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ČESKÝ VYNÁLEZ A TAKÉ JEDINÝ 

SURF, KTERÝ NEPOTŘEBUJE MOŘE.

SEZNAMTE SE S JETSURFEM 

A ZÁVODNÍKEM MATYÁŠEM KULICHEM.

FACELIFT OSMÉ GENERACE 

MODELU VOLKSWAGEN PASSAT.

CO PŘINÁŠÍ NOVÉHO?
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KAM V LÉTĚ VYRAZIT NA FESTIVAL? 

NEJEN O TOM SE DOČTETE

V ROZHOVORU SE ZPĚVAČKOU DEBBI.

CELEBRITY A JEJICH SLAVNÉ VOZY.

SYLVESTER STALLONE MÁ VE SBÍRCE 

NADUPANÝ PHAETON.
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Cara 
Delevingne 
tváří modelu 
T-Cross

Co mají společného jedna z nej modelek 
současnosti a nejnovější SUV značky 
Volkswagen? „Cara Delevingne a T ‑Cross 
se k sobě dokonale hodí, protože jsou 
všestranní a rozmanití. Mladí, úžasní 
a flexibilní. Cara je ztělesněním sloganu, 
který jsme pro T ‑Cross vyvinuli – 
‚Pro všechno, čím jste,’” říká Jürgen 
Stackmann, člen představenstva značky. 
I proto se 26letá Britka stala hlavní tváří 
moderního SUV T ‑Cross. Odteď je spolu 

můžete vídat v televizních reklamách, 
v tisku i na internetu. Cara kromě 
modelingu slaví úspěchy i jako zpěvačka, 
herečka a podnikatelka. Ráda surfuje, 
hraje na bicí a fotografuje. K modelu 
T ‑Cross říká: „Myslím si, že T ‑Cross 
odráží moji osobnost, protože je veselý, 
mladý, jiný a mnohostranně využitelný. 
A přepraví mě z jednoho místa na jiné tak 
rychle, jak je to nutné… Je rychlý, obratný 
a… zkrátka všechno najednou.“

Foto Volkswagen AG

T-Cross bezpečně i stylově. Výroba elektrických Volkswagenů jede podle plánu  
a sbírá první tisíce objednávek. Fanoušci GTI zase můžou slavit.
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T-Cross mezi 
nejbezpečnějšími vozy
Jednou z autorit mezi testy bezpečnosti je 
evropská agentura Euro NCAP. Ta pravidelně 
testuje nové vozy napříč všemi značkami 
a v květnu si posvítila i na model Volkswagen 
T ‑Cross. A obstál na výbornou. V segmentu 
malých vozů byl oceněn pěti hvězdami, tedy 
nejvyšší možnou známkou. Nezávislí hodnotitelé 
ocenili především ochranu dospělých cestujících, 
bezpečnost dětí i aktivní asistenční systémy, 
které převyšují standardy v této třídě. Nové malé 
SUV tak dokazuje, že u značky Volkswagen není 
bezpečnost otázkou segmentu a velikosti vozidla.

Setkání GTI nadšenců
Už od roku 1982 se v rakouském idylickém městečku Reifnitz schází 
fanoušci GTI. Mezi hlavní témata letos patřilo globální společenství značky 
Volkswagen, jeho členové přijeli až z Austrálie, Číny, Malajsie, Středního 
východu a USA. Značka na místě odhalila novinky v nabídce sportovních 
modelů, mezi něž patří sériově vyráběný Golf GTI TCR, který zrychlí z nuly 
na 100 km/h za 5,6 sekundy, včetně závodní verze pro mistrovství WTCR. 
Dalším skvostem byl T ‑Roc R, tedy vysokovýkonná varianta aktuálního 
modelu kombinující lifestylové pojetí a sportovní charakter.

10 tisíc rezervací ID.3 
za prvních 24 hodin
Výroba prvního čistě elektrického modelu 
z dílny Volkswagen jde podle plánu a výrobní 
centrum ve Cvikově už vyrobilo více než 
200 předsériových vozidel ID.3. Továrna 
má v budoucnu být vůbec tou největší na 
elektromobily v Evropě a první sériově 
vyráběná vozidla z montážní linky mají 
sjet na konci letošního roku. Už při prvních 
rezervacích se navíc ukázalo, že mezi zákazníky 
bude o elektrické modely Volkswagen velký 
zájem. Během prvních 24 hodin od otevření 
registračního systému přišlo více než 10 tisíc 
rezervací z celé Evropy na první edici vozu. 
Zákazníci by se jich měli dočkat v první 
polovině roku 2020. „S elektromobilem ID.3 
začínáme psát, po modelech Brouk a Golf, třetí 
významnou kapitolu strategické důležitosti 
v historii naší značky. S modelem ID.3 jsme 
připravili elektromobil pro hromadnou mobilitu. 
Nejprve budeme s modelem ID.3 elektrifikovat 
Evropu a pak ostatní regiony. V blízké 
budoucnosti budou následovat další elektrické 
modely z rodiny ID.,“ dodává k tématu Jürgen 
Stackmann.
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PASSAT

Digitální  
a zase o kus 
pohodlnější.

Světově nejúspěšnější model střední třídy Passat 
se dočkal modernizace své osmé generace. Na trh 
vjede v září 2019 a jako první nabídne při ustálené 

rychlosti částečně autonomní jízdu.

Text Štěpán Vorlíček 

Foto Volkswagen AG
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ak novinku poznáte? Podle pře-
pracovaných nárazníků vpře-
du i vzadu, nové masky chladiče 

nebo podle vylepšených světlometů, 
denního svícení, mlhovek či zadních 
svítilen. Vše samozřejmě s technolo-
gií LED. Uvnitř najdete nové tkaniny 
a povrchy, širokou paletu barev ob-
ložení nebo novou přístrojovou des-
ku a volant. Místo analogových ho-
din dominuje palubní desce stylově 
podsvícené logo Passatu. Nový je 
i přístrojový štít, jehož tři konfigura-
ce lze přepínat tlačítkem na volantu. 
Vedle největší novinky v podobě čás-
tečně autonomní jízdy je nový Passat 
doslova nabitý nejrůznějšími elek-
tronickými pomocníky. V  modelu 

debutuje asistent, který zvyšuje bez-
pečnost při vyhýbacích manévrech. 
Nová generace adaptivního tempo-
matu přizpůsobuje rychlost aktuál-
ním rychlostním limitům, zatáčkám, 
kruhovým objezdům a křižovatkám. 
Nová multifunkční kamera vylepšu-
je systém udržování v  jízdním pru-
hu o rozpoznávání travnatých ploch. 
Stejně jako nejnovější Touareg do-
stává i Passat světlomety IQ.LIGHT 
s technologií LED Matrix, které na-
bízejí interaktivní regulaci osvětlení. 
Vedle široké nabídky online služeb 
nabízí nová generace vozu i přiroze-
né hlasové ovládání. Všechny hlavní 
funkce rádia, telefonu a navigace lze 
ovládat hlasem.

J

» PASSAT JAKO PRVNÍ

VOLKSWAGEN NABÍDNE

ČÁSTEČNĚ 

AUTONOMNÍ ŘÍZENÍ.
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Vždy online

Nový Passat přináší rozsáhlou di-
gitalizaci. Kompatibilní chytré te-
lefony se stávají mobilním klíčem 
pro otevírání a startování. Díky 
rozhraní pro integraci aplikací 
Volkswagen App Connect do-
stane uživatel vylepšenou verzi 
navigace, služby pro streamová-
ní hudby nebo budoucí cloudo-
vé přenosné nastavení vozidla. 
Služba radio.net nyní řidičům 
a cestujícím umožní vychutnat 
si kdekoli na světě také online 
rozhlasové stanice. Všechny klí-
čové funkce navigace, telefonu 
a rádia lze ovládat hlasem. Abys-
te aktivovali navigační systém, 
stačí jednoduše říci: „Chci jet na 
Václavské náměstí v Praze.“ Další 
užitečnou funkcí je možnost dik-
tovat textové zprávy – multime-
diální systém dokonce přečte na-
hlas všechny přijaté zprávy.

» VŮZ NOVĚ UMOŽŇUJE 

ODEMKNUTÍ A NASTARTOVÁNÍ

CHYTRÝM TELEFONEM.
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700 W

Je výkon zvukového systému, 
který odborníci z dánské spo-
lečnosti Dynaudio vyladili přes-
ně na míru interiéru do tako-
vé kvality, kterou jste v Passatu 
ještě nezažili.

0

Přesně takové jsou emise no-
vého Passatu GTE ve městě. 
Díky zvýšené kapacitě baterií 
(z 9,9 na 13,0 kWh) narostl do-
jezd v čistě elektrickém režimu 
na přibližně 55 kilometrů pod-
le WLTP.

7

Tolik je pohonných jednotek. 
Tři zážehové o výkonu 110, 140 
a 200 kW, dvě vznětové o výko-
nu 140 a 176 kW doplňuje nový 
přeplňovaný dvoulitrový čtyřvá-
lec TDI Evo o výkonu 110 kW, 
který produkuje o 10 g/km méně 
CO2 než jeho předchůdce. Vylep-
šení dostala i baterie hybridního 
modelu Passat GTE, její kapaci-
ta narostla na 13kWh.

» PŘEDNÍ I ZADNÍ 

NÁRAZNÍK, MASKA 

CHLADIČE I LOGO 

PASSATU DOSTALY 

NOVÝ DESIGN.

NN (L) International 
Central European  
Equity
NN (L) International - 
Středoevropský akciový fond

Atraktivní investiční příležitosti 
v regionu střední Evropy
Země střední Evropy mají ty správné 
„ingredience“ pro zdravý růst: stabilní 
měny, nízkou zadluženost, nízkou 
nezaměstnanost a potenciál růstu
v mnoha odvětvích. Využijte této investiční 
příležitosti s fondem NN (L) International 
Central European Equity.

Tento dokument má pouze informační charakter, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů. S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou 
výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového 
kurzu. Všechny důležité informace a dokumenty týkající se zmiňovaných fondů, včetně souvisejících rizik a nákladů, jsou k dispozici na www.nnfondy.cz.

www.nnfondy.cz
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Tři řady sedadel a nulové emise. Šestý model rodiny ID., 
představený v Šanghaji, ukazuje SUV budoucnosti, v němž se 
snoubí charisma velkého vozu s autonomní jízdou.
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Obývák  
na kolech 

Nový koncept nasti-
ňuje, jak bude vypadat 

jízda budoucnosti. 
Z manuálního režimu 

lze na autonomní jízdu 
přepnout jednoduše: 

položením dlaně na logo 
VW uprostřed volantu. 

Od té chvíle přebírá 
vládu nad autem počítač. 
Odpojí se řízení, sloupek 
a volant se zasunou, čímž 
uvolní více prostoru pro 
řidiče. Ze sedmi sedaček 
tak během chvíle může 

být luxusní salonek. 
Interiér lze konfiguro-
vat ve třech úrovních. 
Při manuální jízdě jsou 
sedadla nasměrována 
zcela vpřed a opěradla 
jsou vzpřímená. V reži-
mu „ID. Pilot“ se každé 

sedadlo natočí do středu 
interiéru, což nahrává 

uvolněné komunikaci na 
palubě. Při automatizo-

vané jízdě lze zvolit režim 
„ID. Pilot Relax“ — každý 
cestující si sezení nastaví 
na míru, včetně relaxační 

sklopené polohy.

K oncept ID. ROOMZZ by se měl za-
čít vyrábět v  roce 2021. S délkou 

4 930 milimetrů se řadí nad dříve před-
stavený menší model ID. CROZZ. Dru-
hé SUV v rodině ID. je plně bezemisní 
rodinný i pracovní automobil nedaleké 
budoucnosti. Jeho čisté homogenní li-
nie pokračují v designovém jazyce ID., 
přesto mu šéfdesignér Klaus Bischoff 
dokázal vetknout velkou porci osobi-
tosti. „Je jako monolit, vypadá, jako by 
byl vytesaný z jednoho kusu kovu. Dý-
chá z něj síla a dynamika. Nejvíc upou-
távají pozornost příď a záď,“ popisuje.

Rovněž interiér ukazuje směr, kam 
se elektromobily mohou ubírat. Čis-
tý nekomplikovaný design nechává 
vyniknout funkčnost, vše je intuitiv-
ní a přirozené. Interiér nabízí nevšed-
ní variabilitu i možnosti přizpůsobení 
všem pasažérům co možná nejvíc na 
míru — ať už se vůz pohybuje pod tak-
tovkou řidiče, nebo jede zcela samo-
statně (viz box). 

V  konceptu ROOMZZ nenajdete 
klasickou palubní desku. V  manuál-
ním režimu se zdá, jako by se přístro-
jový panel vznášel před řidičem, stej-
ně jako volant. Ten je navíc digitální: 
na jeho displeji se v autonomním re-
žimu zobrazují informace jako napří-
klad údaje z navigace či ovládání zá-
bavního systému. Dalším inovativním 
prvkem je head-up displej využívající 
rozšířenou realitu, který promítá na-
vigační pokyny do virtuálního prosto-
ru před automobil. Pod čelním sklem 
má místo také „ID. Light“, což je in-
teraktivní světelný pás mezi oběma 
A-sloupky, který řidiči i posádce zob-
razuje doplňující informace o  asis-

tenčních systémech, navigaci nebo 
kvalitě vzduchu v  kokpitu. Podob-
né pásky mají k dispozici také ostatní 
cestující na vnitřní straně dveří a na 
stropě.

O pohon modelu ID. ROOMZZ se 
stará dvojice elektromotorů — ten na 
přední nápravě poskytuje 75 kilowattů 
výkonu, zadní pak 150 kilowattů; cel-
kový výkon tedy činí 225 kilowattů. 
Při běžné jízdě je poháněna zadní ná-
prava, přední se během zlomku vte-
řiny automaticky připojuje v  rámci 
pohonu 4MOTION. K  tomu lze akti-
vovat rovněž stálý pohon všech kol. 
Energii agregátům dodává lithium-
-iontový akumulátor uložený v podla-
ze vozu, který se nabíjí prostřednic-
tvím indukčního rozhraní (konvenční 
nabíjení prostřednictvím kabelu je 
samozřejmě možné také). Jeho kapa-
cita 82 kilowatthodin stačí k dojezdu 
450 kilometrů podle metodiky WLTP. 
Vůz zrychlí z  nuly na sto kilometrů 
v hodině za 6,6 sekundy.

» JAKO VYTESANÝ

Z KUSU KOVU,

DÝCHÁ Z NĚJ SÍLA

A DYNAMIKA.
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ID. BUZZ

PRVNÍ PŘÍRŮSTEK DO ID. RODINY 

PŘIJDE NA TRH V ROCE 2020 

A BUDE JÍM ELEKTRICKÝ 

HATCHBACK ID.3, PO NĚM BUDE 

NÁSLEDOVAT MODERNÍ VERZE 

BUSÍKU ID. BUZZ, KUPÉ ID. CROZZ 

A VELKÝ SEDAN ID. VIZZION.

TRADICE

Budoucnost  
zas a znovu.

