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Zajímavosti, které jsme před psaním tohoto čísla nevěděli.

„Baví nás lidi, kteří 
chtějí vytetovat 
osobité věci.“

Michal Burda, běžec, kavárník 
a provozovatel tetovacího studia.
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188
kilometrů v hodině byla maximální 

rychlost, kterou se v roce 1987 
unikátní Golf se dvěma motory  

v závodě Pikes Peak International 
Hill Climb řítil do vrchu.
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Rusalčino jezírko
Inspiraci pro svou nejslavnější 
operu našel Antonín Dvořák 
při procházkách zámeckým 

parkem ve Vysoké u Příbramě. 
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Za jak dlouho  
je ze starého nový?

Typická renovace veterána 
zabere zhruba jeden a půl roku.
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Tuňák letí!
Od roku 1979 existuje 

v Austrálii oficiální soutěž 
v hodu tuňákem. „Jiný kraj, jiný 
mrav“ zjevně platí i ve sportu.
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Do auta v mokasínách
Na řízení se hodí boty s tenkou 
podrážkou. Čím menší vrstva 
mezi chodidlem a pedálem, 
tím dřív poznáte, že se třeba 

blokují kola.
Strana 57

< 50 km
Elektromobil je ideální 

dopravní prostředek pro lidi, 
kteří za den najedou méně 

než padesát kilometrů.  
To je asi většina z nás.
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Ještě více 
fotek, nějaké 
to video, 
vychytávky, 
nápady... To 
všechno pro vás 
má chytrá verze 
našeho magazínu, 
kterou si můžete 
stáhnout do tabletu 
nebo mobilu z AppStoru 
nebo Google Play.
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Elektromobily 
z Chattanoogy
Volkswagen pokračuje v realizaci 
svých plánů na rychlý nástup 
elektromobilů. Od roku 2022 
je bude vyrábět i v závodě v USA. 
První na řadě je SUV I.D. Crozz.

Závod Chattanooga v americkém 
státě Tennessee, který momentálně 
vyrábí pro americký trh modely 
Passat a Atlas, se chystá na éru 
elektromobility. Volkswagen továrnu 
vybral jako jedno z osmi míst na 
celkem třech kontinentech, kde chce 
od roku 2022 vyrábět své elektrické 
modely postavené na platformě MEB. 
Do továrny investuje automobilka 
dalších 700 milionů eur (asi 18 miliard 
korun) a vytvoří asi tisíc nových 
pracovních míst.

Prvním elektrickým modelem 
z Chattanoogy, který ve výrobním 
programu doplní stávající vozy, bude 
SUV I.D. Crozz. Volkswagen zároveň 
plánuje, že v USA zákazníkům nabídne 
také model I.D. Buzz, tedy elektrickou 
interpretaci legendárního modelu 
Transporter. Tyto vozy patří mezi 
celkem dvacet různých elektromobilů, 
které Volkswagen chystá. Ty bude 
kromě Chattanoogy koncern vyrábět 
v Emdenu, Hannoveru, Drážďanech, 
Mladé Boleslavi a v Číně v závodech 
Anting a Fo-šan.

Foto Volkswagen AG

Elektromobily a důvody k oslavám. Elektrické Volkswageny se budou vyrábět i v USA,  
Touareg je autem roku a Multivan pro změnu prošel velkou modernizací.
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Multivan prošel digitalizací
Volkswagen Multivan T6, tedy legenda šesté generace, prošla 
významnou modernizací. Kromě řady mechanických vylepšení auto 
získalo především inovativní sadu asistenčních systémů a výrazně 
si polepšilo v oblasti digitalizace. I proto nese novinka označení 
Multivan 6.1 a zákazníci se u ní mohou těšit třeba na nové palubní 
přístroje a panel infotainmentu či na nonstop připojení k internetu. 
Premiérově nabídne Multivan i elektrické verze s dojezdem až přes 
400 kilometrů. Za výhodných podmínek si teď mohou zákazníci 
k této novince, stejně jako k celé modelové řadě T a k modelům 
Caddy, Crafter a Amarok, pořídit rozšířenou záruku na pět let nebo 
200 000 kilometrů.

Návrat Buggy je elektrický
Na tradičním autosalonu v Ženevě představil Volkswagen netradiční 
studii elektromobilu. Nese označení I.D. Buggy a navazuje na 
legendární americké plážové buggy ze šedesátých a sedmdesátých 
let. Namísto techniky z Brouka je nový koncept postaven na 
plně elektrické platformě MEB a má za úkol ukázat v praxi její 
všestrannost a také demonstrovat, že platforma nemusí být využita 
jen pro velkosériové modely. I proto se I.D. Buggy stylově vzdává 
pevné střechy a klasických dveří a snaží se svým pojetím ukázat, jak 
emocionální může elektromobilita být.

Smontujte si svůj e-Golf
Ve skleněné manufaktuře v Drážďanech mohou 
teď zákazníci sledovat výrobu svého vozu e-Golf 
z bezprostřední blízkosti, a dokonce se jí sami 
účastnit. Drážďanská manufaktura tak nabízí 
zákazníkům možnost sblížit se se svým vozem 
ještě dříve, než je dokončen. Na části výrobní 
linky mohou svůj vůz doprovázet a na vybraných 
stanovištích přiložit ruku k dílu. Stát se tak může 
při montáži přístrojové desky, na stanovišti, kde 
probíhá uložení systémů pohonu do karoserie 
(tzv. svatba), a při montáži masky chladiče na přídi. 
Zážitkový balíček vyjde zákazníka na 390 eur.

Touareg autem roku
K vítězům jubilejního 25. ročníku prestižní 
nezávislé ankety Auto roku v České republice 
patří i Volkswagen Touareg. Rozhodlo o tom 
hlasování široké veřejnosti, která měla na 
výběr z 23 nominovaných nových modelů. Loni 
představená třetí generace vlajkové lodi značky 
Volkswagen se stala „Autem roku 2019 v ČR“ 
v kategorii velká SUV. Touareg oslovil hlasující 
svým designem a také pokročilým provedením 
interiéru, kde patří k průkopníkům v oblasti 
digitalizace. Vůz je součástí SUV ofenzivy 
Volkswagenu, která letos pokračuje na opačném 
konci spektra modelem T-Cross.
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ELEKTRO 
MOBILITA

10 otázek  
o autech  

na elektřinu.
Řadě lidí stačí jednou se projet modely e-Golf či e-up! 

a jsou elektrickou jízdou navždy pohlceni. Přesto 
kolem elektromobilů existuje množství otázek. 

Vybíráme deset nejdůležitějších a odpovídáme na ně.

Text Štěpán Vorlíček 

Ilustrace Jan Šrámek
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e-up!
Ideální společník pro každý den. 
Skvělý do přeplněných městských 
ulic, ale i na víkendový výlet – jeho 
dojezd totiž činí až 160 kilometrů. 
Navíc s úplně čistým provozem 
bez emisí. A za dobrý peníz: e-up! 
spotřebuje na 100 kilometrů 
11,7 kWh energie, takže kilometr 
vyjde zhruba na padesátník.
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I.D. Crozz
Člen nejmodernější generace 
inovativních elektromobilů I.D. 
Malá ochutnávka budoucnosti 
s velkorysou nabídkou prostoru: 
vůz nemá střešní sloupky B, takže 
po otevření předních i zadních 
dveří vznikne široký vstupní 
otvor. Do budoucna počítá 
s automatizovanou jízdou pod 
taktovkou systému I.D. Pilot nebo 
třeba s ovládáním dveří hlasovým 
povelem.
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Jak elektromobil 
funguje?

1 Zásadním rozdílem mezi 
elektromotorem a spalova-
cím agregátem je, že zatím-

co benzinový nebo naftový motor 
přetváří chemickou látku na me-
chanickou energii, která pak po-
hání kola automobilu, elektromo-
tor svůj výkon získává z elektřiny. 
Pracuje na principu magnetických 
polí — řada stacionárních magne-
tů (statorů) bleskově mění svou po-
laritu při každé dodávce elektřiny, 
což způsobuje, že další, pohyblivý 
magnet neboli rotor se otáčí. Elekt-
rický motor může pracovat ve velmi 
širokém spektru otáček, díky čemuž 
není potřeba převodovka.

Jak se 
s elektromobilem 

plánují cesty?

3 Řada lidí za den najede 
méně než padesát kilome-
trů, na což je elektromobil 

ideální. Ale co taková cesta na do-
volenou, například? Aplikace maps 
+ more přehledně na mapě ukazu-
je, kam až lze s aktuálně nabitou 
baterií dojet a kde jsou po trase 
nabíjecí stanice. A dobře využít lze 
i malé zajížďky, které se tak stanou 
příjemnou součástí cesty: přestáv-
ky na kávu a procházky po městě 
nebo v parku mohou být vítaným 
zpestřením, zatímco se automo-
bil nabíjí. Uvolněný způsob jízdy 
s elektromobilem se nakonec pro-
mítne do celé cesty: e-mobilita je 
totiž úplně nový způsob cestování.

Jak se 
s elektromobilem 

jezdí?

2 Když prvně usednete za vo-
lant elektromobilu, nejspíš 
vás zaskočí dvě věci: prud-

ká akcelerace a ticho. Zatímco spa-
lovací motor se nejdřív musí do-
stat do určitých otáček, aby dodal 
dostatek síly potřebné k rozjezdu 
auta, elektromotor má k dispozici 
veškerou svou sílu hned. Díky tomu 
i malé elektromobily dokážou napří-
klad vyrazit na zelenou z křižovat-
ky mnohem rychleji než vozy s vel-
kým spalovacím motorem. A jediné, 
co přitom posádka slyší, je tlumené 
vrnění: elektrické motory jsou ve-
lice tiché. To může překvapit třeba 
chodce, když se k nim neslyšně blí-
ží e-up! nebo e-Golf. Je to nezvyk. 
Konstrukce pohonu elektromobi-
lu umožňuje obnovovat elektric-
kou energii během brzdění, říká se 
tomu rekuperace. A pokud rádi jez-
díte dynamicky, chce to v elektro-
mobilu na razanci ubrat: ideální je 
uvolněná a předvídavá jízda. Jen ta 
zachová maximum cenné energie.

Který elektromobil je 
pro mě ten pravý?

4 Kritéria jsou v podstatě stej-
ná, jako když si pořizujete 
jakékoliv jiné auto: potře-

bujete rodinný vůz, nebo jezdíte 
většinou v jednom? Pohybujete se 
převážně po městě, nebo jezdíte 
i delší trasy? Větší, nebo kompakt-
ní? Volkswagen e-up! pohání elekt-
rický motor ideální pro rychlé, flexi-
bilní každodenní přesuny po městě. 
Naopak e-Golf nabízí více prosto-
ru — a s dojezdem až 231 kilomet-
rů (WLTP) i potenciál pro delší ces-
ty. Golf je navíc k mání rovněž jako 
plug-in hybrid kombinující spalo-
vací a elektrický motor, stejně jako 
oblíbené rodinné modely Passat 
a Passat Variant.

Jak se dobíjí?

5 Součástí výbavy každého 
elektromobilu je kabel, jímž 
se připojuje k nabíjecí stani-

ci. Jelikož elektromobilita se neroz-
víjela jako normovaný systém, exis-
tují různé typy zásuvek a koncovek 
(to lze samozřejmě řešit pomocí 
adaptérů). V případě, že k nabíjení 
využijete běžnou domovní zásuv-
ku, potřebujete pro plné nabití ba-
terie asi sedmnáct hodin. Pokud si 
doma nainstalujete takzvaný wall 
box, díky vyššímu nabíjecímu vý-
konu se čas nabíjení zkrátí přibližně 
na šest hodin. Svůj e-Golf můžete 
nabíjet také z veřejných nabíjecích 
stanic se střídavým proudem, kde 
doba nabíjení činí také zhruba šest 
hodin. Nejrychleji bude e-Golf při-
praven k novému startu při nabíjení 
stejnosměrným proudem z veřejné 
nabíjecí stanice, ke které se připo-
jí prostřednictvím sériového rych-
lonabíjecího systému CCS. Pak je 
k nabití baterie na 80 % její kapaci-
ty potřeba přesně 45 minut.

Konektory

Domácí zásuvka
Nabíjet můžete i z běžné domácí 
zásuvky. Kapacitní omezení připo-
jovacího kabelu zajišťuje, že u sla-
bých rozvodů nedojde k jejich pře-
tížení.

Zásuvka CCS
Zkratka znamená kombinovaný na-
bíjecí systém (Combined Charging 
System) a umožňuje připojení k no-
vým rychlonabíjecím stanicím: je 
to zásuvka typu 2 doplněná o dva 
dodatečné kontakty.

Zásuvka typu 2
Třífázová zásuvka je dnes v Evropě 
nejrozšířenější. Elektrické mode-
ly Volkswagen jsou vybaveny také 
tímto typem konektoru.
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e-Golf
Tohle je skutečná individualita. 
Nejen kvůli úplně čistému 
provozu, ale také pro design. Tedy 
e-design: světelný podpis tvořený 
LED, modré designové prvky 
nebo speciálně pro tento model 
optimalizovaná aerodynamika. 
A prozkoumávat s ním můžete 
i vzdálenější místa: jeho dojezd je 
až 231 kilometrů.
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Které doplňkové 
systémy elektromobily 

mají?

6 Během jízdy se na displeji 
neustále zobrazuje aktuál-
ní úroveň nabití akumulá-

toru. Když poklesne pod určitou 
mez, je řidič s předstihem varován. 
Volkswagen nabízí další užitečné 
služby: v modelech s informační-
mi a zábavními systémy Discover 
Media a Discover Pro (u některých 
výbav na přání) je prostřednictvím 
Car-Net k dispozici služba Char-
ging Station. Ta naviguje k nejbližší 
volné nabíječce. Služba e-Remote 
je dostupná ve všech elektrických 
modelech Volkswagen: umožňu-
je na dálku sledovat úroveň nabití 
akumulátoru z mobilu nebo počí-
tače a – je-li automobil připojen – 
zapínat a vypínat nabíjení.

Potřebuje elektromobil 
zvláštní údržbu?

8 Běžná údržba a servis elek-
tromobilu bývají mnohem 
levnější než u auta se spa-

lovacím motorem. Nepotřebuje to-
tiž olejový filtr, svíčky, spojku nebo 
výfuk. Méně pohyblivých částí, niž-
ší teploty a tlaky znamenají menší 
opotřebení a méně poruch – do-
konce i brzdové obložení obvyk-
le vydrží déle. Přesto však elek-
tromobily samozřejmě potřebují 
pravidelné prohlídky, které muse-
jí absolvovat v servisech s patřičně 
vyškoleným personálem. Je velice 
důležité, aby se o jakékoliv zása-
hy nepokoušeli mechanici-amaté-
ři – ač jsou dnes akumulátory pro 
každodenní provoz velmi bezpeč-
né, neodborné zásahy jsou hazard. 
Akumulátory samotné navíc žád-
nou údržbu nepotřebují.

Co když během cesty 
dojde energie?

7 Něco takového se nestane 
bez předchozího upozorně-
ní. Pokud akumulátoru začne 

docházet „šťáva“, elektromobil řidi-
če včas varuje a automaticky vypne 
některé systémy, aby energií šetřil. 
Pokud se i přesto vůz zastaví, řešení 
je stejné, jako když vám dojde ben-
zin: zavolat asistenční službu.

Jak získat domácí 
nabíječku?

9 Nejelegantnější způsob, jak 
každý den začít s čerstvě 
nabitým elektromobilem, 

je pořídit si vlastní nabíjecí stanici 
do garáže. Mohou je využívat nejen 
majitelé rodinných domů – takzva-
ný wall box lze nainstalovat i v pod-
zemních garážích bytových domů. 
Jedinou podmínkou je přítom-
nost vysokonapěťové přípojky (ty 
ve většině domů jsou, neboť ta-
kové připojení potřebují například 
i elektrické trouby) a potřebné po-
volení od majitele domu, které ne-
bývá obtížné získat. Jakmile jsou 
tyto technické podmínky splně-
ny, technik nainstaluje „wall box“ 
k parkovacímu stání nebo do ga-
ráže domku. Tento způsob nabíje-
ní je výrazně rychlejší než připojení 
elektromobilu do běžné domácí zá-
suvky (viz otázku číslo pět). A díky 
měřiči, který je součástí nabíječky, 
máte dokonalý přehled o tom, ko-
lik elektřiny nabíjení spotřebuje.
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Patří 
elektromobilům 
budoucnost?

