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Užitkové
vozy

Zdokonalili jsme dokonalé a vybavili ikonický Multivan nejmodernějšími asistenčními a bezpečnostními 
systémy a zlepšili ergonomii řidiče. Multivan si přitom zachoval svou prostornost, komfort i efektivní 
variabilitu interiéru. Nemůžete se dočkat? U svého prodejce Volkswagen Užitkové vozy se do detailu 
dozvíte, co vše je na Multivanu nové a můžete zažít testovací jízdu, která za to opravdu stojí.  

Na obrázku je model s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Multivan: 
6,7–8,3 l/100 km, 177–226 g/km.
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Nejstarší sériově 
vyráběný Brouk
Má výrobní číslo 20, je 
z roku 1941 a perfektně ho 
zrekonstruoval nadšenec 
Ondřej Brom.
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Sedm věcí
Zajímavosti, které jsme před psaním 
tohoto čísla nevěděli.

Potkávací světla vznikla 
už v roce 1911
U tehdejšího modelu musel řidič 
z auta vystoupit a ručně je sklopit.
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Zamrzlý ostřikovač
Právě s ním lidé v zimě do servisu 
jezdí vůbec nejčastěji.
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Golf komunikuje s okolím
Díky protokolu Car2X dokáže přijímat 

informace o dopravní situaci v okolí 
a předávat je dalším vozům.
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Driftování 
na ledových 

jezerech
Vyzkoušet si ho můžete 

i vy díky zážitkovým 
expedicím Volkswagen 

Driving Experience.
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„Když Havel přijel 
v roce 1989 na Letnou 
vybojovat svobodu, 
přijel Golfem,“
vypráví v rozhovoru historik 
a dokumentarista Pavel Štingl.
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„Vypozoroval 
jsem jednu věc 
u elektromobilů. 
Všichni říkají, že je to 
přechod k lepšímu,“
říká Matuš Levrinc, jeden 
z prvních lidí v Česku, kteří si 
objednali model ID.3.
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Space Vizzion: 
sedmý přírůstek 
do elektrické 
rodiny

Volkswagen představil studii modelu 
ID. Space Vizzion, která kombinuje vlastnosti 
cestovního automobilu kategorie „gran 
turismo“ s velkorysým vnitřním prostorem 
SUV. Definuje tím zcela nový segment 
vozidel. Design vychází z nového konceptu, 
mimořádně výrazná je přední partie 
s inovativními otvory pro vedení vzduchu, 
které výrazně snižují aerodynamický 
odpor. Sada akumulátorů s celkovou 
kapacitou 82 kWh umožňuje ujet na jedno 

nabití vzdálenost až 590 kilometrů dle 
standardu WLTP. „Nový ID. Space Vizzion 
přináší do nové éry mobility bezpříkladnou 
mnohostrannost, nekompromisní kvalitu 
a německý design,“ říká Klaus Bischoff, 
šéfdesignér značky Volkswagen. Základem 
studie je modulární platforma MEB pro 
elektromobily koncernu Volkswagen. Obecně 
jde o konkrétní výhled na sériově vyráběný 
model, který bude představen na konci roku 
2021.

Elektromobilita na prvním místě. Přibyl sedmý přírůstek do rodiny 
ID. Její výroba se rozšiřuje do Drážďan. A k českým zákazníkům přijíždí 
sportovní vůz T-Roc R! 
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Volkswagen stupňuje 
elektrickou ofenzivu
ID.3 se začal vyrábět nejen v závodě Cvikov, ale od podzimu 
k němu přibyla i Skleněná manufaktura v Drážďanech. 
Manufaktura se tak stane centrem budoucí mobility, 
v němž budou vyvíjeny a testovány inovativní technologie 
ve spolupráci s průmyslovými partnery a startupy. Celkově 
tím vzroste počet předávaných vozidel a celý drážďanský 
závod se tak stane pro návštěvníky a zákazníky ještě 
atraktivnější. „Je to velkolepá zpráva pro Drážďany a Sasko. 
Urychlíme technologický vývoj v manufaktuře, která bude 
v ještě větší míře výkladní skříní elektromobility,“ komentoval 
krok Lars Dittert, vedoucí Skleněné manufaktury.

Volkswagen předal už 
100 000 e-Golfů
Model e-Golf byl uveden na trh v roce 2014 
a ještě před koncem letošního roku slaví velký 
úspěch. 26. listopadu v Drážďanech si zákazník 
Maik Jaehde převzal vůz s pořadovým číslem 
100 000. „Volkswagen e-Golf je již více než pět 
let velvyslancem naší značky pro elektromobilitu. 
Milník 100 000 předaných vozidel dokládá úspěch 
této mise. Díky tomu je v rukách mnoha zákazníků 
důležitým příspěvkem k revoluci v oblasti mobility, 
a připravuje tak cestu pro nový model ID.3,“ 
komentoval úspěch Holger B. Santel, vedoucí prodeje 
a marketingu v Německu. Od ledna do října se přitom 
zákazníkům po celém světě předalo na 27 900 vozů 
e-Golf, což je o tři tisíce více než za celý rok 2018. 
Největší poptávka po modelu je v Norsku, Německu, 
USA, Velké Británii a Nizozemsku.

Nový T-Roc R přijíždí  
na český trh
Nová hvězda kompaktní modelové řady T-Roc 
poskytuje nejvyšší výkon 221 kW / 300 k a z nuly 
na 100 km/h zrychlí za pouhé 4,8 sekundy. 
Další „rozlet“ nejnovějšího člena rodiny modelů 
Volkswagen R zastaví elektronický omezovač až při 
rychlosti 250 km/h. Všestranný crossover s výkony 
opravdového sportovního vozu přijíždí k českým 
prodejcům značky Volkswagen a lze ho pořídit už 
za 1 042 900 Kč.
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Legenda 
poosmé 
Digitalizovaný, síťově propojený 
a s nebývale intuitivním ovládáním. Osmá 
generace ikonického Volkswagenu přichází 
s hybridní ofenzivou a nebývale vyspělou 
bezpečnostní výbavou.
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Odkazy na tradiční tvary 
legendárního modelu  
v moderním designu

Nemůžete si ho splést
Nový Golf je navýsost moderní a dynamický. 
Má protažené přední partie s úzkými 
světlomety LED Matrix, novou podobu loga, 
záď s dominantními světly nebo esteticky 
tvarovaným difuzorem. Všechno harmonicky 
ladí, jak je pro model už od první generace 
typické. Vzdušnému interiéru vévodí plně 
digitální přístrojová deska s velkým displejem 
a systémem Digital Cockpit s úhlopříčkou 
deset palců, dále v něm najdete dotykový 
displej rádia. Díky intuitivnímu ovládání 
odpadá celá řada spínačů, tlačítek a ovladačů. 
Osvětlení Ambiente, které může mít na přání 
až 32 barevných tónů, navodí individuální 
světelnou atmosféru. A opět: i přes všechny 
digitální inovace lze v novém interiéru vnímat 
emoce typické pro model Golf.
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Čistě na elektrický pohon  
ujedou plug-in hybridy  

až šedesát kilometrů

Příval hybridních 
pohonů
S novým Golfem přichází celkem pět 
hybridních pohonů. Premiéru slaví 48voltová 
technika. Řemenem poháněný generátor 
s funkcí spouštěče, 48voltová sada 
lithium-iontových akumulátorů a nejnovější 
generace hospodárných motorů TSI tvoří 
částečně hybridní pohon eTSI. Mezi jeho 
největší přínosy patří snížení spotřeby paliva až 
o 10 % (dle metodiky WLTP) a nejvyšší úroveň 
dynamiky a komfortu při rozjezdu. Volkswagen 
Golf bude nabízen se třemi výkonovými 
stupni tohoto pohonu: 81 kW (110 k), 96 kW 
(130 k) a 110 kW (150 k). Vedle toho budou 
k dispozici dvě varianty plug-in hybridu. 
Úspornější varianta nabídne nejvyšší výkon 
150 kW (204 k), sportovní verze GTE je vyladěna 
na 180 kW (245 k). Obě verze jsou vybaveny 
novou sadou lithium-iontových akumulátorů 
s kapacitou 13 kWh, která umožňuje dojezd cca 
60 kilometrů s výhradně elektrickým pohonem. 
Golf se tak může stát na přechodnou dobu 
vozidlem s nulovými emisemi.
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Nový Golf je jako 
první Volkswagen 
síťově propojený se 
svým okolím

Technika, která 
předvídá
Automobily, které komunikují mezi sebou 
i s okolní infrastrukturou, mohou významně 
zvýšit bezpečnost na silnicích. Sníží se tím riziko 
vytvoření dopravní zácpy a budou k dispozici 
varování před nebezpečnými místy. A právě 
s takovými technologiemi nový Golf jako vůbec 
první Volkswagen přichází. Řidič bude mít dále 
k dispozici údaje, jako je například varování 
před staveništi nebo informace o vozidlech 
pro zvláštní účely. Signály od dopravní 
infrastruktury a informace od vozidel v okruhu 
až 800 metrů upozorní řidiče na displeji. 
Golf také předává zprávu dalším vozidlům 
s technologií Car2X. Volitelný adaptivní 
tempomat ACC pak v nouzové situaci může 
aktivně zasáhnout. Vše je zajištěno díky výměně 
dat přes síť WLAN (pWLAN).
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Soukromý ráj
na Mauríciu

Naši specialisté na Maurícius.
Procestovali jsme svět. Poradíme Vám.
V hotelech jsme bydleli.

Katarina
Hutníková
+421 948 759 074

www.DELUXEA.cz

Zajišťujeme luxusní dovolenou

V hotelech jsme bydleli

Dáme Vám osobní rady

Zájezdy připravujeme na míru

Praha Na Příkopě 392/9  –  Brno Vídeňská 546/55  –  Bratislava Miletičova 5  –  Večerní a víkendový online servis

La Pirogue Resort & Spa se těší velké popularitě díky 
vynikajícímu servisu, romantickému prostředí a uby- 
tování ve vilkách s doškovou střechou. Hotel s dlouho- 
letou tradicí je po renovaci ve stylu Boho Chic = 
otevřený prostor s pohodlím bez jakékoliv upjatosti. 
Nachází se na západním pobřeží ostrova Maurícius, 
přímo u pláže pokryté jemným bílým pískem s výhle- 
dem na oceán. Zažijete zde úchvatné západy slunce.

La Pirogue Resort & Spa
Maurícius

-25% Sleva 25%
při min. 4 nocích pobytu

Barbora
Víšková
+420 724 065 776

Lucie
Rybová
+420 724 730 014



Kapacitní volant si našel cestu i do nejnovějšího Golfu. 
Uvádíme prvek asistenčního systému, který představuje 
další krok k samostatné jízdě. 

Stačí jen dotyk
Během částečně samostatné 
jízdy postačí, když se řidič 
volantu pouze lehce dotýká. 
Sděluje tak autu, že je přítomen 
a sleduje dění okolo. Kapacitní 
volant tedy hlídá, jestli 
člověk z řízení nesundá ruku 
úplně. V případě, že systém 
dotyk nezaznamená po dobu 
patnácti vteřin, následuje 
série varování — vizuálních, 
akustických a posléze i krátkým 
„ťuknutím“ do brzd. Pokud 
člověk ani po varovných 
signálech ruku na volant 
nepoloží, aktivuje se systém 
Emergency Assist, který 
Golf přivede až k úplnému 
kontrolovanému zastavení. 
Předešlé verze těchto systémů 
vyžadovaly od řidiče zpětnou 
vazbu ve formě lehkého pohybu 
volantem. 

Asistenční systém Travel Assist 
si svou premiéru odbyl začátkem 
letošního roku v novém Passatu. 
Dnes možnost takřka samostatné 
jízdy nabízí i nový Golf. Stačí 
stisknutí tlačítka a automobil 
převezme většinu řízení. Zejména 
při jízdě po dálnicích a silnicích 
s potřebnými parametry (dobře 
viditelnými čarami jízdních pruhů) 
systém Travel Assist udržuje vůz 
v jízdním pruhu, udržuje nastavenou 
rychlost a současně bere v úvahu 
i odstup od vpředu jedoucích 
vozidel. To vše v rychlostech od nuly 
do 210 km/h. Nedílnou součástí 
systému je adaptivní tempomat 
ACC s prediktivním ovládáním 
rychlosti. Automobil s ním reaguje 
na rychlostní omezení přikázaná 
značkami u silnice, na limity v obcích, 
ale prostřednictvím GPS a mapových 
podkladů také na zatáčky, kruhové 
objezdy nebo křižovatky. Všem 
těmto situacím dokáže automaticky 
přizpůsobit rychlost jízdy.

V kombinaci s dvouspojkovou 
převodovkou DSG pak systém zajistí 
i popojíždění vozu ve váznoucí 
dopravě. Stejně jako v předchozím 
systému Traffic Jam Assist se 
adaptivní tempomat ACC stará 

o podélnou osu — tedy o udržování 
konstantní vzdálenosti od vpředu 
jedoucího vozidla (a stejně tak 
o zpomalení, když do cesty vjede 
vůz z vedlejšího pruhu, a o následné 
zrychlení na nastavenou rychlost, 
když se cesta před autem uvolní). 
Udržování vozu uprostřed jízdního 
pruhu má pak na starosti systém 
Lane Assist. V předchozí verzi Traffic 
Jam Assist byla tato částečně 
samostatná jízda k dispozici pouze 
v rychlostech do 60 km/h, v nové 
generaci pomocníka Travel Assist lze 
automobil tímto způsobem nechat 
řídit až do rychlosti 210 km/h. 