Golf, Polo i Passat jsou dnes naprostou automobilovou 
klasikou. Tyto modely pomohly zpřístupnit řadu 
technologií širokým masám a nejednou se staly 

symbolem nového životního stylu. Stejně tak tomu 
bude i s rodinou ID. v kategorii elektrických vozů.

Text Štěpán Vorlíček 

Foto Volkswagen AG, Shutterstock

ned v druhé polovině 40. let mi-
nulého století to odstartoval iko-
nický Brouk a sága známých mo-

delů, které pobláznily svět, pokračovala 
Transporterem, Golfem, Passatem nebo 
Touaregem. A už letos se představí pře-
lomový model, který má také našlápnu-
to stát se další legendou. Rodina vozů ID. 
má cíle nemalé: znovu změnit automo-
bilový svět a učinit elektromobilitu do-
stupnou všem a pro každodenní použití. 
Přinášíme malý průřez příběhy několika 
modelů, které se zapsaly do motoristické 
historie. A ještě zapíšou…

Brouk: Člen rodiny z garáže
V roce 1945 se ve Wolfsburgu rozjela sé-
riová výroba auta, které si mohl dovo-
lit (téměř) každý a které se díky svému 
přesvědčivému konceptu stalo bestsel-
lerem. Pověstná spolehlivost a emotivní 
design si získaly srdce lidí na celém svě-

tě: už v roce 1955 sjíždělo z pásů přes ti-
síc Brouků denně a výroba brzy překro-
čila milionovou hranici. O 17 let později 
výrobní linku opustil automobil s pořa-
dovým číslem 15 007 034, což znamena-
lo, že Brouk získal světový rekord v po-
čtu vyrobených kusů. Příběh nevídaného 
úspěchu se uzavřel v roce 2003 s více než 
21 miliony automobilů na kontě.

Díky motoru v zádi byl Brouk na svou 
dobu velice kompaktní, a tudíž snadno 
ovladatelný, zároveň nabízel štědrý pro-
stor pro posádku. Není divu, že v 50. le-
tech minulého století v  něm na cesty 
a dovolené vyrážel bezpočet rodin. Zro-
dilo se nové vnímání svobody: na stře-
chách se začaly objevovat kufry a  lyže 
a rodiče s dětmi společně prozkoumáva-
li svět. „Člen rodiny, který náhodou bydlí 
v garáži,“ tak jeden americký časopis po-
psal začátek poválečné éry. Kult Brouka 
byl na světě a je živý dodnes.

H
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Transporter: víc než jen hippie van
Nebo taky Typ 2, Kombi, Téčko nebo bus 
či busík. Mladší bráška Brouka, od nějž 
si vypůjčil celou řadu prvků, se světu 
představil v roce 1950. Byl to jeden z prv-
ních automobilů, které nabízely kombi-
naci přepravy osob a nákladu. Automo-
bil, který si stejně jako Brouk po světě 
vysloužil řadu přezdívek (nejslavnější je 
asi „hippie van“ díky obrovské populari-
tě mezi hippíky v 60. letech v USA), se 
začal vyrábět jako Kombi (s dvěma boč-
ními okny a dvěma řadami sedaček, kte-
ré se daly snadno vyjmout) a jako užitko-
vá verze. Později přibyl Microbus a verze 
Deluxe Microbus. 

Golf: důstojný nástupce legendy 
Nejprodávanější Volkswagen součas-
nosti a  nejprodávanější vůz na starém 
kontinentu se začal vyrábět v roce 1974. 
Našel si už přes 35 milionů zákazníků, 
čímž legendárního Brouka už dávno str-
čil do kapsy. Právě jeho nástupcem měl 
malý hatchback být. Revoluce se ode-
hrála jak v designu, tak v technologiích: 
motor uložený napříč pod přední kapo-
tou, přední poháněná náprava a chlaze-
ní kapalinou. Na kabátu Golfu se pode-
psal Giorgio Giugiaro, který vůz obdařil 
ikonickými liniemi, jež dodržovali i jeho 
následovníci a  které styl modelu utvá-
řejí v  podstatě dodnes. Nekompromis-

» OD 40. LET

PŘEDSTAVOVAL

TRANSPORTER PRO

ŘADU LIDÍ PŘEDEVŠÍM

NOVĚ ZÍSKANOU

SVOBODU.

» VOLKSWAGENU 

BROUK 

SE NA CELÉM SVĚTĚ 

VYROBILO 

21 529 464 KUSŮ.

GOLF

ZA 45 LET EXISTENCE 

PROŠEL GOLF CELKEM 

SEDMI GENERACEMI, 

LETOS BY SI PREMIÉRU 

MĚLA ODBÝT 

GENERACE OSMÁ.

BROUK

„ČLEN RODINY, KTERÝ BYDLÍ V GARÁŽI,“ 

TAK BROUKA POPISOVAL DOBOVÝ TISK.

OBLIBU SI ZÍSKAL I DÍKY ŘADĚ VARIACÍ.

VZNIKLO MNOHO VERZÍ KABRIOLETU, 

POLICEJNÍ SPECIÁL, DOKONCE I MODEL

BEZ DVEŘÍ A S PROUTĚNÝMI SEDAČKAMI.
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k mání s dvou- i  čtyřdveřovou karose-
rií, později přibyl i kombík. Třetí genera-
ce v roce 1988 odložila mřížku chladiče 
(vrátila se ve čtvrté generaci) a splývavou 
záď a Passat se stal klasickým sedanem. 

I  Passat byl trefou do černého, lidé 
větší a noblesnější automobil chtěli. Už 
první rok se vyrobilo 133 tisíc kusů a pro-
deje raketově stoupaly. Jen první genera-
ce se prodalo na 2,6 milionu kusů.

Touareg: dálniční koráb i tvrdý dříč
Postavit terénní auto, které by se řídilo 
jako sportovní vůz, to byl cíl konstruk-
térů s modelem narozeným v roce 2002. 
A povedlo se. Touareg je dnes tahounem 

a  vlajkovou lodí celé flotily. Díky ne-
kompromisní výbavě zdolá terén, do ně-
hož byste se nevydali ani pěšky, zároveň 
v nevídaném pohodlí zvládá dlouhé dál-
niční přesuny. A  skvěle svého majitele 
reprezentuje.

Prosadil se i jako vůz pro různá pra-
covní odvětví, která vyžadují provoz 
v náročných podmínkách. Využívají ho 
například policejní sbory v Nizozemsku 
nebo hasiči v  Moravskoslezském kraji. 
Velmi populární je i mezi českými moto-
risty, v roce 2019 se totiž stal Autem roku 
v kategorii velkých SUV, o čemž rozhod-
lo hlasování veřejnosti.

ní odklon od oblého Brouka k ostrým li-
niím a hranám, to byla v konzervativním 
automobilovém světě skutečná revoluce. 
Kupříkladu charakteristický C-sloupek, 
který toto písmeno skutečně připomíná, 
najdeme ve všech sedmi generacích.

Passat: globální automobil 80. let
Který model se vám vybaví, když se řek-
ne automobil pro střední management? 
Jistě, Passat je ikona mezi manažery, ale 
i jako spolehlivý, neúnavný rodinný dříč 
a  cestovatel. První verze modelu, kte-
rý dnes brázdí silnice už v osmé genera-
ci, se objevila v roce 1973. Novinka s mo-
derním designem se splývavou zádí byla 

TOUAREG

TOUAREG JE TAKÉ SPORTOVEC,

V LETECH 2009, 2010 A 2011 

JEHO VÝHRU V RALLYE DAKAR

SLEDOVALY MILIONY LIDÍ

PO CELÉM SVĚTĚ. ÚČASTNIL SE

I OBLÍBENÉHO ZÁVODU PIKES PEAK.

» MODEL PASSAT 

JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ 

AUTOMOBIL STŘEDNÍ 

TŘÍDY NA SVĚTĚ.

TRANSPORTER

TRANSPORTER JE SVĚTOVĚ NEJPRODÁVANĚJŠÍ 

DODÁVKOU, PRODALO SE HO UŽ PŘES DVANÁCT 

MILIONŮ. DRUHÁ GENERACE SE V BRAZÍLII 

VYRÁBĚLA AŽ DO PROSINCE 2013, ČÍMŽ 

SKONČILA ÉRA MODELU S MOTOREM VZADU.
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Elektromobil pro miliony
S  modelem ID. vjíždí Volkswagen do 
nové éry automobilismu. Stejně jako 
Brouk i tato novinka nabídne široké ve-
řejnosti převratné technologie zabalené 
do emotivního designu. A proto se může 
stát novou ikonou.

Je o  tom přesvědčen i  Thomas Ul-
brich, člen představenstva automobilky: 
„Modulární elektrická platforma MEB je 
pravděpodobně nejvýznamnější projekt 
historie značky. Napříč celým koncer-
nem představuje základ pro více než de-
set milionů elektromobilů a dláždí cestu 
do věku elektrické mobility.“ Výroba by 
měla odstartovat už příští rok. 

„Elektromobily pro miliony, nejen pro 
milionáře,“ zní vize wolfsburské automo-
bilky. Opírá se o flexibilní design a kon-
cept pokrývající malé kompaktní vozy, 

» DÍKY PLATFORMĚ MEB 

SE MŮŽETE TĚŠIT NA 

VĚTŠÍ PROSTOR, KOMFORT 

I DYNAMIKU.

SUV i dodávky. „ID. představuje milník 
technologického vývoje. Bude to první 
plně propojený elektromobil vhodný ke 
každodennímu používání, který si budou 
moci dovolit miliony lidí,“ říká Christian 
Senger, šéf elektromobilů ve Volkswage-
nu.

Koncept ID. je víc než jen pouhý jeden 
model. Modulární elektrická platforma je 
navržena tak, aby umožňovala optimálně 
využít všechny výhody elektrického po-
honu. Kromě optimalizace akumulátoru 
a dalších technických parametrů se zabý-
vá i vývojem nabíjecí infrastruktury — od 
domácích nabíječek po hustou síť vysoce 
výkonných nabíjecích stanic, které chce 
provozovat Volkswagen společně s joint 
venture Ionity. 

Co se týká výkonu, dosáhne rodina 
ID. na ty nejvyšší mety. Dokonce i prv-

ní koncept pod kapotu dostal elektromo-
tor o výkonu 125 kilowattů (170 koní). Pro 
sériovou produkci v roce 2020 se počítá 
s několika výkonovými variantami. Vel-
ké množství elektromobilů na silnicích 
bude samozřejmě vyžadovat příslušnou 
nabíjecí infrastrukturu. Podle odhadů 
německé Národní platformy pro elektro-
mobilitu by například v Německu mělo 
v roce 2025 fungovat na 150 tisíc veřej-
ných nabíjecích stanic. V dobách klasic-
kého Brouka tolik čerpacích stanic ne-
stálo.

Volkswagen dlouhodobě vyrábí le-
gendární automobily, na které se můžete 
spolehnout. V éře elektromobility tomu 
tak bude zas a znovu. Vozy s označením 
ID. vám znovu ukáží směr.

Uživatelský účet Volkswagen propojí 
člověka, auto a jeho okolí. Lidé si 

budou moci konfigurovat své osobní 
digitální nastavení a služby a kamkoliv 

si je vzít s sebou.

Podle zvolené kapacity se dojezd bude 
pohybovat mezi 330 a 550 kilometry. 

To bude platit už pro první model ID.3.

Základem všech modelů je nová 
modulární platforma MEB. Ta bude 

jednotná pro celou rodinu ID.
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ID.

VŠECHNY MODELY RODINY ID. MAJÍ 

RYCHLONABÍJECÍ BATERII UMÍSTĚNOU 

V PODLAZE VOZIDLA, COŽ SNIŽUJE TĚŽIŠTĚ, 

A JE TAK LÉPE ROZLOŽENA VÁHA CELÉHO 

VOZIDLA. ŘIDIČI TO POCÍTÍ PŘEDEVŠÍM NA 

VYVÁŽENÉ A DYNAMICKÉ JÍZDĚ.
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Pozor, jedu! Tichý, téměř neslyšitelný provoz elektromobilů je úskalím 
pro chodce. Proto už brzy budou mít v povinné výbavě generátor zvuku.

Evoluce

Zvuk, pro který se 
používá termín trvalá 
akustická výstraha, 
musí být závislý na 
rychlosti jízdy. Chodci 
a cyklisté by měli 
poznat, zda auto 
zrychluje či zpomaluje.
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Už od letošního července budou 
povinně všechny automobily, 

které mohou jezdit čistě na elektři-
nu, o sobě muset dávat vědět svému 
okolí také zvukem. A protože se neza-
držitelně blíží premiéra nového elek-
tromobilu ID.3, zvukový projev vyví-
jí a ladí také specialisté Volkswagenu.

Jak by tedy měl zvuk elektromobi-
lu znít, aby byl bezpečný a současně 
příjemný pro ostatní účastníky pro-
vozu? „Přátelsky a decentně,“ usmívá 
se Ingo Hapke, vedoucí akustického 
týmu automobilky, a dodává. „A sa-
mozřejmě také nezaměnitelně, jako 
Volkswagen.“ Technický zvuk jednot-
livých modelů se přirozeně bude od-
lišovat. Rodina ID. má vlastní charak-
ter, který zvukoví experti chtějí svou 
prací zdůraznit.

Inspirace z filmů i z přírody
Jedním z  odborníků je konstruktér 
Michael Wehrmann, který ve Volks-
wagenu pracuje jako zvukový aplikač-
ní technik. „U modelů e-up! a e-Golf, 
které lze na přání vybavit systémem 
e-Sound, jsme se orientovali na zvuk 
spalovacího motoru,“ říká. U modelů 
ID. by však zvuk měl znít jinak. Měl 
by více evokovat elektrickou budouc-
nost.

Inspiraci pro zvuk čerpají inženýři 
například z akustických projevů vozi-
del použitých ve filmu, jako je Podra-
cer ze Star Wars, nebo také ze všed-
ních zvuků, jako je tramvaj, případně 
také z přírody. „Zdroje zvuku mohou 
mít syntetický původ, ale mohou po-
cházet také z reálných nahrávek,“ říká 
Wehrmann, který při hledání zvuku 
používá naměřená data, instrumen-
tální nahrávky i syntetizátor.

Zvuky elektromobilů však nebu-
dou pocházet jen z jednoho zdroje. 
Wehrmann je tak trochu jako hu-
dební skladatel: na svém notebooku 
komponuje podobně, jako by dá-
val dohromady skladbu s  několi-
ka hudebními nástroji. Dokonce si 
k tomu vytvořil vlastní aplikaci Car-
SoundDesigner. S její pomocí může 
simulovat zvuk při provozu vozi-
dla, poslouchat zvuk bez automobi-
lu a hodnotit jeho kvalitu. Software 
zohledňuje také akustické vlastnos-
ti karoserie. 

Testováno na lidech
Vývoj pokračuje v takzvané exterié-
rové zvukové hale. Asi 23 m dlouhý, 
19 m široký a 6 m vysoký prostor je 
obložený materiálem, který pohlcuje 
zvuk a minimalizuje tak odrazy zvu-
kových vln. Vládne zde ticho. Exper-
ti na akustiku tu rozvíjejí zvuk, který 
vytvořili na počítači, a ověřují, zda 
funguje i ve skutečnosti. Uvnitř tes-
tovacího vozu sedí figurína, kte-
rá má umělé uši a může tak přesně 
měřit působení zvuků na pasažéry. 

