
KONTAKTY:
PETROF Pianosalon:
Praha
tel.: +420 604 238 197
e-mail: petrof.prague@email.cz
Hradec Králové
tel.: +420 737 947 456
e-mail: petrof.hk@email.cz

Muzeum PETROF  
a exkurze ve výrobě:
tel.: +420 725 753 882
e-mail: muzeum@petrof.com
www.muzeumpetrof.cz 
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Půjčování nástrojů:
tel.: +420 495 712 311
e-mail: propagace@petrof.com

Opravy, servis a ladění:
tel.: +420 495 712 105
e-mail: vonka@petrof.com

Renovace nástrojů:
tel.: +420 495 712 210
e-mail: klaviry@petrof.com

Výzkum a vývoj:
tel.: +420 495 712 206
e-mail: vaculik@petrof.com

Speciální zakázky:
tel.: +420 495 712 268
e-mail: customer@petrof.com

F I R E M N Í  P R O F I L

www.petrof.cz

Společnost PETROF, spol. s r.o. je v současné době nej-

větším evropským výrobcem akustických pian. Jde o ryze 

českou, rodinnou firmu, která funguje v Hradci Králové 

již od roku 1864. V jejím čele stojí Mgr. Zuzana Ceralová 

Petrofová, představitelka páté generace rodiny Petrofů. Je 

velmi úspěšnou a váženou manažerkou nejen v rámci odvět-

ví. V roce 2012 získala ocenění Podnikatelka roku, v roce 

2015 prestižní titul Manažerka roku.

Od roku 1864, kdy pan Antonín Petrof postavil svůj první 

klavír, se toho událo mnoho. Základní hodnoty, na kterých 

firma vybudovala své jméno, se ale nemění. Dodnes je 

ceněno pečlivé zpracování nástrojů, které vynikají svým kula-

tým, romantickým tónem, špičkovou povrchovou úpravou 

a nadčasovou konstrukcí. Firma PETROF tradičně platí za 

předního inovátora v odvětví, především díky práci odborní-

ků Technologického centra ve spojení s Oddělením výzkumu 

a vývoje. V roce 2007 získala certifikát European Excellence 

(EEX), který dokládá evropský původ použitých materiálů 

a prémiovou kvalitu výrobků. Společnost PETROF vyváží pia-

nina i klavíry do 65 zemí světa na pěti kontinentech.

„Naším cílem je vyrábět krásná a spolehlivá piana, která 

přinesou radost a potěšení každému hráči, který k nim 

usedne.“

Zuzana Ceralová Petrofová

Prezidentka skupiny PETROF

„Krásný a sytý tón klavíru Petrofova přiléhal k mému hlasu jako 
sametová podložka. Pozdravuji jej jako nejlepšího přítele.“

Emma Destinová, operní pěvkyně

„Bylo požitkem hráti na Petrofově nástroji, který v sebemenší nu-
anci, jak po stránce zvukové i mechanické, vyhovuje hrajícímu.“

Rudolf Firkušný, pianista

„Měl jsem příležitost koncertování na křídlech skoro všech 
evropských i amerických značek, a tu musím prohlásiti, že 
stavím klavíry PETROF bez zaujatosti na čelné jich místo.“ 
 Jiří Eliáš, hudební skladatel

„Již dlouho jsem si nezahrál na pianino s takovou chutí a po-
žitkem, jako na toto, po všech stránkách přímo dokonalé.“

Zdeněk Nejedlý, univerzitní profesor

„Klavír ANT. PETROF je úžasný. Už první dotek s pianem byl 
obdivuhodný a stejně tak jeho zvuk.“
 Richard Clayderman, pianista

„Klavír ANT. PETROF zasáhl nás i naše publikum svým 
úžasným měkkým zvukem, ale rovněž neobvyklou silou 
a tonálním rozsahem.“

Vlada Vassilieva a Anatoly Zatin, pianisté DUO PETROF

„Děkuji za piano PETROF. Je to v mém životě největší dárek, 
který mi byl dopřán.“ Hana Gerzanicová, pianistka

