvalitní 
partnerství s námi navázali. Nikdy bych 
nevěřil, že stavební obr může mít tak lid-
skou tvář.“ 
Být sociálně zodpovědnou fi rmou ne-
ní jednoduché. Pokud však společnost 
vytvoří ten správný mix, ve kterém se 
snoubí žádoucí etické chování, fi remní 
občanství a zodpovědné vnímání po-
třeb druhých, lze s okolní společnos-
tí navázat a udržet dobré vztahy, kte-
ré nakonec přispějí k dlouhodobému 
úspěchu. Nejdůležitější pak ovšem je 
nezapomenout se o ten úspěch znovu 
podělit s ostatními. 

Dobrý soused 

Metrostav
Když během rekonstrukcí na dálnici D1 začal hořet polskému kamionu návěs, 
začalo být řidičům pěkně horko. Provoz byl totiž veden kvůli rekonstrukci 
jen jedním pruhem a hasiči se k požáru přes kolonu nemohli dostat. Oheň se 
rychle šířil, a tak zasáhli pracovníci Metrostavu, kteří opodál pracovali s kro-
picím vozem. A požár velmi rychle uhasili. 
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MUDr. Tomáš Indra, MBA
předseda představenstva

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Ing. Jiří Kittner
předseda dozorčí rady

2017

SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

Středočeští silničáři 
přejí všem motoristům veselé Vánoce 
a do roku 2017 šťastné cesty 
a návraty k blízkým.

Zdeněk Dvořák, 
ředitel Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje
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Přejeme 
vám 

krásné 
vánoční svátky 
a úspěšný rok 

2017.