Akustičtí experti uskutečnili bez-
počet vlastních zkoušek, ale nespo-
léhali se jen na vlastní sluch: tes-
tovali účinky a  reakce účastníků 
provozu na nejrůznější zvuky. Roli 
hraje také počasí. Sněhová břečka 
odráží zvukové vlny intenzivněji, 
souvislá sněhová pokrývka je napro-
ti tomu tlumí. A to není vše: musí se 
vzít v úvahu také vzájemné působe-
ní mezi jednotlivými elektromobily. 
Nesmí vzniknout žádné překrývání 
způsobené zvuky aut, které by moh-
lo vyvolat nepříjemné situace. 

TIP

Více o chystaných modelech 
elektromobilů rodiny ID. se dozvíte 

na www.volkswagen.cz/ID

» SOUND VÝVOJÁŘI ČERPAJÍ 

INSPIRACI PRO ZVUK 

Z FILMŮ, JAKO JSOU STAR WARS. 

Nové zvuky 
podle EU

Základem je nové nařízení 
Evropské unie, které vstoupí 

v platnost 1. července 2019. Podle 
něj musí být v nových typech 
hybridních vozů využívajících 
pohon na elektřinu i v čistých 
elektromobilech instalován 
akustický výstražný systém 

(AVAS — Acoustic Vehicle Alerting 
System) pro ochranu ostatních 

účastníků provozu. Jak bude 
vypadat? Při couvání postačí 
nepřerušovaný tón. Nařízení 

Evropské unie definuje i intenzitu 
zvuku v různých vzdálenostech 

od vozu a také frekvenční posun, 
který smí vydávaný zvuk mít. 
Od rychlosti 20 km/h se bude 

intenzita zvuku pomalu snižovat, 
protože nad touto rychlostí bude 

hluk vydávaný odvalováním 
pneumatik natolik silný, že další 

akustický signál již nebude nutný.
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T-CROSS

Surf, který  
 nepotřebuje 

moře.
Český vynález, adrenalinový sport na vzestupu a skvělá zábava 

na vodě. To všechno je jetsurf a je o něm stále více slyšet. 
Abychom se o fenoménu dověděli víc, strávili jsme jeden den 

s jeho vycházející hvězdou, Matyášem Kulichem. 

Text redakce

Foto Václav Jirásek
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Jako u každého sportu i na 
jetsurf je potřeba trénovat. 

Jakékoliv sporty s prknem 
jsou ideální příprava.

patnácti letech vyhrál žákovské 
mistrovství světa ve snowboard-
crossu, od šestnácti je členem 

snowboardcrossové reprezentace, dnes 
jezdí na dalším prkně zvaném jetsurf 
a  závodí na něm ve světovém poháru. 
Seznamte se s Matyášem Kulichem, vy-
cházející hvězdou českého sportu. A se-
znamte se vlastně i s jetsurfem, stále re-
lativně mladým adrenalinovým sportem, 
který vznikl v České republice a nyní si 
získává srdce fanoušků po celém světě.

„Jetsurf se mi zdál jako výborný dopl-
něk do všech sportů, kde máte pod noha-
ma prkno. Jednou jsem se na něm ukázal 
a pak už mě kontaktoval majitel Jetsurfu 
Martin Šula s tím, že si mě chce okouk-
nout v trati. Poté, co jsem se mu osvědčil, 
přišla nabídka závodit za jeho stáj,“ vy-
světluje Matyáš, jak se k jetsurfu dostal. 
Zmíněný Šula ostatně celý sport vymyslel 
a do dneška ho bývalý motocyklový kon-
struktér často popisuje tak, že jde o něco 
jako motorku na vodě. Prakticky jde tedy 

V asi o jediný původní český sport. Ten se 
postupem času rozšířil od malé komuni-
ty nadšenců až do velikosti, kdy se jezdí 
celosvětový šampionát se závody v Abú 
Dhabí, Británii, Rusku nebo v Brně. 

Náš den s  Matyášem začíná na 
pump tracku v  Modřanech. Jde o  zvl-
něnou dráhu vhodnou pro trénování 
na kole či na prkně a principiálně fun-
guje tak, že člověk vytváří energii k jíz-
dě pohybem těla nahoru a  dolů. Pro 
prkno je to skvělý způsob tréninku. 

Pumptrack Modřany

Dráha zvaná pumptrack v Mod-
řanech je Matyášova domovská 
scéna, kde nejčastěji trénuje na 
prkně. Matyáš spolupracoval i na 
její výstavbě, ve čtrnácti donesl 
na radnici návrh na její postave-
ní. Bok dráhy hrdě nese Matyá-
šovo jméno a jméno jeho kama-
rádky, úspěšné snowboardistky 
Evy Samkové.
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» SNOWBOARD, LONGBOARD

I JETSURF, NA PRKNECH

JE MATYÁŠ JAKO DOMA.
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» JE TO ASI JEDINÝ

PŮVODNÍ ČESKÝ SPORT

A JEDINÝ SURF, KDE

NEPOTŘEBUJETE VLNY.
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„Na jízdu na jetsurfu jako takovou se 
vždy snažím kvalitně protáhnout a tro-
chu zahřát nebo si dám zahřívací cvi-
čení přímo na prkně,“ vysvětluje nám 
přípravu Matyáš a postupně se s ním 
přesouváme k vodě.

Na jetsurfu bohužel nemůžete jezdit 
kdekoliv. Jde de facto o motorové plavi-
dlo a je na něj z hlediska zákona nahlí-
ženo stejně jako na vodní skútr. K jeho 
provozování byste tedy měli mít složené 
kapitánské zkoušky. Prakticky zase mu-

síte dávat pozor na čistotu vody, aby se 
vám případné pevné části nenasály do 
motoru a ten se nezadrhl. Pod dozorem, 
v rámci kurzů pro veřejnost, si však mů-
žete jetsurf bez obav vyzkoušet například 
na akademii jetsurfingu ve Valticích. 

Ale zpět na vodu! Před vyjížďkou na-
tankujeme benzin do jetsurfu, Maty-
áš provede regulérní prohlídku techni-
ky, zkusí nastartovat a můžeme vyrazit. 
Pak už je to jen o divoké jízdě. „Je to pro 
mě adrenalin, který ale vyhledávám,“ 

vysvětluje nám po jízdě. Jako ve větši-
ně sportů, i zde je nutná správná výba-
va. Kromě prkna a neoprenu jde hlavně 
o helmu a nákrčník. Ostatně když jede-
te rychlostí přes 60 km za hodinu, ne-
kontrolovaný pád prostě bolí, byť je do 
vody. „Je to vlastně i bolest, naposledy 
jsem spadl v plné rychlosti ve Španělsku 
a stálo mě to 3 měsíce rehabilitací. Na-
učil jsem se ale ovládat stres a teď si to 
opravdu užívám, i když pořád mám ně-
jaké mezery.“

Standardní prkno má 
délku 170 cm, šířku 

50 cm a hloubku 25 cm. 
Vyrábí se však už 

i varianty pro děti.

Uvolněná atmosféra je typická 
snad pro všechny surfové 
i boardové sporty. Jetsurf není 
výjimkou.

Ve své podstatě jde 
o motorsport, příprava tedy 
znamená také natankovat plnou 
nádrž a vzít si k vodě rezervu.
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Závodní prkno je určeno 
profesionálním jezdcům, 
vyrábí se však i širší, 
stabilnější varianta 
pro začátečníky. Cena 
nového jetsurfu se 
pohybuje kolem dvou 
set tisíc korun. 

Matyáš je účastníkem 
světového mistrovství 

Motosurf Worldcup. Po 
dvou závodech v Abú Dhabí 

a v Brně si drží 22. pozici 
z více než 50 jezdců.

» JEZDIT SE DÁ KDEKOLIV,

KDE JE POVOLEN PROVOZ

SPALOVACÍCH MOTORŮ.
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Co je to jetsurf?

Surfové prkno se zabudovaným 
motorem. Váží cca 25 kg a mů-
žete na něm dosáhnout rychlos-
ti až 65 km/hod. Hlavní výho-
dou je, že k němu nepotřebujete 
žádné vlny a sport jde provozo-
vat i v ČR. Prkno samotné se pak 
ovládá přidáváním plynu rukou 
a nakláněním těla.
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» JAKO MOTORKA

NA VODĚ, KTERÁ UMÍ

JET RYCHLOSTÍ

AŽ 65 KM ZA HODINU.
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FESTIVAL

Volkswagen 
svátek se blíží.

Koncem srpna na letišti u Českých Budějovic proběhne další  
ročník Volkswagen Festu. Letos si jeho organizátoři dali za cíl,  

aby dorazilo alespoň 1 000 aut. 

a co se letos návštěvníci tradiční-
ho Volkswagen Festu můžou tě-
šit? „Největším tahákem a  hlav-

ní výhrou celé akce bude Volkswagen 
Brouk z roku 1971, který momentálně při-
pravujeme tak, aby na Volkswagen Fes-
tu dělal parádu. Věříme, že bude oprav-
du velkou motivací, aby lidé čtvrtý ročník 
Volks wagen Festu navštívili,“ prozrazuje 
Zdeněk Fišák, koordinátor pořádajícího 
Volks wagen Clubu. 

Losování Brouka proběhne ze vstupe-
nek, které budou účastníci házet na mís-
tě okýnkem přímo do auta. Všichni tak 
budou mít stejné šance na výhru. Brouk 
bude následně v sobotu večer přivezen 
na rampu, vytáhne se z něj jedna výher-

ní vstupenka. Auto bude připravené tak, 
aby výherce mohl rovnou sednout za vo-
lant a odjet novým mazlem.

Další novinkou je mobilní aplikace 
Volkswagen Festu. Také letos se účastní-
ci dočkají sprintů na letištní dráze, nebu-
dou chybět ani koncerty kapel, konkrétně 
Podříci a AC/CZ. Program doplní CB auto 
České Budějovice s flotilou nových vozů 
značky Volkswagen a testovacími jízda-
mi. Těšit se můžete i na tombolu, soutě-
že pro malé i velké nebo na výstavu his-
torických i současných Volkswagenů.

„Minulý ročník jsme pokořili počet 
612 aut. Letos v těch 1 000 aut opravdu 
věříme a rádi tam všechny uvidíme,“ do-
dává Zdeněk Fišák.

N Volkswagen Fest

Datum
23. až 25. srpna 2019

Místo
Aeroklub České Budějovice, 

Letiště Hosín

Vstupné 
350 Kč (při platbě předem), 

400 Kč (na místě)

www.volkswagenfest.cz 
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UŽITKOVÉ 
VOZY

Grand California  
se vydává na cestu.

California je se 160 000 prodanými vozy nejúspěšnějším 
automobilem pro volný čas na světě. Volkswagen Užitkové vozy nyní 
uvádí na trh druhý, větší model: Grand California, který kempinkovou 

ikonu přenáší do vyšší třídy.  

Text redakce 

Foto Volkswagen AG

ová Grand California vychází 
z modelu Crafter. Proto je delší, 
širší a  vyšší než známá Califor-

nia T6. Uvnitř tím vzniklo místo pro pl-
nohodnotnou koupelnu, větší spací zónu, 
kompletně vybavenou kuchyňku i dosta-
tečně vysoký obytný prostor. 

Grand California je od začátku konci-
povaná pro různé životní situace i druhy 
výprav a přichází na trh ve dvou verzích. 
Ideální pro rodiny je šestimetrová Grand 
California 600. Model s označením 680 
je ještě delší, měří celých 6,8 metru a byl 
vyvinut pro ještě náročnější světoběž-
níky.

Do vyšší třídy se posunul i  design 
připomínající plachetnici na kolech. 
Bílé skříně a ušlechtilé podlahové kry-
tiny byly vytvořeny právě ve stylu lod-

N
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California Grand 
600 a 680

Vnější délka: 
CG 600: 5 986 mm;  
CG 680: 6 836 mm

Vnější šířka bez zrcátek: 
CG 600: 2 040 mm
CG 680: 2 040 mm

Vnější výška (podle konfigurace): 
CG 600: 2 971–3 094
CG 680: 2 839–2 967

Rozvor: 
CG 600: 3 640 mm
CG 680: 4 490 mm

Výška stropu: 
CG 600: 2 180–2 200 mm
CG 680: 1 970–2 030 mm

Spací zóna: 
CG 600: 1 930 × 1 360 mm
CG 680: 2 000 × 1 670 mm

» IDEÁLNÍ KEMPOVACÍ 

AUTOMOBIL 

PRO RODINY NA

DLOUHÉ CESTY. 

ních palub. Výbava už v základní verzi 
zahrnuje chladničku o objemu 70 litrů 
včetně mrazicího boxu, plynový vařič 
se dvěma hořáky a dřez. Výhodou pro 
rodiny je i velký odnímatelný stůl, kte-
rý nabízí dostatek místa pro stolování 
ve čtyřech. Při návrhu nového modelu 
Grand California se myslelo i na poža-
davky dnešní doby a potřebu být neu-
stále připojen. Kromě vybavení čtyř-
mi zásuvkami a  šesti rozhraními USB 
se vůz dodává i s centrálním ovládacím 
panelem v obytné části, který informu-
je o stavech vody, odpadu i nabití bate-
rie či sítě WLAN. 

Pro uživatele, kteří počítají s delším 
pobytem mimo civilizaci, lze na přá-
ní nainstalovat na střechu fotovoltaické 
panely. Fanoušci luxusnějšího cestová-

ní v  karavanu si zase za příplatek mů-
žou dopřát střešní klimatizaci, satelit-
ní anténu nebo rozšířenou výbavu pro 
kempování. Samozřejmostí jsou i  mo-
derní asistenční a komfortní systémy pro 
ovládání velkého vozu – asistent pro roz-
jezd do kopce či jízdu v bočním větru. Je 
možnost přiobjednat si i pomocníky pro 
detekci překážek před vozem, pro jízdu 
v jednom jízdním pruhu či jeho změnu 
i další. 

Obě varianty jsou poháněny nejnověj-
ším vznětovým čtyřválcem TDI o výkonu 
130 kW/177 k, který splňuje emisní normu 
Euro 6 a je kombinován s komfortní os-
mistupňovou samočinnou převodovkou. 
Na daleké cesty a kempování tak Grand 
California bude vaším ideálním cestov-
ním partnerem. 

California Grand 
přichází na trh 

s plnohodnotnou 
koupelnou, spací 

zónou v zadní části 
a s přídavným lůžkem 

pod vysokou střechou.
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ROZHOVOR

Debbi
Život je řada 
šťastných 

a nešťastných 
náhod.

Ve světě showbyznysu jsou muzikanti, kteří si úspěch 
vydřou, i takoví, kterým sláva spadne do klína. 

Debbi je někde uprostřed. Za spoustou okamžiků 
v její kariéře stojí šťastná náhoda, ale dobře si prý 
uvědomuje, že jí život může přihrát i přesný opak. 