Systém Travel Assist se aktivuje 
stisknutím tlačítka na levém 
ovládacím panelu multifunkčního 
volantu. Aktivní systém umožňuje 
jízdu v částečně autonomním režimu 
úrovně 2 (z celkových pěti oficiálně 
uznávaných úrovní). Ve „dvojce“ je 
tedy nezbytné, aby řidič nespouštěl 
oči ze silnice a situaci v provozu 
pozorně hlídal. Za tímto účelem je 
i nový Golf vybavený kapacitním 
volantem. 
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Kapacitní volant měl 
premiéru v novém 

Passatu, teď ho 
dostává i nový Golf
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Pavel Štingl
Autodialogy
„Tohleto je auto, ve kterém dělal Václav Havel sametovou revoluci,“ 
říká Zdeněk Svěrák sedící na místě spolujezdce v malém Volkswagenu. 
„Já jsem teď jeho pomyslný spolujezdec a mám možnost mu říct, 
jak to u nás po třiceti letech svobody a demokracie vypadá.“ Stříbrný 
Golf stojí přibližně v místech, kde ho před třiceti lety Havel zaparkoval 
před projevem na Letenské pláni. A prezidentovi v něm mohli lidé 
nahrávat vzkazy v rámci akce Autodialog, která doprovázela výstavu 
Komunikace 89. Kurátorem a autorem scénáře výstavy věnované výročí 
pádu cenzury v Československu je režisér a dokumentarista Pavel Štingl. 
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Jaký je to pocit, být obklopen 
zakonzervovaným okamžikem 
v naší historii? 
Pro mě to není nic nového, 
protože se v muzeích a výstavách 
historií pohybuji už pár let. Ten 
pocit mě vlastně baví. Na rozdíl 
od dokumentu, kde divák vnímá 
obsah lineárně, je tady návštěvník 
opravdu obklopen. Je v prostoru, 
který můžu modelovat, sledovat, 
jak se v něm lidi chovají, měnit ho, 
ovlivňovat jejich prožitek. 

Pro koho jste Komunikaci 89 
vymyslel?  
Jednoznačně pro mladé lidi. Pro 
školy. Výstava je vlastně o tom, 
jak se komunikoval státní převrat 
v době, kdy neexistovaly sociální 
sítě, internet a mobilní telefony. 
Což dnešním dětem není vůbec 
jasné, jak něco takového mohlo 
proběhnout. Je vtipné je pozorovat, 
jak se na začátku výstavy postaví 
k obrovské krabici dálnopisu 
a nechápou, co to je. Vysvětloval 
jsem jim, že takových krabic mají 
ve svých mobilech asi sto. Pak mě 
jeden známý opravil, že mobil je 
oproti dálnopisu asi desettisíckrát 
rychlejší. Podtextů, které si s sebou 
mohou odnést, je ale daleko víc. 
Ptáme se, jak jsme využili šance 
nabyté svobody v mediálním 
prostředí. Porovnáváme tehdejší 
a dnešní nástroje ideologické 
manipulace. Velkým tématem je 
17. listopad, ale samotná výstava 
se vztahuje ke konci cenzury, který 
nastal týden poté. 

Já si na 25. listopad přesně 
vzpomínám. Rodiče nás v šest 
ráno vzbudili, že jedeme 
do Prahy, protože se tam píšou 
dějiny. O pár hodin později jsme 
zvonili klíči. V jednom ohledu 
to bylo jednodušší, věděli jsme, 
že Rudé právo lže. Dnes to děti 
mají s rozlišováním pravdy a lži 
v médiích daleko složitější. 
Je to jedno z témat, která 
na výstavě řešíme. Ptáme se jich, 
jestli si uvědomují, že se neustále 
setkávají s manipulací v médiích, 
na sociálních sítích, v jakékoliv 
komunikaci. 

Co na to odpovídají? 
Mám dojem, že si mediální 
manipulaci hlavně na svých sítích 
připouští, ale nedochází jim, 
jak dalekosáhlé má důsledky. 
Že se jejím prostřednictvím 
vyhrávají volby, volí prezidenti, 
odklání pozornost od závažných 
společenských témat a problémů. 

Zanedbali jsme něco? Nebo jsou 
to prostě děti a některé věci jim 
dojdou až v dospělosti? 
Myslím, že jsme tuto oblast 
jednoznačně zanedbali. 
Ve Spojených státech například 
existuje přímo muzeum tisku 
a médií „NEWSEUM“ a Američané 
považují média za zásadní 
součást své kultury a historie. 
My je považujeme přinejlepším 
za samozřejmost. Z naší výstavy 
jsme proto jako výstup zveřejnili 
výzvu ministrům, kde je vyzýváme 
k uskutečnění konkrétních kroků, 
jak situaci řešit a napravit. Není 
přece možné, abychom v dnešní 
době neměli zpracované metodické 
kroky k mediální výchově. Nemáme 
vůbec předmět, ve kterém by se 
děti učily pracovat s informacemi, 
zjišťovaly, jak posuzovat jejich 
důvěryhodnost. Jsou tu sice snahy 
neziskovek funkci státu suplovat. 
Vynikající práci odvádí třeba 
projekt Jeden svět na školách. 
Školství ale stejně funguje tak, že 
potřebuje z ministerstva dostat 
pokyn. A pokud ten pokyn nezazní, 
mediální manipulace u nás bude až 
směšně jednoduchá. 

Součástí doprovodného 
programu výstavy byl projekt 
Autodialog, v rámci kterého 
mohli lidé nahrát vzkaz Václavu 
Havlovi. Jak tenhle nápad vznikl?
To byla do jisté míry náhoda. 
Ozval se nám David Hubáček, 
který auto před několika lety našel 
a zrestauroval. Že má Golfa, kterým 
jezdil Václav Havel, a že by s ním 
chtěl přijet 17. listopadu do Prahy, 
jestli by se nám nehodil 
do programu. Usoudili jsme, že jet 
s ním na Národní by se nehodilo, 
protože tam by ho lidé snad 
ušlapali. Ale poprosili jsme ho, jestli 
by ho nepřivezl na Letnou, protože 
sám Václav Havel sem přesně tím 
vozem přijel pronést projev. Je to 
dokonce zachyceno na jednom 
filmu, který tady promítáme. David 
byl tak hodný, že mu nevadilo, 
když se do auta posadilo postupně 
asi sto třicet lidí. Jsem za to rád, 
protože Václavu Havlovi v tom autě 
namluvili spoustu krásných vzkazů.

Sametovou revoluci 
Havel přivezl Golfem,  
na výstavě to máme 
zachyceno na filmu
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Co lidé v autě říkali?
Většina vzkazů byla dojemných 
a také dojatých. Tak třetina lidí 
v autě upustila slzu, a pokud mohu 
soudit, nebyli to zrovna lidé, kteří 
by to dělali pravidelně. Nejvíc 
mě zaujalo, že osobnost Václava 
Havla je pořád neuvěřitelně 
aktuální a dokáže inspirovat široké 
spektrum osobností. Každý z lidí, co 
si do Golfa sedli, tam přišel se svým 
malým motivem. Každý měl trochu 
jiný důvod, „proč si tě, Václave, 
nebo vás, pane prezidente, vážím“. 
On měl na rozdíl od tehdejších 
i dnešních politiků a osobností 
obrovskou schopnost přehledně 
formulovat složité myšlenky. 
Teď tady zrovna v pozadí zní 
jeho provolání Občanského fóra 
23. listopadu na Václavském 
náměstí. A on celou tehdejší 
nepřehlednou situaci dokázal 
shrnout do věty: „Dialog veřejnosti 
s mocí začal.“ Něco takového si 
lidé budou pamatovat, ať jim tehdy 
bylo dvanáct, nebo padesát.

Na záznamech, které jste zatím 
zveřejnili, jsem viděl jen pozitivní 
vzkazy. Padaly v autě i výčitky?
My jsme to čekali, a dokonce 
jsme na místě měli ochranku, ale 
nikdo s touhou si zanadávat se 
nedostavil. 

Mě osobně dojal malý klučík, co 
řekl: „Děkuju, že máme svobodu 
slova. Když máme tu svobodu 
slova, tak můžeme zakládat 
kapely a souvětí a věty.“
Není to nádherné? My jsme dávali 
posoudit studentům gymnázia 
výběr nejinspirativnějších vzkazů 
a tenhle chlapeček byl jednoznačně 
nejlépe hodnocený. Nechali jsme 
mu v Erhartově cukrárně vyrobit 
dort s jedlou fotografií Václava 
Havla od Bohdana Holomíčka.

Přišli i lidé, kteří s Václavem 
Havlem přímo v tomto autě 
seděli?  
Jitka Vodňanská vzpomínala, jak 
spolu jeli na výlet na Slovensko 
a cestou každého z nich stihla 
zatknout policie. Přesto si v tom 
vozítku dokázali vytvořit kousek 
vlastního světa, izolovaného 
od toho okolního, který k nim nebyl 
právě přátelský. 

Možná to bylo také jedno z mála 
míst, kde si mohli popovídat 
bez rizika, že je někdo bude 
poslouchat.
To byste se divil. Když jsem 
připravoval tuto výstavu, zhrozil 
jsem se při zjištění, jak moc nás 
režim měl pod kontrolou. V každém 
okamžiku, na kterémkoliv místě nás 
někdo poslouchal. My jsme tenkrát 
chodili schůzovat do Laterny 
Magiky a Špalíčku a mysleli si, jak 
jsou naše setkání tajná, a přitom – 
až s přípravou této výstavy jsem 
si četl operativní svodky Státní 
bezpečnosti tlusté na desítky 
stránek. Režim padl, protože 
zeslábl jako systém. Faktickou moc 
měl ještě v listopadových dnech 
velmi pevně v rukách. 

V restaurovaném Golfu 
lidé nahrávali vzkazy
a říkali, jak to v ČR vypadá 
po 30 letech svobody
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Ani v autě si člověk nebyl jistý? 
Bohužel. Nicméně Václav Havel 
strašně rád řídil. Tento stříbrný Golf 
byl už jeho druhý. Toho prvního 
od něj koupil Zdeněk Svěrák, který 
dodnes vzpomíná, jak byli auto 
přepisovat. Havel byl tehdy pro 
úřady kriminální živel, ale úřednice 
si to evidentně neuvědomila, 
a dokonce se ho zeptala, jestli by 
chtěl mít na autě nějakou speciální 
SPZku. Havel na to, že by byl rád, 
kdyby tam mohlo být číslo 77, 
a paní, aniž si uvědomila, že jde 
o odkaz na Chartu, mu ji přinesla. 
Ještě se omlouvala, že ji našla jen 
v kombinaci s třináctkou. Havel se 
prý smál, že to nevadí, že to bude 
šťastná třináctka. 

Havel si Golfa pořídil krátce před 
revolucí. Stačil si ho vůbec užít?
Stačil, protože s ním jezdil na svoje, 
jak jim říkal, spanilé jízdy. On si 
uvědomoval, že se zničehonic 
stal centrem dění v republice, 
kde ho běžní lidé vůbec neznali. 
Takže jezdil křížem krážem 
republikou na různá setkání a i jako 
prezident měl strašně rád, když 
na místo návštěvy mohl dojet 
svým vozidlem. To působilo jako 
zjevení. Lidé byli zvyklí na papaláše 
v černých tatrovkách. Najednou 
místo nich přijede chlapík v malém 
stříbrném Golfu, normálně 
oblečený, a mluví jako jeden z nich. 
To se ale rychle změnilo, když 
nastoupil na svůj úřad.

S jakými pocity odsud studenti 
odchází? 
Prošlo jich tu přes pět tisíc a z jejich 
odezvy mám hroznou radost. 
V rámci výstavy máme program, 
kdy se vybraní studenti mají za úkol 
převtělit do studentů z roku 1989, 
kteří jezdili na venkov vysvětlovat, 
co se to v té Praze vlastně stalo. 
Jasně, je to jen simulace. Příležitost 
vyzkoušet si smysl a sílu slov 
v takto zásadním okamžiku historie 
národa v nich ale zůstane. O tom 
naše výstava je. O síle slova. 

Jednu třídu jsem při simulaci 
poslouchal a zaujalo mě, jak silně 
reagovali na projev Miroslava 
Štěpána v ČKD. V něm ho dělníci 
vypískali za slova o dětech, které 
nemají právo o něčem rozhodovat. 
Protože oni tu větu dnes slýchají 
také, a proto tu vlastně stojíme. 
Jsme památník, naším úkolem je 
upozorňovat na paralely, které se 
v dějinách opakují. Ať jsou to paralely 
z listopadu 1989, z normalizace, 
nebo z předválečné doby, ze kterých 
jsme se, zdá se, také nepoučili.

Jako připomínku časů minulých 
a poučení se z nich budujete 
muzeum v pražských Bubnech. 
V jakém stavu Památník ticha je? 
Podle toho, z jaké strany se na to 
díváte. Z pohledu magistrátu to 
jde báječně. Já se obávám, jestli se 
otevření vůbec dožiju. Magistrát má 
zkrátka velmi pomalý úřední postup, 
i když má třeba i dobrou vůli, o které 
zde nemám důvod pochybovat. 
Zatím to kompenzujeme externími 
akcemi, jako je Komunikace 89. 
Doufám, že jich příští rok zvládneme 
ještě víc.

Namluvil jste Havlovi vzkaz i vy? 
Víte, že ne? Pro samou organizaci 
a režírování jsem to nestihl. A je mi 
to, přiznám se, líto.

Co byste mu tedy vzkázal?
Poděkoval bych mu za lidskost, 
otevřenost a schopnost si s kýmkoliv 
upřímně popovídat. A ujistil ho, že 
jeho odkaz ještě budeme dlouho 
objevovat. 

Text Jiří Holubec Foto Matěj Třešňák

SPZ vozidla nesla dle 
Havlova přání číslo 77,  
úřady tehdy nevědomky 
povolily odkaz na Chartu 

Pavel Štingl
Režisér, dokumentarista a kurátor, který 
se v současnosti zaměřuje na moderní 
muzejní expozice. Podílel se na realizaci 
nové podoby lidického památníku a je 
zakladatelem neziskové společnosti pro 
revitalizaci nádraží Bubny pod názvem 
Památník ticha. 

V rámci výstavy stál Havlův Golf 
pár dní na Letenské pláni před 
výstavním pavilonem. 

Foto: Karel Cudlín, Komunikace 89
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Lidé si na cestu svítí odnepaměti. S příchodem prvních 
aut se „vidět a být viděn“ stalo ještě podstatnějším. 
Vydejte se s námi po stopách světlometů.

Svícení olejem
V 80. letech 19. století 
se používal olej nebo 
acetylen. Náplně byly 
drahé, a tak se systém 
neujal, byť byl oblíbený 
a dobře fungoval 
v dešti a větru.

Příchod elektřiny
Vyvinuli ho poprvé 
v Connecticutu v roce 
1898. Žhavicí vlákna 
nic nevydržela 
a neexistovala 
dostatečně malá 
a výkonná dynama.

Elektrická světla
Kompletní sada 
elektrických světel 
(přední i zadní světla 
napájená baterií) 
vznikla v roce 1908. 
První elektrický systém 
včetně zapalování 
a osvětlení měly v roce 
1912 cadillaky.

Potkávací světla
Vymysleli je v USA o tři 
roky později a byly 
pěkně nekomfortní: 
řidič musel zastavit, 
vystoupit a sklopit je 
ručně. Později přišlo 
přepínání páčkou 
v kabině.