Elektrický pohon dnes už nevnímáme jako všeobecnou spásu  
a je jasné, že spalovací motor svou nezastupitelnou roli ještě  

nějakou dobu hrát bude. 

lektromobily jsou však skvělé jako 
doplněk k benzinovému, případně 
naftovému autu: jako druhé auto 

do rodiny, na cesty do školek, škol a do 
práce. Elektrický pohon dokonale zapadá 
do digitálních vizí, jako jsou chytrá města 
nebo autonomní jízda. Rok za rokem také 
dál poroste kapacita baterií, a tedy i do-
jezd elektromobilů.

Ještě rychlejší a masivnější rozmach 
elektromobilů tkví především ve dvou 

věcech. Zásadní je samozřejmě dostateč-
ně rozvinutá infrastruktura. Tedy dosta-
tek nabíječek úplně všude, nejen ve měs-
tech, ale i podél hlavních tahů tak, aby 
nebyl problém dojet třeba k moři. Pod-
statná je také dostatečná rychlost nabí-
jení. Za pár minut, které zabere dotanko-
vání nádrže benzinu, asi nabito hned tak 
nebude; ale zastavit jednou za několik set 
kilometrů na půlhodinovou přestávku na 
kávu, to už je docela schůdná představa.

E

A  aby těch stovek kilometrů, které 
naše elektromobily ujedou na jedno na-
bití, bylo stále víc a víc, vymýšlejí vědci 
a konstruktéři, jak zvýšit kapacitu aku-
mulátorů. Ty klasické tvoří grafitová ano-
da a katoda s obsahem kobaltu. Elektro-
lyty, které se v nich používají, jsou těkavé 
a hořlavé organické látky. Japonští vědci 
pracují na nových elektrolytech na bázi 
tekutých solí, které nejsou těkavé, jsou 
elektrochemicky stabilní a lze je využívat 
mimo jiné v lithium-iontových, hořčíko-
vých nebo nikl-metal hydridových aku-
mulátorech. Bude tak možné zvětšit vý-
kon elektromotorů i zvýšit dojezd. 

Inženýři se také zabývají tepelným 
managementem elektrických soustav, 
který by měl rovněž vést ke zvýšení do-
jezdu a zkrácení nabíjecích časů. V sou-
časné době musí majitelé elektromobilů 
počítat s tím, že topení v létě a chlazení  
v  zimě má samozřejmě vliv na dojezd. 
Tyto tepelné ztráty by měl pomoci řešit 
modulární set, který usměrňuje proudě-
ní tepelné energie na místa, kde je potře-
ba. Jednou z možností je použití vícecest-
ných ventilů pro přepínání mezi okruhy 
chlazení a  topení. Termomanagement 
hraje u  elektromobilů podstatnou roli: 
třeba lithium-iontový akumulátor doká-
že využít rekuperovanou energii z brzdě-
ní, jen když je dostatečně zahřátý a záro-
veň není příliš horký. Podobně při 
nabíjení je klíčové chránit akumulátory 
proti přehřátí: mohlo by totiž poklesnout 
nabíjecí napětí, což by prodloužilo čas 
potřebný k nabití. 
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Propojený digitální kokpit.  Plně digitální a interaktivní 
palubní deska Innovision Cockpit v novém Touaregu 
představuje další milník v komunikaci mezi autem a řidičem.

Na displeji se zobrazují 
technické informace 

jako hodnoty tlaku 
v pneumatikách nebo 

upozornění na otevřené 
dveře.

Head-up displej promítá 
aktuální rychlost, pokyny 
navigace a upozornění na 
rychlostní omezení přímo 
na čelní sklo. Vychytávky 

jako bezdrátové 
nabíjení telefonu jsou 

samozřejmost.
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Univerzální 
rozhraní 

Innovision Cockpit sestá-
vá ze tří částí: digitálního 
přístrojového štítu Digital 

Cockpit, informačního 
a zábavního systému 

Discover Premium 
a telefonního rozhraní 

Business s indukční na-
bíječkou pro chytré tele-
fony a čtyřmi USB porty. 
Součástí systému je rov-
něž softwarové rozhraní 
Car-Net App-Connect, 

jehož prostřednictvím lze 
na středové obrazovce 

zrcadlit aplikace běžící na 
chytrém mobilním tele-
fonu. Funkce podporuje 

všechny tři běžné operač-
ní systémy: MirrorLink, 

Apple CarPlay a An-
droid Auto. Informační 
a zábavní prvky mohou 

ovládat také ostatní 
cestující pomocí telefonu 

či tabletu: například 
prostřednictvím rozhraní 

Media Control mohou 
pasažéři na zadních 

sedadlech vybírat hudbu. 
Pro nabíjení a připojení 
mobilních zařízení jsou 

vpředu i vzadu k dispozici 
USB porty.

T ady se potkávají inovace a  vize: 
nová středová ovládací a  komu-

nikační jednotka Innovision Cock-
pit je pojmenovaná trefně. Díky této 
inovativní technologii má řidič ne-
ustálý a dokonalý přehled o všem zá-
sadním. Digitální přístrojový štít Digi-
tal Cockpit s  12,3palcovým displejem 
(30,5  centimetru) pod volantem zob-
razuje virtuální „budíky“, pokyny na-
vigace a  údaje nového asistenčního 
systému na přání Night Vision. Ten, 
v  mezích svých limitů samozřejmě, 
dokáže po setmění nebo za zhoršené 
viditelnosti pomocí termokamery od-
halit lidi a zvířata po stranách vozovky 
a upozornit na ně řidiče.

Spínače, páčky a  tlačítka jsou mi-
nulostí: ovládání hlasem nebo gesty 
a  15palcová centrální dotyková obra-
zovka (38 centimetrů) jsou zárukou ma-
ximálně jednoduchého ovládání. Tento 
středový displej je mírně natočený k ři-
diči a lze si jej přizpůsobit podle chu-
ti pomocí obrázků a oblíbených funkcí. 
Mezi ovládací prvky patří interaktiv-

ní stavová lišta na horním okraji obra-
zovky, segment ovládající teplotu – pro 
klimatizaci Climatronic a teplotní funk-
ce sedaček, další funkční panely (jeden 
velký centrální a čtyři menší; všem lze 
přiřazovat různé funkce), nastavitel-
ná tlačítka pro oblíbené funkce, hodiny 
v mnoha různých grafických provede-
ních a 3D model automobilu a sedadel. 
Dohromady digitální přístrojový panel 
a centrální obrazovka vytvářejí obrov-
skou interaktivní plochu pro ovládání 
základních funkcí, všech přítomných 
asistenčních systémů a infotainmentu. 

Další špičková technologie nabí-
zí řidiči Touaregu ještě víc informací, 
aniž musí pohnout očima: head-up dis-
plej promítá virtuální panel s nejdůle-
žitějšími údaji do spodní části řidičo-
va zorného pole, aniž jakkoli omezuje 
jeho výhled. Z pohledu člověka sedící-
ho za volantem to vypadá, jako by se 
tyto informace a upozornění promítaly 
přímo na silnici před autem. Ve skuteč-
nosti se samozřejmě promítají zevnitř 
na čelní sklo.
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T-ROC

Parkour  
nezná hranice.
Jednou z definic parkouru je dostat se z bodu A do bodu B 
rychle, s efektivní spotřebou energie a tak, aby to vypadalo 

dobře. Většina z nás by tuto cestu překonala v pohodlí T-Rocu, 
ale existují i lidé, kteří to dokážou jen s využitím vlastního 
těla. Parkouristé – neohrožení akrobati, kteří pomocí salt 

a nadpozemských skoků zdolají každou překážku.

Text Bohumila Petrášková

Foto Václav Jirásek
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Park a hradby kolem 
Vyšehradu jsou ideální 

prostor pro trénink. 
Parkouristé se tu však 
často nechtěně stávají 

turistickou atrakcí.

Na každý skok je potřeba 
vynaložit neuvěřitelné 

množství energie a precizně 
vyměřit vzdálenost. 

Parkouristé pak doskočí 
přesně na cílovou hranu.

ři, dva, jedna, pal! Tomáš vystře-
lil ze zídky pod strahovskou vět-
rací věží, s naprostou soustředě-

ností si očima vyměřil vzdálenost a na 
milimetry přesně doskočil na protější 
zeď. Toman mezitím s kamennou tváří 
balancuje mezi dvěma sloupy, které jsou 
od sebe vzdáleny přesně tak, aby nepro-
padl dolů. Nad jejich neohrožeností žas-
neme i  na Vyšehradě, kam kluci cho-
dí už dlouhá léta trénovat. Většinou se 
snaží ne upoutávat moc pozornosti, ale 

tentokrát mají publikum – kolem nás 
se zvětšuje hlouček zvědavých turistů. 
Se zatajeným dechem všichni pozorují, 
jak Toman balancuje na hradbách vyso-
ko nad Vltavou. Tomáš by na úzké hra-
ně klidně přidal ještě salto vzad, jako na 
stejném místě před pár lety. Je libo?

„Už nás několikrát napadlo, že by-
chom mohli vybírat vstupné,“ vtipku-
jí kluci. Ale nikdy to neudělali. Protože 
na parkouru je nejlepší, že nic nesto-
jí. A když už se stojí, tak zásadně hlavou 

T dolů! Obrácený pohled na svět je prý par-
kouristům bližší, než když stojí pevně na 
nohou. Toman udělá bez zaváhání stojku 
na římse desítky metrů nad zemí a v tu 
chvíli se zdá, že se nebojí vůbec ničeho. 
I když to vypadá, že už je to za hranou, 
parkouristé pořád hledají další výzvy. 
Když se jich zeptáte, jestli se bojí pádu, 
odvětí jednoduše: „Snažíme se nepadat!“ 
Jednou ze zásad parkouru je „no contact“ 
s překážkou. Stačí to dodržet a země se 
dotknout až při doskoku.
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» TAKHLE MÁM HLAVU BLÍŽ 

K ZEMI, TAKŽE SE TOLIK 

NEBOJÍM. NA NOHOU BYCH 

TADY STÁT NECHTĚL.
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In Motion Academy 

Srdce českého parkouru a free-
runningu. Nabízejí lekce pro děti 
i dospělé ve speciálně navrže-
ných parkourových halách v Pra-
ze, Brně a Plzni. Přijdete trénovat?
imacademy.cz
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Tomášova přítelkyně 
Zuzka pochází 

z Vietnamu, takže plán na 
dnešní oběd byl jasný.

Pravidelnou denní dávku 
čerstvosti a energie chodí 
kluci doplňovat do tržnice 
v Holešovicích. Potřebují 
vitaminy a zároveň se 
nepřejídat – akrobatické 
prvky by pak neprováděli 
s takovou lehkostí.

» ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ 

STYL JE JEDEN 

Z PILÍŘŮ PARKOURU.

Parťáci Toman a Tomáš působí už ně-
kolik let v In Motion Academy, kde kro-
mě svých vlastních tréninků předáva-
jí dovednosti dětem, které se o parkour 
čím dál víc zajímají. A není divu – v pře-
skakování zdí je trochu rebelství, ale zá-
roveň je to zdravý životní styl a  taky 
umění, které tříbí tělo i ducha. Vyžaduje 
sílu, vytrvalost, odolnost a pevnou mysl. 
Takže to i rodiče musí schvalovat. Však 
jen do chvíle, než se děti pustí do ulic – 
parkourová hala je skvěle vybavena pro 

trénink různých akrobatických prvků, 
ale skutečný parkour začíná až za její-
mi zdmi. V ulicích města totiž už nejsou 
žádné žíněnky ani molitanová dosko-
čiště. Jsou tam jen vysoké zdi, střechy, 
ochozy, nadjezdy a  tvrdý nemilosrdný 
beton. 

I když trénujete parkour už 10 let, kaž-
dá překážka je jiná a může vás překvapit. 
Proto je vždy potřeba si zeď náležitě pře-
měřit a osahat. Dlaněmi i chodidly vy-
zkoušet povrch a  zhluboka se nadech-

nout. A pak už to jede – run, wall side 
flip, wall to wall, double speed a  dive. 
Nemusíte tomu rozumět, stačí žasnout 
a doufat, že kluci nepošlou záda, jak ří-
kají. „Nechtěl bych se na to dívat,“ říká 
směrem k nám soucitně Tomáš poté, co 
o  milimetr mine hlavou patník. On je 
ale v naprostém klidu a vypadá, že si to 
s každým skokem užívá víc a víc. Příště 
si prý kluci zajedou k mrakodrapu a bu-
dou doufat, že se dostanou až na střechu. 
A pak budou určitě chtít ještě výš.
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Tomáš a Toman 

Tomáš Albertýn (29, vlevo) tré-
nuje parkour a freerunning 8 let. 
Užívá si jakýkoliv pohyb – v zimě 
snowboarding, v létě skoky do 
vody a jízdu na motorce. Toman 
Rychtera (27) je parkouristou 
už 10 let. Předtím dělal bojo-
vé umění, takže se svým tělem 
dokáže téměř cokoliv. Zahrál si 
také ve filmu Ani ve snu!
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Opravdový parkourista se 
pozná podle toho, že se 

nebojí zkoušet nové věci – 
Toman třeba vyšplhal deset 

metrů mezi sloupy, zatnul 
svaly a pózoval.

Před každým tréninkem 
je nutné se pořádně 
protáhnout. A také 
se porozhlédnout 
a vytipovat si další 
překážku. 

» PŘI PARKOURU 

ZAPOJUJETE I SVALY, 

O KTERÝCH NEVÍTE.
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» BRUTALISTICKÉ STAVBY 

V OKOLÍ STRAHOVSKÉ 

VĚTRACÍ VĚŽE JSOU PRO 

PARKOUR JAKO STVOŘENÉ. 
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HISTORIE

Maratonské 
momenty.

Volkswagen Maraton Praha letos oslaví svůj 
25. ročník. Zapátrali jsme v minulosti po 

důležitých okamžicích nejoblíbenější běžecké 
akce v České republice.

Text RunCzech 

Foto RunCzech

1995 Centrem Prahy se 
poprvé rozbíhá maraton. 
Na startu 958 odvážných, 
doprovodných akcí se 
účastní přes 15 000 lidí!

1996 Počet závodníků 
se téměř zdvojnásobil na 
1 330 maratonců a 28 500 
nadšenců, kteří se zúčastnili 
nesoutěžních běhů.

1997 Počet účastníků 
roste na dvojnásobek, na 
startu je 1 848 běžců.

1998 Trasa se od 
Zbraslavi přesouvá více do 
centra, poprvé se běží přes 
Karlův most.

1999 Hvězdou pražského 
maratonu se stává italská 
profesorka tělocviku Franca 
Fiacconiová. Naplňuje 
očekávání a vyhrává. 

2000 Fotograf Tono 
Stano vytváří sérii 
fotografií běžkyň s Vltavou 
a Hradčany v pozadí. 

2001 Italská běžkyně 
Maura Viceceonte stanoví 
nový ženský rekord 
v maratonu: 2:26:33.

2002 V předvečer 
maratonu se koná závod 
na in-linech, účastní se ho 
530 bruslařů.

2003 Prezident republiky 
Václav Klaus se poprvé 
ujímá role startéra 
maratonu. 

2004 Róbert Štefko 
dobíhá v maratonu na 
3. místě a časem 2:12:33 
si zajišťuje kvalifikaci na 
olympiádu v Aténách.

2005 Hlavním sponzorem 
pražského maratonu se 
stává značka Volkswagen.

2006 Účastníci se v rámci 
Volkswagen Maratonu 
Praha mohou zúčastnit 
projektů Adoptuj strom 
nebo Adoptuj pštrosa.

1994
„USPOŘÁDÁME V PRAZE 

MARATON JAKO V NEW 

YORKU,“ DOMLOUVAJÍ SE 

POPRVÉ DVA ITALŠTÍ 

KAMARÁDI, CARLO 

CAPALBO (FOTO) 

A OLYMPIJSKÝ VÍTĚZ 

V MARATONU GELINDO 

BORDIN, V PRAŽSKÉ 

HOSPODĚ CIBULKA. 

O PIVO POZDĚJI UŽ 

VOLAJÍ LEGENDÁRNÍMU 

EMILU ZÁTOPKOVI.

1995 1998

2018
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2007 Startuje 4 167 
běžců, 45 elitních atletů 
a 65 různých národností.