„Osobně na mě nejvíce zapůsobil romantický tón klavírů  
PETROF. Tato piana skutečně dokázala zachovat své dlouhé 
historické dědictví. Jejich pověst, zvuk, kvalita a precizní pro-
vedení jsou vyhlášené v mé části světa a já je mohu vřele 
doporučit všem, jak pianistům, tak divákům.“

Jana Chaudhuri, pianistka

„Je radost na takový nástroj hrát. Je to mistrovský kousek 
domyšlený do posledních detailů.“  Karel Košárek, pianista

„Všechna Vaše piana jsou fantastická! Jejich zvuk mě pohltil, 
především úžasný ANT. PETROF. Jsem nadšený nejen z pian, 
ale také z úžasných lidí Vaší společnosti.“
 Antonio Formaro, pianista

„Nástroje řady ANT. PETROF mám moc rád a jsem hrdý na to, 
že pocházíme ze stejného města.“ Matyáš Novák, pianista

„Mám velkou radost, že dobré srdce, láska k hudbě a všemu 
krásnu, správný záměr a poctivá práce mohou udělat zázrak 
a Vaše firma a nový ANT. PETROF jsou toho živým důkazem.“

Ema Jedlička Gogova, pianistka

„Hluboce obdivuji vytrvalost, píli a kreativitu, se kterou pokraču-
jete v rodinné tradici.“ Markus Alexander Antonietti, velvyslanec

„Děkuji rodině Petrof za zachování opravdového pokladu! 
Gratuluji!“ Maria Elina Mayorga, dirigentka

Reference 

Láskyplná práce pěti generací Petrofů přináší potěšení nejen 

mistrovským interpretům a skladatelům, ale rozechvívá i srdce 

tisíců dalších milovníků hudby. Naše akustická piana zklidňují 

alespoň částečně běh uspěchané doby. Ocenění, pocty a refe-

rence světových umělců svědčí o veřejném uznání kvalit těch-

to nástrojů. Své místo našly mimo jiné i v paláci UNESCO 

v Paříži, v divadle La Scala v Miláně, v hotelech Hilton, 

v Opeře v Sydney, v rezidenci ruského prezidenta ve Valday, 

na univerzitě Gaziantep v Turecku a v mnoha dalších institu-

cích. Zamilovalo si je mnoho slavných interpretů, divadelních 

i filmových herců a dalších významných osobností.

Alperin Mikhail (NOR) | Ardašev Igor (CZ) | Arriale Lynne 

(USA) | Aznavour Charles (FRA) | Barber Chris (GBR) | Basie 

Count (USA) | Bernstein Leonard (USA) | Bécaud Gilbert 

(FRA) | Cardinale Claudia (FRA) | Carreras Jose (ESP) | 

Clark Petula (GBR) | Clayderman Richard (FRA) | Čechová 

Páleníčková Jitka (CZ) | Dei Noritaro (JPN) | Domingo 

Placido (ESP) | Donna Fishwick Piano Ensemble (CAN) | 

Drupi (ITA) | DUO PETROF (MEX) | Dvorský Peter (SVK) | 

Ellington Duke (USA) | Firkušný Rudolf (USA) | Fitzgerald 

Ella (USA) | Formaro Antonio (ARG) | Franěk Milan (CZ) | 

Fraňková Jitka Fowler (CZ) | Gemma Giuliano (ITA) | Gerstein 

Kirill (RUS) | Gott Karel (CZ) | Hampton Lionel (USA) | 

Haffner Caroline (USA) | Hancock Herbie (USA) | Hegerová 

Hana (CZ) | Helfgott David (AUS) | Hlavenková Beata (CZ) | 

Howell Christopher (GBR) | Chaplin Charlie (GBR) | Charles 

Ray (USA) | Chaudhuri Debashish (CZ) | Chaudhuri Jana 

(CZ) | Ibrahim Abddullah (JAR) | Jarrett Keith (USA) | Jazz 

Fiesta DUO (CZ) | Jeřábek Tomáš (CZ) | Jürgens Udo (AUT) 

