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text JBT foto Robert Vano

Historie ještě jednou, můžete nám říci, jak to 
tenkrát bylo s firmou Papirius? Opravdu jste 
nosil v počátcích papír na zádech do kanceláří? 
A za jak dlouho jste ji prodal?

Papirius jsme založili s Honzou Černým v roce 
1993 – bylo nám akorát osmnáct a devatenáct let, 
začínali jsme studovat vysokou školu. Honza přišel 
s nápadem, že bychom si mohli přivydělat prode-
jem papíru. Postupně jsme díky zákazníkům a hlav-
ně více než šesti stům spolupracovníků vybudovali 
firmu, která umí dodat cokoli do kanceláře s garan-
cí Zítra nebo zdarma. V roce 2006 jsme ji prodali.

Jaká byla suma, za kterou jste společnost proda-
li a komu?

Kupujícím byl OFFICE DEPOT, globální společ-
nost obchodovaná na americké burze. Cena, kterou 
Američané zaplatili, byla přiměřená – firma se 
v Čechách a na Slovensku dodnes rozvíjí, poskytuje 
perfektní služby. Myslím, že jsou spokojeni. A my 
jsme rádi za kontinuitu, kterou kolegové dokázali 
zachovat.

Proč jste vlastně založil Dobrého anděla? V čem 
se lišíte oproti jiným nadacím?

Zdánlivý  
úspěch je často 

zlatá klec
Začínal s roznosem papírů do kanceláří a to s batohem 

na zádech. Poté z malé firmy vybudoval kolos,  
který výhodně prodal zahraničnímu kupci.  

Peníze nepromrhal a část z nich daroval charitě,  
které se nyní věnuje. O kom je řeč? O Petrovi Sýkorovi,  

zakladateli nadace Dobrý anděl.

Poté, co nám koncept Dobrého anděla prezento-
val jeho zakladatel Andrej Kiska jsme si uvědomili, 
že taková pomoc v České republice chybí. Ročně je 
diagnostikováno onkologické onemocnění asi 300 
dětem a několik desítkám tisíc dospělých. Vždy 
to znamená také obrovskou finanční komplikaci, 
protože jeden z rodičů obvykle přestane náhle 
pracovat nebo pracuje částečně, zároveň se objeví 
nové náklady.

Ještě před založením jsme s Honzou posílali 
peníze několika rodinám – jen tak, na zkoušku. 
Hned v případě té první jsem viděl, jak je to těžké. 
Maminka se starala sama o holčičku a kloučka, 
kterému lékaři objevili nádor na mozku. Chlapeček 
prodělal náročnou operaci, asi rok bojoval o svůj 
život. Maminka odešla prakticky ze dne na den 
z práce a trávila s ním prakticky všechen čas v ne-
mocnici Motol, kdykoli byl hospitalizován. O dcerku 
se starala tchyně. Zkrátka složitá, skoro neřešitel-
ná situace. To už jsme si řekli, že Dobrý anděl má 
opravdu smysl.

Dobrý anděl je zvláštní především tím, že dárci – 
Dobří andělé – se mohou kdykoli podívat přesně, 
komu pomáhají, kolik peněz kdy darovali a kdy je 
dostaly rodiny nemocných. Navíc vědí, že Dobrý an-

Život 
nehodnotím 
podle 
takzvaných 
„úspěchů“ 
a „výher“. 
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děl pošle veškeré jejich finanční příspěvky rodinám 
nemocných „do posledního haléře“.

Kolik je Dobrých andělů a kolik měsíčně rozdělí-
te peněz?

Registrovaných Dobrých andělů je asi 58 000, 
z toho asi ¾ skutečně pravidelně pomáhají. Teď 
1. června obdrželo 2226 rodin částku 5512Kč – tj. 
dohromady něco přes 12 milionů Kč. Přesná čísla 
jsou vidět zde: https://www.dobryandel.cz/pomoc-v-
cislech/.

Jaká byla počáteční investice?
Honza a já se ženou Jindrou jsme se zavázali 

poskytnout dohromady 25 milionů Kč. Předpokláda-
li jsme, že z nich pokryjeme prvních 5 let provozu. 
Dobrý anděl funguje nyní 4 roky a 8 měsíců a naše 
počáteční investice už je prakticky vyčerpaná.