2008 Volkswagen 
Firemního Maratonu, 
novinky ročníku, se účastní 
150 čtyřčlenných týmů.

2009 S Googlem 
vykopáváme pilotní 
projekt, díky kterému se 
běžci mohou poměřovat 
s ostatními.

2010 Eliud Kiptanui 
zabíhá stávající nejrychlejší 
čas závodu, 2:05:39.

2011 Jmenují se první 
zlatí PIM Kingové, kteří 
odběhli všech 15 ročníků.

2012 Jan Kreisinger si 
časem 2:16:25 zajišťuje 
nominaci na Olympijské hry 
v Londýně.

2013 Na pražské Letné se 
otevírá první běžecký dům 
na světě s názvem Running 
Mall.

2014 Maraton slaví 
20 let, startovní čísla 
vyprodána už na začátku 
roku.

2015 RunCzech poprvé 
představuje vlastní 
edici běžeckých bot ve 
vlasteneckých barvách.

2016 Eva Vrabcová 
zabíhá na Volkswagen 
Maratonu Praha nový 
rekord 2:30:10, čímž plní 
limit pro olympiádu v Riu.

2017 Celkem padá  
devět absolutních rekordů 
a čtyři české.

2018 Volkswagen 
Maraton Praha vítá 
miliontého běžce závodů 
seriálu RunCzech.

2019

Volkswagen Ma-
raton Praha sla-
ví 25 let a všichni 
registrovaní běž-
ci se mohou těšit 
na dárek – běžec-
kou bundu Adidas. 
Součástí maraton-
ského víkendu bu-
dou tyto akce:

Volkswagen  
Maraton Praha  
5. 5. 2019 
Jednotlivci/týmy

2Run (21 + 21 km)  
5. 5. 2019 
Štafeta

Běh záchranných 
a bezpečnostních 
složek  
5. 5. 2019 
Jednotlivci

Zdravotnický běh  
5. 5. 2019 
Jednotlivci

Mistrovství ČR 
v maratonu  
5. 5. 2019 
Jednotlivci

dm rodinný 
minimaraton  
4. 5. 2019 
Fun

Procházka se psy  
4. 5. 2019 
Fun

2010

20162005
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ROZHOVOR

Michal Burda
V běhání jsem si 

vypěstoval 
soutěživost.

Sedíme v malém koloniálu kousek od Anděla na Smíchově. V regálech tu 
mají spoustu zajímavého zboží ze světa, ale také piva z malých českých 

pivovarů. U stolu si můžete dát polévku, zmrzlinu nebo kávu. Na Michalu 
Burdovi je vidět, že je na svůj malý krámek patřičně pyšný. A pyšný může 
být i na ledacos jiného: třeba že byl jedním z těch, kteří do Česka uvedli 

kulturu tetování, nebo že legendární maraton v Bostonu uběhl  
v roce 2015 v čase těsně pod tři hodiny.

Text Miloš Čermák 

Foto Matěj Třešňák
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Když se vás někdo zeptá, čím se živíte, co 
mu odpovíte?
To je hodně těžká otázka. Mám spousty 
zálib a zájmů, kterým se věnuju. A mám 
čtyři děti, takže hodně času trávím s ro-
dinou. Záleží na tom, kdo by se zeptal.

Třeba zrovna vaše děti. Když bude jejich 
paní učitelka chtít vědět, co dělá tatínek.
Většinou ve škole říkají, že provozuju te-
tovací studio. To dělám už třiadvacet let, 
takže hlavně moje starší děti – nejstarší-
mu je šestnáct – to samozřejmě vníma-
jí a znají to.

Jste průkopník tetování, ale já vás zaregis-
troval poprvé jako běžce. Konkrétně po va-
šem skvělém výkonu na maratonu v Bosto-
nu. Jak jste se od tetování dostal k běhání?
Jako kluk jsem neběhal a dlouho mě to 
ani nebavilo. Ale byl jsem ze sportov-
ní rodiny a sportoval jsem odmala. Táta 
byl lyžařský trenér a průkopník windsur-
fingu. Takže jsem závodně lyžoval, v Bra-
níku na kurtech hrál do čtrnácti skoro 
každé odpoledne tenis. Sportovat jsem 
přestal v době dospívání počátkem de-
vadesátých let. Omezil jsem to v podsta-
tě jen na ježdění na snowboardu.

A kdy jste objevil běh?
Někdy kolem pětatřiceti. Brácha v  té 
době už běhal a vyhecoval mě, abych bě-
žel Velkou kunratickou.

Počkejte, ale tenhle závod zrovna s během 
moc společného nemá.
Jo, to říkal i můj běžecký trenér. Člověk 
si na Velké kunratické moc nezaběhá, ale 
může se hezky zranit. Je to ale napros-
tá klasika a pro spoustu běžců povinnost. 
Ale fakt je, že jsem se na to pár týdnů 
připravoval, pak závod tak nějak zaběhl 
a mezitím zjistil, že mě to docela chyt-
lo. To bylo v listopadu. Na jaře jsem bě-
žel Kbelskou desítku, kde jsem se chytil 
Miloše Škorpila, a podařilo se mi ji uběh-
nout pod padesát minut. Následoval prv-
ní půlmaraton a už to jelo.

Co vás na tom začalo bavit?
Dělalo mi to dobře. Fyzicky, a  hlavně 
psychicky. Člověk je venku a má čas si 
promyslet spoustu věcí. A bavilo mě, že 
jsem se zlepšoval. Progres je ze začátku 
hodně velký. Pak už to jde jen po kous-
kách, ale i tak je to znát. Nikdy jsem ne-
byl moc soutěživý typ, ale v běhání jsem 
to v sobě vypěstoval. Bavilo mě dávat si 
cíle. Běžet půlmaraton pod hodinu pade-
sát, pak pod hodinu čtyřicet a nakonec 
hodinu třicet. Přemýšlel jsem i o hodině 
dvaceti, ale tam už to nešlo. Dřív nebo 
později narazíte na své limity.

Ale i to jsou úžasné časy. Vám však samot-
né běhání nestačilo. Byl jste u  zrodu le-
gendárního běžeckého oddílu SK Babice. 
Jak se to stalo?
V Babicích u Říčan žije David Volenec, 
kamarád a skvělý muzikant, který zpíval 
v kapelách jako Colorfactory nebo Sebas-
tians. Když já začínal běhat, tak on už měl 
za sebou maraton v Berlíně. Byl trošku 
můj mentor, dával mi první rady. A do-
stal nápad, že by uspořádal vlastní závod. 
S občerstvením a muzikou. 

To byl čtvrtmaraton?
Přesně tak, zhruba deset a půl kilomet-
ru. První ročník jsem běžel jako účastník, 
druhý jsem už pomáhal organizovat. Na-
balovali se další lidi a klub byl na světě.

Jak jste získali první členy?
Ke startovnému za stovku jsme dáva-
li dres. Dnes je to legendární triko, sběra-
telský kousek. Lidi v tom běhali, a když se 
někam hlásili na závody, tak i když nikde 
nebyli registrovaní, psali na startovní lis-
tinu z recese SK Babice. A najednou jsme 
zjistili, že se začíná nabalovat spousta lidí 
a mezi nimi i seriózní běžci. Tak jsme se 
zaregistrovali u Českého atletického svazu.

Dnes fungujete jako běžný klub?
Běžný asi úplně ne, ale fungujeme. Máme 
v Babicích i dětskou atletiku, o kterou se 
starají místní. A ve svých řadách i skvělé 
běžce. Několik mistrů a mistryň republi-
ky. Běhá za nás například Radek Brunner, 
účastník různých ultra disciplín. Taky 
Klára Jakešová, která běhala maratony 
pod tři hodiny, nebo Kristýna Hájková.

» ČLOVĚK SI NA VELKÉ 

KUNRATICKÉ MOC 

NEZABĚHÁ, ALE MŮŽE 

SE HEZKY ZRANIT.
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„Béčko“

SK Babice vydává běžecký časo-
pis s jednoduchým názvem B. Je 
úplně jiný než konkurenční ma-
gazíny – designový a umělecky 
rozmáchlý. „Inspirací nám byl 
třeba bostonský časopis Meter, 
který vycházel ve velkém no-
vinovém formátu,“ říká Michal 
Burda. „Snažíme se o poctivou 
žurnalistiku v kombinaci s kva-
litním grafickým zpracováním. 
Vydali jsme zatím šest čísel. Vy-
cházíme dvakrát do roka a re-
flektujeme obě hlavní běžecké 
sezony. V každém vydání jsou 
obvykle dva velké rozhovory. 
V posledních dvou číslech taky 
komiks. Šestka se hodně věnu-
je ultramaratonskému běhání, 
v sedmičce se chceme zaměřit 
na míli, další číslo by mohlo být 
o orientačním běhu,“ vyjmeno-
vává Michal.

Váš osobní vrchol byl maraton v Bostonu?
Určitě. Kvalifikoval jsem se na něj v Hel-
sinkách s časem tři hodiny a sedm minut. 
Běžel jsem v první vlně v osmém sektoru, 
a protože tam je to na startu dost úzké, 
trvá docela dlouho, než se to rozběhne. 
Měl jsem od výstřelu čas tři hodiny a tři-
cet vteřin, ale reálný od proběhnutí star-
tovní čárou po cílovou čáru asi o čtyři 
minuty kratší. Běželo se mi dobře a byl 
jsem spokojený.

To bylo v roce 2015. Pak už jste žádný vel-
ký závod neběžel?
Dal jsem si Krakonošovu pětapadesát-
ku v kopcích. Sice mě nikdy tyhle ultra-
traily nelákaly, ale řekl jsem si, že využi-
ju toho, že mám natrénováno na maraton. 
A uběhl jsem to slušně. Spoustu běžců za-
čnou po maratonu lákat delší tratě, všech-
ny ty stovky a další ultramaratony. Mě na-
štěstí ne. Takže už jsem pak moc neběhal.

Ztráta motivace?
Do určité míry ano. Přemýšlel jsem o ma-
ratonu v japonské Fukuoce, ale tam je li-
mit nějaké dvě hodiny a čtyřicet minut 
a to už je zcela určitě nad moje možnosti. 
Trochu mě láká i klasický maraton z Ma-
rathonu do Athén nebo Berlín, ale v tu hle 
chvíli to není moc aktuální. 

Běháte stále?
Snažím se. Ale mám po otevření koloniá-
lu míň času a  také se ozvaly zdravotní 
problémy se zády. Nějaký čas jsem ne-
běhal skoro vůbec, teď se k tomu trochu 
vracím. Uvidíme.

Jak jste se v 90. letech dostal k tetování? 
Tehdy to ještě nebylo moc obvyklé.
Určitě to nebyl mainstream jako dnes. 
Bylo to spojené s různými subkulturami.

Pro generaci našich rodičů to byl nejčastě-
ji kriminál.
Ano, anebo taky námořnictvo a armá-
da. V osmdesátých letech bylo tetová-
ní hodně spojené s motorkáři, pozdě-
ji s muzikou a skejtovou kulturou. Poté 
přišla hiphopová vlna, dneska už taky 
vlastně mainstream, ale v počátcích to 
byl underground.

Co to bylo konkrétně u vás?
Asi hlavně muzika. Když se otevřely hra-
nice, tak jsem cestoval, například do Víd-
ně nebo do Berlína. A tam už existovaly 
tetovací salony, což mě zajímalo a lákalo.

Jak jste vydělal svoje první peníze?
Asi když jsme s kamarády začali tisknout 
designy na trička. Souběžně s tím mě za-
čalo zajímat tetování. Ale ještě dřív pier-
cing a všechno kolem toho. Vyráběli jsme 
pro piercing šperky, které tehdy nebyly. 
Dovážely se hlavně z Ameriky a Anglie, 
ale to bylo hodně drahé. Sehnali jsme si 
různé vzory a dělali je z chirurgické oceli.

Vzpomenete si na svoje první tetování?
První pokusy jsem si dělal sám. To byly 
takové ty tečky na kůži, kdy člověk zjis-
til, jestli tam zůstane, nebo ne. Ale oprav-
dové tetování mi dělal Zdeněk Stropek ve 
Vltavské ulici na Smíchově. To bylo ještě 
předtím, než se otevřelo první české te-
tovací studio Uzi. Bylo to něco na rame-
ni. Takový nějaký klasický ornament. Ne-
chal jsem si to potom začernit.

Proč jste se rozhodl otevřít vlastní tetova-
cí studio?
Nebyl to žádný velký plán, spíš to tak vy-
plynulo. Kamarád Lukáš Černý má ve 
Slovenské ulici alternativní kadeřnictví. 
Chodili tam pankáči a  lidi z  tehdejšího 
undergroundu. Prostě devadesátá léta. 
Nabídl mi sdílené prostory a můj první 
salon vznikl tam.

Co to obnášelo? Věděly si úřady v té době 
s tetováním rady?
Moc ne. Nebyla na to tehdy legislativa. 
Zpočátku se to schovávalo pod kosmetic-
ké služby, později se z toho vydělila živ-
nost, která se dnes jmenuje „činnosti, při 
kterých je porušována integrita lidské 
kůže“. Ale vždycky to bylo hodně přísné. 

Dnes je tetování mainstream. Vy jste vy-
rostli z alternativy. Nebaví vás to teď pa-
radoxně méně?
Ani ne. Je pravda, že klientela je dnes 
mnohem víc různorodá. Ale stále nás 
baví lidi, kteří chtějí mít vytetované za-
jímavé a osobité věci.

» SPOUSTU BĚŽCŮ 

ZAČNOU PO MARATONU 

LÁKAT DELŠÍ TRATĚ. 

MĚ NAŠTĚSTÍ NE.
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Dělí se salony podle klientely?
Částečně asi ano. Některé to berou čistě 
jako byznys, jiné jsou spojené stále s ně-
jakou subkulturou. Náš salon má ambi-
ci dělat skvělé originální věci. Ale je to 
pro nás zároveň i řemeslo. Neodrazuje-
me lidi, kteří přijdou a chtějí udělat něco 
komerčnějšího.

Vy sám tetujete?
Ne, nikdy jsem to nedělal. Ze začátku 
pier cing, ale na tetování jsme zaměst-
nali tatéry. Staral jsem se spíš o samotné 
podnikání. Otevřeli jsme poměrně brzy 
druhý salon, začali jsme souběžně dová-
žet tetovací potřeby. Byli jsme první, kdo 
ostatní salony začal zásobovat kvalitními 
originálními potřebami.

Jak ten trh od devadesátých let vyrostl?
Přesná čísla nevím. Ale v době, kdy jsme 
začínali, bylo v Česku nějakých pět studií 
a dneska se počítají na stovky.

Jak jste si získávali klientelu? Reklamou?
Ze začátku jsme dělali klasický marke-
ting. Měli jsme letáky a samolepky, sem 
tam spoty například v Rádiu 1 nebo in-
zerci v časopisech. Samozřejmě nejlep-
ší reklama je, když si lidi o našem studiu 
sami řeknou a doporučí si ho. Dneska se 
stává i to, že třeba starší zákazníci přive-
dou své děti, anebo naopak mladší zase 
rodiče. To je fajn.

Máte limity, kdy nějaké vzory tetovat od-
mítnete? Třeba když chce někdo něco vy-
loženě nevkusného?
Snažíme se mu to rozmluvit anebo vzor 
předělat. Může se stát, že něco odmítne-
me. Ale určitě to není jen tak, že všichni 
tatéři tetují jen to, co se jim líbí.

Jak vás napadlo otevřít si koloniál Triko?
Máme ho v ulici, kde už šestnáct let byd-
líme. Jsme kousek nad Andělem, ale moc 
se toho tady neděje. Tak jsme si se ženou 
a kamarádem řekli, že by naší ulici sluše-
lo něco jako koloniál nebo bistro.

Podnikatelsky se koloniálu daří?
Lidi to tu mají rádi. Má to trochu spole-
čenský rozměr, protože je to místo, kde 
se můžou potkávat. Přes den sem chodí 
děti z nedaleké školy na zmrzku. Nebo 
lidé, co tu pracují, v poledne na polévku. 
No a večer přijdou místní na pivo, víno 
nebo cider. Máme otevřeno do devíti, 
v létě je venku malá zahrádka. 