Dálková světla
V roce 1924 přichází 
dálkový i klopený 
paprsek světla. Koncem 
desetiletí se přepínání 
začalo dělat nohou.

Halogen
V roce 1962 vznikly 
v Evropě halogenové 
žárovky a záhy se 
dostaly i do aut. Staly 
se standardem skoro 
všude kromě USA, 
kde byly zakázané až 
do roku 1978. Nakonec 
ale všechny ty H1, 
H4 nebo H7 zvítězily 
a používáme je dodnes.

Příchod xenonů
Dlouho to vypadalo, 
že halogen převálcují 
xenony. Vedly si 
slušně v luxusnějších 
výbavách, postupně 
šly i do nižších tříd. 
Naděje se vkládaly 
do výbojek o výkonu 
25 wattů, které mají 
s 35wattovým zdrojem 
stejnou barvu světla, 
ale nižší spotřebu, jsou 
levnější a nepotřebují  
vysokotlaký ostřikovač. 
Překvapivě šlo ale 
o slepou cestu, která 
dnes postupně mizí.
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Špičkou dnešních 
technologií jsou 
systémy LED 
Matrix

Komunikace 
světlem 
V novém elektrickém Volkswagenu 
ID.3 bude k dispozici technologie 
ID.Light, která vizuálně komunikuje 
s řidičem a ve spolupráci s navigací 
ukazuje cestu pohodlnějším 
způsobem. Pomocí světla 
a blikajícího směrového ukazatele 
doporučuje změnu jízdního pruhu, 
může také varovat, pokud vůz 
jede v tom špatném, a vyvede 
ho z něj. Pokud řidič používá 
hlasové ovládání, obdrží zpětnou 
vazbu prostřednictvím světelného 
signálu, který reaguje na hlas. 
Head-up displej s rozšířenou 
realitou navíc zobrazuje užitečné 
informace přímo do zorného pole 
řidiče a usnadňuje jízdu. Ukáže 
třeba, kde je nutné odbočit nebo 
do kterého jízdního pruhu přejet. 
Projekce na čelním skle i jízda 
po silnici se přitom jeví jako jedna 
realita.

Světlomety LED Matrix
Současný trend LED světlometů 
se naplno rozjel někdy kolem roku 
2015 a dnes je z nich fenomén. 
Pokud započítáme „LEDková“ denní 
světla a blinkry, dá se říct, že diody 
najdeme v automobilech prakticky 
všude. Ale i potkávací a dálková světla 
jsou jimi vybavena čím dál častěji. 
U značky Volkswagen se neoslňující 
dálková světla poprvé objevila už 
v roce 2010 v Touaregu, tehdy ale 
ještě nešlo o matici, nýbrž o systém 
s otočným válečkem, který se před 
zdrojem světla pohybuje a dokáže 
vykrývat prostor až do chvíle, kdy se 
protijedoucí auta minou, pak se zase 
vrátí do původní polohy. Špičkou 

dnešních osvětlovacích technologií 
v automobilech jsou systémy LED 
Matrix. Ty tvoří větší počet LED zdrojů, 
které lze jednotlivě stmívat nebo 
zhasínat, aby ostatní auta nebo chodci 
nebyli oslněni. Volkswagen jim říká 
IQ.Light a k dispozici jsou například 
v Touaregu nebo novém Passatu 
i Golfu. Matici potkávacích světel tvoří 
panel se 48 diodami, hlavní paprsek 
je pak tvořen dalšími 27. Jeden 
světlomet tedy sestává ze 75 kanálů, 
z nichž každý zvlášť lze zhasnout 
a vytvářet tak i několik výsečí, které 
neoslňují. Vedle toho je v IQ.Light řada 
dalších diod, včetně těch pro denní 
svícení nebo animované blinkry. Každý 
světlomet obsahuje 128 diod.
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Volkswagen dlouhodobě podporuje Nadační fond Mathilda, který 
pomáhá osobám s těžkým zrakovým postižením. Hlavní náplní fondu je 
rozvoj projektů pro vzdělávání nevidomých a slabozrakých osob, mezi 
něž patří i výcvik vodicích psů. A abychom činnost nadace přiblížili i vám, 
vydali jsme se Touranem podívat na to, jak výcvik probíhá.

Mathilda:
Psi pro nevidomé
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Volkswagen se podílí 
na vydání kalendáře, 
zisk z něj jde 
na výchovu vodicích 
psů

Patronkou a zakladatelkou nadace 
je hraběnka Mathilda Nostitzová. 
Lidem se zrakovým postižením 
pomáhá přes 20 let. Hraběnka 
Nostitzová však žije v zahraničí, 
o běžný chod organizace se tak 
stará Luboš Krapka. 

Náš den začíná návštěvou ředitele 
nadačního fondu Mathilda pana 
Krapky, který je sám slabozraký 
a stane se naším průvodcem 
po tématech pomoci nevidomým. 
Nadační fond jako takový realizuje 
především vzdělávací projekty, 
které přispívají k začlenění 
nevidomých do běžného života. 
Hlavní činnost tak spočívá 
v pomoci s pořízením a výcvikem 
vodicích psů. Jich klientům 
ročně předají zhruba 10. 
Nadační fond Mathilda se však 
zabývá i podporou nevidomých 
hudebníků, organizuje kurzy 

a společenské akce pro zrakově 
postižené, nebo jim pomáhá s IT 
záležitostmi. Pro veřejnost pak 
každoročně vydává psí kalendář. 

Výchovu psů pro nadační fond 
zajišťuje několik instruktorek. „Celá 
příprava jednoho vodicího psa trvá 
téměř dva roky. V osmi týdnech 
štěně nastupuje již do první fáze 
přípravy. Výchova štěněte neboli 
předvýchova je období do jednoho 
roku věku mladého psa, kdy se 
musí naučit vše, co přináší život 
ve městě,“ vysvětluje nám vedoucí 
výcviku Hana Jasenovcová. 
Teprve až po zvládnuté výchově, 
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kterou pro Nadační fond Mathilda 
obstarávají dobrovolníci, nastupuje 
pes do samotného výcviku. 
V tomto 6 až 9 měsíců dlouhém 
období se pejsek musí naučit 
nevnímat všechny nedůležité vjemy 
a soustředit se jen na to, co je pro 
jeho práci důležité. „Znamená to 
například, že musí přestat vnímat 
svět hlavně nosem (musí si přestat 
všímat pachů), ale zaměřit se 
hlavně na zrak a pozorně sledovat 
cestu před sebou. Zároveň musí 
pochopit, že je se svým člověkem 
širší a vyšší, tudíž pod závoru, kam 
by se sám vešel, se jeho člověk 
nevejde,“ dodává Jasenovcová.

Aby nadace měla dostatečné 
množství vhodných psů, 
angažuje se i vlastním chovem. 
V současnosti tak má čtyři chovné 
feny a dva psy, také je členem 
mezinárodní federace International 
Guide Dog Federation. „Běžné 
chovy labradorů vyžadují psy 
s vlastnostmi použitelnými pro 
lov, což není pro vodicí psy vůbec 
vhodné. Vlastní chovy zdravých 
a povahově vhodných zvířat jsou 
tedy pro nás nejlepší cestou,“ 
vysvětluje nám instruktorka. 

Text Redakce Foto Václav Jirásek 

Základem je dobrá 
povaha psa, nejčastěji 
jde o zlaté retrívry 
a labradory

Výcvik vodicích psů probíhá 
v terénu. Pro jedince, kterým 

bude pes pomáhat, je klíčové, 
aby se bez problémů mohli 
pohybovat po městě a aby 

zvládali základní úkony, jako je 
nástup do tramvaje, pohyb 

po přechodu nebo v MHD.
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Zlatí retrívři a labradoři se využívají 
hlavně kvůli klidné povaze. Pes se musí 

naučit opustit vlastní zájmy, jeho hlavní 
náplní totiž bude starat se 

o doprovázeného člověka. A to 
znamená především vyhýbat se všem 

překážkám na trase, kam patří 
například stojany na kola, popelnice, 

zahrádky restaurací, reklamní cedule, 
výkopy či nerovnosti na chodníku, louže 

nebo větve až do výše hlavy člověka.
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Mimo výchovy psů se 
Nadační fond Mathilda 
věnuje také podpoře 
nevidomých hudebníků

Výcvik končí závěrečným testem, kde pes provede průvodce 
po neznámé trase a prokáže 34 dovedností stanovených 
vyhláškou. Pak začíná několikatýdenní proces předání klientovi, 
kdy se musí oba poznat, sžít a naučit se spolu správně chodit. Pro 
oba je toto období velmi náročné, a teprve když spolu dvojice 
začne samostatně chodit po naučených trasách, je výcvik u konce.
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Nadační fond Mathilda se věnuje 
i podpoře nevidomých hudebníků, 
mezi něž patří i Vladimír Kučera 
přezdívaný Raven. Hudebníkům 
přispívá hlavně na koupi nástrojů 
či organizaci koncertů. Na fotce je 
i pes Hugo, který prošel výcvikem 
nadačního fondu.

37



Hlasem dnes můžeme ovládat kdeco, i auto. Daleko však 
není doba, kdy si s námi vozy budou normálně povídat, 
a Volkswagen na takové technologii už pracuje. 

Utopie z Knight 
Ridera, říkáte? 
Kdepak. Tahle doba 
už je za humny

Představte si následující situaci: je pátek 
24. října 2025. „Dobré ráno, první schůzku 
máte v devět. Dnes je hodně hustý provoz, měl 
byste odjet nejpozději v 8 hodin a 10 minut,“ 
říká digitální hlas. Řidič se podívá na hodiny, 
vstane od jídelního stolu a jde do auta. To už je 
vyhřáté a hraje stejná píseň, kterou poslouchal 
v bytě. Vlídný ženský hlas řidiče vítá: „Dobré 
ráno, čerpací stanice po cestě má dnes v akci 
cappuccino a croissant.“ Spustí se navigace 
a hudba se přepne na oblíbený playlist. 

Na koncepci uživatelsky orientovaných 
digitálních asistentů pracuje například dceřiná 
společnost Volkswagenu Carmeq GmbH. 
Doktorka Luise Süssenbachová je jednou ze 
šesti set lidí z 29 zemí, kteří v Berlíně pracují 
na vývoji nejmodernějších funkcí automobilů 
budoucnosti: „Až doposud musel uživatel 
ve většině dialogových hlasových systémů 
vyslovit určitou větu určitým způsobem. 
S naším novým systémem můžete poprvé 
mluvit v hovorové řeči. Už neříkáte povely, 
ale s autem reálně komunikujete. Lidé se 
často vyjadřují dvojsmyslně a správný význam 
mnohdy dokážeme interpretovat pouze 
prostřednictvím kontextu. A právě to děláme. 
Zprostředkováváme řečovému systému, jak 
má interpretovat určitá vyjádření uživatele,“ 
popisuje Süssenbachová. Když řidič například 
řekne „Je mi zima“, systém reaguje vypnutím 
chlazení, zvýšením výkonu topení nebo 
vyhříváním volantu či sedadla. 

„Abychom ho to naučili, systém musí 
nepřetržitě dostávat data. Z tohoto důvodu 
procházejí naši zaměstnanci ulicemi Paříže, Los 
Angeles nebo Tokia a ukazují kolemjdoucím 
obrázky, které představují typické situace 
při řízení automobilu. Tisíce odpovědí pak 
převedeme do datových záznamů a odešleme 

do rozpoznávacího softwaru. Systém se tak 
učí pochopit mnoho ironických narážek, vtipů 
a dvojsmyslů. Rozpozná přeřeknutí a většinu 
dialektů konkrétního jazyka,“ říká David Bischof 
z oddělení funkční implementace.

Opomenout nelze ani naladění hlasu, 
jímž komunikuje automobil. Je to důležité, 
aby člověk digitální systém vůbec přijal. 
Po důkladném výběru byl pro každý jazyk zvolen 
jiný ženský nebo mužský hlas. „Také obsah 
a styl řeči jsme přizpůsobili kulturním vzorům — 
například v USA jsou systémy dialogu řeči 
mnohem rozšířenější, takže uživatelé očekávají 
rovněž výrazně více reakcí a delší vyjádření,“ 
říká Bischof. Kromě komfortu má velký význam 
také bezpečnost. Je totiž důležité, aby řidič 
neztrácel koncentraci, například by při jízdě 
neměl používat klávesnici k vyhledání konkrétní 
písničky. 

Zanedlouho bude na trhu první Volkswagen, 
se kterým může řidič komunikovat už „úplně 
normálně“. „Zákazník si už nebude muset 
pamatovat pevné fráze jako ‚Ukaž cestu 
na nejbližší čerpací stanici.‘ Může také říci: 
‚Potřebuju benzin!‘ a auto to pochopí,“ uzavírá 
Süssenbachová.
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„Ahoj, Volkswagen“
První scénáře lze již zažít s nedávno představenou 
modernizovanou verzí Passatu. Stačí na něj česky 
zavolat „Ahoj Volkswagen“, načež automobil odpoví 
„Ano, prosím?“ Pak už ho člověk může klidně 
hovorově požádat, aby našel nejbližší pizzerii, 
zavolal manželce a podobně.
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Seznamte se
s prebookery ID.3
První čistý elektromobil značky Volkswagen má nedočkavé 
budoucí majitele už i u nás. Spojuje je zájem o nové 
technologie, a jelikož každý z nich ve vozu ID.3 vidí jiné 
výhody, pobavili jsme se s nimi o tom, čím si je vůz už dnes 
získal a jak ho mají v plánu využívat. 
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František 
Smolka

„Před třemi lety jsem učinil zásadní rozhodnutí, 
že už klasický vůz nekoupím. Rozhodl jsem se 
tak, když jsem byl ve Vysokých Tatrách. Byl 
tam fantastický vzduch a začalo mi vadit čichat 
výfukové ‚smrady‘ z mého jinak skvělého vozidla. 
Tehdy se ve mně něco zlomilo.“

Solar Global, tak se jmenuje skupina, 
která je předním českým producentem 
energie z obnovitelných zdrojů. Jednou 
z jejích nejdůležitějších postav je 
František Smolka, který je minoritním 
akcionářem a v některých společnostech 
skupiny zastává řídící pozice. „Od roku 
2009 jsem v oblasti moderní energetiky 
a obnovitelných zdrojů. Nejdříve šlo 
o fotovoltaiku, ale naše skupina má 
i malé vodní elektrárny – stavíme je, 
servisujeme, prodáváme elektrickou 
energii v ČR i v zahraničí,“ přibližuje záběr 
společnosti. 