Text Jiří Holubec 

Foto Matěj Třešňák
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Vaše hudební kariéra začala na talentové 
soutěži. Spousta účastníků vypráví, že je 
tam přihlásili sourozenci nebo rodiče. Vy 
jste se prý přihlásila sama, ale náhodou. 
Kvůli prohrané sázce.
To je fakt. Já jsem nikdy talentovým sou-
těžím neholdovala ani jsem se na ně ne-
dívala. Dokonce jsem nikdy ani na ve-
řejnosti nezpívala. Jednou jsem ale 
s  kamarádkou zůstala večer na horské 
chatě, popíjely jsme a čekaly, až upraví 
sjezdovku a budeme moct vyrazit domů. 
Byly jsme samy, já si začala zpívat a ona 
mě začala hecovat, že se musím přihlá-
sit do Superstar. Nakonec jsme se vsadi-
ly, že se přihlásím, když se mi nepovede 
sjet sjezdovku pozpátku. 

To zní jako bezva nápad…
To teda byl bezva nápad. Hlavně proto, 
že jsem skončila se zlomeným kotníkem 
a musela jsem se přihlásit do Superstar.

Jak soutěž působí na někoho, kdo se do ní 
přihlásí víceméně z legrace?
Strašně dlouho se čeká. Přišla jsem na 
řadu po osmi hodinách, byla jsem úpl-
ně vytrémovaná a  bála jsem se, že mě 
okamžitě vyhodí. Rozklepaná jsem od-
zpívala a oni, že to mám jít zkusit před 
hlavní porotu. Ta mě taky nechala projít 
dál. A ve mně začala hlodat myšlenka, že 
bych to měla začít brát vážně. 

Napadlo vás už tehdy, že byste se zpívá-
ním mohla živit?
Když jsem se dostala do semifinále, kaž-
dý z těch 24 lidí v koutku duše doufal, že 
vyhraje. Aspoň si to teda myslím. Byl to 
takový zvláštní stav. Za tři dny jsme na-
spali pět hodin, jeli jsme na doraz a říka-
li si – když přežijeme tohle, tak přežijeme 
všechno a to úsilí se určitě zúročí. Samo-
zřejmě jsem pak hned vypadla, bublina 
naděje praskla a já se doslova zhroutila. 

Bolelo to?
Bolelo. Věděla jsem, že jsem do vystou-
pení dala všechno. Navíc mě ten večer 
poprvé slyšela zpívat máma, která byla 
vždycky můj největší kritik. Byla nadše-
ná, ale všechno najednou skončilo.

Co jste dělala v čase, než vás oslovili pro-
ducenti Martin Červenka a Martin Ledvina? 
Nic moc, protože ta pauza trvala jen asi 
týden. To je taky zvláštní příběh. Martin 
Ledvina, producent, se kterým jsem to-
čila první dvě desky, se prý díval na te-
levizi. Během reklam projížděl kanály 
a náhodou přepnul zrovna na moje vy-
stoupení. Když jsme se pak viděli, svě-
řil se mi, že okamžitě začal doufat, že vy-
padnu a že půjdu dělat hudbu s ním. 

Kdybyste postoupila dál, tak by to nešlo?
Bylo by to daleko složitější. Čím dál se 
v talentových soutěžích propracujete, tím 
přísnější smlouvy musíte podepisovat. 

Vy jste tedy nikdy nechtěla být zpěvačka, 
pak jste se náhodou přihlásila do Super-
star, náhodou vás viděl producent a náho-
dou jste se zpěvačkou stala.
Hodně náhod, že ano? Jenže v okamžiku, 
kdy jsem se octla s Martinem Ledvinou 
ve studiu, hra na náhodu skončila. V ta-
lentové soutěži zpíváte covery. Písničky 
někoho jiného. Najít vlastní zvuk a mu-
zikantský projev je úplně něco jiného. 
Proto nám taky trvala první deska nejdé-
le ze všech. Když na to vzpomínám, tak 
si uvědomuji, že jsem tehdy ani nevědě-
la, jak zním, když zpívám sama sobě do 
sluchátek. 

Hned první deska vám ale vynesla Anděla 
za písničku roku.
To byla taky náhoda…

Jak jinak.
Myslím si, že život je řada šťastných a ne-
šťastných náhod. Já měla kliku, že jsem 
si v prvních dvou letech své kariéry vy-
brala ty šťastné. Každopádně jsme seděli 
s Martinem ve studiu a volají mi kamará-
di z Bratislavy, jestli bych jim nenazpíva-
la part do televizní reklamy. První rekla-
ma na jogurt se povedla a o měsíc později 
mi volali znovu. Že prý mají reklamu na 
Metaxu. Tak vznikla první sloka a refrén 
písničky Touch the Sun, která se všem tak 
líbila, že jsme ji dodatečně dotočili celou 
a dala jméno mému prvnímu albu. 

Dostihly vás někdy i nešťastné náhody? 
Jasně že ano. Natočíte druhé album, které 
sice dostane dobré kritiky, ale nehraje se 
zdaleka tolik, co první. Přijde nominace 
na Anděly, kterou neproměníte. Pak na-
stane období, kdy ubývají i koncerty. To 
si člověk začne klást otázky, co dělá špat-
ně. Začne se moc snažit, a  jak to bývá, 
úporná snaha nepřináší výsledky. 

Jak se v takovém okamžiku muzikant cítí?
Ne moc dobře. CDčka už dnes nejsou 
zboží, ale suvenýry. Ze streamovacích 
serverů přijde jednou za rok suma, která 
maximálně vyloudí úsměv na tváři. Ně-
kdo si přivydělává reklamou na sociál-
ních sítích, které já ale absolutně flákám, 
Instagram nemám vůbec a na Facebook 
dávám jen to nejnutnější. Čili zbývají 
koncerty, u kterých ale platí, že ty, co si 
člověk nejvíc užívá, jsou nejméně place-
né. Na letních festivalech se jezdí vystu-
povat hlavně pro radost. Dobře placené 
jsou soukromé koncerty, kam si kapelu 
pozve nějaká firma třeba na vánoční ve-
čírek. Nechci ale, aby to vyznělo, že si 
na nich hraní neužívám. Naopak, někdy 
je to super koncert pro skvělé publikum, 
kde se na pódiu střídáme s Lucií a Ka-
bátama. 

» DO SUPERSTAR 

JSEM SE PŘIHLÁSILA 

KVŮLI SÁZCE 

S KAMARÁDKOU.
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Pracujete už při vymýšlení nového alba 
s myšlenkou, že by se ty skladby měly lí-
bit? Že by měly dobře znít na koncertech?
Ne. To je to nejhorší, co může muzikant 
udělat. Hudba se nedá nutit. Já to ještě 
mám specifické v tom, že zpívám písnič-
ky, které pro mě píšou jiní lidé. Ty k ně-
čemu nutit už vůbec nemůžu. 

Jak mezi písničkami, které pro vás složí jiní 
muzikanti, poznáte tu pravou? 
Zkouším si je hrát. Někdy se ale do pís-
ničky zamiluju a  nakonec zjistím, že 
ji prostě nedám. Cítím, že by ji daleko 
lépe zazpíval někdo jiný. Jindy se zase se 
skladbou trápím a najednou se všechno 
sejde a zní to, jak má. No a pak jsou pís-
ničky, co mi pošle Jana Kirschner. Ty mi 
ona snad šije přímo na míru. 

Překvapuje mě, že si čeští muzikanti takto 
pomáhají a kamarádí se spolu. Zrovna Jana 
Kirschner by vás mohla vidět jako konku-
rentku. 
My se spíš vnímáme jako malá rodinka, 
která se navzájem zná. Vidíme se sice 
jen dvakrát ročně při předávání nějakých 
cen, ale máme se rádi a pomáháme si.

Váš nový singl Lighthouse má zvukově do-
cela blízko k modernímu R’n’B a hiphopu. 
Je to vědomý krok?
Já si nemyslím, že jsem zařaditelná do 
konkrétního žánru. Když se mě někdo 
ptá, odpovídám, že zpívám pop. Hudba, 
práce na ní a zvuk se pořád vyvíjí. Ovliv-
ňuje ji moje zkušenost, schopnost se na 
nahrávání připravit, hrozně moc se na ní 
podepisuje osoba producenta. S Marti-
nem Ledvinou jsme byli schopni nahrát 
písničku na dva pokusy a album o 48 mi-
nutách nám ve studiu zabralo tři hodiny. 
Dušan Neuwirth si oproti tomu s hud-
bou neskutečně hraje a na jedné sklad-
bě jsme strávili třeba šest hodin. Výsle-
dek pak zní diametrálně jinak. Jinak zní 

i singl Lighthouse, na kterém jsem praco-
vala s kytaristou Support Lesbiens Hyn-
kem Tomanem. 

Čekají vás letní festivaly. Těšíte se?
Moc. Z festivalů mám ty nejlepší zážit-
ky. Nezapomenu, jak jsem si stoupla na 
pódium na Rock for People, což byl snad 
první festival, kam jsem před lety jako 
holka jela. Nebo když jsem jela na Hip 
Hop kemp, kde jsem si připadala úpl-
ně nepatřičně, ale pak jsem si zazpíva-
la s  CeeLo Greenem. Zrovna tak si ale 
užívám cestování s kapelou. Když jede-
me jednou dodávkou, pustíme si Beatles 
nebo Mumford and Sons a hrajeme Akti-
vity. Ke konci léta už se ale těším, jak si 
na statku užiju klidu. 

Tím se dostáváme k vaší cestě z města. Co 
vás přivedlo na nápad pořídit si statek? 
Koně. Já je mám odjakživa hrozně ráda. 
Mívala jsem svého ustájeného v několika 
hřebčínech, kde koně na pár hodin pus-
tí na pastvu a pak jsou celý den zavření 
v boxu a čekají, až je přijde majitel projet. 
Já jsem zastáncem alternativního ustá-
jení a chci, aby moji koně byli neustále 
venku. Mají přístřešek, kam se mohou 
schovat před nepohodou nebo prudkým 
sluncem, ale jinak jsou pořád na svobodě. 
Ve svém stádě, na vzduchu. Jelikož jsem 
nic takového u nás nenašla, tak jsem si 
prostě musela ten statek koupit. 

Vyplatilo se to?
Ano i ne. Mám teď svoje koně tak, jak je 
chci mít, ale přibylo mi tolik práce na po-
zemku, na zahradě i na chalupě, že se ko-
likrát ani nedostanu na projížďku. Na-
štěstí se v bydlení na venkově nečekaně 
našla moje máma, která je jinak velmi 
městský člověk. Už se známe se všemi 
sousedy, chodíme si s nimi večer sednout 
na pivo do místní hospůdky a užíváme si 
venkova a zahradničení společně. Poma-
lu, ale jistě ji začínám učit jezdit. 

Hrozí, že od hudební kariéry utečete defi-
nitivně na venkov za koňmi? 
To zase ne. Zjistila jsem, že v životě po-
třebuju oboje. 

» Z FESTIVALŮ MÁM

TY NEJLEPŠÍ ZÁŽITKY,

CESTY S KAPELOU

SI VŽDY UŽÍVÁM.
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Tipy na festivaly  
od Debbi

Rock for People Moje srdcovka, kde 
po vystoupení pravidelně zůstá-
vám jako návštěvník. Klidně pod 
stanem.
Headlineři: Manic Street 
Preachers, Rudimental, Franz 
Ferdinand
4.–6. červenec Hradec Králové, 
Festivalpark

Colours of Ostrava Festival, kte-
rý nad všechny ostatní vyčnívá jak 
dramaturgií, tak prostředím.
Headlineři: The Cure, Zaz, 
Florence + The Machine
17.–20. červenec Ostrava, Dolní 
Vítkovice

Benátská noc Mám ráda Liberecký 
kraj. Festival si díky němu zachová-
vá domáckou atmosféru, i když na 
něm hrají velké hvězdy.
Headlineři: Europe, Karel Gott, 
Anna K.
25.–28. červenec Liberec, 
areál Vesec
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Svižně, bezpečně a s potěšením. Chcete si za volantem užít trochu 
ostřejší, sportovní jízdu? Přinášíme pár tipů a triků, jak na to.

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 jako instruktor kurzů 
bezpečné jízdy.

ZNALOST TRATI

Základ je znát místo, kde budete 
jezdit. Cestu si projděte pěšky či 
pojeďte na kole: sledujte, kudy 
trať vede, kde jsou zatáčky, jak 
jsou utažené, jaký je povrch. Při 
prohlídce si všimnete detailů, 

které z auta nemáte šanci 
zaregistrovat. Je dobré si úsek, 

na němž se chcete „svézt“, 
dopředu několikrát mírně projet. 

Při běžné jízdě vnímáte své 
okolí a mozek se věnuje i dalším 
věcem. Při sportovní jízdě však 
platí: nic kromě jízdy samotné 
nesledujte. Vypněte telefon, 

rádio, spolujezdce poproste, ať 
na vás nemluví. „Na kurzech 
lidem opakuji: Jedete z práce 
a jste unavení, nesoustředění? 
Na sportovní jízdu zapomeňte,“ 

nabádá Rejlek.

1

Drive

2

TIP

Zahoďte přílišnou sebedůvěru 
a přemotivovanost. Klíčem 

k dobré sportovní jízdě je pokora. 
Napoprvé nejrychlejší nebudete. 

Opakování dělá mistra.

SPLYNUTÍ S AUTEM

Poznejte „fyziku“ svého vozu: jak 
se v různých situacích přenáší 
hmotnost, jak se vůz naklání, 

jak vycítit, že pneumatiky ztratí 
přilnavost. „I auto s motorem 

vpředu a pohonem předních kol 
půjde do přetáčivého smyku, když 

na začátku zatáčky přibrzdím 
a zatočím. U vozu s pohonem 

zadních kol není přenos hmotnosti 
tak znatelný, auto lépe zatáčí, 

protože přední náprava není tak 
zatížená,“ vysvětluje expert. 

S e zkušeným motoristickým no-
vinářem a  instruktorem bez-

pečné jízdy Jakubem Rejlkem po-
kračujeme v seriálu o tom, jak ještě 
lépe a bezpečněji řídit. V druhém 
dílu „vyšší dívčí“ šoférské se po-
díváme na to, jak si užít sportovní 
jízdu na okresce, nebo ještě lépe na 
okruhu — a neublížit přitom sobě, 
autu ani okolí.
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KDO NEUMÍ BRZDIT, 
NEMŮŽE JET RYCHLE

Předpokladem rychlé jízdy je 
dobře zvládnuté brzdění. Prudce 

sešlápnout plynový pedál umí 
každý — paradoxně se většina lidí 
více bojí naplno zabrzdit. „Reakce 
při svižné jízdě bývá, že na začátku 

zatáčky člověk na brzdu šlápne 
příliš razantně. Noha se dostane 
do jakési křeče a už pedál moc 
neovládá. To u sportovní jízdy 

nechceme. Má rada zní: nejprve 
jemně položte nohu na pedál, 
jako byste chtěli přibrzdit. Pak 

máte čas tlak zvyšovat a účinek 
brzd regulovat. Jsem před 

zatáčkou na brzdách moc brzy? 
Pedál jemně povolím a nechám 

auto jet. Nebo naopak zjistím, že 
potřebuji zpomalit ještě víc — se 
zadupnutou brzdou ale už další 
tlak nevyvinu, byť brzdy brzdí 
třeba jen na šedesát procent 

maxima,“ radí Rejlek.