Co vám dělá v životě radost?
Asi děti. Nejstarší Vojta chodí na gymná-
zium na Zatlanku, Johanka dělá atletiku, 
nedávno se zúčastnila pražského přebo-
ru v běhu na 150 metrů a 60 metrů překá-
žek, a stejně jako Toník chodí do školy na 
Drtinku. Edouškovi jsou dva a půl, takže 
je ještě doma.

Co vás naopak štve?
Asi nejsem úplně srovnaný s momentál-
ní situací v politice. Pamatuju se, jak se 
po roce 1989 říkalo, že bude dlouho trvat, 
než doženeme Evropu. Ale dlouho se my-
slelo třeba dvacet let. Teď to bude už tři-
cet let a nevypadá to stále dobře.

Co se s tím dá podle vás dělat?
Nevím. Doufal jsem, že změna přijde 
s mladší generací, ale to se bohužel za-
tím moc neděje. Moc už na nové nastu-
pující politiky nevěřím.

Vás politika neláká?
Ne. Spíš mě láká to, co vidím u řady ka-
marádů. Sebrat se a odstěhovat se pryč, 
někam na venkov, blíže přírodě. Najít si 
nějaký statek a  věnovat se životu tam. 
Mám kamarády, kteří třeba dělají víno 
nebo vaří pivo. Rozvíjejí různé projekty. 
To mě láká. 

Takže se odstěhujete do Babic?
Spíš mě táhnou jižní Čechy. Manželka 
pochází z Tábora a máme tam a v oko-
lí řadu kamarádů. A já se na to už svým 
způsobem připravuju. Dělám cider a za-
čal jsem dělat i víno. Zkoušíme ocet nebo 
sýry. S kamarády sušíme šunky. To mě 
baví. Nemyslím si, že když se někdo od-
stěhuje z  Prahy, že se z  něj stane nut-
ně sedlák a vesničan. Ale je to jiný způ-
sob života. Nemám žádný konkrétní plán 
a nestane se to určitě v nejbližší době, ale 
výhledově mi to dává smysl.

» NEODRAZUJEME 

LIDI, KTEŘÍ CHTĚJÍ 

UDĚLAT NĚCO 

KOMERČNĚJŠÍHO.
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Michal Burda 

1973 Narodil se v  porodnici 
v Praze u Apolináře. Vyrůstal 
s rodiči v Braníku.

1990 Odešel ze třetího ročníku 
gymnázia v Ohradní, později si 
střední školu dodělal v Karlíně 
v Pernerově ulici.

1996 Otevřel tetovací studio Tri-
bo ve Slovenské ulici v Praze.

2001 Tribo se přestěhovalo na 
roh Klimentské a Revoluční uli-
ce, kde sídlí dodnes.

2008 Běžel Velkou kunratickou, 
která byla impulsem k dalšímu 
běhání.

2011 Běžel první ročník babické-
ho čtvrtmaratonu, který od dru-
hého ročníku už spoluorganizo-
val; ve stejném roce vznikl oddíl 
SK Babice.

2015 Uběhl maraton v Bosto-
nu s časem těsně pod tři hodiny.

2015 Vyšlo první číslo běžecké-
ho časopisu B.

2016 Otevřel s manželkou a ka-
marádem koloniál Triko na Smí-
chově v ulici U Nikolajky, kde 
také bydlí.

2018 Tribo přestěhovalo svou 
druhou pobočku na nové mís-
to na Janáčkově nábřeží naproti 
Tančícímu domu.

» SEBRAT SE 

A ODSTĚHOVAT 

SE PRYČ, NĚKAM 

NA VENKOV, BLÍŽE 

PŘÍRODĚ.
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ADAM
ONDRA

Čtyři cesty 
do výšek.

Jeden z nejlepších světových sportovních lezců, trojnásobný mistr 
světa. Přes deset let vévodí žebříčkům skalních lezců a světová média 

jej nazývají českou senzací sportovního lezení. Jasně, to všechno o něm 
víme. Nás zajímalo, jak na své slavné cesty za lezením vzpomíná, co 

ho na zemích, které navštívil, zaujalo a jestli tam třeba i jezdil autem. 
Vypráví Adam Ondra.

Text Štěpán Vorlíček 

Foto Petr Pavlíček, Pavel Blažek, Bernardo Gimenez
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a cesty někdy jezdívám se svým 
parťákem, lezcem a  dnes také 
manažerem Pavlem Blažkem. 

A kdykoliv to jde, jezdím se svojí pří-
telkyní Ivou Vejmolovou. Pro Kanadu 
jsme se rozhodli proto, že najít v Ev-
ropě v  létě místo s  vhodnými pod-
mínkami je obtížné. Na extrémní le-
zení tu je zkrátka moc velké vedro. 
Vzpomínám si, že Canmore mě zauja-
lo jednou zvláštností: je tam nebývalé 
množství Čechů. A nemyslím tím tu-
ristů. Město má asi deset tisíc stálých 
obyvatel a z nich jsou asi čtyři stovky 
našich krajanů. Místní lezecká oblast 
je specifická tím, že ke skále se musí 

vysoko a daleko šlapat, navíc ve vy-
soké nadmořské výšce. To sice skýtá 
ideální podmínky pro lezení, protože 
teploty vzduchu se drží na příjemných 
hodnotách, než se tam ale člověk do-
stane, dá to zabrat. Jít za  výkonem 
půldruhé hodiny a zdolat přitom osm 
set výškových metrů není nic jedno-
duchého. Musel jsem si na to zvykat, 
v  prvních dnech mě to stálo hod-
ně sil. Co se automobilů týká, jezdi-
li jsme půjčeným vozem a docela si to 
užívali. Místní silnice jsou velké a ši-
roké a nic moc se na nich neděje. Jen 
je dobré opravdu bedlivě si hlídat do-
držování předpisů.

Kanada, Canmore

Nezapomenu na nejtěžší cestu, 
kterou jsem tam vylezl: Disbelief 
s velmi vysokou obtížností 9b. 
Je unikátní v tom, že není vůbec 
převislá, ale dokonale svislá. A to 
znamená, že se leze po opravdu 
mikroskopických chytech. Ten 
pokus, kdy se mi stěnu podaři-
lo zdolat, byl z jiného světa. Co 
pět vteřin jsem čekal, že spad-
nu. A ono nic.

N
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Pozor na medvědy
Yosemity jsou Mekka lezení. Masiv El 
Capitan je úžasný a jedinečný. Nikde 
jinde nenajdete tak vysokou stěnu (má 
1 000 metrů), která by byla tak dobře do-
stupná. Stačí nějakých deset minut chů-
ze od auta a jste u ní a můžete začít lézt. 
Skoro se až stydím za to, že jsem se sem 
dostal až v roce 2016, vzhledem k tomu, 
jak obrovsky důležitá oblast to pro nás je.

První týden tu se mnou byl můj táta, 
mimochodem také vynikající lezec. Ne-
lezli jsme spolu přímo Dawn Wall, pou-
štěli jsme se do jiných stěn, zdolali jsme 
například The Nose, která je také v ma-
sivu El Capitan. S touto výpravou mám 

spojenou jednu úsměvnou historku: všu-
de kolem nás rostly nádherné a lákavé bo-
růvky a my se s Pavlem celou dobu při le-
zení bavili o tom, jakou chuť na ně máme 
a že si je určitě musíme natrhat. No a jed-
noho dne nám je náš kameramanský tým 
opravdu přímo do stěny přinesl.

Číhá tu i jedno nebezpečí: medvědi na 
silnici. Také kvůli nim platí v celém Yo-
semitském parku velice nízké rychlost-
ní limity. Je to extrémně turistická oblast 
a získat povolení na víc než týdenní po-
byt v parku je velice obtížné. Místní úřa-
dy tak regulují počty návštěvníků. Kromě 
jedné noci v autě jsme celou dobu spali 
v legendárním lezeckém kempu Camp 4.

USA, Dawn Wall 

Nevybaví se mi přímo pokus, 
kdy se mi podařilo stěnu vylézt, 
ale první setkání s ní. Byl jsem 
tehdy začátečník, pouštěl jsem 
se do neznáma. Musel jsem se 
tou cestou dostat nahoru, a při-
tom jsem nevěřil fixnímu jištění 
ani tomu vlastnímu, které jsem 
zakládal. Byl to asi můj nejdob-
rodružnější lezecký zážitek.

Yosemitský národní park je pro lezce 
jakousi Mekkou. Známý rakouský 

horolezec, fotograf a spisovatel Heinz 
Zak o Adamu Ondrovi v roce 2017 

natočil snímek Dawn Wall.
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Izraelský kulturní mix
Přijel jsem na pozvání kamaráda, kte-
rý v Izraeli lezení v podstatě vydupal ze 
země. Náš sport tam stál na okraji zájmu, 
nebyli ani žádní lezci a lezení na skalách 
bylo dlouho nelegální. Po mnohaletém 
úsilí už to na některých místech je povo-
lené, leckde ale pořád ne. Chtěl jsem tro-
chu přispět k tomu, aby se lezení dostalo 
víc do povědomí místních lidí. 

Sám jsem byl hodně zvědavý na Jeru-
zalém. Měli jsme skvělého průvodce, kte-
rý nám ukázal nejen „povinné“ památ-
ky, ale i spoustu zajímavostí. Viděli jsme 
město i jinak: ze židovského i  muslim-
ského úhlu pohledu. Pomohlo mi to po-

chopit, že co se téhle země týká, nic není 
černobílé. Pro nás Evropany je těžké to 
uchopit a popsat. Pro mě osobně byl za-
jímavý také neuvěřitelný mix nábožen-
ství a kultur. Silně jsem vnímal, že pokud 
tedy zrovna není po nějakém útoku radi-
kálů, tak se jednotlivé kultury promíchá-
vají, lidé v pohodě žijí pospolu. Člověk si 
z toho odnese pozitivní pocit.

Přímo neskutečně lahodná je místní 
kuchyně a báječným zážitkem bylo kou-
pání v Mrtvém moři. To byl můj splněný 
sen. V Izraeli jsem neřídil, nechával jsem 
se vozit; provoz se mi zdál na evropské 
úrovni, moderní infrastruktura, rychlé 
dálnice, žádný větší problém.

Izrael, Nezer

Lezli jsme v oblasti Nezer u li-
banonské hranice. Je to zvlášt-
ní místo, protože se leze v ja-
kési díře v zemi. Jdete tam, nic 
zvláštního nevidíte a najednou 
stojíte u třicetimetrové propas-
ti. V té je převislá jeskyně, v níž 
se leze. Cesta se jmenuje Climb 
Free a bylo to to nejtěžší, co jsem 
v Izraeli vylezl: obtížnost 9a.

» V IZRAELI JE DODNES 

ŘADA MÍST, KDE JE 

LEZENÍ NELEGÁLNÍ.
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California

Ta současná je můj třetí Volks-
wagen. Předtím jsem sdílel ji-
nou Californii s  rodiči a  sám 
jsem měl model Caddy. Je to ři-
dičsky příjemné auto, které mě 
dostane na druhý konec Evropy 
a ve kterém se zároveň dobře 
vyspím. Ani během cesty nemu-
sím řešit hotel. Když jsem una-
vený, zastavím a pokračuji ráno. 
V autě mám pevnou výbavu: 
věci na vaření, spacáky, deky, zá-
kladní jídlo. Trávím v něm spou-
stu nocí – některé roky i sto. Je 
to součást lezení i určitá terapie. 
Kromě toho, že California skvě-
le jezdí, má pohon všech kol, sil-
ný motor, adaptivní tempomat 
nebo automatickou převodov-
ku, se mi v ní dobře spí. Často 
dokonce lépe než doma.

S losem už jsem se málem srazil
V Norsku jsem byl aspoň patnáctkrát. Asi 
má největší srdcovka je jeskyně Hanse-
helleren v oblasti Flatanger. Skvěle se tam 
leze, není to jen velké a fascinující, ta ská-
la je taky ohromně kvalitní. Vybízí k vel-
mi netradičním a kreativním pohybům. 
Není to jako lezení po žebříku, musí se u 
toho přemýšlet. A opravdu hodně. Právě 
to se mi na lezení v Norsku nejvíc líbí.

Fascinuje mě tady také množství ryb 
v  moři: když víte, jak na to, večeři si 
vždycky ulovíte. Na silnicích čeká jedno 
skryté nebezpečí: losi. Sám jsem párkrát 
měl tu čest a jednou nebo dvakrát už byl 
i velmi blízko srážce.

Norsko, Silence

V roce 2012 jsem poprvé zíral 
na úchvatnou jeskyni bez cest. 
Ta krása čekala na mě. Až to 
očistím, navrtám… prostě sen.  
Když jsem o pět let později lezl 
Silence, nečekal jsem, že se mi 
to hned podaří. Únava, mizerné 
podmínky. Ale to, že jsem s ničím 
nepočítal, mi pomohlo se uvolnit 
a lézt lépe než kdykoliv předtím.

44





SERVIS

Lázně  
pro vaše auto.

Přemýšleli jste někdy o tom, jak se vaše auto vlastně má, když je 
v servisu? Jestli tam o něj dobře pečují a neubližují mu?

Text Štěpán Vorlíček

Foto Luboš Wišniewski 

bychom zjistili, jak naše auto-
mobily tráví svůj čas „mimo do-
mov“, zajeli jsme se podívat do 

jednoho špičkového pražského servisu 
Volkswagen. „Servis není jen samotná 
oprava nebo výměna oleje. Důležitá je 
také veškerá péče okolo. Obrázek a re-
putaci servisu vytváří i to, jak se zákaz-

níky komunikujeme, jestli jim věnuje-
me čas a vše jim vysvětlíme. Anebo i to, 
že se mohou spolehnout, že jejich auto 
nijak nepoškodíme. Opravdu hodně 
dbáme na to, aby se u nás svěřené au-
tomobily měly dobře,“ říká Martin Kul-
hánek, manažer servisních služeb Auto 
Jarov.

A

1
První kontakt: automobil přijímá 
servisní poradce, který vše potřebné 
zaznamená do tabletu. Zákazníci se 
mohou přes internet objednat na 
konkrétní hodinu, pak se jim servis 
věnuje přednostně. Příjem vozu může 
také proběhnout za účasti zákazníka 
na zvedáku. Technik s klientem probere 
všechny požadavky, sepíše zakázkový 
protokol a upřesní rozsah práce a cenu.
Je pro vás návštěva servisu časově 
příliš náročná? Kromě toho, že klienty 
samozřejmě odvezeme k metru, 
nabízíme i takzvaný pick-up servis: auto 
u zákazníka vyzvedneme a sami si ho do 
servisu přivezeme.

» OD PRVNÍ CHVÍLE 

PŘEBÍRÁME 

ZA VÁŠ VŮZ PLNOU 

ZODPOVĚDNOST.
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2
Velkou pozornost věnujeme tomu, abychom 
maximálně chránili majetek zákazníků — 
hned při příjmu nasadíme ochranné potahy 
na sedadlo řidiče, volant, řadicí páku 
a koberec na místě řidiče.

4
Vůz jde do dílny, kde nasazujeme 
další ochranné potahy podle 
prováděných servisních úkonů, 
například na kapotu či blatníky. 

3
Vůz odvezeme do krytých garáží, kde 
v teple a suchu čeká, až na něj přijde řada. 
Před samotnou opravou auto opláchneme 
v tunelové myčce, která zvládne až 60 aut 
za hodinu.
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7
Auto předáváme na 
osvětleném předávacím 
místě. Podrobně vysvětlíme 
rozsah opravy. Před 
zákazníkem odstraníme 
ochranné potahy. Vysvětlíme 
všechny položky na faktuře, 
následuje zaplacení a odjezd. 
A pokud šlo o pick-up servis, 
auto zákazníkovi odvážíme.

6
Po opravě vše pečlivě překontrolujeme 
a ve většině případů také uděláme 
zkušební jízdu. Pokud si to zákazník 
přál, vůz na závěr pečlivě umyjeme, 
vyčistíme interiér a vytepujeme 
sedačky. Pak auto s nasazenými 
ochrannými potahy opět v kryté garáži 
čeká na zákazníka.

5
Následuje samotný servisní 
zásah: na autě pracují 
výhradně proškolení odborníci 
za pomoci originálních 
systémů výrobce. Ve spojení 
s originálními díly tak získáváte 
prvotřídní kvalitu.

» MŮŽE SE STÁT, 

ŽE VÁM VÁŠ VŮZ

BUDE PŘIPADAT 

JAKO NOVÝ.
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VETERÁNI

Osm kroků  
do kondice.