A jak je dotován provoz nadace?
Především bych chtěl zdůraznit, že Dobrý anděl  

je velmi efektivní – letos odhadujeme, že Dobří 
andělé pomohou částkou cca 140 milionů Kč a pro-
vozní náklady budou okolo 5 %. A to navíc těchto 5 
% Dobří andělé neplatí. O další financování provozu 
jsme požádali několik filantropů – povětšinou pod-
nikatelů. Spíše bych měl říci, že většina z nich se 
nabídla sama. A my v něm budeme také pokračovat. 
Společně to jistě zvládneme dobře.

Kam investujete a jaké je vaše portfolio?
V tom bych opravdu nerad komukoli radil. Inves-

tování nerozumím, nechávám to na jiných. Snad 
s výjimkou investice do podnikání firem – to je mi 
blízké. Ale ani tím se v této fázi nezabývám – sou-
středím se na Dobrého anděla.

A co alternativní investiční nástroje? Mnoho 
světových miliardářů investuje nyní do vody, 
zasáhla vás tato vlna také?

Poslední vlna, která mne zasáhla, byla nejspíš 
na kajaku na Novém Zélandu. Investiční vlny mne 
opravdu nezasahují.

A propadáte zlaté horečce?
Jen na chvilku – když jsme před měsícem četli se 

syny Bílého Tesáka Jacka Londona. Jinak ne.

do vody na východním pobřeží. No a závod byl v úno-
ru a já se v prosinci začal učit na kajaku. Takže 
jsem si na dno párkrát sáhnul – doslova si párkrát 
tu hlavu omlátil (přes helmu) o dno řeky. Tuším, že 
jsem byl první Čech, co to podnikal a zvládnul – byl 
jsem přesně v půlce – rovných 14 hodin.

V jednom z rozhovorů jste uvedl, že se čtením 
knih, jako s dalšími zdroji informací, zacházíte 
velmi střídmě a opatrně. Co to znamená?

Myslím, že většina z nás čte lineárně, rychle, 
knihy konzumujeme jako jiné věci – jídlo, filmy, 
zábavu. Řekl bych, že bychom měli kvalitnímu textu 
věnovat obdobné množství pozornosti a úsilí, které 
mu věnoval jeho autor či autorka. Čtu tedy málo 
a hodně – málo věcí a hodně důkladně.

Jaká klasická ekonomická filozofie je vám  
nejblíže?
Jednotlivé ekonomické školy jsem nikdy detailně 
nestudoval. Nicméně řada názorů F. A. Hayeka, 
tak jak je zachytil v The Road to Serfdom mi byla 
blízká. 

Trápí vás nevědomí lidstva? Jaký je, dle vás, na 
něj lék?

Nejsem si jist, co přesně myslíte pojmem nevědo-
mí. Nicméně si myslím, že hlavní problémy lidstva 
nejsou problémy vnější (finanční krize, stav životní-

Kde vidíte možný investiční potenciál?
Věřím v podnikáni a v lidi, kteří dělají skuteč-

ně užitečné věci pro druhé. Ostatním investicím 
nerozumím.

Je nějaký podnikatelský plán, který chcete usku-
tečnit, a dosud to nešlo?

Podnikatelské plány nyní nemám. Třeba v bu-
doucnu.

Co berete jako největší úspěch a největší prohru?
Život nehodnotím podle takzvaných „úspěchů“ 

a „výher“. Někdy se totiž „zdánlivý úspěch“ schová 
do pláště prohry. Řeknu vám příklad. Ve třeťáku na 
gymnáziu jsem nasměřoval všechno úsilí k tomu, 
jít studovat na vysokou školu do USA. Dokonce jsem 
se na jednu dostal, získal částečné stipendium, ale 
pořád ještě pár tisíc dolarů ročně chybělo. Byla to 
prohra. Asi o dva roky později jsme založili PAPIRI-
US. A funguje to i naopak – zdánlivý úspěch je čas-
to zlatá klec. A tak se spíš soustředím na to jednat, 
pracovat – to je totiž má povinnost, no a výsledek 
pak už není moje starost.

Kolik stačí peněz Petru Sýkorovi na jeden den?
Méně, než jich má. Největší položkou v rodinném 

rozpočtu je soukromá škola pro syny.

Dostal jste cenu Arnošta Lustiga, čeho si na té 
ceně vážíte a kde ji máte vystavenou?