3

» JEDETE Z PRÁCE 

UNAVENÍ A NESOUSTŘEDĚNÍ?

NA SPORTOVNÍ 

JÍZDU ZAPOMEŇTE! 

JAKO TANEČNÍ MISTR

Jakub Rejlek vysvětluje, že 
k dynamické sportovní jízdě patří 
jemnost. Agresivní jízda, prudké 

pohyby volantem, dupání na brzdu 
a plyn nikam nevedou. Stejně 

jemně jako s brzdou zacházejte 
s volantem a plynem. „Někdy 
je třeba lepší jít na brzdy dřív, 

zpomalit méně a pak nechat auto 
jet, využít setrvačnost. Všechny 

úkony by se měly propojit v jeden 
harmonický celek — přirovnávám 
to k profesionálním tanečníkům, 

kteří i při maximálním výkonu 
vypadají lehounce a vlastně jakoby 

v jednom jediném propojeném 
pohybu,“ popisuje.

5

NAROVNEJTE SI 
ZATÁČKY

Využívejte maximální šířku 
silnice. Určitě to znáte ze závodů: 

pravotočivá zatáčka se najíždí 
co nejvíc od levého okraje 

vozovky, ve vrcholu zatáčky — 
takzvaném apexu — je auto co 
nejvíc vpravo a výjezd míří opět 
maximálně doleva. „Takzvaně si 

oblouk zatáčky narovnáte, abyste 
co nejméně zatáčeli. Platí to 

i na silnici, byť tam samozřejmě 
musíme zůstat v pravé polovině — 
ale i ta je většinou o dost širší než 
auto, tak využívejme celou šířku 
svého pruhu,“ doporučuje Rejlek.

TIP

Najděte si video, kde legendární 
pilot F1 Jackie Stewart komentuje 

svou jízdu z Monaka: porovnává 
plynulý a hladký styl, který vypadá 

zdánlivě pomaleji, s agresivní 
jízdou nevybouřených závodníků, 

kteří nedokážou jet plynule.
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ZÁKAZNÍK

Tisíc kilometrů 
marockou pouští.
Amarok. To byl můj první podnět. Podnět podniknout něco 
víc. Ne že bych do té doby byl cestovatelský elév, ale teprve 
Amarok mi dal možnost naplnit mé sny. V minulosti jsem 

cestoval s batohem, na motorce i autem. Až čtyřkolka mi však 
dala svobodu, kterou jsem hledal. A mohl jsem si projet tisíc 

kilometrů nezpevněnými marockými cestami.

Text Lukáš Kraus

 Foto Lukáš Kraus, Shutterstock

50



51



minulosti jsem okusil komfort 
obytného vozu. Skvělé. Je v něm 
vše po ruce, jídlo, postel, lednice, 

místo pro všechny mé milé. Ale cestování 
autobusem není zrovna to, po čem jsem 
toužil. Naskytla se možnost koupě VW 
Amarok a hned jsem si vysnil, jak bude 
vypadat můj dobrodružný camper. Sna‑
žil jsem se veškeré dosavadní nároky při 
cestování vměstnat do standardní korby 
pickupu a po roce pročítání diskusí, na‑
kupování na desítkách různých e‑shopů 
a kutění v garáži se to povedlo. Svépomo‑
cí jsem si vytvořil něco, co můžu na ces‑
tách považovat za svůj domov. 

Spaní jsem vyřešil prostorným střeš‑
ním stanem, soběstačnost je zajištěna mo‑
derní LiFePo4 baterií a flexi solárním pa‑
nelem. Místo pro bagáž, improvizovanou 
kuchyni, skládací židle a stůl se také našlo.

A první cesta? Ta vznikla vlastně ná‑
hodou. Původně jsem chtěl do Norska 

nebo na Island, ale vzhledem k možnos‑
tem pracovního volna byla jedna z mála 
možností v daném termínu navštívit Ma‑
roko. Naším cílem se tak stal písek a co 
možná nejdelší nezpevněné cesty.

Vstříc offroadovým cestám
Africké dobrodružství pro nás začalo pře‑
spáním v Azrou a městem Kenitra, odkud 
jsme vyrazili do nedalekého přírodního 
parku. Ten tvoří jediný rozsáhlý cedro‑
vý les v Africe. Za mírný poplatek jsme 
nakoupili několik sáčků s ořechy a v ten 
moment jsme se ocitli v obklopení maka‑
ky bezocasými. Jsou zvyklí na turisty 
a odvaha některých nezná hranic. Po ne‑
zbytném focení usedáme do aut a vyráží‑
me k první offroad cestě. 

Na konci vesnice Qsar Agoudim nás 
zastavuje místní chlápek a  lámanou 
francouzštinou vysvětluje, že tudy ces‑
ta nevede. Francouzsky bohužel nero‑

V zumíme, upravujeme tedy tlak v pneu‑
matikách a  pokračujeme nezpevněnou 
cestou. Po skoro hodině a půl a tisíci výš‑
kových metrech (na 15 km) se ocitáme na 
náhorní plošině jihovýchodní strany At‑
lasu. Kocháme se výhledem do údolí ne‑
uvěřitelných rozměrů. 

Moc jsme však nehlídali čas, a tak je 
v 17 hodin před námi ještě 250 km. Po hr‑
bolatých cestách plných ostrých kame‑
nů se to ale se spěcháním nedá přehánět. 
Kemp s trochou štěstí nacházíme až ve 
městě Errachidia. Otevírá jen kvůli nám 
a jsme první letošní návštěvníci. 

Naším cílem je město Merzouga, kde 
se nachází vytoužený písek a duny. Po 
cestě nás překvapuje chlapík, který nám 
skočí do cesty a zběsile na nás mává. Vy‑
hýbáme se mu a jedeme dál. On však na‑
sedá do auta a na následující křižovatce 
nám kříží cestu a  zastavuje nás. Začne 
vykládat, že má info od kamaráda, že se 

» PŘI JÍZDĚ V PÍSKU

SE NESMÍ UBRAT PLYN 

A ZÁROVEŇ SE KOLA

NESMÍ PROTÁČET.
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Jak obstál Amarok 
v marocké poušti?

„Amarok mě mile překva-
pil. Na motoru ani podvozku 
jsme před cestou nedělali žád-
né úpravy, jen jsme přezuli na 
AT pneumatiky. Během cesty 
jsme nemuseli řešit žádnou zá-
vadu ani defekt. 

Cesta byla dlouhá 10 500 km 
(vč. přejezdu Evropy), z toho 
1 000 km po nezpevněných 
cestách. V terénu si čtyřválco-
vý motor vystačil s necelými 
9 litry,“ říká Lukáš Kraus.

chystáme do pouště, a on je ten průvod‑
ce. Dáváme si s ním berber whisky, jak 
místní říkají extra silnému a  sladkému 
čaji, a protože jsme dunoví elévové, na‑
konec jeho nabídce podléháme. 

V jeho doprovodu míříme do pouště. 
Nejdříve přicházejí kamenité pláně, lo‑
kalita plná zkamenělin a v podvečer pí‑
sečné duny. První zkušenost s pískem je 
díky radám perfektní a bez zapadnutí. Se 
soumrakem nás průvodce vede do hote‑
lu a nám dochází, že tohle by se mohlo 
dít celou dovolenou. Loučíme se s ním, 
máme totiž plán, že zajedeme trochu dál 
do dun a najdeme místo na spaní. 

Zapadnout, vyhrabat se...
Jízda v písku je specifická, nesmí se ubrat 
plyn a zároveň se kola nesmí protáčet. 
Snažím se, co můžu, ale po špatném od‑
bočení se ocitáme na hřebeni dun a po 
obou stranách je prudký svah. Rozjet se 

nejde. Po pěším prozkoumání terénu se 
rozhodneme auto vykopat a scouvat do 
dolíku mezi duny. Nedaří se. Nakonec 
pokusy o vyjetí vzdávám a prohlašuji do‑
lík za náš kemp pro tuto noc. Rozbalíme 
bivak, vaříme večeři a notně se díváme 
do našich zásob piva.

Za denního světla už šlo lépe rozpo‑
znat pevnější písek a s vyjetím nakonec 
nebyl problém. Uděláme si trochu vol‑
nější den. Na kraji velkých dun zkouší‑
me schopnosti našich vozů. Zapadáme, 
vykopáváme se, a to několikrát. Sbíráme 
zkušenosti v terénu a hrajeme si s auty 
jako malí kluci. Ve vyschlém písečném 
korytě řeky zúročujeme nasbírané zku‑
šenosti a ženeme naše auta jako na da‑
karské rallye. Rychlost chvílemi převy‑
šuje 120 km za hodinu a mám pocit, že 
neřídím auto, ale závodní motorový člun. 
V podvečer se s úsměvem na tváři a plní 
adrenalinu vracíme do Merzougy.

V dunách kolem 
pouštního města 
Merzouga jsou průvodci 
hodně neodbytní. Mohli 
by si vás předávat 
klidně celou dovolenou, 
a pokud se jich chcete 
zbavit, musíte být velmi 
důrazní. 

K přípravě jídla slouží plynový 
sporák, vešla se i zásoba  
pitné vody a kompresorová 
chladnička. V autě nechybí  
ani ohřev vody a dřez.
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Další den nás čeká 200 km souvislého 
offroadu. Krajina se rychle mění. Zprvu 
jedeme mírně kamenitými pláněmi, za‑
nedlouho se dostáváme na zapomenuté 
cesty plné kamenů, až vjedeme do širo‑
kého údolí. Panorama je fascinující, po 
obou stranách kamenité kopce a  před 
námi na obzoru vystupují stolové skály 
ohromných rozměrů.

Postupně se přes kamenité sed‑
lo dostáváme na dno vyschlého jeze‑
ra s obávaným fesh fesh pískem. Orien‑
taci znesnadňují keře o něco málo větší 
než duny. Zatímco já řadím redukova‑
nou trojku a  držím motor v  maximál‑
ních otáčkách, bratr sleduje terén a hlá‑
sí doprava, bacha skok, levá… Skvělý úsek 
plný zábavy a adrenalinu. Druhé auto 
musí čekat 10 minut, než sedne prach. 
Večer nacházíme prach fesh fesh úplně 
všude a musíme před spaním udělat ge‑
nerální úklid.

Krajina jako nikde jinde
Před příjezdem zpět do civilizace nás za‑
stavuje hlídka. Zprvu hodně přísný pří‑
stup se mění, když mladý voják dostane 
plechovku piva a čokoládu, starší policis‑
ta pak ještě o plechovku více. Alláh Ne‑
alláh, když zajde slunce, pije v Maroku 
skoro každý. 

Všichni máme rádi ryby, ale nabídka 
a ceny jako v Evropě nás neuspokojily. 
Doufajíce, že míň turistů bude znamenat 
domácí ceny, vyrážíme do Tan‑Tanu. Ani 
nevystoupíme z auta a už je u nás rybář 
na mopedu, na nosiči přepravku s ledem 
a v ní hromadu ryb. Za tisícovku kupu‑
jeme chobotnici, pražmy a další, asi 5 kg. 
Na následující 3 hodiny se stává Amarok 
rybí restaurací a  já kuchařem. Výborně 
najedeni usínáme. Další zážitek s míst‑
ními nás čeká na pláži Blanche. Chceme 
přespat v krásné deltě řeky, ale přichá‑
zí chlapík v oranžové vestě a říká, že tam 

spát nesmíme. Odchází, a když večeříme, 
vrací se. Nabízíme mu jídlo a po chvíli 
i alkohol. Po několika pokusech o společ‑
ný jazyk vytahujeme telefon s překlada‑
čem mluveného slova. Amir je očivid‑
ně civilní zaměstnanec armády a dohlíží 
na bezpečnost turistů za stravu a bydle‑
ní v chýši na útesu. Vykládá, že je Ber‑
ber a jak byl jeho národ donedávna utla‑
čován.

Poslední dny pak využijeme k návště‑
vě hliněného městečka Ait‑Ben‑Haddou 
a přes Atlas míříme zpět. Vyjet na sedlo 
Tizi n'Uguent Zegsaoun byla ještě zába‑
va, byť cesta dolů vyschlým kamenitým 
korytem řeky nám zabrala přes dvě ho‑
diny. Potřebujeme na sever Velkého At‑
lasu a kvůli zdržení přicházíme o výhle‑
dy na nejvyšší hory. Na závěr si dáváme 
noční sjezd, což je docela zajímavá zku‑
šenost. Člověk při něm alespoň nemá 
strach, když nevidí dál než pár metrů. 

Hliněné město Ait-Ben-Haddou
je zapsané v UNESCO a natáčel 
se v něm třeba Gladiátor nebo 
Lawrence z Arábie. Šlo o jednu 

z posledních zastávek před 
přejezdem domů.

Na náhorní plošině jihovýchodní 
strany Atlasu jsme potkali krásně 

oblečené Berberky. Kde se 
v kamenitém svahu vzaly, nám 

už navždy zůstalo záhadou.
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» PRACH FESH FESH

SE DOSTANE VŠUDE, 

JÍZDA V NĚM JE JAKO

NA RALLYE DAKAR.
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SPIRIT OF 
AMAROK

Česká výprava  
na Spirit of Amarok.

Na konci března se v Bělé pod Bezdězem odehrálo české kolo mezinárodní soutěže 
Amaroků. Čeští vítězové tak míří do světového finále v JAR.

českém kole bylo z přihlášených 
dvojic vylosováno celkem 24 po-
sádek, na které čekaly rozmani-

té úkoly, od technicky náročného trialo-
vého úseku přes jízdu poslepu, výměnu 
kola až po rallye sprint. Soutěž pro ambi-
ciózní řidiče a dobrodruhy tak znovu byla 
skvělou příležitostí, jak ukázat své řidič-
ské umění a dovednosti v náročných te-
rénních podmínkách a prožít přitom ne-
zapomenutelné okamžiky.

„České kolo soutěže Spirit of Amarok 
bylo napínavým soubojem pevných ner-
vů, taktických schopností a  offroado-
vých dovedností dvoučlenných posádek 
v  pick-upu Amarok,“ říká Jakub Šebes-

ta, vedoucí divize Volkswagen Užitkové 
vozy společnosti Porsche Česká republi-
ka. „A o tuto skvělou podívanou nepři-
jde ani široká veřejnost, protože partne-
rem letošního ročníku soutěže Spirit of 
Amarok se stal televizní pořad Autosalon. 
Díky jeho profesionálnímu týmu mohou 
nyní televizní diváci sledovat záznamy 
z českého kola každý týden až do konce 
června,“ dodává. 

Mezinárodní finále proběhne v dru-
hé polovině srpna v Jihoafrické republi-
ce. Dvě české posádky v ní poměří síly 
s  týmy z  Austrálie, Botswany, Dánska, 
Německa, Namibie, Ruska a Jižní Afriky. 

V O soutěži

Spirit of Amarok je jediná ama-
térská soutěž pro vozy 4 × 4 
s mezinárodním statusem. Týmy 
z jednotlivých zemí se musí kva-
lifikovat do světového finále, kde 
poměří své schopnosti na tra-
ti sestavené závodní legendou 
jménem Sarel van der Merwe. 
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SERVIS

Kilometry, 
prohlídky.