Hledáte zajímavou investici, auto, s nímž budete budit pozornost, 
nebo jste prostě zapálený milovník veteránů a tím jediným a pravým 

Volkswagenem je pro vás starý Brouk? V každém případě vás čeká 
renovace, která vašemu vybranému kousku vrátí lesk. Jak probíhá?

Text Štěpán Vorlíček

Foto archiv Brouk Servis Olomouc

ůžete si buď koupit už zre-
novovaný automobil, nebo 
se nějakým způsobem do-

stanete k více či méně zachovalému 
(polo)vraku. Než se budete moci usa-
dit do vysněného veterána, který vy-
padá, jako by právě sjel z výrobní lin-
ky, chvíli to trvá. Ale věřte, že tenhle 
proces je pro opravdového milovní-

ka aut to nejzábavnější. Volkswagen 
Brouk Servis v Olomouci se specia-
lizuje na renovace, opravy a  servis 
všech vzduchem chlazených Volks-
wagenů. Zajeli jsme se podívat, co 
všechno to obnáší a jak se při vrace-
ní těchto krasavců do života postu-
puje. Náročný a dlouhý proces popi-
suje Lukáš Dudík, spolumajitel firmy.

M
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2

Demontáž

Stejně důležitá fáze jako poz-
dější složení auta. Automobil se 
rozebere takříkajíc do šroubku. 
Karoserie se oddělí od podvoz-
ku, vyjme se převodovka, motor, 
nápravy... Snažíme se postupo-
vat co nejopatrněji, abychom 
původní díly co nejméně poško-
dili. Důležité je všechno pečlivě 
roztřídit. Některé díly prochá-
zejí přímou renovací v krocích 
pískování – zinkování – lak. Jiné 
díly vyměníme za nové. To pro 
nás nepředstavuje problém, je-
likož součástí našeho servisu je 
i obchod s náhradními díly, no-
vými i použitými.

1

Původní 
auto

Renovace začíná získáním kon-
krétního typu Brouka. Někdy 
auto k renovaci dodá sám zá-
kazník. Umíme však také sehnat 
konkrétní typ vozu podle před-
stav zákazníka, koupit ho a při-
vézt do servisu, který se stane 
na několik měsíců jeho novým 
domovem. Obecně platí: čím 
původnější stav auta bez jaké-
hokoliv zásahu, tím lépe.

» NEJLEPŠÍ JE SEHNAT 

VŮZ V CO MOŽNÁ 

NEJPŮVODNĚJŠÍM 

STAVU. 

Když auto dorazí 
k renovaci, většinou 

na něj není hezký 
pohled.

Začíná se rozebráním 
celého vozu – skutečně 
do posledního šroubku.

52



Kdy a za 
kolik?

Podle Lukáše Dudíka zabere ty-
pická renovace jednoho auta 
zhruba jeden a půl roku. Nejná-
ročnější jsou karosářské práce 
a lakování, v těchto fázích se ně-
kdy auto zdrží skutečně dlouho. 
Cenu renovace nelze dost dob-
ře určit ani odhadnout, neboť je 
skutečně kus od kusu jiná a zá-
leží na typu auta a přáních zá-
kazníka. Jen pro představu: sta-
rého Brouka lze koupit někde 
mezi sedmdesáti a dvěma sty ti-
síci korun, opět podle typu, roku 
výroby a stavu.

3

Broušení 
a pískování

Než se pustíme do karosářských 
prací, je nutné karoserii i pod-
vozek opískovat nebo ručně 
obrou sit až na holý plech. Od-
halíme tak všechna poškozená 
místa a vůz může pokračovat do 
rukou karosáře.

4

Karosařina

Tohle je první velký zásah do pů-
vodního stavu automobilu. Té-
měř vždy se na podvozku mění 
podlahy a prahy na obou stra-
nách. Často také bývá zasaže-
na hlava podvozku, která je však 
součástí šasi. Dalšími problémo-
vými místy Brouka jsou podběhy, 
spodní části dveří a blatníky. Na-
štěstí existuje řada firem, které 
stále vyrábějí náhradní a oprav-
né karosářské díly, takže téměř 
jakýkoliv problém se dá vyřešit. 
Na obrázku jsou vidět vyměně-
né díly (jsou to ty černé). Je po-
třeba dbát na přesnost, aby dve-
ře, blatníky, kapoty a další díly 
správě lícovaly. Pracuje se zvlášť 
na podvozku a zvlášť na odděle-
né karoserii.

Když je auto v hodně 
zbědovaném stavu, 
musejí se některé části 
podvozku a karoserie 
vyměnit.

» NEJVÍC ZABRAT DAJÍ 

KAROSÁŘSKÉ PRÁCE 

A LAKOVÁNÍ. 

TAKÉ NEJDÉLE TRVAJÍ. 

„INVESTICE DO VETERÁNA JE 

MOMENTÁLNĚ JEDNA 

Z NEJVÝHODNĚJŠÍCH 

MOŽNOSTÍ, JAK ZHODNOTIT 

PENÍZE. PRAVDĚPODOBNOST, 

ŽE TOMU BUDE V BUDOUCNU 

JINAK, JE VELMI MALÁ. OPROTI 

DNEŠNÍM VOZŮM JE VĚTŠINA 

VETERÁNŮ UNIKÁT NEJEN 

PO TECHNICKÉ, ALE HLAVNĚ 

PO VIZUÁLNÍ STRÁNCE. 

VETERÁNI MAJÍ DUŠI... NAVÍC 

JE ŘÍDÍTE VLASTNÍMA RUKAMA, 

COŽ LIDI ČÍM DÁL VÍC BAVÍ. 

A S ROSTOUCÍ POPTÁVKOU 

ROSTE I CENA.“

LUKÁŠ DUDÍK
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6

Motor

Pod zadní kapotou se ukrý-
vá vzduchem chlazený čtyřvá-
lec typu boxer. Do starších mo-
delů se dával motor o objemu 
1 200 cm3 s výkonem 30 koní; 
ten se později zvýšil na 34 koň-
ských sil. Zvětšoval se i objem: 
1 300, 1 500 a 1 600 cm3. Při 
kompletní renovaci auta pro-
vádíme také generálku moto-
ru. Ten se opět rozebere do po-
sledního šroubku, všechny díly 
vyčistíme v ultrazvukové myč-
ce a znovu složíme. Standard-
ně měníme hlavy motoru, písty, 
válce a všechna ložiska. Pokud 
je to potřeba, blok motoru pře-
vrtáme a klikovou hřídel pošle-
me na výbrus. Záleží na zákazní-
kovi, jaký motor si představuje. 
Dokážeme zvětšit objem i vý-
kon, například na 1 915 cm3 
a zhruba 170 koní. Právě takový 
agregát pohání našeho závodní-
ho Brouka. Ani to však není nej-
silnější motor, který lze do auta 
dát – naším rekordem je na za-
kázku stavěný motor o objemu 
2 350 cm3.

» DO AUTA LZE NAMONTOVAT

I MOTOR, KTERÝ V NĚM

PŮVODNĚ NEBYL.

TŘEBA O OBJEMU 2,3 LITRU. 

I motor se celý 
rozebere, vyčistí 
a opraví. Lze zvýšit 
jeho objem i výkon.

Chcete některou 
z původních 

barev? Nebo něco 
moderního? Není 

problém.
5

Lakování

Brouk je auto krásných a lad-
ných tvarů a sluší mu jakákoliv 
barva. Jsme schopni sehnat kód 
původní barvy z roku výroby da-
ného modelu, nebo podle přání 
zákazníka auto nalakovat v pod-
statě jakoukoliv barvou. Opět se 
lakuje všechno zvlášť: podvo-
zek, karoserie, blatníky, kapoty, 
dveře. Důležitější než samotné 
lakování je důkladná příprava 
karoserie k lakování. Oblé tvary 
Brouka vyžadují pečlivou a přes-
nou ruku. Lakýrnické práce jsou 
asi nejzdlouhavější fáze reno-
vace. Je nutné dodržovat tech-
nologické přestávky, při nichž 
podklad i samotný lak vyzrávají. 
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7

Montáž

Karoserie i podvozek už jsou na-
lakovány a vše je připraveno na 
konečné sestavení. Samozřej-
mostí je výměna veškerých těs-
nění oken, dveří, kapot, klik, 
madel a podobně. Měníme také 
čepy a klouby náprav, kompletní 
brzdový systém, tlumiče, pouzd-
ra, manžety a lanka plynu, spoj-
ky i topení. Generální opravou 
prochází i celá elektroinstalace, 
která se často mění za novou. 
Převodovku stejně jako motor 
rozebereme, vyčistíme a zreno-
vujeme. Inte riér přečalouníme, 
vybírat lze z široké palety mate-
riálů a barev. V této fázi je opět 
prostor pro indivi duál ní poža-
davky zákazníků: existují různé 
typy a designy určitých dílů. Po-
slední dobou se nejčastěji setká-
váme s požadavkem uvést vůz 
do původního stavu bez jakých-
koliv úprav.

8

Finále

Poslední fází renovace je samot-
né dokončení a uvedení do pro-
vozu. Je potřeba s autem najet 
určitý počet kilometrů a pak zno-
vu udělat servis motoru, seřídit 
řízení a vyladit poslední drob-
nosti. Zajistíme veškeré převo-
dy, dodání SPZ i provedení STK. 
Dáváme si záležet, aby první do-
jem zákazníka z vozu po renova-
ci byl co nejlepší. Pro představu, 
samotné finální čištění a leštění 
vozu zabere přinejmenším den 
práce. Při předání nového maji-
tele seznámíme s pravidly pro-
vozu takového veterána i s tím, 
jakou péči a servis potřebuje. 

Krásný pocit: když se 
dílo podaří, stařeček 
vypadá, jako by zrovna sjel 
z výrobního pásu.

Už se začíná 
rýsovat nový život: 

Brouk už zase 
vypadá jako Brouk.
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Svižně, bezpečně a s potěšením. I ten nejlepší řidič může 
být ještě lepší. 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 také jako instruktor 

kurzů bezpečné jízdy.

2DRŽENÍ VOLANTU

Tři čtvrtě na tři. Tuhle mantru 
už jste nejspíš slyšeli: ruce by 

věnec volantu měly svírat tam, 
kde je na pomyslném ciferníku 

devítka a trojka (ostatně většina 
moderních volantů má na 

vnitřní straně věnce anatomické 
výstupky – a právě tam mají 

spočinout palce). Důvod tohoto 
úchopu je prozaický: získáte tak 
mnohem větší rozsah v ovládání 

vozu. Aniž sundáte ruce z volantu, 
máte k dispozici celou polovinu 

otáčky. Nejlépe tak dokážete 
reagovat na případné krizové 
situace, zároveň auto nejlépe 

„cítíte“, tedy vnímáte signály od 
předních kol. 

1

Drive

TIP

Výškově stavitelné sedačky si 
dávejte spíš níž – samozřejmě tak, 
abyste dobře viděli vpřed. Důvod: 
čím níž sedíte, tím jste blíž těžišti 

vozu. Auto zkrátka řidič vnímá 
zadkem.

SEZENÍ

Hodně individuální věc, pár tipů se 
tu však najde. Ruce i nohy by měly 
být pokrčené – a pozor, u nohou 

to platí pro nejnižší polohu, 
tedy pravá noha musí zůstat 
trochu pokrčená i při nadoraz 

sešlápnutém pedálu brzdy. 
Proč? Kdyby končetiny byly zcela 

natažené, při nárazu do sebe kosti 
zajedou jako madlo deštníku. 

A jak na kombinaci „opěradlo + 
volant“? Když natáhnete ruku 

úplně dopředu, zápěstí by se mělo 
opřít o vršek volantu – právě 

tak dosáhnete pokrčených paží 
a zjistíte i ideální sklon opěradla. 
„Důležité je uvolnění, v sedačce 
bychom se měli cítit příjemně, 

skoro jako na gauči,“ radí Rejlek.

S e zkušeným motoristickým no-
vinářem a  instruktorem bez-

pečné jízdy Jakubem Rejlkem jsme 
připravili nový seriál na téma jak 
ještě lépe a bezpečněji řídit. Zkrát-
ka takovou „vyšší dívčí“ šoférskou. 
Nezapomeneme ani na pár tipů, 
jak si jízdu zpříjemnit a  víc užít. 
V prvním dílu se podíváme na tro-
chu nezbytné teorie.
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HLAVA, RUCE  
A NOHY PRACUJÍ 

SAMOSTATNĚ

Řidičovo tělo by mělo fungovat 
„rozděleně“. Jako když bubeník 
dělá každou končetinou něco 
jiného. „Brzdíte a zároveň se 

vyhýbáte překážce. Běžný řidič 
dokáže intenzivně brzdit, pak 

má však problém, aby ruce točily 
volantem. A když začne otáčet 

koly, povolí brzdu. Lidé tak 
vlastně nedovedou plně využívat 
ABS. A k tomu byste měli ještě 
podřazovat… Tohle ale nepřijde 

samo, je nutno to cíleně trénovat.“

6
POZNEJTE SVÉ AUTO

Měli bychom znát stroj, s nímž 
jedeme. Jak zatáčí, jak brzdí, 
kdy má nejvíc výkonu. Nebo 

jak točit motor při předjíždění: 
„Když mám například vznětový 
motor, který táhne mezi dvěma 

a třemi tisíci otáček, nemá 
cenu točit ho výš. Naopak řada 
benzinových agregátů dosahuje 

maxima točivého momentu často 
až nad čtyři i pět tisíc otáček,“ 

říká šéfredaktor časopisu Faster. 
Vyplatí se proto podívat se do 

příručky na grafy s křivkami 
ukazujícími průběh výkonu 

a točivého momentu.

4

BUĎTE NA AUTO HODNÍ

Neubližujte mu, ono se vám 
odvděčí dobrou a dlouhou službou. 

„Nechte vůz prohřát. A nejde 
jen o chladicí kapalinu. Většina 

lidí ví nebo tuší, že by měla 
mít devadesát stupňů. To však 
neznamená, že auto je ohřáté. 

Podobně je potřeba nechat ohřát 
olej v motoru i převodovce a těm 
to trvá mnohem déle než chladicí 

kapalině,“ vysvětluje Rejlek.

5

3
TIP

Ideální provozní teplota chladicí 
kapaliny je 90 °C, u motorového 

oleje to je 100 až 110 °C a u oleje 
v převodovce asi 80 °C.

» TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRO 

ZVLÁDÁNÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ 

ZA VOLANTEM JE POHODA, 

UVOLNĚNOST A KLID.

OBLEČENÍ

Pohříchu podceňovaná záležitost. 
„Když mi přijdou lidi na kurz, 
všímám si, co mají na sobě. 

Především sleduji boty: dámy na 
podpatcích, pánové ve sportovní 

obuvi s tlustou podrážkou. Ale 
to je špatně. Opět jde o vnímání 

a přesné ovládání auta. Čím 
menší vrstva mezi chodidlem 
a pedálem, tím dřív poznáte, 
že se třeba blokují kola, lépe 

můžete dávkovat plyn,“ popisuje 
instruktor bezpečné jízdy 

a dodává, že totéž platí i pro 
zbytek oblečení. „Stojí za to vzít si 
na řízení něco pohodlného a třeba 

tu kravatu si uvázat až v cíli 
obchodní cesty. Přinejmenším 
nějaké ty mokasíny a baleríny 

v kufru bychom však měli v autě 
mít všichni,“ říká Jakub Rejlek.
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PIKES PEAK

Se dvěma motory  
do mraků.

Oblaka prachu, levá střídá pravou, obrovská nadmořská výška, v níž se zadýchávají 
lidé i motory. To je jeden z nejslavnějších závodů světa, Pikes Peak. Mistři volantu 

a brutální stroje, mezi které patřil i jeden opravdu nevšední Golf.

Text Štěpán Vorlíček 

Foto Volkswagen AG

osmdesátých letech byl Pikes Peak 
International Hill Climb druhým 
domovem soutěžních vozů sku-

piny B – přeplňovaných monster světo-
vých rallye. A  Volkswagen Motorsport 
dobře věděl, že k dobytí jeho první příč-
ky bude právě takovou – a pořádně divo-
kou – bestii potřebovat. Hvězda týmu, ra-
llye jezdec Klaus-Joachim „Jochi“ Kleint 
skončil v roce 1985 třetí a o rok později 
čtvrtý. Tehdy padlo rozhodnutí zaútočit 
na nejvyšší pozici.