Smolka za svůj život vyzkoušel mnoho 
aut a považuje se za fanouška moderních 
vozů. Jakožto člověk z oboru udržitelné 
energie pečlivě sleduje novinky z této 
oblasti včetně toho, jak jednotlivé 
automobilky do elektromobility investují. 
„A když jsem uviděl, že se začne vyrábět 
Volkswagen ID.3, neváhal jsem. Je 
to auto vhodné pro městský provoz 
s dojezdem přes 400 km, německá 
kvalita, takže moje očekávání byla 
splněna. Jakmile byla možnost udělat 
objednávku, neváhal jsem ani minutu,“ 
vysvětluje. Auto má v plánu využívat 
převážně pro soukromé účely, především 
na kratší pojížďky po městě, kde je podle 
něj snižování emisí a to, že auto prostě 
nesmrdí, vůbec nejdůležitější. Zároveň to 
pro něj bude i testování elektromobilů. 

Čím si ID.3 získalo 
své budoucí 
uživatele? Komfort, 
ekologie i rozměry 
malého vozu
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Matúš Levrinc

„Vypozoroval jsem jednu věc 
u lidí, kteří už si elektrická auta 
vyzkoušeli nebo které potkávám 
na dobíječkách. Všichni říkají, že 
je to přechod k lepšímu, a zpátky 
už nechtějí. Je to jako s mobilním 
telefonem, někdo chtěl dlouho 
vydržet u těch starých, ale dnes má 
smartphone. Hodně lidí odolávalo, 
ale kolik jich dneska je?“

Programování strojů a výrobních linek, 
to je náplní brněnské společnosti 
Lematec, kterou vede Matúš Levrinc. 
Konkrétní práci nám její šéf popsal 
slovy: „Náš výsledný produkt je čistý 
software. Nevyrábíme samotnou 
linku ani elektrozapojení, jen píšeme 
program a naučíme tu linku správně 
fungovat.“ Většina zaměstnanců 
tedy jsou oživovací technici, jejichž 
hlavními pracovními nástroji je 
notebook a auto. Musí být schopni 
dostat se k výrobní lince, kterou 
budou oživovat, a k tomu mít počítač, 
pomocí něhož to provedou. To obnáší 
mnoho cestování, a proto v Lematecu 
už od začátku hledali cesty, jak se 
chovat co nejekologičtěji. Využívají 
tak 17 vozů na zemní plyn a několik 
benzinových. Sám Matúš za svými 

klienty jezdí Teslou, ve firmě si pak 
vybudovali i vlastní dobíjecí stanici. 

„Dnes když si sednu zpět 
do spalovacího auta, nemám tam ten 
výkon. Člověk si na ten komfort rychle 
zvykne. Můžete celé auto kontrolovat 
jedním pedálem, i plynulost jízdy je 
skvělá. Navíc si můžete hrát i s tím, 
jak snížit spotřebu,“ vysvětluje. 
Na ID.3 si cení toho, že jde o malé 
a kompaktní auto. Plánuje ho využívat 
především k cestám do Německa, kam 
pravidelně dojíždí na schůzky nedaleko 
Augsburgu. S elektromobilem 
s dojezdem v řádu nižších stovek 
kilometrů je zvládne s jednou 
zastávkou na dobití.
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Marek Zamarski 

„Elektromobily jsou pro nás cesta, 
jak jezdit levně, ekologicky a moci 
zaparkovat v centru velkého města 
bezplatně a přitom si to auto dobít 
a pokračovat dál. Je to pro nás 
i o zvýšené efektivitě cestování.“

Ředitel ostravské společnosti 
SECTRON, která se zabývá výrobou 
a obchodem s bezdrátovými 
technologiemi pro průmyslové použití, 
patří bezesporu mezi fanoušky nových 
technologií. Svědčí o tom i jeho práce. 
Ta se jeví zdánlivě komplikovaně, ale 
de facto by se dala shrnout tak, že 
ve firmě se zabývají propojováním 
a ochytřováním všech možných 
strojů, aby lidem zpříjemnili život. 
Působí tak především v oblastech 
známých pod pojmy smart home, 
smart city, smart metering apod., 
přičemž i elektromobilita je jedním 
z jejích pilířů. Mimo jiné tak SECTRON 
dodává bezdrátové technologie 
do dobíjecích stanic, konkrétně jde 
o moduly pro placení kartou. „Jsme 
tak trochu hračkářství pro velké kluky. 

Každou novou technologii nebo 
zařízení, které se objeví, se snažíme 
propojit s těmi ostatními,“ vysvětluje 
Marek. „V našem byznysu funguje 
taková zajímavá logika, kdy 1 + 1 je 
někdy 3 a někdy i 3 a půl. Z propojení 
nabíječky, elektroauta a parkovacího 
senzoru jsme schopni vytěžit víc 
než jen informaci o konkrétním 
propojeném objektu, ale i symbiózu 
a vzájemné fungování,“ dodává.

Elektromobil ID.3 si pořizuje 
do firmy především ze dvou důvodů. 
Jednak s ním chce jezdit za zákazníky 
mimo domovskou Ostravu. Zároveň se 
ale ID.3 stane vlajkovou lodí firmy pro 
segment Elektromobilita. 
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ID.3 přijelo už i do ČR

Premiéra  
na e-Salonu
Poprvé měla široká veřejnost možnost 
spatřit model ID.3 na veletrhu čisté 
mobility e-Salon, který proběhl 
koncem listopadu v pražských 
Letňanech. Pokud vás tam či jinde 
zaujal a máte o něj zájem, můžete 
si ho stále rezervovat na webu 
www.volkswagen.cz.

ID.3 coby vlajková 
loď elektromobility 
i pro ty, kteří si ho už 
zarezervovali Text Redakce Foto Josef Dvořáček, Volkswagen AG
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Aby vás zima za volantem nezaskočila. Sníh, plískanice, 
rozbředlý sníh a sem tam námraza? Připomeňte si s námi 
několik zásad zimního řízení.

Završujeme seriál o tom, jak ještě lépe a bezpečněji řídit, jímž 
provázel zkušený motoristický novinář a instruktor bezpečné 
jízdy Jakub Rejlek. V závěrečném dílu se soustředíme na to, jak 
se připravit na nadcházející nejstudenější období roku a jak se 
chovat za volantem.

Jakub Rejlek
Zkušený automobilový 
novinář se v branži pohybuje 
už téměř dvacet let. Je 
šéfredaktorem časopisu 
Faster, pro internetovou 
televizi stream.cz a televizi 
Seznam spoluvytváří 
magazín Garáž a působí 
také jako instruktor kurzů 
bezpečné jízdy.

Příprava, příprava…
… a ještě jednou příprava. Nachystejte si do auta 
základní zimní sadu: rukavice, lopatku, smetáček, 
škrabku, hodit se může krabice s pískem i fólie 
na zakrytí čelního skla při parkování venku. Pokud 
jezdíte častěji do hor, samozřejmostí jsou řetězy 
(nacvičte si jejich montáž doma v teple). Častěji 
kontrolujte a dolévejte kapalinu do ostřikovačů — ještě 
než se noční teploty začnou blížit nule, vystříkejte 
z nádržky letní směs. A nezapomeňte na kvalitní tažné 
lano, když zapadnete nebo uváznete, bude se hodit.

TIP

Může se to zdát jako zbytečné omílání jasné věci, 
ale pořiďte si zimní pneumatiky. Čtyři. A kvalitní, 
nešetřete na nich. Je to podstatnější než v létě. 
A neždímejte je, co to dá — předepsaná minimální 
hloubka dezénu je čtyři milimetry, takto sjeté zimní 
gumy už ale moc neposlouží, vyměňte je dřív. A kdy 
je obout? Když denní teploty začnou pravidelně 
klesat pod sedm stupňů.

1 2
Ach, ty rozestupy
On je to obecně problém 
a nešvar českých řidičů. 
Jako by spousta z nich 
neuměla dodržovat bezpečný 
odstup od auta před sebou. 
V nepříznivých podmínkách 
je to ještě daleko důležitější 
a palčivější. Přichází zima, 
chlad, mokro, sníh, začíná 
víc pršet — to všechno jsou 
signály k tomu, nechávat si 
větší mezery. Brzdná dráha se 
za těchto podmínek prodlužuje 
o dvacet, padesát, ale na dálnici 
klidně i o sto metrů.
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3
Plynule a plynuleji
Opět to platí vždy, ale zimní jízda tenhle 
požadavek ještě dál prohloubí. Ovládejte 
svůj automobil jemně a plynule. Když 
přijde nějaká krizovka, nedupejte 
na brzdy a netrhejte volantem. Jednejte 
s autem jemněji než jindy. Včas uberte 
plyn, dostatečně dlouho před zatáčkou 
přibrzděte. To, co v létě proletíte 
osmdesátkou, si v zimě říká klidně 
o poloviční rychlost.

TIP

Neustále sledujte i okolí silnice. Když 
se ocitnete před nějakou překážkou 
a je jasné, že nedokážete včas zastavit 
nebo auto dostatečně zbrzdit, můžete 
si pomoci vjetím krajními koly do vyšší 
vrstvy sněhu, případně i opřením boku 
auta o sněhovou bariéru.

4
Respekt!
K sobě, ostatním, k autu 
a k podmínkám. „Spousta lidí 
se mě ptá, jak se chovat, když 
dostanou smyk. Já prosazuji 
trochu jiný přístup: počínat 
si tak, abych smyk vůbec 
nedostal. Neznám cestu? 
Zpomalím. Jedu tak, aby mě 
silnice nepřekvapila,“ říká 
Rejlek.

5
No ale co když přece…?
Jasně, stane se. Auto se dostane do smyku. Asi jste 
slyšeli, že byste měli vyšlápnout spojku. Instruktor 
bezpečné jízdy radí něco jiného: ubrat plyn a zvolna 
a zlehka — viz bod číslo tři — začít brzdit. Dnes už 
téměř všechna auta mají systém ABS, takže kola se 
nezablokují, lze postupně snižovat rychlost a přitom 
používat volant. Kola by přitom měla být natočena 
do směru, kam chcete jet. „Faktem je, že chování 
auta ve smyku i jeho zvládání a řešení se prostě 
nedá načíst. Je nutné si to vyzkoušet. Najděte si 
v zimě prázdné parkoviště a zkuste si, jak se váš 
vůz chová na kluzkém podkladu. Nebo ještě lépe 
s odborníky a bez rizika — lidé tohle trestuhodně 
podceňují, přitom spoustě zimních nehod by se 
dalo předejít, kdyby si lidé reakce nacvičili a zažili,“ 
uzavírá Rejlek.
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Hledání
dokonalého 
úhlu
Dechberoucí scenérie, fascinující hra světel 
a stínů plus pořádná porce jízdy smykem. 
Vítejte na severu Švédska.

Slunce se pomalu zasouvá pod horizont 
a v jeho slábnoucích paprscích se třpytí 
krystalky ledu. Malá oblaka sněhu 
létají vzduchem a halí „Arvidsjaursjön“ 
do bílého. Jako by je rozhazovala nějaká 
čarovná ruka. Teprve když se lomoz trochu 
přiblíží, lze rozpoznat jeho původce: ten 
závoj má na svědomí Arteon. A s každou 
zatáčkou je větší a větší. Účastníme se 
akce Volkswagen Driving Experience 
ve švédském Arvidsjauru, pohodovém 
městečku plném dřevěných domků. 
Přesně takových, jaké znáte z cestovních 
průvodců: s metrovými duchnami sněhu 
na střechách a s požehnanou sbírkou lopat 
a sněhových rádel u dveří. Kolorit dotvářejí 
početné hotýlky a penziony — na tak malé 
město jich je víc než dost. Podezřele dost. 

Považte: bydlí tu 4 800 stálých obyvatel, 
kteří jsou rozprostřeni na ploše velké skoro 
jako Berlín.

Zima změní všechno
Jakmile dorazí podzim a teploty začnou 
klesat, nastává tady, 110 kilometrů jižně 
od polárního kruhu, úplně jiné představení. 
Počet obyvatel zčistajasna naroste na víc 
než sedm tisíc. Arvidsjaur a bezpočet 
jezer v okolí se totiž zimu co zimu mění 
na hřiště pro výrobce automobilů. Je to 
vlastně takový zimní stadion, kde mohou 
své poslední modely podrobit tvrdým 
zimním testům — právě tady bývá k vidění 
automobilová budoucnost. Daleko 
od zvídavých očí se v tomto řídce osídleném 
regionu pořádají náročné zkušební jízdy.

S běžnými zimními 
pneumatikami se na ledovém 

jezeře nikam nedostanete. 
Tady jsou třeba hroty. 
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Jde především o led
S příchodem podzimu už denní teploty nad 
nulu nestoupají, a tak se z jezer mohou 
stát testovací plochy. Deseticentimetrový 
led už udrží osobní auto a na padesát 
centimetrů může vjet náklaďák. Letos 
je ledová vrstva víc než metrová, říká 
mi Martin Escher z Volkswagen Driving 
Experience. A s plamínkem v oku dodává: 
„Pod sedadla jsme dali plovací vesty. Jen 
pro případ.“ V tu chvíli už stojíme na jezeře. 
A s námi Arteon — rovnou celá patnáctka. 
Jejich úkolem je dnes ukázat, čeho 
jsou schopny. A my se máme blýsknout 
řidičskými dovednostmi.

Než se do toho pustíme, švédský 
rallyecrossový závodník Anton Marklund 
se s námi dělí o pár tipů, jak si počínat 

na ledu a s Arteonem. „S běžnými zimními 
pneumatikami se tady nikam nedostanete, 
a už vůbec si neužijete legrace,“ říká. Než 
nastane hlavní bod programu, je na řadě 
jakási rozcvička v podobě rozjíždění 
a brzdění. Je to šance osahat si auto i onen 
nevšední a řadou řidičů obávaný podklad. 
Náš Arteon R-Line vystřelí kupředu, 
skoro jako by stál na asfaltu. Pohon 
4Motion přesně dávkuje sílu 272 koní 
na každé ze čtyř kol a o zařazení toho 
správného rychlostního stupně se stará 
sedmistupňová dvouspojková převodovka. 

Mně zbývá už jen soustředit se na čtyři 
modré kužely, které určují prostor, kde se 
mají zastavit přední kola. Na druhý a třetí 
pokus mi to jde, díky ABS a brzdovému 
asistentovi, už bez potíží. Anton 

Jakmile teploty 
klesnou pod nulu, 

přichází čas 
driftování 

na zamrzlých 
jezerech
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s vysílačkou v ruce stojí u vymezeného 
území a uděluje užitečné rady každému 
řidiči zvlášť.