I bezchybně fungující auto musí čas od času navštívit servis. Právě pravidelné 
servisní prohlídky zaručují, že váš vůz bude šlapat jako příslovečné hodinky.

Text Štěpán Vorlíček

Foto Luboš Wišniewski 

ýměna oleje nebo filtrů — to je 
asi to první, co každého řidiče 
napadne, když je řeč o pravidel-

ném servisu. Je toho však samozřejmě 
daleko víc. „U  dnešních Volkswagenů 
jsou intervaly předepsaných prohlídek 
v  závislosti na čase a  ujetých kilome-
trech, nejpozději však v 30 tisících kilo-

metrech nebo dvou letech. A třeba ta-
kové rozvody se v závislosti na motoru 
dělají okolo 210 tisíc kilometrů,“ říká ma-
nažer servisních služeb Auto Jarov Mar-
tin Kulhánek. Právě do tohoto předního 
pražského servisu Volkswagen jsme se 
vypravili nahlédnout do zákulisí pravi-
delné péče o naše plechové miláčky.

V

1
Je nutné sledovat ujeté kilometry? 
Vůbec ne. Interval prohlídek auto 
hlídá za vás a na to, že stanovená 
porce kilometrů je za vámi, hned po 
nastartování upozorní signalizací na 
přístrojovém panelu. A skvělé je, že není 
nutné panikařit: informace o tom, že 
je potřeba se objednat na pravidelný 
servis, se začne objevovat s předstihem 
zhruba dvou tisícovek kilometrů.

» SERVISNÍ PROHLÍDKU 

BYSTE MĚLI ABSOLVOVAT

KAŽDÝCH 30 TISÍC KM

ČI KAŽDÉ DVA ROKY.
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2
Mají mechanici oblíbené servisní zásahy, a naopak 
i nepopulární „noční můry“? Podle Martina Kulhánka 
se takto zobecňovat nedá, nelze říci, která oprava je 
jednoduchá a která složitá: „Velmi záleží na proškolení 
a na zkušenostech každého pracovníka. Nejsložitější 
opravy jsou obecně takové, které se na autě občas 
vyskytnou — a když majitel přijede s problémem do 
servisu, vše funguje bezvadně.“
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6
Na závěr servisní manažer přidává jednu „třešničku“, 
kterou zákazníci překvapivě využívají. Rádi byste 
věděli, jestli váš vůz opravdu dosahuje výkonu, jaký 
výrobce udává v technickém průkazu? „U nás na 
Jarově nabízíme přesné měření výkonu vozů na válcové 
brzdě MAHA MSR 500, která je jednou z nejlepších 
a nejpřesnějších u nás,“ dodává Kulhánek.

4
Je práce v automobilovém servisu 
ještě mechanická činnost, nebo už 
jsou mechanici spíš programátoři? 
„Podíl softwarových oprav roste, ale 
mechanická práce pořád převažuje. 
Nesmíme však zapomínat na různá 
nastavení asistentů vozidla právě 
po mechanických opravách. To je 
práce pouze s počítačem,“ popisuje 
Kulhánek.

3
Máte novější Volkswagen, který je 
„konektivní“? Pak jste na tom ještě 
lépe. Pokud si do uživatelského účtu 
nastavíte svůj domovský servis, jeho 
pracovníci dostanou upozornění na 
blížící se servisní interval a sami 
se s vámi spojí a termín prohlídky 
s vámi domluví.

5
Dále vše probíhá podle scénáře popsaného v minulém 

vydání časopisu. Co všechno tedy váš vůz absolvuje? 
To závisí na typu prohlídky, buď intervalové, nebo 

časové. Vždy se provádí kontrola brzdové soustavy, 
celková prohlídka vozu a v případě intervalové 

prohlídky výměna motorového oleje a filtru. A co dál? 
Jako příklad si vezměme Volkswagen Golf s motorem 

1.0 TSI: v 60 tisících kilometrů se mění zapalovací 
svíčky, v 90 tisících kilometrů vzduchový filtr. Důležitá 
je i kontrola nastavení světlometů, správná funkčnost 

stěračů či diagnostika vozidlových systémů.

» ZÁKAZNÍCI SI RÁDI 

OVĚŘUJÍ, ZDA JEJICH 

VŮZ DOSAHUJE 

UVÁDĚNÉHO VÝKONU.

Svěřte se do 
péče odborníků!

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service.

www.volkswagen.cz, www.vw-uzitkove.cz

Volkswagen STK Service
Prevence je vždy lepší než později řešit nepříjemné následky. To platí nejen pro Vaše zdraví, ale také pro Váš vůz.  A nejlepší preventivní  

prohlídka je samozřejmě u skutečných odborníků. Jen v autorizovaných servisech Volkswagen se Vašemu vozu dostane skutečně 

profesionální péče se zárukou. Náš odborný servis je navíc spojen se zajištěním známky z technické kontroly a emisí zdarma.  

(Prohlídka vozidla a odstranění případných závad před technickou kontrolou jsou zpoplatněny dle platného ceníku.)  

Nemusíte řešit nepříjemné formality a ušetříme Vám čas, který můžete věnovat sobě a svým blízkým.

STK a emise zdarma.
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VETERÁNI

Retro 
v elektrické 

verzi.
Veteráni a elektřina — jde to vůbec dohromady? Jde, 

a překvapivě má o kombinaci retra s modernou zájem čím dál víc 
lidí. Trend, jenž má kořeny v Kalifornii, se samozřejmě nevyhýbá 

ani veteránské ikoně z největších: Broukovi.

Text Štěpán Vorlíček

Foto Zelectric Motors

oslova nový život vdechují nad-
šenci z  celého světa starým vy-
sloužilým krasavcům. Dát veterá-

nům elektrický pohon napadalo a napadá 
na celém světě řadu více či méně blázni-
vých mechaniků. Někdy jsou jejich pře-
stavby vpravdě domácké a  spíš než na 
ekologické svezení to vypadá na pořád-
ný požár. Najdou se ale i tací, kteří se do 
tohoto tématu pustili od základů, poctivě 
a pečlivě — a dnes se montováním elek-
tromotorů do starých plechových švihá-
ků živí.

Brouk je pořád král
Je lhostejné, jak průkopnický a moderní 
člověk je, jedno uznat musí každý: sta-
ré automobily s  sebou nesou pohodu, 
radost a  romantiku. A  jsou neskutečně 
stylové. Všechen ten chrom na nárazní-
cích, kulaté světlomety v rozesmáté tvá-

ři čelní masky. Nebo interiéry plné lako-
vané oceli, kůže a  bakelitových páček, 
které ovládají skutečné mechanické spí-
nače. Na druhé straně tu jsou ale poně-
kud méně poetické záležitosti jako kar-
burátory, z nichž prosakuje benzín, těžké 
a vykloktané řízení nebo spojkový pedál 
tvrdý tak, že sebemenší kolona se vyrov-
ná mučírně. A samozřejmě rez.

To se však postupně mění a  urči-
té skupině skalních fanoušků už nestačí 
pouze uvést klasický automobil do jeho 
původního stavu. Chtějí víc: potřebují 
auto v podstatě vystavět kolem ekologič-
tějších elektrických technologií. Čím dál 
častěji se to děje v garážích a servisech 
po celém světě, kolébkou tohoto tren-
du je však jižní Kalifornie. Však to dává 
smysl: právě tam padly nadupané speci-
ály hot-rod stejně jako ekologičtí aktivis-
té na nadmíru úrodnou půdu.

D
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Pvního Brouka si Benardo pořídil, 
hned jak dostal řidičák. Následoval model 
Karmann Ghia, a dokonce i  legendární 
mikrobus Samba z roku 1965. A jeho lás-
ka k německé značce vyústila v to, že se 
nakonec rozhodl opustit lukrativní práci 
v Silicon Valley a s manželkou se odsunul 
do San Diega, aby založil Zelectric.

„Hned na začátku jsme se rozhodli, že 
nejlepší bude soustředit se na staré ve-
terány Volkswagen, protože to byla auta, 
která jsem znal a rozuměl jim, vždyť jsem 
různé modely vlastnil předešlých třicet 
let. Jejich výhoda je, že stejně jako já je 
milují miliony lidí, jsou dostupné, leh-
ké a existuje rozsáhlá síť klubů, výrobců 
náhradních dílů i restaurátorských dílen. 
Nápad přestavět našeho Brouka z  roku 
1965 jsem dostal asi před dvanácti lety,“ 
popisuje Benardo.

Smysl dává rovněž to, že volba mno-
ha současných renovátorů znovu a zno-
vu padá na první „lidový vůz“. Vyrobilo 
se jich přes dvacet milionů, takže všu-
de po světě jich je dodnes relativní do-
statek a často navíc v docela slušné kon-
dici. A většinou i za rozumný peníz. To 
z Brouka právem dělá zřejmě nejčastěji 
restaurovaný vůz vůbec. 

A co je při elektrifikaci obzvlášť pů-
vabné: původní výbava koňskými sila-
mi byla, řekněme, hodně umírněná, tak-
že okamžitě dostupná přehršel točivého 
momentu od elektromotoru je hodně 
znatelná a  příjemná. A  v  neposlední 
řadě je Brouk dokonalým zosobněním 
hippie éry snad jen o malinko méně než 
jeho bráška Transporter. No a co víc hip-
sterského a cool dnes najít než elektro-
mobil!

Z ředitele restaurátorem
Mezi kalifornskými startupy, které se 
úspěšně derou na místní žhavé výsluní, 
je firma Zelectric Motors ze San Diega, 
kterou před sedmi lety založil manželský 
pár David Benardo a Bonnie Rodgerso-
vá. Benardo přímo ztělesňuje nadšence 
do Volkswagenů. Všechno začalo, když 
u souseda viděl parkovat Brouka. „To bylo 
někdy v sedmdesátých letech. Americké 
silnice tehdy byly plné velkých těžkých 
limuzín. Já ale okamžitě propadl kouzlu 
té malé, kulaté siluety a nezaměnitelného 
zvuku motoru. Byl jsem lapen,“ vzpomí-
nal v rozhovoru pro Volkswagen během 
předloňského setkání veteránů v  kali-
fornském Pebble Beach, kde se naživo 
ukázal i  nástupce legendárního Trans-
porteru — koncept elektromobilního bu-
síku ID. BUZZ.

» VINTAGE IKONY 

POSTAVENÉ KOLEM 

EKOLOGIČTĚJŠÍCH 

TECHNOLOGIÍ.
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Společně se svou ženou neustále as-
poň jedním okem pátrají po vhodných 
a zachovalých kandidátech na elektric-
kou přestavbu: modelech Brouk, Trans-
porter, Karmann Ghia, Typ 181 a starých 
Porsche 911, 912 a 914. Jednou z výhod 
ikonického Brouka je také to, že jeho vza-
du uložené motory byly vzduchem chla-
zené, takže odpadá nutnost z vozu vy-
montovávat komplikované potrubí.

Řemeslně velice čistá přestavba na 
elektrický pohon v podání Zelectricu za-
hrnuje motor umístěný rovněž vzadu 
a akumulátory namontované pod před-
ní kapotou. Plynový pedál je vypůjčený 
z Toyoty Prius, tam, kde býval palivoměr, 
je displej ukazující zbývající „šťávu“ v ba-
teriích a sedadla jsou potažená kůží, což 
žádný tehdejší Brouk nikdy nezažil. Ji-
nak je ale interiér věrný původní podobě 
z padesátých nebo šedesátých let, včet-

ně například ratanových podlážek, volan-
tu či stěračů.

Přestavba na elektromobil
Nejprve se z veterána poroučí benzíno-
vá nádrž a spalovací motor. Nový elek-
tromotor pak přijde přímo na původní 
převodovku. Část z  celkem 37 lithium-
-iontových článků má místo pod před-
ní kapotou, kde původně byla nádrž, část 
pak v úložném prostoru za zadními se-
dadly. Potom už zbývá jen chladič oleje 
a  měnič, který nabíjí dvanáctivoltovou 
baterii zásobující palubní elektrickou 
soustavu a topení.

Co však tuto přestavbu od ostatních 
běžných veteránských renovací odlišu-
je, je až neuvěřitelně pečlivá a čistá zá-
stavba elektrického pohonu. V Zelectric 
se totiž tato operace týká úplně celého 
auta — nejde tedy jen o Brouka s na-

Někteří lidé tomu říkají retro-
-futuristické zážitkové umění 
na čtyřech kolech. Jiní zase 
restaurování automobilového 
dědictví. 

Zelectric Motors

Kalifornská firma vznikla v roce 
2012 z lásky jejího majitele Da-
vida Benarda k veteránům. Po-
stupem času jeho tým vyvi-
nul cestu, jak starým modelům 
Volkswagen a Porsche vdech-
nout nový život – mění motor 
za elektrický pohon, u toho pro-
vede i upgrade tlumičů, světel, 
brzd a další drobné úpravy. 

65



montovaným elektromotorem. Cílem je, 
samozřejmě i vzhledem k mnohem vyš-
ším výkonům elektrického pohonu, dát 
vozu radikálně vylepšené jízdní vlastnos-
ti a nabídnout tak opravdu nevšední zá-
žitky za volantem. Větší porci koní i vyšší 
hmotnosti tedy odpovídá upravené za-
věšení kol, jiné jsou brzdy a pneumati-
ky, nové jsou rovněž elektrické rozvody, 
elektrické topení nebo osvětlení využíva-
jící LED. Při této komplexnosti překvapu-
je fakt, že vše je vratné: nedělají se žád-
né strukturální úpravy na podvozku ani 
karoserii, takže z elektrické moderny lze 
mít relativně snadno zase starého dobré-
ho vzduchem chlazeného Brouka.

Pokud jste se při čtení předchozích 
odstavců zarazili nad zmínkou o převo-
dovce — je to tak, elektrická legenda má 
převodovku a běžné řazení. Každý pře-
vodový stupeň nabízí jiné využití točivé-

ho momentu a podle řidičů, kteří měli tu 
čest se vozem svézt, je to zážitek hodně 
zábavný a nevšední.

Světlá retrobudoucnost
Elektrický pohon zvýšil hmotnost auta 
trochu víc než o metrák. Znát to prý je, 
ale méně, než by se člověk obával, navíc 
díky nízko položeným akumulátorům 
je těžiště vozu celkem nízko a elektric-
ký Brouk tak velice dobře sedí na silni-
ci. A vůz, jehož akční rádius se pohybuje 
kolem 130 až 160 kilometrů, se díky dob-
rému rozložení hmotnosti mezi zadní 
a přední nápravu v poměru 60 : 40 také 
překvapivě dobře ovládá.