Být dobrý nestačí
V té době se ještě jezdilo na šotolině, což 
znamenalo jediné: klíčovým faktorem 
byla trakce. Kvůli velké nadmořské výšce 

navíc motory významně ztrácely na výko-
nu. „Prostě to muselo být něco výjimeč-
ného,“ odpovídá vídeňský konstruktér 
a otec Golfu Pikes Peak Kurt Bergmann 
na otázku, proč padla volba na dvoumo-
torový závodní vůz. „Když máte držet 
tempo s  Walterem Röhrlem, být dobrý 
nestačí,“ usmívá se.

Použitím dvou motorů tým zabil dvě 
mouchy jednou ranou: auto mělo k dis-
pozici dvojnásobný výkon, k tomu pohon 
všech kol, který je v rallyovém typu zá-
vodu velice výhodný, a nádavkem i ideál-
ní rozložení hmotnosti 50 : 50. Díky speci-
álnímu způsobu uchycení obou agregátů 
navíc kleslo těžiště celého auta, což se 
pozitivně projevilo na dynamice.

Dva kohouti...
„Celý ten koncept byl naprosto fascinují-
cí. Kdo kdy měl v autě dva motory? A pak 
ta atmosféra, rozmanitost strojů i jezd-
ců – Pikes Peak je neuvěřitelný zážitek. 
A účastnit se toho závodu je velká čest. 
I když jsem nakonec vítězství nedo sáhl, 
ty tři starty patří mezi nejsilnější mo-
menty mé kariéry,“ vypráví Jochi Kleint 
a dodává, že je dodnes velmi pyšný na ti-
tul Nováček roku, který získal v roce 1985.

Závod na jezdce i automobil klade ob-
rovské nároky. Oba musí být v extrém-

Über-Golf

Při svém pokusu o Pikes Peak 
v roce 1987 se Volks wagen roz-
hodl: musí to být bestie. Kon-
struktér Kurt Bergmann vzal Golf 
druhé generace a vybavil ho dvě-
ma 16ventilovými motory z ver-
ze GTI, které naladil na maximál-
ní možný výkon 240 kW. Celkový 
výkon tak přesahoval 650 koní. 
Každý z motorů měl vlastní pře-
vodovku, proto byly také namís-
to příčného uložení namontová-
ny podélně. Jednotlivé stupně 
se řadily ve společné kulise řa-
zení a pilot mohl volit mezi po-
honem přední, zadní, nebo obou 
náprav. Přes tunu vážící vůz tato 
sestava katapultovala na stovku 
za 3,4 sekundy. Bergmann spe-
ciál sestrojil ve své vídeňské díl-
ně za šest měsíců.

V
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Pikes Peak 
International Hill 

Climb

Nejslavnější závod do vrchu na 
horu Pikes Peak v Coloradu. 
Druhý nejstarší motoristický 

závod v USA. Jezdí se od roku 
1916 jen s několika vynecha-
nými ročníky. Od roku 2011 je 

trať celá vyasfaltovaná.

Počet zatáček: 156

Start závodu: v 2 800 m n. m.

Cíl závodu: v 4 300 m n. m.

Délka trati: téměř 20 km

Průměrné stoupání: 7 %

ně dobré kondici – dýchat ve 4 300 me-
trech nad mořem dá pěkně zabrat. Piloti 
navíc před závodem nemohli na trati tré-
novat. To šlo jen během tří oficiálních 
tréninkových dnů, kdy byla hora rozděle-
na do tří sekcí a na každé z nich trénova-
la část startovního pole. A nebylo možné 
si vybrat na které.

„Musel jsem se opravdu soustředit, aby 
oba motory pracovaly synchronně. Fungo-
valy dobře, když jsem ale podřadil, jejich 
zatížení se vždycky změnilo. Když jsem 
pak znovu přidával plyn, měl každý motor 
jinou rychlost. Náročné a jiné než obvykle 
bylo i vyrovnávání vozu do přímého smě-
ru na výjezdu ze zatáček. S tímhle autem 
jsem musel pořád dávat pozor na spoustu 
různých věcí,“ vzpomíná Kleint.

Přetrénovat si kloub
A pak přišel samotný závod. Pro Klein-
ta a jeho tým to vypadalo hodně slibně, 
vždyť během tréninkových jízd dosáh-
li čtvrtého nejrychlejšího času – pouze 
s jedním pracujícím motorem! „V samot-
ném závodě jsem byl druhý, s minimální 
ztrátou na Waltera Röhrla,“ dodává Kleint. 

A  pak se to stalo. Malá, neznatel-
ná a přehlédnutá prasklina na kulovém 
kloubu vznikla nejspíš během předcho-
zích tréninkových jízd. Tři zatáčky a dvě 
stě metrů před cílem – prásk a  adieu. 
Bylo příliš nebezpečné pokračovat.

„I tak to byl skvělý čas,“ uzavírá Berg-
mann. „Udělali jsme všechno, co jsme 
mohli. A do popředí světového zájmu jsme 
vletěli rychlostí 188 km/h do kopce.“

» TENHLE ZÁVOD DO MRAKŮ

JE NESKUTEČNÁ VÝZVA 

A NENÍ SROVNATELNÝ S ŽÁDNÝM

JINÝM ZÁVODEM NA SVĚTĚ.
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»POKUD SE DNEŠNÍ TRAŤ OD NAŠICH DOB PŘÍLIŠ NEZMĚNILA, DODNES 

BYCH JÍ VĚTŠINU UMĚL NAZPAMĚŤ. MOHL BYCH TAM JET SE ZAVŘENÝMA 

OČIMA. V KOKPITU JSEM TOTIŽ BYL SÁM, BEZ NAVIGÁTORA, A TAK JSEM SI 

NAHRÁL POZNÁMKY NA KAZETU, KDYŽ JSEM SI TRAŤ PROHLÍŽEL 

V CIVILNÍM AUTĚ, KTERÉ JSEM SI V AMERICE PŮJČIL. A DOLE JSEM SI PAK 

NAMLUVIL RYCHLEJŠÍ VERZI, KTERÁ ODPOVÍDALA ZÁVODNÍMU TEMPU. 

TAK JSEM SE TRAŤ UČIL. KAZEŤÁK JSEM MĚL PŘI ŘÍZENÍ POVĚŠENÝ NA 

KRKU. MUSEL JSEM DOCELA KŘIČET, ALE FUNGOVALO TO.«

JOCHI KLEINT

„Na trati jsou místa, kde jedete 
v podstatě naslepo. Hřebeny, slunce, 
zatáčky, do nichž nevidíte – kdo není 
dokonale připraven, ztratí spoustu 
času. Na každý kousek trati se 
musíte maximálně soustředit,“ říká 
Jochi Kleint.
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Bike polo vynalezl v Irsku 
v roce 1891 vysloužilý cyklista 
Richard J. Mecredy, vydavatel 
časopisu The Irish Cyclist.

1
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DO TĚLA

Kolo pólo  
a pěstní míč.
Jaro je tu, takže můžeme konečně opustit haly a zase 
se vrhnout do sportování venku. Chtěli byste kromě 

fotbalu, volejbalu nebo horských kol zkusit něco jiného? 
Potrhlejšího? Netradičního? Přinášíme pár tipů na méně 

známé hry a sporty, které stojí za pokus.

Text Štěpán Vorlíček

Foto Profimedia, Shutterstock, archiv
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Bike polo
Možná si vzpomenete na slav-
né bratry Pospíšily a  jejich fe-

nomenální úspěchy v kolové, tedy sá-
lovém fotbalu na kolech. A tohle pólo 
je podobné: místo na koni se jezdí na 
kole (které má kratší rozvor kvůli lepší 
manévrovatelnosti) a hokejbalový mí-
ček se pomocí speciální palice – tu si 
čeští hráči donedávna vyráběli z  vo-
dovodní trubky nebo lyžařské hůlky – 
tříčlenná družstva snaží dostat do sou-
peřovy branky. Důležité je nešlápnout 
na zem: když se to stane, musí hráč za-
jet zpět na svou polovinu hřiště, a je tak 
na chvíli mimo hru. Městský sport, kte-
rý provozují v pražské Krči nebo třeba 
v Pardubicích, se původně hrál na trá-
vě a v roce 1908 byl jako ukázkový do-
konce na olympiádě. Na tvrdý povrch 
ho prý na přelomu tisíciletí přenes-
li v Seattlu poslíčci, kteří si jím kráti-
li pauzy.

1 2 3Tchoukball
Tahle míčová hra vznikla v  se-
dmdesátých letech ve Švýcarsku 

jako alternativa klasických sportů typu 
házená či basketbal, při nichž jsou hrá-
či často v  tvrdém kontaktu a  nezříd-
ka dochází ke zraněním. Směs házené, 
volejbalu a baskické peloty je vymyšle-
ná jako bezkontaktní sport, který je ale 
stejně dynamický a rychlý jako tradiční 
hry. Pravidla zakazují chytání přihrávek 
protivníka. Přesto tu ale je klasická kon-
cepce útočícího a  bránícího družstva. 
Charakteristickým prvkem jsou dvě na-
kloněné trampolínky na koncích hřiště. 
Ty slouží k odrážení míče – cílem je, aby 
útočící tým vystřelil a o trampolínku od-
razil míč tak, aby dopadl zpět do hřiště 
a nebyl zachycen bránícím týmem. Když 
se to podaří, získává útočící strana bod. 
Pokud ale obránci míč zachytí, okamžitě 
se stávají útočníky. Zárukou rychlé hry 
je pak to, že oba týmy mohou útočit na 
kteroukoliv z trampolínek.

Ultimate frisbee
Pokud tuhle oblíbenou létají-
cí placku používáte jen jako kra-

tochvíli na zahradě nebo u vody, pak 
vězte, že se jedná o plnohodnotný a do-
spělý týmový sport, který se ve světě 
těší velké popularitě. Hraje se od roku 
1968. Proti sobě stojí dva sedmičlen-
né týmy, hřiště má rozměry 100 krát 
37 metrů a na jeho kratších stranách je 
18metrová koncová zóna. Cílem hry je 
právě v této koncové zóně chytit disk 
a tím skórovat. S diskem se nesmí cho-
dit ani běhat, lze jen přihrávat. Prá-
vě díky tomu se jedná o bezkontaktní 
sport vhodný i pro smíšené týmy. Pozo-
ruhodné je, že ani v soutěžních kláních 
nefiguruje rozhodčí. Pravidla si hlídají 
sami hráči podle zásad fair play.

» NOVÉ SPORTY

VZNIKAJÍ POŘÁD 

A JSOU ČÍM DÁL TÍM 

VYNALÉZAVĚJŠÍ. 

3

2
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Létající 
tuňáci

Co takhle ještě větší úlet: házení 
tuňákem. Oblíbenou kratochvílí 
v australském rybářském měs-
tě Port Lincoln je festival Tuna-
rama oslavující rybu, na jejíž lov 
se místní specializují. Soutěž 
vznikla v roce 1979, když pořa-
datelé festivalu vymýšleli, čím 
by se akce dala ozvláštnit. In-
spirací byl způsob, jakým se ryby 
přemisťovaly z lodí na náklaďáky 
na břehu. Soutěžně se hází asi 
osmikilovými rybami (kromě fi-
nále jsou dnes gumové), techni-
ka je podobná atletickému hodu 
kladivem a světový rekord činí 
37,23 metru.

KanJam
Hra s  létajícím talířem vznik-
la spontánně v  Buffalu ve stá-

tě New York, když se partička kamará-
dů potloukala městem a házela frisbee 
do popelnic. Začátkem osmdesátých let 
se hře dostalo pravidel i pojmenování 
Garbage Can Frisbee. V polovině let de-
vadesátých si dva kamarádi z této party 
založili firmu Kan Jam, později psanou 
bez mezery. Získali patent a  sety za-
čali prodávat v roce 2005. A jak se hra 
dvoučlenných týmů hraje? Cílem je ho-
dit talíř do soupeřova „koše“ buď pří-
mo, nebo s přispěním spoluhráče, kte-
rý může frisbee tečovat. Hra je vhodná 
skutečně pro každého. Základní vzdá-
lenost košů je patnáct metrů, lze ji ale 
zkracovat a  tím hru přizpůsobit i dě-
tem. Prodávají se i svítící sady pro hra-
ní potmě. 

Spikeball
Nebo také roundnet, což je obec-
né označení tohoto sportu, za-

tímco Spikeball je americká znač-
ka prodávající vybavení. Tuhle hru už 
jste dost možná viděli někde na louce 
nebo pláži. Hraje se dva na dva, upro-
střed stojí malá kulatá síť-trampolína. 
Podává se dlaní stejně jako ve volejbale 
odrazem o síť na hráče stojícího napro-
ti. Pak se pozice hráčů ruší a každý se 
může pohybovat kdekoliv kolem sítě. 
Každý tým má k  dispozici maximál-
ně tři údery (spoluhráči si mohou při-
hrávat), než míč odpálí na síť tak, aby 
ho soupeř nedokázal zpracovat. Výmě-
na končí, když míč spadne na rám sítě, 
na zem, nebo se dvakrát po sobě do-
tkne sítě. Celé to zní mnohem složitě-
ji, než to ve skutečnosti je. Stačí pár mi-
nut a výměn a už za chvíli se budete 
královsky bavit. A pokud vás to chytne, 
jsou k dispozici oficiální pravidla, pra-
videlné tréninky, utkání a turnaje.

Faustball
Tak se jmenuje německy, anglicky 
se mu říká fistball – tedy míč od-

bíjený pěstí – a jde o neolympijský sport 
podobný volejbalu. Zajímavé je, že jde 
o jeden z nejstarších sportů vůbec: prv-
ní zmínky pocházejí ze třetího století od 
Římanů. První pravidla vznikla v roce 
1555 a od roku 1893 se v Německu hra-
jí organizované oficiální soutěže. Hra je 
tam nesmírně populární, věnují se jí ti-
síce lidí od 1. a 2. Bundesligy po regio-
nální soutěže. Ani u nás nejde o novin-
ku, hra se tu praktikovala už za první 
republiky, ve třicátých letech se dokon-
ce hrála liga. Hráči odbíjejí míč na sou-
peřovu polovinu pouze pěstí nebo před-
loktím, podobně jako ve volejbalu jsou 
povoleny tři doteky. S nohejbalem je pak 
společné to, že se míč může mezi na-
hrávkami jednou dotknout země. Podá-
vá tým, který v předešlé výměně udělal 
chybu, a jeden hráč při výměně smí za-
hrát pouze jednou. Hraje se přes pásku.

5

6

65



Romantický zámecký park s vilou 
Rusalka, kde skladatel pobýval, 
a s dvěma jezírky, z nichž jedno 

se stalo inspirací pro jeho 
světoznámou operu Rusalka.

» VE VYSOKÉ U PŘÍBRAMĚ 

NAŠEL ANTONÍN DVOŘÁK 

SVŮJ DRUHÝ DOMOV.
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ntonín Dvořák si romantický ang-
lický lesopark s novorenesančním 
zámečkem oblíbil už při své prv-

ní návštěvě v roce 1877. To ho sem po-
zval s manželkou na svatbu jeho nastáva-
jící švagr hrabě Václav Kounic. Jeho žena 
Josefina byla totiž starší sestrou skladate-
lovy choti Anny. 

Od té doby sem Dvořák jezdíval stále 
častěji, až se o sedm let později roz hodl 
od svého švagra koupit bývalý špýchar 
nedaleko zámku a nechal ho přestavět na 
rodinný dům. Tady rád zahradničil, cho-
val holuby, ale především díky inspirují-
címu prostředí pilně skládal. Letní prázd-
niny zde pravidelně trávil s rodinou až do 
své smrti roku 1904.

V  současnosti slouží zámeček jako 
muzeum, které připomíná kromě Dvo-
řákova života, díla a jeho zdejšího poby-

tu i  osobnost hraběte Václava Kounice 
a jeho manželky Josefiny (rozené Čermá-
kové), významné pražské herečky. Najde-
me zde také makety scén z premiér vy-
braných oper a kostýmy hlavních postav 
opery Rusalka. Nachází se tu i koncertní 
sál, knihovna a galerie.

Na procházce rozlehlým parkem na-
razíme kromě Dvořákovy vily i na Rusal-
čino jezírko. Tady se totiž údajně sklada-
tel poprvé inspiroval pro operu Rusalka. 
Hned u vstupu do parku stojí zahradní 
domek s pamětní deskou, která připomí-
ná pobyt básníka Josefa Václava Sládka 
v letech 1897 a 1898.