Minus tři stupně nejsou žádná zima
Ptám se ho, jak zvládá v tom chladu trávit 
venku na jezeře celý den. „Zima? Tři pod 
nulou nejsou žádná zima. Před pár dny, to 
byla jiná, přes den tu bylo i minus dvacet. 
A když se k tomu přidal vítr, na jezero 
člověk nemohl. Musel jsem většinu času 
sedět v autě a radit odtamtud. Dneska jsou 
ale podmínky perfektní. Minus tři stupně, 
lehký vánek, a dokonce i sluníčko.“

Trochu se třesu zimou, a tak hledám 
úkryt uvnitř svého Arteonu, vítán laskavou 
náručí vyhřívaných sedadel a příjemnými 
dvaadvaceti stupni — teplotou, 

kterou Climatronic ukazuje na displeji 
a automaticky udržuje. A pak už vyrážíme 
do slalomu vyzkoušet si, jak jsme na tom 
s ovládáním auta. Po třetí jízdě máme 
šanci užít si i jednu speciální funkci našeho 
vozu. Oproti běžnému Arteonu jde u této 
speciální verze pro Driving Experience 
kompletně vypnout ESC, podobně jako 
u Golfu R prostřednictvím sportovního 
režimu. A najednou můžeme kolem kuželů 
driftovat!

Průjezd za průjezdem získávají 
účastníci větší sebejistotu a odvážně 
dirigují Arteony kolem modrých homolí. 
S tím, co předvádíme, je Anton, zdá se, 
spokojen — shledává nás způsobilými 
vydat se na „trať“. Čekají na nás dobré 
dva kilometry celkem desetikilometrové 
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Volkswagen  
Driving Experience
Ať už chcete zlepšit dovednosti 
za volantem, jste profesionál, 
nebo jízdu autem milujete, v rámci 
Volkswagen Driving Experience 
máte k dispozici tréninky zaměřené 
na bezpečnou, ekonomickou 
i dynamickou jízdu ve všech 
ročních obdobích a na všech 
druzích povrchu. Zkusit si můžete 
jízdu na závodním okruhu, v blátě 
i náročném terénu nebo test 
elektromobilu či asistenčních 
systémů. Další částí programu 
jsou dobrodružné několikadenní 
výpravy, na nichž probádáte nové 
kouty naší planety a seznámíte 
se se zajímavými lidmi a jejich 
kulturami. Letos se toto off-
roadové putování uskutečnilo 
například na Islandu nebo v Jižní 
Africe. K dispozici jsou i kurzy ušité 
na míru přímo vašim potřebám: 
Zimní ježdění v Alpách nebo 
Skandinávii? Základy jízdy v terénu? 
Nebo snad výprava do Maroka či 
balkánských hor? To všechno si 
můžete dopřát. Více informací 
najdete na www.volkswagen-
driving-experience.de.

Krom driftování si 
můžete zkusit 

i offroady, bezpečnou 
jízdu či mnoho dalšího

Zapadl jsi? Tady pomůže 
jen 3,5tunová tažná síla 
Touaregu a „odtahovka“ 
s Lutzem za volantem.

Vzpomínkové foto 
po zapadnutí pro řidiče, 
které Lutz dnes vracel 
na trať.
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ledové pisty. Rovinky? Ty na ní skoro 
neexistují. Místo toho před sebou máme 
parádní směsku zatáček, které na jezeře 
nenamotal nikdo menší než Hermann 
Tilke, jeden z nejlepších a nejváženějších 
světových návrhářů závodních okruhů. 
Tuhle dráhu jako by ušil přímo na míru 
Arteonu. Po úvodním kolečku se na tvářích 
všech zúčastněných rozprostírá spokojený 
úsměv.

Od driftu k driftu, od zatáčky k zatáčce
Lehounce a precizně proplouvá Arteon 
jednotlivými oblouky. Samotná změna 
zatížení stačí k tomu, aby se záď 
4,86 metru dlouhého čtyřdveřového kupé 
dostala do správné pozice. Pak už stačí 
trocha plynu a 380 Nm točivého momentu 

pošle auto na ledu hladce do driftu. Důvěra 
roste s každým obloukem, auto, řidič 
a podklad se vzájemně našli. I rychlost 
driftování se zvyšuje. Jsem opravdu vděčný 
za progresivní řízení svého vozu: díky němu 
se potřebné natočení volantu zmenšilo 
pouze na jednu otočku vlevo i vpravo. 
A to je věc, která na této trati přijde 
opravdu vhod. Bez této funkce by řízení 
a přechody z jednoho driftu do druhého 
byly nesrovnatelně náročnější. Z precizního 
nastavení podvozku se očividně raduje 
i řidič přede mnou. Zadní kola jeho 
Arteonu posílají do vzduchu čím dál větší 
vlny sněhu. Záď auta se přitom stále víc 
a víc přibližuje bílým, studeným závějím 
ohraničujícím trať. Říkám si, jak dlouho to 
ještě dokáže.

Rallyecrossový 
závodník Anton 

Marklund přikládá 
ruku k dílu a očišťuje 

chladič od sněhu 
a ledu. Rádiem 

od Antona přicházejí 
tipy na dokonalé 

brzdění.
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Touareg záchranář
Netrvá dlouho a ozve se vysílačka, která 
doteď tiše a zapomenutě odpočívala 
v kapse levých dveří: „Vyprošťovací auto 
na okruh jedna, prosím.“ Už je to tady. 
Patřičně vybavený Touareg s dvojicí 
oranžových majáčků vyráží na pomoc 
dalšímu příliš rozdováděnému kolegovi.

Využívám přestávky a jedu zpátky 
do boxů, abych vyzpovídal Lutze Nitscheho 
ve chvíli, kdy po poslední záchranné 
misi vystupuje z Touaregu. Lutz dnes 
opět slouží jako záchranář a s potěšením 
kvituje, že jeho služby nejsou potřeba moc 
často. „Zažil jsem ale akce, kdy jsem byl 
v permanenci i padesátkrát. Tolik fotek 
jsem nikdy jindy neudělal,“ říká, když 
zapíná telefon a ukazuje mi obrázek řidiče, 

kterého před chvílí vytáhl ze sněhové 
šlamastyky: jak ležérně pózuje a i přes ten 
drobný zádrhel si to náramně užívá. „To je 
do mé osobní denní statistiky a také jako 
malý suvenýr pro toho nešťastníka.“

Vydávám se zpátky na trať hledat ten 
správný driftovací úhel. S uklidňujícím 
vědomím, že Lutz tam v případě potřeby 
pořád je. Mám ale štěstí a dnes se dalším 
zářezem jeho statistik nestávám.

Text Marcus Berger, Štěpán Vorlíček Foto Volkswagen AG Dostanete se 
do správné pozice, 

přidáte plyn 
a najednou 

driftujete
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Nejstarší
sériově vyráběný 
Brouk na světě
Válečných modelů Volkswagen Brouk se mnoho 
nedochovalo. Jeden z prvních sériově vyráběných vozů 
se však nachází u českého nadšence Ondřeje Broma. Ten 
provedl jeho precizní rekonstrukci a shrnul ji v detailně 
zpracované knize KdF Typ 60L 1941.
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Původní stav vozidla 
před rekonstrukcí. 

Celé to začalo v roce 1997, kdy Ondřej 
Brom koupil starého Volkswagen Brouka 
v dezolátním stavu. Ten už několik let 
stál na jistém pražském dvorku pod 
obrovským stromem a do poloviny kol 
byl zapadaný hlínou. Původní profesí 
tiskař a milovník Brouků už tehdy věděl, 
že jde o model KdF z období války, ale 
více informací o něm neměl. Výrobní 
čísla ani štítek se nedochovaly a přesná 
identita vozu byla záhadou, jejíž rozřešení 
zabralo ještě několik dalších let a mělo 
za následek objevení asi vůbec nejstaršího 
dochovaného sériově vyráběného Brouka 
na světě. Tu pak Brom detailně zaznamenal 
a se svým synem Ondřejem Bromem 
mladším shrnul v knize KdF Typ 60L 1941. 

„Podobně staré Brouky vůbec nejsou, 
pokud se bavíme o sériových. Vím, že 
existuje druhý nejstarší v majetku jednoho 
sběratele v Anglii, ale to je myslím 
duben 1942. A přede mnou už jsou jen 
prototypové vozy,“ vysvětluje Brom. 
Z důsledné detektivní práce v archivech 
a po podobných nadšencích, jako je 
on sám, Ondřej Brom zjistil, že stejný 
vůz v civilní barvě tehdy režim daroval 
jen třem lidem – japonskému císaři 
Hirohitovi, rumunskému králi Michalovi I. 
Rumunskému a berlínskému skladateli 
Paulovi Linckemu. Právě u něj začíná 
spletitá historie Bromova Brouka. 

Číslo 20 skryté na kapotě
Že jde o válečného Brouka, to Brom poznal 
podle detailů na karoserii. „Na autě nebyl 
výrobní štítek, ten se nedochoval, po válce 
někdo plechy s jeho umístěním odsekal 
nebo ustřihl, aby do toho mohl dát větší 
nádrž. Válečná měla jen 25 litrů, někdo 
tam dal 40litrovou. Věděl jsem, že u všech 
válečných Brouků na přední i zadní kapotě 
bylo vyražené výrobní číslo, protože kapoty 
pasovaly ke karoseriím. Zadní nebyla 
originál, ale přední ano,“ vysvětluje, co bylo 
jeho jediným záchytným bodem. 

Věci se však trochu pohnuly až 
o něco později, konkrétně v roce 2011 
během mezinárodního srazu veteránů 
v německém Bad Cambergu. Tam si Brom 
všiml vystaveného válečného Brouka 
z roku 1943, a když si osahával jeho 
detaily, pustil se do řeči i s jeho majitelem, 
sběratelem Richardem Hausmannem, 
a mechanikem Jackem Krajewskim, jenž se 
rekonstrukcemi Volkswagenů z válečného 
období zabývá. Jacek tehdy z Bromových 
fotografií odhadl, že by mohlo jít o rok 
1941 či 1942, a tím začala fáze zjišťování, 
o jaký model doopravdy jde. Nejdříve Brom 
hledal odborné postupy pro zjišťování stáří 
vozidla. Oslovoval odborníky na umělecká 
díla, zkoušel i ministerstvo vnitra, zda 
by mu nemohli pomoci speciálním 
rentgenem pro zjišťování vybroušených 
čísel. Uspěl však až u svého kamaráda, 
dalšího Broukaře Pavla Raka, který 
u policie pracuje jako technik. Společně 
vytvořili malou laboratoř s nejrůznějšími 
zkumavkami, kapátky a štětečky, pomocí 
nichž a různých tinktur začali odleptávat 
a odstraňovat vrstvy laku. Postupem času 
se objevilo dvojčíslí. „Vzal jsem technickou 
pastelku, vytáhl jsem to, a vylezla dvojka 
a nula. Říkal jsem si, že to je blbost, aby 
dvacítka byla v Čechách, ale mohlo to být 
taky 120, 201 atd. Moc jsem tomu nevěřil,“ 
popisuje výsledek Brom. 

S výsledkem se nicméně ještě ozval 
jednomu ze svých švédských kamarádů, 
nadšenci do Brouků, a ten mu v knize 
se seznamem vozů vyrobených za války 
našel, že číslo 20 dostal jistý berlínský 
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Pokud jde o sériově 
vyráběné Brouky, 

žádný další takový 
neexistuje
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skladatel Paul Lincke. „Říkal jsem si, 
to určitě, jak by se sem asi dostal,“ byl 
nejdříve skeptický Brom. Ale po nějaké 
době usedl k internetu a dohledal 
informaci, že se Lincke v roce 1943 
přestěhoval do Mariánských Lázní, které 
tehdy byly součástí říše. Začal tedy pátrat 
v mariánskolázeňském archivu a při druhé 
návštěvě objevil obálku s informacemi 
o vozidle KdF. Šlo o osobní vozidlo s rokem 
výroby 1941 a objemem motoru 985 ccm. 
„V obálce byla agenda od nějakého roku 
45 do roku 47, nefigurovalo tam jméno, 
ale bylo tam výrobní číslo podvozku 
a výrobní číslo motoru. Ty jsem znal ze 
seznamu vyrobených KdF z roku 1941, 
které vyšly v knize Ulricha von Pidolla,“ 
vysvětluje Brom. A tím to do sebe celé 
zaklaplo. Opravdu šlo o nejstaršího sériově 
vyráběného Brouka. 

Návrat Brouka do původního stavu
Když se Bromovi podařilo KdF identifikovat 
jako jeden z prvních sériově vyráběných 
modelů, rozhodl se, že vůz uvede 
do původního stavu. Dohodl se tedy 
s Jackem Krajewskim, opravdovou 
extratřídou v rekonstrukcích válečných 
Volkswagenů, který pracoval i na modelech 
rodiny Grundmannů a který jako jeden 
z prvních správně odhadl dataci vozu. 
„Jacek je opravdový srdcař a fanda, má 
hodně znalostí a dostane se i k nějaké 
výkresové dokumentaci,“ popisuje Brom. 
A pustili se do práce. A jak píše v knize 
o rekonstrukci: „Nebyl to snadný úkol, 

mimo karoserie jsem neměl nic. Chyběl 
podvozek. Ve vlastních náhradních dílech 
jsem našel pár drobností, ale na celkovou 
rekonstrukci to nestačilo. Rozhodil jsem 
proto sítě a během jednoho roku se mi 
podařilo sehnat většinu dílů podvozku, 
abych mohl s rekonstrukcí vozu do jeho 
původní podoby začít.“

Nejdříve tedy Jackovi zadal opravu 
karoserie, ale vzhledem ke kvalitě 
odvedené práce jeho dílně World War II 
VW svěřil celý projekt. Brom se tak mohl 
soustředit na dohledávání historických 
detailů, které Jacek v Polsku zpracovával. 
„Každý den jsme spolu mluvili třeba 
dvakrát. Volal mi, aby se zeptal, jak má 
nějakou věc udělat. Já když jsem přijel 
z práce, sedl jsem si a začal hledat,“ 
vysvětluje proces Brom. Mezi typické 
detaily, které bylo třeba dohledat, tak patří 
třeba gumy na přední a zadní kapotě, prolis 
na držák plátěné střechy zvané rolldach 
a spoustu dalšího. 