Jaká je podle Davida Benarda budouc-
nost této nové a nevšední automobilové 
disciplíny? „Myslím, že všechny ty veterá-
ny ještě čeká hodně zajímavého. S rozvo-
jem sériové výroby elektromobilů v násle-

dujících pěti nebo deseti letech uvidíme 
i  úplně nové typy hot-rodů. Vlastně už 
se to děje. I my začínáme používat aku-
mulátorové moduly z rozebraných vozů 
Tesla Model S. A je tu spousta lidí, kteří 
doma v garáži porcují tu Nissan Leaf, jin-
de Kiu Niro nebo různé Tesly, a elektrický 
pohon montují do více či méně uvěřitel-
ných udělátek ze starých aut. Možná, že 
často vypadají hrozně, ti lidé ale veterá-
nům dávají nový život. A to je dobře, pro-
tože ta krásná auta si zaslouží jezdit dál.“

„Naše přestavby jsou jiné, my neex-
perimentujeme, ale v drtivé většině po-
užíváme komponenty, které jsou běžně 
k dispozici, které se osvědčily a o kte-
rých víme, že jsou spolehlivé. Což je 
nakonec přesně to, co jsem od začátku 
chtěl: rozkošné ikonické auto, které bych 
neměl pořád rozbité na zvedáku,“ dodá-
vá Benardo.

» VETERÁNY V DALŠÍCH 

LETECH ČEKÁ JEŠTĚ 

HODNĚ ZAJÍMAVÉHO.

Nejde jen o přestavby Brouků 
a Transporterů. Na zakázku 
v Zelectric předělali i starý 

pouštní džíp na nový závodní 
speciál.

Naprostým klenotem je model 
Karmann Ghia z roku 1969 

s baterií z Tesly. Tenhle veterán 
má díky ní dojezd až 240 km.
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Obelstěná řídicí jednotka. Jak byste otestovali funkci řekněme 
parkovacího asistenta? Asi byste vzali auto do ulic a zkoušeli. 
Jde to však i jinak, pomocí virtuální reality.

Asistent 
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N ezbytnou součástí vývoje čeho-
koliv je ověřování, že daná věc 

správně funguje. V případě různých 
automobilových asistentů to znamená 
vytvořit parkovací mezeru a  nechat 
vůz zaparkovat. Pak vytvořit „situaci 
na parkovišti“ trochu jinou — a zno-
vu a znovu dokola. Totéž třeba u asi-
stenta automatického brzdění, kte-
rý rozpoznává stojící překážku nebo 
chodce. Co když si ale na pomoc vez-
meme virtuální realitu a tyto opako-
vané a rutinní zkoušky budeme pro-
vádět takříkajíc jenom jako?

„Testování parkovacích asistentů 
pomocí simulace se naše firma věnu-
je asi patnáct let. Dříve šlo o relativně 
jednoduché programy simulující ul-
trazvukové odrazy v případě různých 
parkovacích scénářů. Avšak s tím, jak 
se řídicí jednotky v posledních zhru-
ba pěti letech rozvíjejí, a s rostoucím 
důrazem na zpracování videa (jak pro 
řidiče, tak pro počítačové rozpozná-
vání) jsme museli pro testování nasa-
dit systémy skutečné virtuální reality,“ 
popisuje Ondřej Zeman, softwarový 
vývojář společnosti Valeo, která vše-
možné systémy a asistenty vyvíjí pro 
většinu evropských automobilek a je-
jíž česká pobočka sídlí v  pražských 
Strašnicích.

Co tedy tato „opravdová virtuální 
realita“ obnáší? Jedná se o plně gra-
fické systémy využívající 3D rende-
rování. Ve Valeu vyvíjejí vlastní troj-
rozměrný simulační software, který 
je navázaný na stávající testovací pro-
středí a využívá stávající hardwarové 
rozhraní jak pro ultrazvukové senzory, 

» TESTOVÁNÍ POMOCÍ

SIMULACE JE DALEKO

LEVNĚJŠÍ A RYCHLEJŠÍ

NEŽ V REÁLNÝCH AUTECH.

tak pro kamery. V blízké budoucnos-
ti se plánuje nasazení i pro senzoric-
ké systémy pro vyšší rychlosti, jako 
je čelní kamera nebo radar.

Vývoj asistenčních systémů se 
bez simulace stal prakticky již ne-
reálným a je to cesta, kterou nepo-
chybně jdou i  další výrobci. Mezi 
hlavní výhody patří především vý-
razné zkrácení celého procesu, což 
znamená významné časové i finanč-
ní úspory.

„Dále tu je i fakt, že počet a do-
stupnost testovacích vozů jsou ome-
zené. A  také to, že naši zákazníci 
neustále požadují víc a  víc uživa-
telských funkcí, které mají systémy 
umět. Testování pomocí simulace je 
samozřejmě daleko levnější, rychlej-
ší a méně náročné na lidský čas než 
testování v reálných autech,“ upřes-
ňuje Zeman.

Samozřejmě je potřeba mít na 
paměti, že simulace jsou pouze ur-
čité přiblížení se k  realitě: „Osob-
ně se domnívám, že doba, kdy by 
plně nahradily testování ve vozid-
le — včetně toho, že tento postup 
bezezbytku přijmou zákazníci — je 
stále docela daleko. Proto také pou-
žíváme simulace k funkčnímu a sys-
témovému testování, ale k testová-
ní izolovaných subsystémů, jako je 
například algoritmus detekce chod-
ců v obrazu, používáme reálná data 
získaná z testovacích jízd.“

Jak se 
prakticky 

testuje VR?

V podstatě na stole. Vezme se 
skutečná řídicí jednotka, všech 

12 ultrazvukových senzorů 
a 4 kamery rozmístěné kolem 
automobilu. Pak jim technici 

pošlou scénu vytvořenou ve VR 
a sledují reakce — zda jednotka 

sama zaparkuje nebo zabrzdí, když 
do parkovacího manévru vstoupí 

chodec. „V podstatě jednotku 
i její senzory krmíme podvrženými 
virtuálními údaji, aby si myslela, že 
dostává informace ze skutečného 
okolního světa,“ směje se Zeman. 

„Můžete si to představit jako 
počítačovou hru, jde o renderovaný 

obraz z počítače, ostatně k tomu 
používáme 3D herní hardware.  

Následně se udělá zkreslení, aby 
obraz odpovídal tomu, co reálná 

širokoúhlá kamera vidí,“ vysvětluje 
vývojář Valea.
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aždé čtvrtletí přináší společnost 
Cebia souhrnné informace z  čes-
kého trhu s ojetými vozy. Vyplývá 

z nich mnoho zajímavých zjištění – jaké 
vozy si kupujeme, jaké preferujeme bar-
vy, typy pohonů a mnohé další. Zároveň 
je možné na základě zjištěných skuteč-
ností i mnohé predikovat.

Co jsme se dozvěděli v prvním kvar-
tále tohoto roku? Velmi pozitivní zprá-
vou je, že historie vozu přestává být Če-
chům lhostejná. Stále více zákazníků 
upřednostňuje vozy po prvním majite-
li a stále více jich prověřuje původ vozi-
dla. O této skutečnosti vypovídá jednak 

rostoucí preference značkových progra-
mů pro ojeté vozy, jednak rostoucí počet 
dotazů v systému Autotracer pro ověření 
původu a historie vozu, stavu tachomet-
ru a spousty jiného. 

Podle zjištění společnosti Cebia také 
postupně klesá počet vozidel se stočeným 
tachometrem. Od loňska se jejich počet 
snížil o tři procenta na aktuálních 33 %.

Přes lehký pokles jsou nejoblíbenější-
mi vozy stále ty s dieselovým pohonem, 
byť jejich podíl o 4 % klesl. Pojďme však 
obrátit list o stránku dále a podívejme se 
na současné trendy v oblasti ojetých vozů 
detailněji.

K

DAS  
WELTAUTO

Ojeté vozy,  
které v ČR 

jedou.
Zájem o ojeté vozy přetrvává. Češi se více zajímají o historii 

kupovaných aut a jsou ochotni si za ně připlatit. V Das WeltAuto 
proto dbáme na to, aby zákazníci vždy dostávali tu nejvyšší 

kvalitu.
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158 372 km

Takové je průměrné 
číslo na tachometrech 
v prvním kvartále roku 
2019 podle aktuálního 
průzkumu společnosti 
Cebia. Průměrné stáří 

vozů se v daném 
období pohybuje kolem 

9,5 roku.

9,7 % Škoda 
Octavia

Žebříček nejoblíbenějších 
ojetých vozů je poměrně 
stabilní. Na prvních dvou 
místech mu dlouhodobě 

vévodí modely ŠKODA 
Octavia (9,7 %) a ŠKODA 
Fabia (6,6 %). Následují 
modely Passat a Golf ze 
stáje Volkswagen, které 
mají co do oblíbenosti 

shodně 3,1 %. Na dalších 
pozicích najdeme modely 

ŠKODA Superb, ŠKODA 
Rapid a Ford Focus.

57 % diesel

Podíl dieselových 
motorů v prvním 

kvartálu letošního 
roku se proti loňsku 
o 4 % snížil, přesto 

stále zůstává na 
českém trhu s 57% 

zastoupením favoritem. 
Benzín preferuje 40 % 
kupujících, alternativní 
paliva se dělí o celkem 

3 % trhu.

228 900 Kč

Tato částka představuje 
průměrnou cenu ojetého 

vozu v ČR. Za první 
kvartál tohoto roku 
vzrostla o 2 400 Kč. 

Důvodem je zejména 
rostoucí zájem 

o dražší ojeté vozy 
a také rostoucí cena 

ojetých vozů celkově. 
Leasingové společnosti 
totiž omezují množství 
krátkodobých pronájmů 
a snaží se diverzifikovat 
své flotily. Do budoucna 

proto bude nabídka 
ojetých vozů stále 

omezenější.

49 % vozů z ČR

Počet vozů s českým 
původem zaznamenává 

se současnými 49 % 
rostoucí trend, přesto 
je podíl ojetých vozů 
z dovozu stále velmi 

významný. Nejčastěji se 
k nám ojeté vozy dováží 

z Německa (20,7 %).

53 % po prvním 
majiteli

Češi si stále více dávají 
pozor na původ vozu 
a i v důsledku toho 
narůstá počet těch, 

kteří upřednostňují auto 
po jednom majiteli. 
99,76 % automobilů 

je evidováno jako 
nehavarované, reálná 
čísla však budou asi 

podstatně nižší. Někteří 
prodejci totiž havárie 

úmyslně neuvádějí, aby 
mohli cenu zvyšovat. 

Výjimkou není ani 
oprava vozů po totální 
havárii v neznačkových 

servisech, jež se 
pak prodávají jako 

nehavarované.

» STOČENÝ TACHOMETR

STÁLE PŘEDSTAVUJE PŘI KOUPI

OJETÉHO VOZU VÝZNAMNÉ RIZIKO.

Vozy v DWA

Prodejní síť Das WeltAuto je 
tvořena 51 prodejními místy 
po celé ČR. Každý autorizova-
ný prodejce je při prodeji povi-
nen dodržovat centrálně dané 
prodejní a kvalitativní standar-
dy zákazníkům, mezi které patří:

Garance historie a technického 
stavu vozů

Záruka na vozy do 5 let stáří 
nebo nájezdu 150 000 km

Nabídku Das WeltAuto tvoří pře-
vážně roční a zánovní vozy, ze 
současných 3 100 vozů, které jsou 
v prodeji, je více než 2 500 mlad-
ších pěti let. V roce 2018 se v pro-
gramu Das WeltAuto prodalo té-
měř 20 000 ojetých vozů.
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FINANCIAL 
SERVICES

Start nové éry  
mobility?

Když kupujete auto, nemusíte se vydat ze všech peněz, ale část – nebo 
dokonce větší část – si necháte. Se Startboxem jednoduše dosáhnete na 

větší a lépe vybavený vůz!

tartbox nabídne stovky automobi-
lů všech značek koncernu Volksw-
agen na jediném místě. Během pár 

minut si je na adrese startbox.cz prohléd-
nete. Pokud se vám některý bude líbit, 
stačí jen kliknout na tlačítko Mám zájem 
na kartě vozu a vyplnit kontaktní údaje. 
Prodejci z Volkswagen Financial Servi-
ces se ozvou a dojednají podmínky úvěru 
nebo jeho části. 

Úvěr nové generace od Volkswagen Fi-
nancial Services s  poslední nerovno-
měrnou splátkou umožňuje dosáhnout 
nízké měsíční splátky a je flexibilní v na-
stavení na začátku, v průběhu i na konci 
smluvního období. Výše měsíční splátky 
se odvíjí od vašich možností, jde napří-
klad ovlivnit prodloužením doby spláce-
ní, mimořádnými splátkami i nastavením 
dalších parametrů úvěru.

S

Startbox

Dosáhnete na lepší auto, než si 
myslíte!

Nastavíte si: 
– výši akontace od 0 %,
–  výši neměnných měsíčních 

splátek vč. povinného ručení 
i dobu splácení.

Zkrátit dobu trvání úvěru lze 
mimořádnou splátkou.

VWFS_UVER_STARTBOX_PRINT_VW-T-Roc_210x297.indd   1 Thu, 06/06/2019   15:38:03

74



VWFS_UVER_STARTBOX_PRINT_VW-T-Roc_210x297.indd   1 Thu, 06/06/2019   15:38:03



GASTRO

Kam za nejlepší 
zmrzlinou?

Jakmile vysvitne sluníčko a oteplí se, stojí před obchody se zmrzlinou 
fronty. Za tou dobrou už však nemusíme jezdit až do Itálie či 

do Chorvatska. I u nás se vyrábějí jedny z nejkvalitnějších zmrzlin 
v Evropě. Poradíme vám, kam na ně. 

Text Jarmila Kultová 

Foto archiv restaurací, Shotby.us

yrobit poctivou čerstvou zmrzli
nu z přírodních surovin, aby byla 
chutná, krémovitá, netála ani ne

obsahovala kousky ledu, je poměrně ná
ročné a  složité. Většina druhů se při
pravuje buď ze smetany, mléka, žloutků 
a cukru, nebo z ovoce, vody a cukru. Této 
klasické výrobě zmrzliny, která existuje 
již 400 let, dávají dnes skuteční zmrzli
náři opět přednost.  

Dobrá zmrzlina je z kvalitních surovin
To ovšem neplatí o většině průmyslově 
vyráběných zmrzlin, které mohou ob
sahovat jiné, často levnější složky, ani 
o těch připravených z polotovarů. „Mů
žete použít i kvalitní polotovar, ale zmr
zlina z pravého ovoce nebo mléka, sme
tany, žloutků a  cukru je prostě jiná,“ 
potvrzuje David Stárek ze Zmrzlinářství 
Leda. Jak tedy klasická kopečková nebo 
vaničková zmrzlina vzniká? „Existují dva 
postupy výroby zmrzliny: buď se předem 
připraví z mléka, smetany a cukru bílá 
hmota, která se pasteruje a pak se různě 

ochutí, například oříšky, vanilkou. Pak 
se do této hmoty musí přidat stabilizá
tor, aby vydržela stálá. Nebo se smícha
jí a zmrazí ingredience podle receptury,“ 
říká Honza Hochsteiger z Prahy. 

Češi podle statistik stále preferu
jí klasické chutě – vanilková, čokoládo
vá, pistáciová, jahodová. Ale oblíbili si 
i specifické druhy jako makovou či rakyt
níkovou. A na své už si přijdou i přízniv
ci zdravé výživy – ve vitrínách už se po
stupně začínají objevovat i veganské či 
zdravé druhy zmrzliny. 