Víte, o lidech, o skutečných hrdinech, kteří si 
skutečně zaslouží podobná ocenění, povětšinou 
ani nevíme. Vážím si Arnošta Lustiga za to, jakým 
krásným způsobem se dokázal vyrovnat s hrůzami, 
které přinesla válka a za to, že nám to dokázal 
jedinečným způsobem sdělit. Je tu s námi. Vážím 
si hodnot, které jeho dílo prostupovaly – odvaha, 
statečnost, lidskost a spravedlnost. A konečně také 
členů výboru Ceny – ne proto, že ji udělili nějakému 
Petrovi, ale protože udržují ve společnosti povědo-
mí o tom, co je důležité.

Co je, dle vás, měřítkem úspěchu?
Úspěch – tak, jak ho obvykle vnímáme – tj. úspěch 

vnější – je pomíjivý, často trvá jen krátký okamžik. 
Za důležité považuji jiné věci – moudrost, laskavost, 
svobodu a také to, co krásně vyjádřil pan profesor 
Koutecký jako „uspokojivý poměr mezi tím, co jsem 
od života dostal a co jsem dal druhým“.

Jste vášnivý milovník volné přírody, absolvujete 
náročné závody, jaký je váš největší úspěch a kde 
jste si sáhl na dno?

Na dno nebo alespoň poblíž jsem si sáhl moc-
krát – jako každý sportovec. Aby se člověk zlepšoval, 
musí se pořád pohybovat na hranici / případně 
na hraně. Když jsme poprvé jeli na Nový Zéland, 
těšil jsem se na závod COAST-TO-COAST – de facto 
mistrovství světa v tzv. „multisport“. Ráno v šest si 
namočíte tenisky v Tasmanském moři na západě, 
a pak na kole, horským během (což je spíše běh 
koryty řek a džunglí přes Jižní Alpy) a následně na 
kajaku překonáte tuším 240 km, abyste pak padnul 

ho prostředí, války atd.). To jsou důsledky. Myslím, 
že jedinou opravdovou cestou je, abychom každý 
začali u sebe – něco v tom smyslu –, když každý 
pozvedne sám sebe, celý svět pak bude lepší.

K jaké historické osobě, byste se svými vlastnost-
mi přirovnal?

To tedy nevím.

Kniha, film, kapela, která vás nejvíce v životě 
ovlivnila?

Dozajista dětské kreslené pohádky v dětství – 
jsou jemné. Později nejspíše knihy Jaroslava Fogla-
ra. Posledních deset let pak Vedanta Treatise – The 
Eternities od A. Parthasarathyho.

Co si myslíte o názorech a politice Miloše Zema-
na?

To bych raději sdělil panu prezidentovi osobně – 
pokud by se o můj názor zajímal.

Koho si dokážete představit jako dalšího prezi-
denta?

Myslím, že role prezidenta maličké země není až 
tak obtížná, jak vypadá. Na bedrech premiéra toho 
leží jistě více. Jsem si jist, že jsou mezi námi desít-
ky (a to nemyslím jako nadsázku) velmi inspira-
tivních, slušných a moudrých lidí, kteří by takovou 
roli zvládli.

„Posláním Dobrého anděla je nabídnout 
pomocnou ruku každé rodině, kterou 
zasáhlo onkologické onemocnění nebo kde 
dítě trpí jinou, vážnou nemocí, a která se 
dostala vlivem nemoci do těžké finanční 
situace. Díky pomoci několika desítek tisíc 
Dobrých andělů a dalších stovek skvělých 
lidí jsme na nejlepší cestě to společně 
dokázat.“

Petr Sýkora
Narodil se dne 9. května 1974 
v Praze. Vystudoval mezinárodní 
vztahy na VŠE, poté získal titul 
MBA na Thunderbird School of 
Global Management v Arizoně. 
V roce 1993 založil s Janem 
Černým společnost Papirius, tu 
v roce 2006 prodali americké 
firmě Office Depot.
Nadaci Dobrý anděl založil spolu 
s Janem Černým a Andrejem 
Kiskou v roce 2011. Společně do 
ní postupně vložili 25 milionů Kč 
na úhradu provozních nákladů 
prvních pěti let. V současné době 
pomáhá asi 58 tisíc Dobrých 
andělů téměř 2300 rodinám 
s dětmi, které zasáhla rakovina 
nebo jiná dlouhodobá závažná 
nemoc. V květnu 2015 získal 
za zásluhy o udržení a rozvoj 
celospolečenských hodnot Cenu 
Arnošta Lustiga.

Laureátem ceny 
Arnošta Lustiga se 
stal Petr Sýkora  
14. května 2015.