Všechny detaily jsou podrobně 
zaznamenané v knize KdF Typ 60L 1941. 
V průběhu rekonstrukce totiž Brom i se 
synem a fotografem pravidelně do Polska 
dojížděli a v klíčových momentech proces 
dokumentovali. „Když vychází podobné 
knížky, většinou se detaily neříkají, aby 
si lidé účelově neostařovali auta. Ale 
my s tátou jsme se rozhodli, že naopak 
všechno zveřejníme. Chtěli jsme to udělat, 
aby se případně našla další historická auta,“ 
vysvětluje Ondřej Brom mladší. Čím více 
pak knihou postupujete, do tím většího 
detailu se dostáváte. Najdete v ní krom 
příběhu samotného vozu i detailní nákresy, 
referenční detaily, dobové materiály či 
porovnání s Broukem z roku 1943. „Budu 
velice rád, když se díky této knize podaří 
identifikovat jiný vůz z raného období 
výroby KdF Brouků, který zatím někde 
odpočívá a čeká na znovuobjevení. Ještě 
raději pak budu, když kniha najde místo 
v dílně majitele takového vozu, bude mít 
ušpiněné a ohmatané stránky a odřenou 
obálku,“ vysvětluje ostatně Brom 
v předmluvě. 

Text Redakce Foto Jonáš Mlejnek, Roman Dobeš

Kniha KdF  
Typ 60L 1941
Podobnou péči jako samotné 
rekonstrukci otec a syn Bromovi 
věnovali i přípravě knihy. Má více 
než 350 stran a najdete v ní vše 
od zjištění, o jaký vůz se jedná, až 
po detailní proces rekonstrukce. 
Koupit ji můžete na webu 
www.KdF41.com.



Záznam rekonstrukce 
vznikl, aby další nadšenci 

mohli válečné Brouky 
snáze identifikovat
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Nejnáročnější
období roku
Jakmile se vlády ujmou mrazy, prosolená břečka, případně 
všechno zakryje bílá peřina, je už pozdě. Na co? Přichystat 
svůj vůz na zimní období. Jak jste na tom letos vy?

Příprava a zase ta příprava. Víc než 
v ostatních ročních obdobích je před 
zimou potřeba se svému automobilu 
věnovat. Náležitou péči totiž odmění 
bezproblémovým fungováním až 
do jara. Je zimní servis něčím specifický, 
náročnější? A jaké jsou nejčastější 
chyby, kterých se motoristé dopouštějí 
právě v zimě? Na to jsme se zajeli zeptat 
do Auto Jarov, předního pražského 
servisu značky Volkswagen. 

„Zimní servis je z hlediska 
připravenosti náročnější než běžná 
údržba po zbytek roku,“ říká vedoucí 
pražského servisu Jiří Vaněk. Když 
mechanikům svěříme do péče svůj 
automobil, co přesně ho čeká? 
„Je nutné zkontrolovat a prověřit 
stav a funkčnost řady prvků, navíc 
s mnohem větší pečlivostí, protože 
zima kondici auta a jeho součástí 
prověří opravdu důkladně. Začínáme 
tedy tím, že zkontrolujeme, v jakém 
stavu je akumulátor, případně ho 
dobijeme do plného stavu. Stejně 
tak se podíváme na nemrznoucí 
směs chladicí kapaliny, změříme bod 
tuhnutí a případně ji opět doplníme 
či vyměníme. Totéž se týká směsi 
do ostřikovačů, pokud je v nádržce ještě 
letní směs, vylijeme ji a nahradíme 
zimní nemrznoucí verzí. Zapomenout 
nesmíme ani na dostatečné prostříknutí 
hadiček včetně té vedoucí k zadnímu 
ostřikovači, pokud jej automobil má,“ 
vypočítává Vaněk.

Text Štěpán Vorlíček Foto Luboš Wišniewski

Čtyři milimetry?  
Radši víc
Samostatnou kapitolou je zimní 
obutí. Jak na jiném místě časopisu 
klade na srdce instruktor bezpečné 
jízdy, na těchto sezonních 
pneumatikách není radno šetřit. 
V servisu dokážou doporučit tu 
nejvhodnější značku a dezén pro 
různé druhy zimního použití auta. 
Servisní technici rovněž změří 
hloubku a stav vzorku všech čtyř 
gum. Odborníci doporučují obutí 
měnit maximálně po čtyřech letech 
a ještě dříve, než hloubka vzorku 
dosáhne zákonem přípustných čtyř 
milimetrů. Další na řadě je kontrola 
stíracích lišt stěračů a pečlivé 
prohlédnutí a seřízení světlometů. 
V zimě přece jen mnohem častěji 
jezdíme za šera a potmě, a tak jsou 
stěrače a světla velice důležité.

Aby nafta nezamrzla
„Běžnou zimní kontrolu 
zakončujeme ošetřením těsnicích 
lišt dveří a víka zavazadlového 
prostoru konzervačním přípravkem. 
Ten je jednak ochrání před 
nepříznivým působením mrazu, ale 
také způsobí, že ani ve vlhku a při 
teplotách výrazně pod nulou dveře 
v rámech nepřimrznou,“ popisuje 
šéf jarovského servisu. Jeho 
závěrečným doporučením pak je 
apel na majitele dieselových vozů: 
„Používejte zimní aditiva do nafty. 
Vyplatí se to.“ A s jakými závadami 
a potížemi se na servis motoristé 
v zimě nejvíc obracejí? Velice často 
to prý bývají nefunkční ostřikovače. 
Lidé buď zapomenou vystříkat 
letní směs a nádržku naplnit 
zimní, nebo neprostříknou celé 
vedení. V hadičkách tak zůstává 
stará směs, které k zamrznutí 
stačí opravdu málo. A jízda bez 
funkčního ostřikovače je věc 
nadmíru nepříjemná a nebezpečná.

Lidé nejčastěji zapomínají 
vyměnit směs v ostřikovači,

které k zamrznutí stačí 
opravdu velmi málo
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Díky ošetření těsnicích lišt dveří 
a víka zavazadlového prostoru 
na řidiče nečeká nepříjemné ranní 
překvapení, že se do svého 
automobilu vůbec nedostane. 
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Volkswagen na zimní 
období nabízí řadu akcí 
a vůz na náročné podmínky 
důkladně připraví

Po jízdě obejděte 
všechna čtyři kola
„Další velice častou závadou je 
nestartující auto, které nám přiveze 
odtahová služba. Na vině je buď 
vadný, nebo starý akumulátor, 
jehož kapacita se v mrazech 
výrazně snižuje a na zimní starty 
už prostě nemá sílu, případně 
zamrzlé palivo. Řidiči také velice 
často ráno nevyčistí zamrzlé čelní 
sklo ve falešném domnění, že to 
zvládnou stěrače. Utržené gumové 
stírací lišty jsou pak téměř jistotou. 
Často se rovněž setkáváme 
s poškozenými plastovými podběhy 
kol. Pokud se jede ve sněhu, 
doporučujeme je po jízdě očistit 
a nahromaděný sníh odstranit. 
Pokud parkujete venku, celá ta 
hmota zmrzne a může způsobit 
další škody,“ radí Vaněk. Neváhejte 
proto a nečekejte na poslední 
chvíli. 

Mechanici důrazně 
doporučují používat 
u dieselových vozů zimní 
aditiva do nafty, aby 
palivo nezamrzlo.
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Radost
udělá i ojeté
Závěr roku bývá pro mnohé tradičním obdobím výběru 
nového vozu. Důvodů bývá více, ale jedním z nich jsou 
i Vánoce. Auto jako netradiční dárek samozřejmě nemusí 
být jen nové, ale klidně i ojeté. Poradíme vám, jak 
v případě, že chcete své rodině nebo někomu z blízkých 
udělat radost ojetým vozem, postupovat. Vůz pro mladého 

řidiče? Volte 
výrazné barvy

Ojetina 
od Das WeltAuto 
má výhody
Pro mnohé zákazníky je koupě 
ojetého vozu jakýmsi nejistým 
krokem do neznáma. A to jak 
z hlediska původu vozu, tak 
například faktu, že již tento 
bývá často po záruce. Síť Das 
WeltAuto ovšem zákazníkům 
přináší nadstandardní garance, 
díky kterým je koupě ojetého 
vozu téměř stejně komfortní jako 
pořízení auta nového. Především 
Das WeltAuto garantuje původ 
vozu, počet najetých kilometrů 
i samotný technický stav 
auta. Vozy jsou tedy důkladně 
prověřené. Navíc k nim Das 
WeltAuto nabízí i nadstandardní 
záruku, která kryje případné 
závady obdobně jako záruka 
tovární u nového vozu. 

Výběr automobilu není nikdy úplně 
jednoduchou záležitostí, dilemat, 
která případný zájemce řeší, je celá 
řada. Ale když má auto posloužit 
zároveň jako vánoční dárek, jsou 
ona dilemata možná ještě o něco 
složitější. Zatímco svetr nevhodné 
barvy možná pod stromečkem vyvolá 
u obdarovaného jen povinný úsměv 
a slova „díky“, klíčky od „špatného“ 
vozu by mohly poklidnou sváteční 
atmosféru trochu zjitřit. Proto je 
vhodné výběru vozu coby dárku 
věnovat obzvlášť velkou pozornost. 

Pro koho a proč
Asi nejzásadnější otázkou je, komu 
vlastně vozidlo pořizujete, jaký je 
dotyčný řidič a za jakým účelem mu 
bude automobil nejčastěji sloužit. 
Nejsnazší by to snad mohlo být 
v případě, že chcete obdarovat 
svou celou rodinu novým rodinným 
vozem, tady bývají priority poměrně 
jednoduché a výběr prostorného 
rodinného auta omezuje spíše 
rozpočet. Jiné to bývá, když kupujete 
vůz někomu konkrétnímu ze svých 
blízkých: manželce, manželovi, 
rodičům nebo svým dětem.

Rodiče mnohdy pořizují vůz coby 
dárek právě čerstvým držitelům 
řidičského oprávnění. V takovém 
případě by měl vůz splňovat řadu 
protichůdných požadavků. Auto 
pro mladého řidiče by asi mělo 
být hezké, ale na druhou stranu je 
nutné počítat s tím, že možná schytá 
nějaký ten šrám, který bude třeba 
opravovat. Nebojte se tedy volit 
vozy výraznějších barev, ale nutně 
nemusíte pořizovat jen sotva zajeté 
auto. 

64



65



Mladý řidič se potřebuje především 
vyjezdit a získat v ovládání vozu 
jistotu. Často je požadavkem na auto 
pro čerstvého řidiče bezpečnost. 
Na druhou stranu vězte, že velké SUV ji 
stoprocentně negarantuje a z hlediska 
získávání jistoty za volantem to 
není ideální vůz. A také se nebojte 
sáhnout po voze, který nemá všechny 
nejmodernější asistenční systémy: 
ty sice často vzbuzují pocit bezpečí, 
jenže na druhou stranu přílišná jistota 
a asistence nemusí být pro čerstvého 
řidiče to nejlepší.

Jinak je dobré uvažovat při 
výběru vozu pro rodiče. Ti již bývají 
zkušenými řidiči a asistenční systémy 
jim s přibývajícím věkem mohou být 
užitečnými pomocníky. Velkou roli 
u vozů pro starší osoby hraje i komfort 
nastupování: nízké sportovní vozy 
nejsou tím pravým, stejně tak velká 
SUV, do kterých je potřeba šplhat. 
V poslední době je proto čím dál 
populárnější kategorie městských 
SUV či crossoverů, protože právě 
tyto vozy mají komfort nastupování 
a vystupování ideální.

Nepodlehněte tlaku
Ať už budete vybírat ojeté auto 
pro kohokoli, nechte si vždy daný 
výběr dobře projít hlavou. Investice 
i do ojetého auta je pořád investice 
významná a není dobré ji „zmařit“ 
příliš zbrklým výběrem. Obvyklé rady, 
které platí při koupi ojetého auta, 
tedy platí nadále. Hledejte prověřený 
vůz s jasným původem, udělejte si 
průzkum trhu, co je vlastně ve vámi 
zvolené kategorii k dispozici. 

Renomovaní prodejci vám 
samozřejmě poskytnou při prodeji 
vozu asistenci a zároveň vás rádi 
nechají si vůz prověřit u nezávislých 
organizací. Nebuďte zbrklí, a i když 
je auto coby vánoční dárek 
vlastně hodně emotivní záležitost, 
nepodléhejte na poslední chvíli 
různým „nápadům“ a tlakům. 
Pamatujte, že ojetých aut je na trhu 
většinou dostatek a vy si mezi nimi 
můžete vybírat.

Záruka  
Das WeltAuto
Záruku DWA lze sjednat 
v několika úrovních, a to pro 
vozy až do sedmi let stáří 
a nájezdu až 200 000 kilometrů. 
Nejvelkorysejší záruční podmínky 
se týkají mladých ojetin 
do dvou let stáří a 40 000 km 
nájezdu, pro které lze sjednat 
dvouletou záruku na funkčnost 
prakticky kompletních systémů 
vozu. U většiny ostatních vozů 
se záruční doba pohybuje 
od jednoho do dvou let, u aut 
starších pěti (a ne starších než 
sedmi) let je to šest měsíců. 
Záruka platí prakticky po celé 
Evropě, takže má majitel 
jistotu rychlé a kvalitní opravy 
v autorizovaném servisu i při 
svých cestách mimo ČR. Záruka 
a s ní spojená péče o vůz také 
zvyšuje hodnotu vozu při jeho 
následném prodeji.
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„Máme tu jako specialitu pivo z Česka! Jmenuje 
se Pilsen,“ hrdě hlásí servírka. Samozřejmě 
kdekoli v Čechách by její lákání nepůsobilo ničím 
výjimečně. Jenže my nejsme doma, kde Prazdroj 
teče proudem. Od plzeňského pivovaru jsme 
zhruba 5 500 kilometrů vzdušnou čarou daleko. 

