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Originální dárek pro všechny, kteří v dětství toužili jezdit na stupačce 
kukavozu a kutálet popelnicemi. Obdarovaný se obleče do typické oranžové 
vesty a v garážích, odkud dennodenně vyjíždějí profesionálové, bude svou 
posádkou proškolen o bezpečnosti jízdy i o základech ovládání popelářského 
auta. Pak už může naskočit na zadní plošinku a vézt se k nejbližším 
popelnicím. Popelářský fanda si v terénu vyzkouší nejen vynášení popelnic, 
ale také ovládání příslušných páček na vysypávání odpadů. Jak konkrétně 
taková zhruba dvouhodinková jízda vypadá a jaký si z ní eventuálně můžete 
odnést suvenýr, nám přiblížili Jan Petružálek a Pavel Novák.

Jak se liší běžný den popeláře od toho „dárkového“?
Hlavně délkou směny, počtem obsloužených nádob a také pravidelností. Náš 
popelář jde do práce každý den, bez ohledu na počasí, teploty, nálady...

Kdo nejčastěji tento dárek dostává? Najdou se i ženy?
Složení „zážitkářů“ je různé – od vysokoškolských profesorů po zdravotní 
bratry, žena jako popelář u nás však ještě nebyla. Vesměs klienti dostávají 
zážitek od známých, ale byli i tací, kteří si zážitek koupili sami, protože to 
byl jejich klukovský sen.

Proč běžně nevídáme popelářky? Opravdu neexistují?
Je to především z důvodu fyzické náročnosti této profese. Popelářky opravdu 
neexistují. 

Co se „zážitkářům“ na dárku nejvíc líbí? Jízda na stupačce? 
Nejtěžší jsou některé zanášky. Vytáhnout 240litrovou nádobu patro a půl 
po schodech už nějakou fyzickou zdatnost předpokládá. A co se nejvíc líbí? 
Asi každému něco jiného, pro jednoho je to jízda na stupačce, pro druhého 
jízda na skládce. Ta někdy hraničí až s adrenalinovou pouťovou atrakcí. 
Důležité je, že zážitek jako takový splní představu klienta, respektive že si to 
klient užije.

Co na vaší práci laika překvapí?
Klienti jsou asi nejvíce překvapeni množstvím obsloužených nádob. Tím 
se bortí mýtus, že je popelář v 9 hodin dopoledne už doma z práce. Další 
údiv bývá nad tím, jak někteří obyvatelé ve svých domech ukládají odpad. 
Leckde je skutečně velký nepořádek.

Překvapil někdy „zážitkář“ vás?
Největší překvapení asi je, že nikdo z obdarovaných nebyl posádce přítěží, 
naopak se všichni aktivně zapojili do pracovního procesu a nesnažili 
se vyhýbat žádné z běžně prováděných činností. Jeden klient si chtěl 
dokonce zážitek prodloužit a absolvoval spolu s posádkou celou pracovní 
směnu.

Nacházíte s klienty v popelnicích nějaké „poklady“?
Poklad se vždy nějaký najde, ale jsou to spíš drobnosti typu cédéček 
a různých elektronických hraček a suvenýrů.
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