V roce 2009 získal unikátní areál ve 
Vysoké u Příbramě v souvislosti s Dvořá-
kovým pobytem a jeho světově oceňova-
nou tvorbou titul Evropské dědictví (Eu-
ropean Heritage Label). 

A

PŘI CESTĚ

Rusalka se narodila 
u Příbrami.

Někdy stačí po cestě uhnout z hlavního tahu, udělat si desetiminutovou 
zajížďku a narazíte na zajímavá místa, kam byste se jen tak na výlet nevydali. 

V našem novém seriálu napoprvé odbočíme ze Strakonické do Dvořákovy 
Vysoké u Příbramě.

Text Jarmila Kultová   

Foto Profimedia, Shutterstock

Památník Vojna

Jihovýchodně od Příbrami pod 
vrchem Vojna vybudovali ně-
mečtí váleční zajatci stejno-
jmenný pracovní tábor. Později 
tu byli vězněni odpůrci komuni-
stického režimu, kteří pracova-
li v uranových dolech. Na jejich 
počest vznikl památník obětem 
komunismu.

Svatá Hora

Mariánské poutní místo s ba-
rokním areálem a s kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie bývá 
každoročně na jaře místem, kde 
se pořádají koncerty Hudební-
ho festivalu Antonína Dvořáka. 
Před třemi lety prošel areál roz-
sáhlou rekonstrukcí.
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DAS  
WELTAUTO

Pohlídáno  
za vás.

Nákup auta z druhé ruky s sebou může nést určitá rizika. Nechvalně 
proslulý přetočený tachometr je jen špičkou ledovce. Auto může být 

bourané, nebo dokonce kradené. V Das WeltAuto tahle skrytá nebezpečí 
hlídáme za vás. Přesto je dobré vědět, jakou kontrolou vůz projde, než 

vám začne říkat pane. Na co si tedy všichni musíme dát  
při výběru ojetého vozu pozor?

Chci si koupit ojetý vůz. Čím mám začít? 
Začněte výběrem spolehlivého obchod-
ního partnera. Vycházejte ze zkušenos-
tí svých přátel a známých nebo z veřej-
ných referencí, které můžete dohledat 
na internetu. Vybírejte i s ohledem na to, 
abyste se měli kam obrátit v případě, že 
s pořízeným vozem nastanou nějaké po-
tíže. Mezi spolehlivé obchodní partnery 
patří zejména importéři nových vozů se 
svými značkovými programy pro prodej 
ojetých vozů. Jedním takovým je i pro-
gram Das WeltAuto.

Co mám u ojetého vozu kontrolovat? 
Jako první se zaměřte na prověření všech 
dokladů k vozidlu. Nechte si je předložit 
a porovnejte je se skutečností. Především 
překontrolujte tzv. identifikátory, zejmé-
na VIN kód, který je zpravidla vyražený 
na štítku trvale připevněném ke karoserii 
vozu nebo do karoserie samotné. U auto-
mobilů vyrobených do září 2001 ověřte 
i číslo motoru (u mladších vozidel už se 
neuvádí). Pokud má vůz i další identifi-
kátory, třeba číslovaná skla, prověřte i je. 
Nezapomeňte se podívat, zda automobil 
prošel technickou kontrolou a měřením 
emisí a kdy je její další termín.

Na co si mám dát ještě pozor? 
Rizik spojených s  koupí ojetého vozu 
může být celá řada. Mezi ta nejčastější 
patří stočený tachometr, nepravdivé in-
formace o technickém stavu (vůz mohl 
být třeba bouraný), na auto se mohou 
vztahovat práva třetích osob, nebo může 
být dokonce kradené. 

Prodejci vozů v programu Das Welt-
Auto dokážou díky interním systémům 
koncernu Volkswagen a  spolupráci se 
společností Cebia tato rizika eliminovat. 
Pokud by i přes všechna pečlivá prově-
ření došlo k nějakému problému, máte 
se kam obrátit se svou reklamací. Jestliže 
se i tak rozhodnete koupit vůz v běžném 
neznačkovém bazaru nebo od soukromé 
osoby na inzerát, doporučujeme vám vy-
užít placenou službu společnosti Cebia 
na prověření vozu. 

Jak nekoupit vůz, na který se vztahují 
práva třetích osob? 
Ojeté vozy mohou být například předmě-
tem zástavy (viz box) nebo pořízená na 
leasing. Abyste se nestali obětí leasingo-
vého podvodu, je dobré si předem zjistit, 
jestli na vybraný vůz nejsou žádná prá-
va cizích osob vázána. Zda je vozidlo 

Co znamená...

... zástavní právo? 
Zástavní právo představuje způ-
sob zajištění dluhu pro případ, 
že dlužník nebude dluh řádně 
splácet. Dává věřiteli možnost 
zpeněžit předmět zástavy a zís-
kat tak výtěžek k pokrytí dluž-
né částky. 

... zajišťovací převod práva? 
Zajišťovací převod práva je mož-
nost převedení vlastnictví před-
mětu, který je splácen dlužní-
kem formou úvěru, z dlužníka 
ve prospěch věřitele. Věřitel 
může tímto způsobem zajistit 
předmět financování pro jeho 
následný prodej a pokrýt tak 
případné nesplněné závazky 
dlužníka.
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» V DAS WELTAUTO ZA VÁS 

PRODEJCI PROVĚŘÍ HISTORII 

A PŮVOD VOZŮ.
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pořízeno na leasing, snadno zjistíte 
z technického průkazu. Na některá prá-
va však přijde pouze odborník. Při kou-
pi vozu přes inzerát se proto nikdy zcela 
nevyvarujete rizika. U vozů prodávaných 
v síti Das WeltAuto za vás prověří jejich 
historii a původ prodejci, a proto nejste 
tomuto riziku vystaveni. 

Jak nekoupit kradený vůz? 
Bez odborníků a specializovaných agen-
tur se při koupi vozu přes inzerát tohoto 
rizika nikdy zcela nevyvarujete. Vždy se 
však vyplatí zjistit, odkud vozidlo pochá-
zí, tedy ověřit původ automobilu. Pokud 
je vůz individuálně dovezený z  ciziny, 

snižuje se možnost určit jeho skutečnou 
historii. To bývá mimochodem často dů-
vodem, proč se vozidlo vyváží a neprodá-
vá se přímo v zemi svého původu, kde by 
za něj prodávající vzhledem k jeho stavu 
a historii získal mnohem nižší částku. Sa-
mozřejmě ne všechny vozy dovezené ze 
zahraničí musí být kradené, avšak prav-
děpodobnost toho, že jde o původně na-
bourané vozidlo nebo vozidlo odcizené 
původnímu majiteli, je zde mnohem vyš-
ší. Proto je vhodnější kupovat ojeté vozy, 
které byly jako nové prodány v České re-
publice a  jejichž původ snadno zjistíte 
z technického průkazu nebo pomocí pla-
cených služeb.

Jak poznat, že byl 
vůz bouraný?

Pečlivě sledujte místa, která 
často podléhají korozi, což jsou 
zejména prahy, blatníky, páté 
dveře apod. Nebojte se při tom 
použít trochu síly, protože ně-
kdy jsou inkriminovaná místa 
opravena nepříliš pečlivě a je jen 
otázkou času, kdy se problém 
objeví znovu. Zbystřete, pokud 
jsou často korodující části pře-
kryté čerstvým nátěrem nebo 
plastovými lemy. Sledujte spá-
ry mezi jednotlivými kompo-
nenty na karoserii, mnohé pro-
zradí i odstíny laku. 

Využít můžete i služeb odbor-
ných firem, které se zabývají 
kontrolou vozů, třeba měřením 
síly laku na vozech speciálním 
diagnostickým přístrojem. Díky 
moderním technologiím jsou 
tito odborníci schopni odhalit 
bouraný vůz i v případech, kdy 
laik nemá šanci.
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FINANCIAL 
SERVICES

Na jaře pošlete 
úroky k ledu.

Vybrané modely vozů Volkswagen si nyní můžete pořídit na úvěr s velmi 
zajímavou úrokovou sazbou. Třeba při běžné akontaci 30 % činí „jarní“ 

úroková sazba 3,59 %.

ěhem jarních měsíců tradičně 
stoupá poptávka po nových vo-
zech. Lidé si plánují dovolenou 

nebo cesty do zahraničí a chtějí mít jis-
totu, že je auto doveze bezpečně k cíli. 
Letos vám s  rozhodnutím, zda a  který 
model si pořídit, pomůže třeba nabíd-
ka od Volkswagen Financial Services. 
Při koupi nového vozu na úvěr totiž mů-
žete získat úrokovou sazbu, kterou zná-
te z nabídky hypoték.

Podívejme se na běžný příklad finan-
cování nákupu vozu. Při akontaci 30 % 
a délce splácení od 12 do 48 měsíců činí 
úroková sazba 3,59 %. Kdo složí záloho-
vou platbu ve výši 50 %, získá při stejné 
délce splácení dokonce úrokovou sazbu 
2,9 %! A sazby mohou klesat ještě níž až 
pod jedno procento. Celou nabídku na-
jdete podrobně rozepsanou v tabulce.

Akce platí až do odvolání pro mode-
ly vyšší třídy nových vozů Volks wagen. 
Nevztahuje se tedy na modely up!, Polo 
a  Golf. Nepropásněte období, kdy jsou 
u Volkswagenu sazby u ledu!

B

Doba splácení 
(v měsících) 

Splátka předem (v %)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

12 4,99 4,59 3,99 3,59 3,59 2,99 2,99 0,99

24 4,99 4,59 3,99 3,59 3,59 2,99 2,99 1,99

36 4,99 4,59 3,99 3,59 3,59 2,99 2,99 2,99

48 4,99 4,59 3,99 3,59 3,59 2,99 2,99 2,99

60 4,99 4,99 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

72 4,99 4,99 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

» JE ČAS NA JARNÍ 

VÝLET K VAŠEMU 

AUTORIZOVANÉMU 

PRODEJCI. 

Přehled úrokových sazeb v závislosti na výši splátky předem a době splácení.
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Pozor, parkuje samo. Ve společnosti Valeo vyvíjejí 
systém, který vaše auto zaparkuje, a vy v něm 
přitom ani nemusíte sedět.

Asistent 

P okud má vůz automatickou (plně 
robotickou) převodovku, naše sys-

témy už člověka nepotřebují. Dokáže-
me ovládat směr jízdy, její rychlost 
i zatáčení,“ říká Miloš Holec ze spo-
lečnosti Valeo, která tyto systémy vy-
víjí pro většinu velkých automobi-
lek a je jedním ze tří jejich největších 
světových dodavatelů. A je tu i česká 
stopa: firma má výzkumné a vývojo-
vé centrum v pražských Strašnicích, 
kde vznikají parkovací systémy také 
pro Volkswagen.

Dvanáct ultra uší
Jak to funguje v praxi? „Vůz je kolem 
dokola osázený ultrazvukovými sen-
zory, které si prohlížejí prostor kolem 
sebe. Většinou jich bývá dvanáct. Zá-
kladním předpokladem pro správnou 
funkci systému je pomalá jízda ko-
lem zaparkovaných aut. Dva přední 
boční senzory jsou odlišné od ostat-
ních, mají větší dosah a  vyhledáva-
jí volné místo. Rozpoznají třeba, zda 
za volným prostorem není zeď, která 
by zaparkování bránila. Jakmile sys-
tém rozpozná dostatečně velké mís-
to – funguje to při podélném i příč-
ném parkování –, nabídne je řidiči. 
Ten, pokud mu místo vyhovuje, za-
brzdí, zařadí zpátečku a  vše ostatní 

nechá na automobilu, který komplet-
ně ovládá řídicí jednotka parkovacího 
systému. První tah je vždy vzad (proto 
systém řidiče vždy nechá, aby parko-
vací místo zhruba o dva metry přejel): 
zajede na místo, zařadí směr vpřed 
a auto srovná,“ popisuje Holec.

Počet tahů dopředu–dozadu zá-
visí na rozměrech parkovacího mís-
ta i konkrétního auta. Automobilky si 
maximální počet tahů většinou sta-
novují, bývá to pět až sedm. Vůz na-
víc potřebný počet tahů ví předem, 
vše si bleskově počítá už při „prohlí-
žení“ prostoru – a pokud by na maxi-
mální počet tahů nedokázal zaparko-
vat, místo ani nenabídne.

Neviditelná ovce
K parkování se v tomto případě po-
užívá ultrazvuková technologie. „Sys-
témy postavené na spolupráci kamer 
a ultrazvuku vyvíjíme také. Jedná se 
o  ještě vyšší stupeň, kdy automobil 
umí zaparkovat mezi čáry na vozov-
ce, která je jinak zcela prázdná. Kom-
binují se přitom vstupy od ultrazvu-
kových senzorů i  kamer,“ doplňuje 
projektový manažer.

A jak funguje samotné zpracování 
signálu? Senzor je zařízení „dva v jed-
nom“: vysílač i přijímač. Jeden sen-

Foto Valeo
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» PARKOVÁNÍ UŽ VÁS 

NEMUSÍ STÁT ANI 

ČAS, ANI NERVY. 

nažer funkci, která se hodí například 
při parkování v úzké domácí garáži 
nebo v situacích, kdy na parkovišti 
přijdete k autu, u něhož jiný řidič za-
parkoval tak blízko, že do svého ani 
nenasednete. Prostě si s ním vyjede-
te ven dálkově.

Závěrem se Miloš Holec dívá 
i do budoucnosti této dnes už cel-
kem standardní výbavy automobilů: 
„Pracujeme na prototypech s funk-
cí Home Parking. Přijedete se svým 
novým autem poprvé k sobě na po-
zemek a naučíte ho, kudy zajet do 
garáže. A  auto už to příště bude 
umět. U vrat z něj vystoupíte a ode-
šlete ho, aby se samo zaparkovalo. 
Samozřejmě pořád sleduje dění ko-
lem sebe, aby třeba nepřejelo psa. 
Navíc dnes se počítá i s úhybnými 
manévry do patnácti stupňů. Do-
mníváme se, že tato funkce se do 
prodeje dostane do pár let.“

zor odvysílá krátký puls a ostatní v tu 
chvíli „poslouchají“ – jsou na příjmu. 
Počítač měří čas od vyslání vlny do 
jejího přijetí, čímž zjistí vzdálenost. 
A jelikož senzorů je víc a systém zná 
jejich přesnou polohu na automobilu, 
triangulací si spočítá, odkud se vlna 
odrazila. Senzory se ve vysílání stří-
dají, „rotují“ kolem nárazníku a tím si 
systém poskládá „obrázek“ o okolním 
prostoru. V novějších generacích už 
vysílají dva senzory zároveň na dvou 
frekvencích.

Během vývoje parkovacích systé-
mů inženýři narážejí na celou řadu 
zádrhelů, s nimiž se musejí vypořá-
dat. „Fyzika platí vždy a všude. Žije-
me ve světě plném různých materiá-
lů, z nichž mnohé ultrazvukové vlny 
špatně odrážejí, případně je zce-
la pohlcují: například vlněný svetr 
nebo ovce sama o sobě. Takové ma-
teriály buď vůbec nevidíme, nebo 

velmi špatně, a účinný dosah senzo-
rů dramaticky klesá, mnohdy i řádo-
vě. Potíže nastávají rovněž při hus-
tém dešti a sněžení. Auto špatně vidí 
i  velmi řídký plot z  tenkých drátů 
nebo křoví bez listí a podobně,“ vy-
světluje Holec.

Hybaj do garáže!
Dalším vývojovým stupněm parkova-
cích systémů je to, že řidič ani nemu-
sí sedět v autě. Pomocí spárovaného 
telefonu může přes bluetooth ovládat 
auto zvenčí. „Protože zcela autonom-
ní jízdu legislativa ještě nepovoluje, 
musí parkování ovládat člověk: buď 
uvnitř auta drží zmáčknuté tlačítko, 
nebo krouží prstem po displeji telefo-
nu venku. V obou případech musí člo-
věk dávat stroji jasně najevo, že o ma-
névr má zájem – jakmile po displeji 
prstem kroužit přestane, musí auto do 
sto milisekund zastavit,“ popisuje ma-

Auto přesně ví, kde se co šustne. 
V prostoru se totiž samo orientuje 
„sluchem“. Používá k tomu zpravidla 
dvanáct ultrazvukových senzorů.