Rybářská vesnice Victoria čítá všehovšudy pár 
domů, centrem je jediná ulice, která se svažuje 
po břehu přímo na molo. Na jejím konci jako 
na červeném koberci však nestojí Grandhotel 
Pupp, ale dřevěná chajda s malými okenními 
tabulkami, kde vaří nejtypičtější delikatesy 
místního kraje. Humra v housce, obalovaného 
halibuta jako britskou specialitu „Fish and 
Chips“ neboli rybu s hranolky a ústřice. Všechno 
čerstvé od rybářů, co se denně vydávají na vody 
zálivu svatého Vavřince. Humr se tu jí jak u nás 
řízek – často. Na jídelním lístku v místních 
pohostinstvích má místo jisté tak jako u nás 
na vánočním stole. Servírčinu nabídku proto 
s úsměvem odmítám a vybírám si pivo místní, 
které vaří jen kousek odsud. Je přesně takové, 
jaká má IPA na východě Kanady být. Ledová, 
chutná výrazně po sladu a lstivě vám zamotá 
hlavu, když si dáte o sklenici víc…

Delikatesy, hříčky přírody a památky
Navštívit východní kanadské pobřeží na podzim 
je ten nejlepší i nejhorší nápad zároveň. Začněme 
tou špatnou zprávou – v říjnu už je po sezoně, 
drsnější kraj má nejteplejší a nejslunečnější 
období za sebou. A tak je tu nejen zima a skoro 
denně alespoň chvíli sprchne. Hlavně se 
většina hospod a kaváren zavřela, a to včetně 
miniaturních, ale o to kurióznějších muzeí. Třeba 
muzeum brambory nebo muzeum věnované 
nejoblíbenější rybě, lososovi. A na ulicích nikde 
ani noha. Pobřežní provincie čítá tři nejmenší 
kanadské regiony, mezi které patří Nový Brunšvik, 

Na podzim už je v Novém Skotsku 
po sezoně, což se projeví hlavně 

na počasí a všudypřítomné zimě. 
Ty barvy přírody za to ale stojí.

California
v zemi javorů
Když přijde řeč na Skotsko, je potřeba upřesnit, o kterém básníte. 
To kanadské má sice dost společného s původním na severu 
Británie, zároveň se tu pozoruhodně mísí kultury. Krajina bere 
dech a vyjet sem na podzim je nejlepší i nejhorší nápad zároveň.
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Ostrov prince Edvarda a Nové Skotsko. Tenhle kus 
země je pozoruhodně rozmanitý. Prince Edward 
Island, zkráceně PEI, jak mu i místní říkají, se dá 
popsat jednoduše, je to ostrov majáků. Stojí jich 
tu desítky kolem celého pobřeží, a kdyby je někdo 
nafotil, mohl by vydat kalendář, nad kterým by 
romantické povahy plesaly. V jednom z nich je 
muzeum, v říjnu už samozřejmě zavřené. Půda 
i písek na plážích jsou tu rudé jako zasychající 
krev, jsou totiž bohaté na oxidy železa. A od písku 
je červené i moře, kam oko dohlédne. Ostrov 
prince Edvarda zkrátka hraje všemi barvami. 

Nové Skotsko dělí od ostrova PEI průliv, 
který lze překonat po působivě dlouhém 
13kilometrovém mostu, pod nímž moře v zimě 
zamrzá, nebo na trajektu. Je to poloostrov a má 
neméně působivou krajinu, i když úplně jinou. 
Prakticky všude tu jsou jezera. Vedle rozlehlých 
listnatých lesů jsou zde i místa s rašeliništi, 
sošně rostlými kanadskými jedlemi a sivými 
smrky obalenými lišejníkem. Jehličnaté lesy 
jsou tak husté, že by si spíš zasloužily označit 
za pralesy. V říjnu to tu hraje barvami, žlutá, 
oranžová i fialová proměnily javorové koruny 
z ptačího pohledu na obří plátno, na kterém se 
vyřádil zdivočelý impresionista. Nejvíc na tom 
všem zapůsobí fakt, že tu je pořád tolik míst, kam 
se lidská noha ještě nevetřela. Kanada je sice 
druhá největší země na světě, ale celkem tu žije 
jen lehce přes 30 milionů lidí, a i Nové Skotsko 
je jen řídce osídlené. Poloostrovem se táhne 
„první kanadská highway“, vlastně také vůbec 
jediná dálnice v tomto kraji, pak se rozvětvuje 
na čím dál menší a rozbitější silničky. V jejich 
okolí tu a tam vyrostla vesnice, ale občas zde 
jen osamoceně stojí dům nebo kostel. Trochu 
překvapující je, že nad silnicemi a mezi domy se 
všude táhnou elektrické dráty. Vypadá to trochu 
zastarale, příčinou je však docela prozaický fakt – 
země je tu tak skalnatá, že do ní nelze kabely 
zakopat.

Tady vám nikdo neřekne, že je Kanaďan
Jednoznačně nejhezčí částí je samý východ 
země, Cape Breton. Silnice vede podél pobřeží 
kolem rozsáhlého národního parku. Jen malé 
okružní cesty v okolí asfaltky jsou přístupné 
pro nadšené turisty, jinak je park Cape Breton 
Highlands divoká krajina, kde žije jen zvěř. 
Takže tu můžete potkat medvědy, losy, kojoty 
nebo vlky. Skoro nikdo vám tu neřekne, že je 
Kanaďan. Jsou to přece Skoti! A přes Atlantik si 
sem přinesli celou kulturu. Kdo někdy cestoval 
ve skutečném Skotsku, pobaví ho, že v tom 
novém kanadském vesnice a města dostaly úplně 
stejné názvy. Halifax, Liverpool, New Glasgow, 
Glencoe… Už chybí jen Loch Ness. Je tu i vesnice 
New Germany s malou německou komunitou. 

Nejkrásnější částí 
je východ země, hlavně 
Cape Breton

Zkušenosti  
s řízením
„Je to jedno z nejlepších aut pro 
dobrodruhy, pokud vám stačí menší 
obytné auto bez integrované koupelny. 
Má promyšlený interiér, spoustu 
místa, použitelnou kuchyň, a hlavně 
se fantasticky řídí. V Kanadě nový 
VW California působí jako zjevení, 
oficiálně se tu neprodává už mnoho let. 
Do USA a Kanady Volkswagen importoval 
kdysi původní ‚busíky‘, které se tu staly 
ikonou, a pak ještě chvíli T3 a T4, auta se 
tu ale jmenovala Vanagon a Eurovan. Pak 
ale jeho mise za velkou louží skončila.“
Eva Srpová

Tip pro dobrodružnější 
povahy: vyplatí se spát 

v kempech.  Ty mají daleko 
do přeplněných pláží 

na Jadranu a navíc na nich 
v Kanadě výrazně ušetříte. 
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Místní specialitou jsou 
takzvané lobster rolls, což 
bychom do češtiny mohli 
přeložit jako humr v rohlíku (či 
v housce). Tuto delikatesu si 
můžete pořídit v restauracích, 
ale i  food trucích.
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Když sem přišli přistěhovalci, zkrátka si svůj nový 
domov pojmenovali novým Německem, aby se 
cítili míň vykořeněně. Německá komunita se také 
rozrostla nedaleko v městečku Lunenburg, což 
je mimochodem jedno z nejromantičtějších míst 
na jihu poloostrova. Nad břehy vyrostly dřevěné 
barevně natřené domy – trochu připomínají 
norské rybářské vesnice. Ne náhodou je proto 
Lunenburg na Seznamu světového dědictví 
UNESCO. I Francouzi tu mají místa, kde žijí celé 
klany, například v Chéticampu stojí i vyhlášená 
pekárna s francouzskými specialitami.

Hotelů na východě Kanady moc není 
a spousta malých penzionů se nepropaguje 
na internetu, vyplatí se zkrátka jet jen 
tak a vybrat si místo podle toho, kde se vám 
líbí. Ale v říjnu nemusíte mít štěstí, že bude vždy 
volno – v Cape Breton se koná tradiční keltský 
festival, kterým místní doslova žijí. Potkat tu 
proto pány v kiltech není nemožné a v hospodách 
se hraje na dudy a housle. „Co Skot, to muzikant,“ 
tvrdí mi o sobě a místních starousedlících 
Holly, která v Cape Breton vlastní malý penzion. 
Nemám odvahu jí oponovat, že totéž se říká 
o nás Češích. „Od jara máme na termín festivalu 
plno rezervací, je to událost,“ švitoří a chystá se 
na koncert. Cape Breton je zkrátka kus Skotska se 
vším všudy přenesený tisíce kilometrů na západ. 
Dokonce tu funguje jediná palírna v celé Kanadě 
produkující jednodruhovou whisky, při jejíž 
výrobě se postupuje podle přísných pravidel 
pro pravou skotskou. A je přesně taková, jako 
je celá tahle část země. Trochu drsná na jazyku, 
připomíná kouř rašelinišť a zanechá chuť 
ve vzpomínkách na hodně dlouhou dobu.

Text Eva Srpová Foto Volkswagen Užitkové vozy

Po nedávné modernizaci se Volkswagen 
Transporter jmenuje T6.1, i proto, že 

změny jsou nejen kosmetické. Má 
výrazně modernější kabinu a na poli 

digitalizace se auto daleko více 
přiblížilo osobním vozům, nechybí lepší 

navigace, která umí informovat 
o dopravě v reálném provozu.
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Kus Skotska 
se vším všudy 

přenesený tisíce 
kilometrů 
na západ

Spousta malých penzionů 
se nijak nepropaguje, takže 
když cestujete, vyplatí se 
vyrazit jen tak a zbytek 
vyřešit až na místě.
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Akční nabídka platí pro modely Volkswagen 
T-Roc, Touareg nebo Tiguan a kromě tradiční 
kvality a stability na silnici přináší dostatečnou 
jistotu také při financování a provozu vozu. 
Volkswagen Financial Services se dlouhodobě 
snaží nabízet nejlepší podmínky pro financování 
automobilů, proto přichází s mimořádnou akční 
nabídkou s pevnou úrokovou sazbou zmrazenou 
v rozpětí 0,84–4,84 %. A to není všechno. Každý 
zákazník si odveze také garantovanou cenu 
pojištění po celou dobu financování vybraného 
vozu a další výhody. Získá předplacený servis, 
značkové pojištění a velkou flexibilitu po celou 
dobu užívání vozu, protože splátky lze zcela 
bez poplatku přizpůsobit různým potřebám. 
Například kdykoliv předčasně splatit, prodloužit, 
zkrátit, vložit mimořádnou splátku nebo převést 
úvěr na jinou osobu. Pro větší pohodlí a ještě 
širší možnosti je nabídka postavena jako úvěr 
s nastavitelnou poslední nerovnoměrnou 
splátkou. Jak to funguje? Jednoduše. Pokud 

ji zvýšíte, výrazně snížíte pravidelnou měsíční 
splátku. A díky tomu třeba dosáhnete na lepší 
vůz, než jste si doposud mysleli. 

A jaký bude váš příští vůz?
Při pořízení nového auta díky úvěru s poslední 
nerovnoměrnou splátkou je celý proces rozdělený 
do tří etap. Poté, co si vyberete svůj vysněný 
vůz, je zapotřebí uhradit část ceny předem. 
K tomu můžete využít i svůj starý vůz, který 
prodáte u autorizovaného dealera, uhradíte 
poslední nerovnoměrnou splátku a zbývající část 
finančních prostředků použijete jako akontaci 
na nový vůz. Následně si nastavíte výši měsíční 
splátky (včetně garantovaného pojistného) 
a dobu splácení až na 72 měsíců. A jak jsme 
už zmínili, měsíční splátku si můžete výrazně 
snížit právě nastavením poslední nerovnoměrné 
splátky – je možné vůz za cenu poslední splátky 
odkoupit, pokračovat ve splácení podle svých 
možností nebo jej hned vyměnit za nový.

Úroky u ledu? 
To zahřeje u srdce!
I když to v zimě může na silnicích klouzat, s pevnou úrokovou sazbou 
díky úvěrovému financování Volkswagen+ Úroky u ledu nic nehne!

Crossover Volkswagen 
T-Roc vás okouzlí nejen 
svým sebejistým projevem, 
ale nyní i výhodným 
financováním. Při využití 
akční úvěrové nabídky 
Volkswagen+ Úroky u ledu 
si užijete jeho řízení už 
za 5450 Kč měsíčně.

Více informací o akčním 
financování těchto 
vozů najdete 
na www.volkswagen.cz 
a u autorizovaných prodejců 
vozů značky Volkswagen.
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Více informací vám poskytne váš autorizovaný prodejce Volkswagen.

Operativní leasing na Tiguan Allspace 
od Volkswagen Financial Services

Vzorový příklad operativního leasingu na vůz Allspace Trendline 1,5 TSI ACT 6G v ceně 735 900 Kč. 
Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 15 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 8 217 Kč 
bez DPH. Splátka obsahuje záruční a pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla, dále obsahuje 
povinné a havarijní pojištění s 10% spoluúčastí. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu 
§ 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností 
ŠkoFIN s.r.o., a druhou stranou závazkový vztah.

Kombinovaná spotřeba a emise CO₂: 4,9–8,3 l / 100 km, 128–190 g/km. Foto je pouze ilustrativní.
Akční nabídka platí do vyčerpání zásob.

Volkswagen
Tiguan Allspace
Spousta místa pro dobrodružství

Operativní leasing 
pro podnikatele

8 217 Kč
bez DPH měsíčně



Nejlépe chutná
v horských chalupách
Při putování po naší vlasti můžeme obdivovat krásy přírody, 
ale také často zatoužíme dopřát si dobré jídlo, případně složit 
hlavu v malém penzionu. Seznamte se tedy s těmi, kteří to 
u nás obojí kombinují nejlépe.

Posedět v příjemně vytopené 
světnici za pecí a dopřát si něco 
dobrého k snědku je přáním 
každého turisty či lyžaře, který se 
vydá na zasněžené kopce. S láskou 
připravované jídlo a perfektní 
služby můžeme najít většinou 
v rodinných podnicích. Jejich 
majitelé vědí, že přilákat hosty 
do odlehlých míst je velmi těžké, 
a proto se snaží o nejvyšší kvalitu 
surovin a pokrmů, o milé obsluze 
ani nemluvě. „Máme již stálou 
klientelu, která se k nám pravidelně 
vrací,“ tvrdí Alena Sokolová 
z restaurace Sokolí hnízdo, kde se 
vaří z produkce vlastní farmy. 

Raritou je rozhodně Bistrot 
de papa v Horních Dubénkách 
na Vysočině francouzského 
kuchaře Rémiho Decroixe. Za jeho 
vyhlášenými specialitami váží lidé 
i desítky kilometrů dlouhou cestu, 
aby si dopřáli ojedinělý kulinářský 
zážitek. Rezervace je nutná 
i několik týdnů dopředu. A navíc 
jeho menu na internetových 
stránkách nenajdete. „Kouzlo 
restaurace tkví v tom, že se 
necháte překvapit. Nedodávám 
přece pizzu na rozvážku, kterou 
si vyberete v práci mezi maily,“ 
zdůvodňuje to Rémi. 