„Lidi zajímá, co jedí, a vyžadují méně 
cukru nebo tuku. Proto máme i  zdravé 
zmrzliny bez cukru, z mléka, a přidáváme 
do nich suroviny, které umožňují je vyro
bit, tedy přírodní čekankovou vlákninu 
a větší množství žloutku. Veganské zmrz
liny vyrábíme jen ze surovin, které mají 
nosnou chuť v surovinách přirozeně ve
ganských, například z oříšků nebo pistácií, 
s pomocí vlákniny, škrobu a rostlinných 
mlék, například rýžového, mandlového,“ 
sděluje podrobnosti Hochsteiger. 

V

HITY GELATERIE CORSO

JAHODOVÝ SORBET

SICILSKÁ PISTÁCIE

MAKOVÁ

SLANÝ KARAMEL

» STÁLE OBLÍBENĚJŠÍ

JSOU NETYPICKÉ CHUTĚ:

MÁK, RAKYTNÍK

I VEGANSKÁ ZMRZLINA.
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HITY CUKRÁŘSTVÍ PUDILOVI

ANGREŠTOVÁ

RAKYTNÍKOVÁ

ŠVESTKOVÁ S MÁKEM

MANDARINKOVÝ SORBET

HITY ZMRZLINÁŘSTVÍ LEDA

SLANÝ KARAMEL

CREMINA 

OSTRUŽINOVÝ SORBET

MUČENKOVÝ SORBET

MANGOVÝ SORBET

Gelateria Corso 
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 43, Cheb

Ke kopečkové zmrzlině se Petr Janoušek 
poprvé dostal na brigádě, pak pracoval 
v jiných oborech, ale protože v Chebu ani 
okolí nešlo koupit kvalitní zmrzlinu, roz
hodl se to se svou manželkou změnit. Za
čal spolupracovat s dovozci surovin z Itá
lie a vyrábět podle jejich receptů. Odjel 
na školení do Itálie, tam se naučil vyrá
bět zmrzliny tradičními postupy, a pře
devším sestavit vlastní receptury na ja
kýkoliv druh. Mléko nakupuje na malé 
farmě pouhé čtyři kilometry od výrob
ny. Využívá sezónní ovoce v biokvalitě od 
drobných pěstitelů z okolí. Ostatní suro
viny bere od pěstitelů a producentů v Itá
lii nebo v Česku. Běžně nabízí také vegan
ské i bezlaktózové druhy zmrzlin. Gelaterii 
Corso v centru Chebu otevřel před dese
ti lety. Dnes má před podnikem dlouhé 
fronty a zmrzlinu dodává i do hotelů a re
staurací v okolí. 

Zmrzlinářství Leda
nám. Sokolovské 307/6, Liberec II – Nové Město

V dětství jezdíval ke známým na Sloven
sko, kde vyráběli poctivou zmrzlinu, jejíž 
chuť byla pro něj nezapomenutelná. Když 
po letech s výrobou přestali, napadlo Da
vida Stárka zkusit zmrzlinu vlastní. Pře
mluvil svou ženu Lenku ke spolupráci, 
sehnal peníze, zrekonstruoval suterén
ní prostory na výrobnu, nakoupil stroje 
a zařízení. Od rodinných známých získali 
spoustu rad, základních receptur a úžas
ný stařičký stroj Cattabriga, díky němuž 
jsou mléčné a smetanové zmrzliny krás
ně krémové. Navštívili několik seminá
řů o výrobě zmrzliny, recepty vylaďovali 
a pak v létě 2015 otevřeli vlastní obchod. 
Začátky byly hodně těžké, ale postupně 
se zákazníci začali vracet a doporučovali 
jejich výrobky dál. Čerstvé mléko a sme
tanu kupují z farmy Tompeli u Železné
ho Brodu, používají česká vejce a někte
ré druhy ovoce z regionu. Většina surovin 
pochází ze Sicílie. 

Cukrářství Pudilovi 
Palackého 214, Slaný

Antonín Pudil s manželkou Janou si ote
vřeli vlastní cukrářství v roce 2004 v Klad
ně. Do výroby ho zasvětil vyhlášený ital
ský zmrzlinář v Německu, kde pracoval 
jako kuchař. Jeho manželku zase bavilo 
pečení zákusků, tak se rozhodli, že zalo
ží společný podnik. V roce 2008 otevře
li druhou cukrárnu ve Slaném, kam také 
přesunuli celou výrobu. Letos otevíra
jí ve Slaném otevřenou výrobnu zmrzli
ny. Kromě ovockých sorbetů připravuje 
také zmrzliny z kravského neupraveného 
mléka, pro které jezdí do místního kraví
na a které sám pasterizuje. 
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Creme de la Creme
Gelato café, Husova 12, Praha 1 

Zmrzlinová vzorkovna, Průběžná 58, Praha 10 

Zmrzlinový salon, Národní 23, Praha 1 

Honza Hochsteiger původně pracoval asi 
rok jako zeměměřič. V květnu 2002 se do
mluvil s italským zmrzlinářem z cukrárny 
Creme and Dream v Husově ulici, že u něj 
bude pracovat. Tak se časem dostal až do 
severoitalského Trenta, do baru jeho za
městnavatele v centru města. Tam se se
znamoval s výrobou zmrzliny, s přístro
ji i technologiemi. Když se italský majitel 
pražské zmrzlinárny vrátil do Trenta, začal 
roku 2015 sám provozovat obchod s vý
robnou v Husově ulici. Ale brzy se výro
ba rozšířila (dnes už vyrábí 600 až 800 kg 
zmrzliny denně), takže otevřel provozov
nu ve Strašnicích, kde vznikla i vzorková 
prodejna. Vloni otevřel Zmrzlinový salon 
na Národní, který nabízí 40 druhů zmrzlin. 
Na podzim by chtěl rozšířit nejen nabíd
ku zmrzlin, ale otevřít na Národní i první 
patro s posezením i ukázkovou výrobou.

Cukrárna Tutti Frutti
Jiráskova 1a, Mendlovo nám. 18, Brno

Před čtyřmi lety začal umělecký fotograf 
Milan Blatný experimentovat se zmrzli
nou doma v kuchyni. V té době už vlast
nil cukrárnu Tutti Frutti a veganské bis
tro, ale do své nabídky chtěl přidat ještě 
zmrzlinu. Po prvních pokusech absolvoval 
před třemi lety kurz v italské Bologni, kde 
se naučil technologické postupy a začal 
s vlastními recepty na veganskou zmrzli
nu. Po Brně dnes v letní sezóně jezdí jeho 
náklaďáčky se třemi koly značky Ape, kte
ré pod označením Božský kopeček nabíze
jí až deset různých druhů zmrzliny, jež se 
i během dne dvakrát obměňují. 

HITY CREME DE LA CREME

PISTÁCIOVÁ SE SLANÝMI ARAŠÍDY

MANGOVÝ SORBET

JAHODOVÁ S THAJSKOU BAZALKOU

RAKYTNÍKOVÁ S ROZMARÝNEM

VEGANSKÁ KOKOSOVÁ

VEGANSKÁ ARAŠÍDOVÁ

HITY CUKRÁRNY TUTTI FRUTTI

KARAMELOVÁ

GRAPEFRUITOVÁ SE ŠALVĚJÍ

MAKOVÁ

PEČENÁ CIBULE

» DOMÁCÍ ZMRZLINA 

ZE SMETANY, MLÉKA,

ŽLOUTKŮ A CUKRU 

CHUTNÁ PROSTĚ JINAK.  
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TIP

Zmrzlina 
podomácku

Podle Petra Janouška z Chebu 
nelze zmrzlinu doma bez zmrz
linovače vyrobit. Ale lze se jí as
poň přiblížit. 

Základní recept: 

1/3 mléka a smetany  
(půl na půl) 

1/3 cukru

1/3 ovoce nebo jiné chuti 

Suroviny se rozdělí na třetiny. 
Profesionální stroj, který všle
hává vzduch do zmzliny a dělá 
ji vláčnou a jemnou, nahradí
me promícháváním metlou. 
Rozšlehanou smetanu s mlé
kem a cukrem tedy nalijeme do 
vaničky na výrobu ledu a vloží
me do mrazáku. Vzniklé kost
ky dáme spolu s ovocem do sil
ného mixéru na led a získáme 
kompaktní zmrzlinu.

Rada: Cukr můžeme nahradit 
např. medem. Pozor ale, aby ho 
byl dostatek, cukr především 
funguje jako nemrznoucí složka. 

Moccacafé
Pražská 232, Tábor

V rodině Hochmanových se gastrono
mii věnuje již třetí generace. V 90. le
tech pracovali v cukrářské výrobě, k níž 
patřila i zmrzlina. To inspirovalo Jiřího 
Hochmana, aby se jako číšník vydal na 
zkušenou do zahraničí. Zájem o zmrz
linu ho přivedl až na kurz na univerzitu 
v Bologni. Po návratu v roce 2005 si ote
vřel se ženou vlastní cukrárnu Moccacafé 
v Táboře u náměstí, kde začal vyrábět po
ctivou zmrzlinu z kvalitních surovin a po
dle vlastních receptů. Pro výrobu pou
žívá jihočeské mléko i sezónní ovoce od 
drobných pěstitelů. Osobně považuje za 
nejlepší jogurtovou, ale také vanilkovou 
a pistáciovou. Velkého úspěchu dosáhl 
v roce 2017, kdy se stal nejlepším zmrz
linářem v České republice a postoupil i do 
evropského finále. Letos plánuje přidat 
novou zmrzlinárnu s otevřeným prosto
rem, aby se zákazníci mohli podívat, jak 
se zmrzlina vyrábí. 

Zmrzlina 2AD
Masarykova 20, Kačice u Kladna

Darek Hrivňák nebyl spokojený s kvali
tou zmrzliny v okolí. Měl jasnou předsta
vu, jak by měla chutnat. Po roce hledání 
receptů si pořídil stroje a vrhl se s man
želkou do podnikání v oboru, s nímž do
sud neměl zkušenosti. Absolvoval školení 
u nás i v Itálii a založil výrobnu i prodej
nu zmrzliny. Tam pracuje se ženou, kte
rá se věnuje přípravě dortů, a se synem, 
jehož vášní se stala také zmrzlina. Jejich 
filozofií je dělat jednoduché zmrzliny po
dle vlastních receptů, třeba čokoládovou 
nebo pistáciovou. Jejich produkty putují 
i do jiných cukráren či restaurací.

Po Brně dnes jezdí tříkolky Ape, 
které pod označením Božský 
kopeček nabízejí až deset 
různých druhů zmrzliny. Božský 
kopeček se také stal absolutním 
vítězem Prague Ice Cream 
festivalu.

HITY MOCCACAFÉ

ČOKOLÁDOVÝ SORBET

BEZINKOVÁ

OKURKOVÁ

HITY ZMRZLINY 2AD

PISTÁCIOVÁ

RAKYTNÍKOVÁ

BORŮVKOVÁ

MANGOVÁ
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MÍT  
OČI NA STOPKÁCH

Často se říká, že při závodním 
tempu je rychlost lidských reakcí 

otázkou instinktů. A jelikož při něm 
je nejdůležitějším smyslem zrak, měli 
bychom se o něj náležitě starat. Proti 

ostrému slunci skvěle poslouží sluneční 
brýle s UV filtrem 400 nm.

STYL

Motorsport  
na těle i v duši.

Milujete rallye tak jako my? Pak je nová kolekce oblečení 
Volkswagen Motorsport určena přesně pro vás. Najdete ji 

u vybraných dealerů značky a můžete se v ní těšit na všechno, 
co pravé srdce závodníka potřebuje.
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CÍTIT SE  
POHODLNĚ

V autě jako doma, tj. ideální mindset 
každého řidiče. Pohodlná trička ze 
stoprocentní bavlny se závodními 

motivy vám dodají patřičné pohodlí, 
podšitá softshellová bunda zase bude 
dobrým parťákem do každého počasí.

ZACHOVAT  
CHLADNOU HLAVU

Pokud se nezvládáte pořádně 
soustředit, pak na rychlou jízdu raději 

ani nemyslete. A už vůbec ne, když 
se nebudete cítit fyzicky ve své kůži. 
Kšiltovka z kolekce Motorsport vám 

sama rychlost sice nepřidá, ale aspoň 
vás ochrání v létě před úpalem.
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Sylvester 
Stallone

HEREC, SCENÁRISTA 
A REŽISÉR

Slavné filmy
Rocky, Rambo, 

Demolition Man, 
Expendables, Creed

Slavný vůz
Volkswagen Phaeton

Rok výroby
2006

Sylvester Stallone a jeho Phaeton. Představujeme 
slavné motorové parťáky světových hvězd.

S bírka vozů jednoho z největších akčních 
hrdinů stříbrného plátna je velká asi 

jako počet Slyových tvrďáckých hereckých 
rolí. Avšak jednu značku byste mezi nimi 
možná nečekali. Ano, jde o  Volkswagen, 
konkrétně o model luxusního sedanu Pha-
eton, který se vyráběl v letech 2002 až 2016.

Veřejných záznamů opravdové vyjížď-
ky Slye ve Phaetonu najdete jen poskrovnu 
a tradičně v komentářové sekci objevíte věty 
typu: „To je Jetta?“, „Co dělá Stallone v takhle 
levném autě?“

Odpověď je prozaicky jednoduchá. Ten-
hle plechový miláček sice možná vypadá na 
poměry hollywoodské hvězdy celkem kon-
zervativně – v hercově podání šlo o černý 
model s minimalistickým červeným pruhem 
podél auta, pod kapotou však měl masivní 
motor svalnatý jako Rocky v  nejlepší for-
mě. Phaeton se samozřejmě na trh dodával 

v různých verzích, ta nejvyšší měla 12válco-
vý motor konstrukčně příbuzný tomu 16vál-
covému z Bugatti Veyron. Celé auto se pak 
vyrábělo ve Skleněné továrně v  Drážďa-
nech a mělo za cíl překonat luxusní mode-
ly od Mercedesu či BMW. Výkonem i výba-
vou se mu to dařilo, ve své době bezesporu 
bylo názornou ukázkou precizního němec-
kého inženýrství.

Nicméně takřka vše ve Phaetonu bylo vy-
tvořeno modelu na míru, údržba tedy byla, 
řekněme, trochu komplikovanější. Na trhu 
s  ojetými vozy se Phaeton díky tomu stal 
tak trochu strašákem kvůli ceně náhradních 
dílů. I to ale má svou výhodu. Phaeton z dru-
hé ruky se dnes dá sehnat už od sta tisíc ko-
run. A jde tedy o jeden z mála kousků, kte-
rý když si pořídíme, budeme moci říct, že 
máme ve své sbírce aut alespoň jeden stejný 
model jako Sylvester Stallone.
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ŠÁRECKÝ DVŮR
U N I K Á T N Í  B Y D L E N Í  S  B A R O K N Í  D U Š Í  

N A  P R E S T I Ž N Í M  M Í S T Ě  P R A H Y  6

s a r e c k y d v u r . c z

Šárecký dvůr zvolen nej lepším  
rezidenčním projektem  
ve střední  Evropě






