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Jan Petrof se narodil 10. května 1940. Dnes ho, především díky jeho příjmení, dokáže zařadit 

90 % našeho národa a sice ke známé firmě PETROF, která se zabývá výrobou klavírů a pianin už od roku 

1864, kdy jeho předek Antonín Petrof sestavil po svých studiích první klavír této značky.  

Jan Petrof se narodil uprostřed zuřící 2. světové války, za které na výrobu klavíru nezbývalo 

mnoho času ani prostředků. Nicméně jeho dětství bylo nerozlučně spjato s hodinami strávenými 

hraním si na pozemcích firmy. Pan Petrof samozřejmě také na klavír cvičil, jak ale sám říká, klavír se 

pro něj stal pouze zábavou, nikoli životní náplní a dnes hraje již pouze pro radost. Jeho opravdové 

poslání, totiž převzít jednou vedení této velké firmy, bylo bohužel hned po konci válečné vřavy 

přerušeno, tentokrát nástupem komunistického režimu, který továrnu znárodnil a rodině Petrofů 

sebral veškerá jejich práva. I když to bylo těžké, život šel dál. Jan Petrof vystudoval Stavební 

průmyslovou školu v Hradci Králové a následně Vysokou školu ekonomickou. Sám se nám ale svěřil, že 

toto jeho snažení neproběhlo bez problémů, dokonce bylo třeba napsat dopis samotnému 

prezidentovi, který mu nakonec umožnil studium vysoké školy. Toto nebyl jediný moment, kdy mu 

jméno Petrof život spíše ztěžovalo, než zlehčovalo, ale rozhodně ho to nedonutilo na svůj status 

zanevřít. 

Psal se rok 1989, kdy konečně vysvitla příležitost k získání továrny zpět do rukou rodiny Petrofů. 

Bylo ale jasné, že je čeká dlouhá cesta, a tak mnoho členů rodiny svůj nárok odmítlo a přenechalo 

majetek zbytku rodiny v čele s Janem Petrofem, díky kterému se začala firma pomalu navracet zpět do 

rukou rodiny. Rozhodně to nebylo jednoduché, v restituci získali pouze 4 % z celé firmy, která se 

v průběhu komunistického režimu několikanásobně rozrostla. Zbytek firmy musel být odkoupen na 

vlastní náklady. Jan Petrof to ale naštěstí nevzdal a dosáhl svého cíle. Mohl znovu usednout 

do ředitelského křesla firmy PETROF a nakonec předat jeho vedení svým dcerám, které jí dále dělají 

dobré jméno. Jak říká dcera Jana Petrofa, která se momentálně podílí na vedení firmy: „Není už mnoho 

firem vyrábějících klavíry, které by stále vedla rodina, která danou firmu založila.“  

Úspěchy této firmy a pana Petrofa pro nás můžou být skvělým příkladem. I díky tomu byl v roce 

2008 vyznamenán medailí prezidenta republiky za zásluhy o stát v oblasti hospodářské a v neposlední 

řadě také čestným doktorátem Univerzity Hradec Králové v roce 2018. 