| Kahánek Ivo (CZ) | Kempff Wilhelm (GER) | Klánský Lukáš 

(CZ) | Košárek Karel (CZ) | Koller David (CZ) | Krajný Boris 

(CZ) | Kravetz Jean Jacques (FRA) | Lee Colleen (HKG) | 

Lewis John (USA) | Loren Sophia (ITA) | Jacques Loussier 

Trio (FRA) | Maffay Peter (GER) | Maisenberg Oleg (AUT) | 

Malásek Petr (CZ) | Mannino Franco (ITA) | Mašek Michal 

(CZ) | Mastroianni Marcello (ITA) | Mathieu Mireille (FRA) | 

McCartney Paul (GBR) | Michelangeli Arturo Benedetti (ITA) 

| Mine Bob (USA) | Modugno Domenico (ITA) | Moravec 

Ivan (CZ) | Morricone Ennio (ITA) | Nakamura Hiroko 

(JPN) | Novák Matyáš (CZ) | O5 & Radeček (CZ) | Pavarotti 

Luciano (ITA) | Pecková Dagmar (CZ) | Pekinel sisters (TUR) 

| Peterson Oscar (USA) | PETROF Piano Trio (CZ) | Perticaroli 

Sergio (ITA) | Richter Sviatoslav (RUS) | Rokl Rudolf (CZ) 

| Rota Nino (ITA) | Schiaffino Rosanna (ITA) | Schliecker 

Jens (GER) | Say Fazil (TUR) | Simon Jan (CZ) | Skoda Paul 

Badura (AUT) | Steigerwald Milan (CZ) | Svoboda Milan (CZ) 

| Takashi Kako (JPN) | Trovajoli Armando (ITA) | Vassilieva 

Vlada (RUS) | Ventura Anthony (ITA) | Viklický Emil (CZ) | 

Vojtíšek Martin (CZ) | Vondráček Lukáš (CZ) | Vondráček 

Petr (CZ) | Waldron Mal (USA) | Webster Katie (USA) | Zatin 

Anatoly (UKR) | Zecchi Carlo (ITA)
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V. generace Mgr. Zuzana Ceralová PetrofováNová generace klavírůCertifikát European ExcellenceMedaile značky PETROFAntonín Petrof Továrna PETROF v Hradci Králové III. generace Dimitrij, Eduard, Eugen    II. generace Jan, Antonín, Vladimír IV. generace Ing. Jan Petrof

Rudolf Firkušný Sviatoslav Richter Arturo Benedetti Michelangeli Ray Charles Hiroko Nakamura David Helfgott Richard Claydermann DUO PETROF Antonio Formaro Kirill Gerstein Matyáš Novák

Jedním z důležitých cílů společnosti je nabídnout našim zákazníkům širokou škálu možností tak, aby si každý vybral svůj 

nástroj. Firma vlastní kromě značek PETROF a ANT. PETROF ještě další, z nichž každá reprezentuje svoji filosofii. Spojovacím 

elementem mezi nimi je bohatá historie a nadčasovost konstrukce, kterou vymýšlejí a zpracovávají odborníci z centra vývoje 

a technologie v Hradci Králové. Všechny tyto tradiční značky, které se vyráběly na území Československa, postupně zahrnula 

do svého portfolia společnost PETROF. Tyto krásné akustické klavíry a pianina dokáží svými tóny inspirovat každého pianistu, 

který k nim usedne.

Muzeum PETROF
Muzeum ztvárňuje příběh slavné tradiční české rodiny a nabízí expozici unikátních klávesových nástrojů, skvostů klavírnického 

řemesla, od nejstarších až po současné. Bylo otevřeno roku 2013 v areálu továrny PETROF v Hradci Králové. Ředitelkou se 

stala Ivana Petrofová, sestra prezidentky společnosti a zástupkyně páté generace rodiny Petrofů.

PETROF Art Family
V roce 2016 bylo založeno volné sdružení významných světových umělců, kteří sympatizují s firmou PETROF a obdivují kvalitu 

a krásu jejích nástrojů. V rámci projektu jsou úspěšně organizovány koncerty a turné po celém světě napříč hudebními žánry. 

PETROF Gallery
Společnost PETROF se nesoustředí pouze na výrobu a prodej hudebních nástrojů. Jejím cílem je také rozvoj kultury a podpora 

hudebního vzdělávání. V roce 2016 vznikl projekt, který se snaží rozmanitými aktivitami zaujmout nejširší publikum, podpořit 

kulturní dědictví a vyzvednout hodnoty rodiny Petrofů.

PETROF Brand Family