Každý návštěvník jistě ocení, 
že kuchaři v restauracích horských 
penzionů využívají čerstvé produkty 
farem a dodavatelů ve svém okolí. 

Problémem pro majitele 
provozu v horských oblastech 
může být nedostatek kuchařů 
a číšníků. „S obsluhou v restauraci 
se to v poslední době zlepšilo, ale 
najít dobrého kuchaře je někdy 
těžké,“ tvrdí Šárka Hejduková 
z Kozího chlívku. „Čistit zeleninu 
či škrábat brambory už pomáhá 
i naše třináctiletá dcera. Pomalu 
se tak učí náročnému řemeslu,“ 
dodává. Také v Sokolím hnízdu 
si vědí s nedostatkem personálu 
rady: „Když nemůžeme sehnat 
zaměstnance, musí nastoupit celá 
rodina,“ říká Alena Sokolová. 

Text Jarmila Kultová Foto archiv firem

Těchto pár 
nadšenců vás 
pohostí, jako 
byste byli doma

Rodák z Lille Rémi Decroix pracoval 
v Praze v různých restauracích, poté se 
ale zakoukal do české studentky 
a skončilo to tak, že spolu mají jednu 
z nejlepších rodinných restaurací u nás.
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Hospoda Kyčerka
Pluskovec 772, Velké Karlovice, www.hospodakycerka.cz

V údolí Pluskovec, které je 
součástí Velkých Karlovic 
na Vsetínsku, se dochovalo 
mnoho roubenek, a proto 
zde byla vyhlášena vesnická 
památková zóna. A nachází 
se tam i Hospoda Kyčerka, 
která vznikla v roce 2008 
na místě původního stavení, 
z něhož se dochovaly pouze 
základy a sklepy. Restaurace 
dostala jméno po kopci nad 
Velkými Karlovicemi, dnes 
je tu valašská hospoda asi 
s 60 místy, která spadá pod 
Grandhotel Tatra a nabízí 
tradiční místní pokrmy. 
Interiéru hospody dominují 
kachlová kamna a řada 
obrazů, křížů a mysliveckých 
trofejí na zdech. Na stěnách 
lze obdivovat i malby Karla 
Hofmana. Hospoda se nachází 
hned kousek pod sjezdovkou 

a poskytuje i v zimě příjemné 
posezení na terase. Lze se 
tu také ubytovat v jednom 
z pěti apartmánů. „Snažíme se 
vytvořit z hospody místo, kam 
se budou hosté rádi vracet,“ 
říká ředitelka Grandhotelu 
Tatra Jana Tomanová. „Naše 
klientela je různorodá. Jsou 
to nejen turisti a lyžaři, ale 
také organizujeme svatební 
hostiny, různé oslavy a firemní 
akce,“ dodává. 

Snad každého příchozího láká 
výborná valašská kyselica 
neboli zelňačka či brynzové 
halušky. Na jídelníčku jsou 
však i klasické české pokrmy – 
svíčková na smetaně, pečený 
bůček, žebra nebo kachní 
a husí speciality.

Bistrot de papa
Horní Dubénky 25, www.bistrotdepapa.cz

Rodinnou restauraci v malé 
vísce na Vysočině otevřeli 
manželé Eva a Rémi Decroix 
v roce 2015. Již dříve si koupili 
na víkendy polorozpadlou 
chalupu v Horních Dubénkách, 
a když ji opravili, usadili se 
v ní natrvalo. Eva nejdříve 
dojížděla kvůli práci do Prahy, 
poté otevřela svou advokátní 
praxi v Jihlavě, kterou tu 
vykonává dodnes. A když je 
potřeba, pomáhá manželovi. 
Po čtyřech letech je jejich 
minirestaurace se 30 místy 
od čtvrtka do neděle stále 
plná. V domě je možné také 
přespat ve dvou stylově 
zařízených pokojích, pokud se 
rozhodnete užívat si krásné 
přírody Vysočiny. Ráno na vás 
čeká i originální francouzská 

snídaně v ceně. Rémi 
připravuje všechna jídla sám 
a jednoduchým způsobem. 
„Inspiruji se recepty své 
babičky,“ chlubí se Rémi.

Na menu tady nechybí 
cibulačka, šneci, quiche, 
jehněčí, daňčí či hovězí 
z místních farem. Menu se 
často mění. „Vařím podle 
sezony a připravovat každý 
měsíc nová jídla mě baví,“ říká 
Rémi. Zakládá si na vlastních 
zákuscích, jež jsou vystavené 
ve vitríně přímo v kuchyni, 
kterou musíte projít, když 
jdete ke stolu.
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Chata Rovina
Dobrá Voda 16, Hartmanice u Klatov, www.chatarovina.com

Když se vydáte z Železné 
Rudy do Hartmanic po silnici 
autem či v zimě v lyžařské 
stopě na běžkách, nemůžete 
dřevěnku s restaurací minout. 
Od letošního roku ji vlastní 
tři rodiny, které založily 
společnost Ebene, což je 
německy rovina. Kdysi tu 
stával za první republiky 
zájezdní hostinec, kde se 
po namáhavém stoupání 
do kopce přepřahala 
na rovince koňská spřežení. 
Po druhé světové válce sloužil 
armádě v hraničním pásmu, 
ta ho však nechala zchátrat, 
takže byl přebudován na stáje 
pro dobytek a nakonec z něj 
zbyl jen seník. V příjemném 
horském interiéru ze dřeva, 
s pecí a dětským koutkem, 
se vaří česká kuchyně. 
V zimě restauraci s 60 místy 
navštěvují hlavně běžkaři 

a turisti nebo si sem zajedou 
i místní z Železné Rudy, 
aby tady oslavili rodinnou 
událost. Navíc se tu mohou 
stravovat ubytovaní hosté 
z šesti pokojů, kteří sem jezdí 
relaxovat. Když napadne sníh, 
vede přímo vedle chalupy 
běžecká stopa, kterou 
upravuje rolba z Hartmanic.

„V jídelníčku vycházíme 
vstříc hostům. Nejvíce jim 
chutnají naše stálice – jelení 
svíčková, kančí guláš nebo 
kachna. V poslední době je 
velice oblíbený i grilovaný bio 
sýr z místní rodinné farmy 
Melcher, který připravujeme 
se zeleninou a bramborami,“ 
říká Radka Houžvíková 
z Roviny. „V létě a o víkendech 
nabízíme i denní menu,“ 
dodává.

Kvalitní kuchyně a krásná příroda 
sem láká i německé turisty či 
bývalé usedlíky, kteří se do míst 
rádi vracejí.
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Kozí chlívek
Deštné v Orlických horách 220, www.kozichlivek.cz

Blízko skiareálu v Deštném 
v Orlických horách nelze 
přehlédnout roubenku Kozí 
chlívek, kterou nechali podle 
svých představ postavit 
manželé Hejdukovi, aby si 
splnili životní sen. Stylově 
zařízená chalupa vonící 
dřevem slouží nejen jako 
restaurace, ale i jako penzion 
s 10 pokoji a wellness. 
Zatímco Šárka Hejduková se 
stará o chod penzionu, její 
manžel Tomáš poradí hostům 
se sportovními aktivitami 
v okolí. Během zimní sezony 
se tu na jídelním lístku 
objevuje přes oběd nejméně 
osm až deset hotovek, aby 
se lidé mohli rychle vrátit 
na lyže. Pokud se ubytujete 
v některém z pokojíčků, které 

mají voňavá jména jako třeba 
Pomněnkový, Levandulový, 
Medový či Růžový, lze využívat 
i wellness v suterénu domu. 
Dopřát si zde můžete masáž, 
vířivku, finskou saunu nebo 
aroma koupel v dřevěné vaně 
s bylinkami z hor.

Nabízejí zde svíčkovou, 
výpečky s knedlíkem a zelím, 
bramborové knedlíky plněné 
uzeným, španělský ptáček 
nebo hovězí s koprovou 
omáčkou. „Vyhlášenou 
specialitou je pečený králík 
na kořenové zelenině 
s bramborovými plackami,“ 
dodává Šárka Hejduková. 
Nově je v provozu udírna 
a místní klasikou jsou i domácí 
kynuté buchty. 

Sokolí hnízdo
Rampuše 5, Rychnov nad Kněžnou, www.sokolihnizdo.cz

Příroda Orlických hor rodině 
Sokolových učarovala natolik, 
že se rozhodli v Rampuši 
koupit v roce 1998 chalupu 
a postupně ji zrekonstruovat 
na restauraci a penzion, 
který v roce 2010 rozšířili 
ještě o farmu s výrobou 
masných a mléčných výrobků 
a s produkcí kvalitního masa 
z domácího chovu. Farmu 
Sokol vede syn Petr Sokol 
s manželkou Monikou. 
Sympatická hospůdka se 
40 místy k sezení a salonkem 
pro 60 lidí jídla připravuje 
převážně z vlastních surovin, 
které je možné objednat 
i z e-shopu s rozvážkou 
po celé republice. Penzion 
Sokolí hnízdo nabízí také 
útulné a stylově zařízené 

pokoje se sociálním zařízením.  
Z Rampuše je to pět 
kilometrů do Zdobnice, dva 
kilometry nad chalupou je 
sjezdovka a také do Říček či 
do Deštného to není daleko.  

„V restauraci mají zákazníci 
možnost objednat si velký 
talíř s ochutnávkou výrobků 
z farmy, kterou vede syn, 
a pak si je přímo na místě 
koupit,“ říká Alena Sokolová. 
K výrobkům patří například 
tvarohy, sýry, škvarky, sádlo, 
máslo, paštiky, klobásky, 
ale také čerstvé i nakládané 
maso. 

V útulné světnici Kozího chlívku 
se podává tradiční česká 
kuchyně, kterou připravuje 
maminka. Opravdu jako doma! 

Čerstvé suroviny  
si můžete z některých 

míst odvézt i domů
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Pro milovníky GTI.  
Pokud máte rádi 
rychlé vozy a ikonickou 
zkratku GTI, oblíbíte 
si i následující 
kolekci. K dostání 
u autorizovaných 
partnerů. 

Termohrnek GTI
Termohrnek má lesklý 
povrch v tornádově červené 
a je opatřen stříbrným 
gravírováním GTI. 

Kufr GTI
Kufr na kolečkách GTI 

velikosti S je lehký 
a extrémně odolný. Jeho 

použití jako příručního 
palubního zavazadla je při 

této velikosti samozřejmostí. 

Deštník GTI
Holový deštník s celoplošným 
potiskem vnější strany 
v designu GTI Clark. 

Kočárek GTI
Dětský kočárek GTI navržený 
designéry z Volkswagen Design 
byl vyvinut ve spolupráci 
s německým výrobcem dětských 
kočárků „knorr-baby“. 
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Černá růže, Na Příkopě 12, Praha 1, 
Otevírací doba: Po–Pá 10–20 h., So 10–19 h., Ne 11–19 h.

www.cernaruze.cz

FASHION SHOPPING CENTRUM
ZIMA 2019/2020 WINTER

ADIDAS CONCEPT STORE
ALICE ABRAHAM

NARA CAMICIE
JONES

COMMA
BENVENUTO
LE PREMIER

LOAKE
WS BOUTIQUE

CAMBIO
ROECKL

BLUMARINE
CASADEI

PIERRE CARDIN
TRELUPI PREMIUM FASHION

GUY LAROCHE
VALENTINO

BUGATTI
4CAMPING

STONES
BERNHARDT

OWEN
                   JAFFA RESTAURANT

                  BOUTIQUE LE CHARME
                  COOL DANCE

                                   UHIW
STEILMANN

BYRON
DELSYN

BALDESSARINI
TENNIS SHOP – NTENIS

THOR STEINAR
 ELNINO.CZ

FOX TOYS
PHOENIX AMBER

MOSER
JAPAN VINYL LP SHOP

LA BELLE BOUTIQUE PRAGUE
LUXURY OUTLET PRAGUE

THOMAS’S BARBER SHOP
LASER SLIM STUDIO

ANDREJ EMANUEL
SMART CONCIERGE

IPILOT
TRUSTWORTHY

CK FEDE
ESCAPE ROOMS PRAGUE

GALERIE PETR ŽALOUDEK
R&R COFFEE
VILLA D’ESTE
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Volkswageny 
v královské rodině

Kolik:
podle místních médií má 
samotná královna přes 
25 automobilů, další 
desítky vlastní ostatní 
členové
Hodnota:
pokud bychom sečetli 
zhruba tři tucty jejich 
automobilů, dostaneme 
se na částku kolem 
312 milionů korun

Víte, že existuje jedna Britka, která smí 
za volant bez řidičáku? Ano, je to sama královna. 
Ostatní členové rodiny ale museli složit běžné 
zkoušky. Princi Williamovi se to podařilo v roce 
1999, pět týdnů po sedmnáctých narozeninách. 
Napoprvé. Od svého otce Charlese pak 
k osmnáctinám dostal Volkswagen Golf, s nímž 
často a dlouho jezdil. Wolfsburské automobily 
jsou u britské modré krve vůbec oblíbené. 
A značka, v níž je někdo z rodiny spatřen, může 
dokonce sloužit jako indikátor blížících se 
zásnub.

Jak to? V roce 2017 byla viděna 
Meghan Markleová v ulicích Londýna právě 
ve Volkswagenu. A fanoušci a média hned 
začali spřádat teorii: o sedm let dříve — 
nedlouho před oficiálním oznámením svých 

zásnub s Williamem — totiž Kate řídila Audi 
A3. Vůz dostala v rámci dohody, kterou má 
koncern Volkswagen s královskou rodinou. Jde 
o zhruba šedesátiprocentní slevu na pronájmu. 
Takže Meghan v Golfu? Jistě, využívání stejné 
výhody, a tudíž blížící se zásnuby.

To ale nejsou všechny Volkswageny 
„z Buckinghamského paláce“. Sama královna 
podle všeho využívá celou flotilu Golfů 
a Passatů, v nichž se společně s ní přepravuje 
její početná ochranka. Harry a Meghan 
na svých pochůzkách používají například 
Harryho Audi RS6, jindy minivan s tmavými 
skly nebo právě Volkswagen Golf. Podobně 
skromnější dny mívají i William a Kate, když 
se jim do města nechce nějakým tím Aston 
Martinem: i oni bývají často k vidění v Golfu.

Rolls-Royce, Range Rover, Bentley či Aston Martin. To jsou 
oblíbené vozy britské královské rodiny. Její členové jezdí ale také 
mnohem méně okázalými modely.
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