75



LAHŮDKY 
S SEBOU

Suvenýry  
z kuchyně.

Dobrá restaurace připravuje nejen vynikající pokrmy 
z kvalitních místních surovin, ale nabízí i něco výjimečného – 

harmonii chutí podávaných jídel. A tak možná přišli 
vynalézaví restauratéři na nápad vyrábět si některé vlastní 

produkty. Kdo z hostů by si je nechtěl odvézt domů, když jsou 
tak výtečné! Na cestách chceme obvykle poznat i místní život 

a zvyky. A to jde nejlépe v hospůdkách či restauracích, když 
vám na talíři leží některá z lokálních specialit, které stejně 

připravovali už předkové současných kuchařů. 

Text Jarmila Kultová 

Foto archiv restaurací

Od sirupů k vlastnímu krámku
Rodinný hotel Nebespán v Kašperských 
Horách kromě lyžařských podmínek na 
Šumavě sází také na výbornou gastrono-
mii. Tým francouzských kuchařů se sou-
středí na denní a večerní menu, zatímco 
cukrářka Jana tvoří neobyčejné dezerty 
a výbornou kávu.

Nejen bez vlastních zákusků, ale 
ani bez vlastních dochucovadel se dnes 
již v  restauraci ani kavárně neobejdou. 
Na jídelním či nápojovém lístku nabízejí 
některé z nich, které si lze zároveň koupit 
v krámku naproti restauraci: na výrobu 
limonád používají domácí sirupy, pome-

rančová marmeláda se podává k sýrům, 
cibulové nebo brusinkovo-jeřabinové 
čatní se hodí k paštikám a rillettes. Peče-
ná jablka s marcipánem nebo karamelo-
vé máslo jsou skvělým doplňkem lívanců 
a palačinek. V krámku se prodávají také 
paštiky, terinky nebo různé pomazánky.  

S  výrobou vlastních produktů za-
čali vlastníci rodinného podniku hned 
po otevření kavárny a cukrárny Nebes-
pán v roce 2013. „Nejprve jsme vyráběli 
vlastní ovocné sirupy na domácí limoná-
dy. Používali jsme k tomu vše, co rostlo 
v okolí – pampelišky, bílý bez, smrkové 
výhonky, květy lípy,“ vzpomíná na první 
pokusy majitelka Sabina Kmecová. 

„Chtěli jsme mít svoje výjimečné pro-
dukty bez chemických přídavků a ze su-
rovin, které se vážou k Šumavě. Dnes na-
kupujeme ovoce (jablka, hrušky, švestky, 
třešně, rybíz apod.) například z okolí Ba-

vorova, maso od prověřených dodavate-
lů v kraji. Pampelišky, bílý bez nebo jedlé 
jeřabiny sbíráme sami na vhodných mís-
tech kolem Kašperských Hor a borůvky 
vykupujeme od místních lidí. A v horní 
části zahrady pěstujeme bylinky, mali-
ny a rybíz. Používáme je v kuchyni nebo 
v  cukrárně na dekoraci,“ vypráví paní 
Kmecová.

Sortiment výrobků se postupně rozši-
řoval, odezva hostů byla pozitivní, a tak 
na jaře 2017 otevřeli krámek naproti re-
stauraci, kde začali své přebytky prodá-
vat. „V  létě máme obchod otevřený od 
čtvrtka do neděle, mimo hlavní sezonu 
o víkendech. Naše produkty prodáváme 
výhradně u nás a nikomu je nedodává-
me,“ tvrdí paní Kmecová. 

Nebespán 

Náměstí 7, Kašperské Hory 
www.nebespan.cz
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Pečená jablka 
s marcipánem

1 kg jablek

trocha moštu

třtinový cukr

celá skořice

hřebíček, badyán

100 g nastrouhaného 
marcipánu

Jablka oloupeme, nakrájíme na 
kostičky, vložíme do pekáče, 
podlijeme trochou jablečného 
moštu a podle chuti osladíme 
třtinovým cukrem. Pak přidáme 
svitek skořice, pár hřebíčků a ba-
dyán a necháme jablka při 170 °C 
přibližně 30 minut péct, dokud 
nezměknou a nezačnou se tro-
chu rozpadat, ale nesmí se úpl-
ně rozvařit. Vyjmeme z trouby, 
odstraníme koření, přidáme na-
strouhaný marcipán a vše promí-
cháme. Směsí můžeme naplnit 
skleničky a sterilovat nebo vy-
chladit v lednici. Jablka se hodí 
na čerstvě upečené lívance nebo 
do jogurtu, chutnají i s ovesnými 
vločkami či kukuřičné lupínky.

1 h

celkový
čas

1/5

obtížnost
receptu

» V KRÁMKU SE PRODÁVAJÍ 

PAŠTIKY, TERINKY NEBO 

RŮZNÉ POMAZÁNKY. 
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Valašský frgál
Kynuté těsto

 500 g hladké mouky, 80 g 
moučkového cukru, 40 g 

droždí, 250 ml mléka, 2 vejce 
(2 žloutky), špetka soli, 

citronová kůra, 50 ml oleje, 
125 g rostlinného tuku

Na potírání

1 vejce, 100 ml mléka, máslo, 
1 vanilkový cukr, trocha rumu

Náplň hrušková, tvarohová, 
povidlová či maková, drobenka

Do misky dáme trošku mouky, 
cukru a všechno droždí. Zali-
jeme malým množstvím ohřá-
tého mléka a necháme vzejít 
kvásek. Mezitím dáme do mis-
ky mouku, vejce, sůl, zbývající 
cukr, citronovou kůru, olej, rost-
linný tuk ohřátý na pokojovou 
teplotu a zbývající ohřáté mlé-
ko. Vlijeme kvásek a vypracuje-
me vláčné těsto, překryjeme ho 
utěrkou a dáme na teplé mís-
to vykynout. Pak těsto rozdělí-
me na bochánky a položíme je 
na kruhový pečicí papír o prů-
měru 32 cm. Bochánky rozvá-
líme válečkem na kruh o prů-
měru 30 cm. Na každý koláč 
rozetřeme náplň, asi centimet-
rový okraj potřeme rozšlehaným 
vejcem a frgál posypeme dro-
benkou. Necháme ještě chví-
li kynout a pečeme v rozehřáté 
troubě při 200 °C. Po upečení 
potřeme okraj mlékem. Na závěr 
smícháme rozehřáté máslo, va-
nilkový cukr a rum a touto směsí 
pokapeme vychladlý frgál.

2 h

celkový
čas

3/5

obtížnost
receptu

Pekaři nestíhali
K  Valašsku neodmyslitelně patří slivo-
vice, valašská kyselica či valašský koláč 
zvaný frgál. V hotelové restauraci Lanter-
na si to všechno můžeme dopřát a něco 
si i odvézt domů. „V roce 2013 jsme nej-
prve začali s výrobou valašských frgálů, 
protože jsme se potýkali s problémem za-
jistit pravidelné dodávky od pekařů v re-
gionu,“ svěřuje se Martina Žáčková, mar-
ketingová specialistka z Resortu Valachy.

„Proto jsme zaměstnali pekařku. Nej-
prve dodávala frgály do restaurací našich 
hotelů, ale pro velký zájem jsme je zača-
li prodávat i veřejnosti. Tým se rozrostl, 
dnes naše pekařky napečou i stovku frgá-
lů denně,“ popisuje zájem Martina.

Před třemi lety tu začali pořádat i kur-
zy pečení valašských frgálů. „Letos bu-
dou probíhat od dubna do listopadu kaž-
dou sobotu, v červenci a srpnu i v úterý,“ 
říká Pavla Stoklasová, pekařka, která pra-
videlné tříhodinové kurzy vede v  Gril 
srubu Razula.

A co je tajemstvím úspěchu chutného 
frgálu, který se tu peče s hruškovou, po-
vidlovou, tvarohovou i makovou náplní? 
„Především kvalitní suroviny. Nesmí se 
na nich šetřit. Naše prababičky používa-
ly kachní sádlo, to už dnes jen tak nese-
ženete, ale kvalitně ho nahradí rostlinný 
tuk nebo klasické máslo. Pak také dopo-
ručuji hladkou mouku speciálku, a když 
máte možnost, tak domácí vajíčka a do-
mácí mléko,“ radí Pavla Stoklasová. 

Protože se hosté poptávali také po do-
mácí slivovici, rozhodlo se vedení hotelu, 
že zahájí rovněž výrobu vlastní pálenky 
z typické valašské odrůdy durancie – ze 
švestek, které zrají v sadech Těchlov ve 
Vizovicích. 

„Pálíme v palírně Rudolf Jelínek pod 
dohledem číšníků a  someliérů Resortu 
Valachy, kteří určují zásadní momenty 
pálení – např. odstavení kotlů nebo závě-
rečné ředění,“ podotýká Martina Žáčková.

Aby uspokojili poptávku, otevře-
li provozovatelé Lanterny loni v prosin-
ci v obchodním domě ve Zlíně krámek, 
který je součástí tzv. bistrotéky Valachy. 
„Od března v  bistrotéce začneme po-
řádat kurzy vaření, jedním z nich bude 
i  kurz pečení kvasového chleba,“ láká 
paní Žáčková.

Lanterna

Léskové 659, Velké Karlovice 
www.valachy.cz
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Cibulová 
marmeláda

 cibule, červené víno, cukr, 
olej, hořčičné semínko, skořice, 

mletý pepř, sůl, citron, ocet

Jako výborný doplněk k pašti-
kám a pečeným masům mů-
žeme podávat cibulovou mar-
meládu připravenou z červené 
cibule, červeného vína, cukru 
a koření. Marmeláda není slo-
žitá na výrobu, nicméně potře-
buje svůj čas. Oloupanou a na 
plátky nakrájenou cibuli nechá-
me zesklovatět na troše ole-
je, přidáme hořčičné semínko, 
špetku skořice, trochu mleté-
ho pepře, cukr a sůl. Ještě chví-
li restujeme. Zalijeme červeným 
vínem a dusíme. Doporučujeme 
marmeládu dusit pod pokličkou 
při nižší teplotě dlouhou dobu. 
Když je cibule pěkně rozvařená, 
přidáme citrónovou šťávu, tro-
chu octa a případně dochutíme 
ještě trochou cukru a solí. Bez 
pokličky necháme vyvařit ma-
ximum vody tak, aby marmelá-
da pěkně zhoustla a nabyla na 
síle v chuti. Marmeládu potom 
vychladíme a můžeme podávat. 
Pro delší uchování doporučuje-
me zavařit do skleniček.

1,5 h

celkový
čas

1/5

obtížnost
receptu

Povidla nebyla k sehnání
V  podhůří Orlických hor, pár kilomet-
rů od Kostelce nad Orlicí, stojí hostinec 
U  Hubálků, který se stal díky mladým 
manželům Janě a  Pavlovi Hubálkovým 
vyhlášeným gastronomickým podnikem 
s malým penzionem. 

Domácí kuchyně šéfkuchaře Pavla 
Hubálka láká místní i přespolní na tradič-
ní regionální jídla připravovaná přede-
vším z lokálních surovin. A protože jídel-
níček si žádá celou skladbu chutí, a tudíž 
i speciální produkty, které nebylo možné 
široko daleko na trhu v té nejlepší kvali-
tě sehnat, zkusili si je vyrábět sami. „Nej-
dřív jsme začali vyrábět nejen švestková, 
ale především jablečná a hrušková povi-
dla, která se výborně hodila při přípravě 
cateringu a snídaňového bufetu,“ vyprá-
ví Pavel Hubálek. „Našla své uplatnění 
hlavně v dezertech a cukrářských výrob-

cích, ale také třeba k paštikám či terin-
kám,“ upřesňuje šéfkuchař. „Pro domácí 
povidla si vybíráme ovoce nedaleko v sa-
dech Synkov na Rychnovsku u ovocná-
ře Josefa Šíly, který se věnuje ovocnář-
ství už dvacet let, takže jsme brzy získali 
značku Produkt Orlických hor. A protože 
hosté oceňovali vynikající kulinární záži-
tek, měli jsme pro ně i skvělý dárek, který 
by jim připomněl zdejší pobyt,“ vysvětlu-
je pan Hubálek.

Nakonec nezůstalo pouze u povidel, 
ale dnes už vyrábějí i své marmelády ja-
hodové, borůvkové či malinové. Ve stu-
dené kuchyni našla uplatnění také vlast-
ní cibulová marmeláda (či lépe řečeno 
čatní), která dnes patří k  nejvyhledá-
vanějším výrobkům, které si hosté od-
vážejí domů jako suvenýr. „Po těch-
to úspěšných pokusech jsme se pustili 
i do zavařování vepřového ve vlastní šťá-
vě, někdy i masa králičího či zvěřiny, to 
však jen výjimečně, protože restaurace 
má přednost. A pravidelně připravujeme 
paštiku z husích jater, která je hodně ob-
líbená,“ vypráví o dalších úspěšných vý-
robcích šéfkuchař. 

U Hubálků

Kostelecká Lhota 40, Kostelec n. Orlicí 
www.uhubalku.cz

» NEJOBLÍBENĚJŠÍ 

DOBROTY SI HOSTÉ 

ODVÁŽEJÍ S SEBOU 

DOMŮ. 
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„TÉČKOVÉ“  
LENOŠENÍ

Dva metry v průměru, osm segmentů, robustní  
konstrukce a bezvadná impregnace. Déšť ani sluníčko si 

na vás nepřijdou. Až se v létě budete chystat k vodě nebo 
na piknik, vezměte s sebou „té jedničku“ aspoň na dece. 

Její spodní strana je voděodolná a lze ji pohodlně nosit za 
ucho. Při siestě pak přijde vhod něco měkkého pod hlavu: 

třeba busík plyšák.

STYL

Originál je  
jenom jeden.

T1. Víc není nutno říkat. Ať už pro vás symbolizuje hipíky, slunce a lenošení 
na pláži, nebo svobodu cestování jen tak rovnou za nosem, je Volkswagen 

Transporter jednou z největších legend automobilové historie. Máte 
busík v garáži? Jestli ne, nevadí: s našimi stylovými kousky si ho můžete 

připomínat každý den i tak.
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MULTIFUNKČNÍ  
BUSÍKY

Je ve vás kus dítěte? Pak tohle lego nekupujte svým ratolestem, 
protože jim ho zaručeně budete brát. Karavan z roku 1962 sestává 

z 1 334 dílků a má zvedací střechu. Zpět do současnosti vás pak 
vezme trochu jiný T1. Uveze 8 GB dat a jeho dva LED světlomety 

svítí, když z něj stahujete třeba fotky z dovolené v Kalifornii.

PŘIPRAVENI  
NA VEČER I NOC

Prohánějí se auta i ve vašich nočních snech? Třeba budou 
ještě víc na bavlněném polštáři se snímatelným potahem. 
Výplň i potah lze prát v pračce. Ideálním společníkem na 
cesty je kosmetická taška v designu T1. Uvnitř se skrývá 

řada přihrádek a lze ji pověsit nebo postavit.
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Ewan 
McGregor

HEREC, REŽISÉR  
A PRODUCENT

Slavné filmy
Trainspotting

Star Wars: I, II, III
Moulin Rouge

Velká ryba

Slavný vůz
Volkswagen Brouk

Rok výroby
1960, 1954

Ewan McGregor a jeho brouci. Představujeme 
slavné motorové parťáky světových hvězd.

S kotský herec Ewan McGregor je fa-
nouškem klasiky nejklasičtější, modelu 

Brouk. Před několika lety mu na webu padl 
do oka kousek z roku 1960. Nechal si ho po-
slat do Pensylvánie, kde zrovna režíroval 
film, většinu času však vůz trávil v hercově 
garáži v Kalifornii a sloužil jako každodenní 
dopravní prostředek.

Byl zvláštní mimo jiné i charakteristic-
kým zevnějškem. McGregor říkal, že auto 
„dlouho opékal na horkém texaském sluníč-
ku“. Zajímavou patinu nechal zakonzervovat 
několika vrstvami průhledného laku a i jinak 
věnoval autu velkou péči: dopřál mu 1,6litro-
vý motor, 12voltovou elektroinstalaci nebo 
nový interiér. Zůstaly v něm původní jen vý-
plně dveří a sedačky.

Nicméně i tento krasavec se musel po-
roučet, na cestě totiž byla jiná hračka. A tak 
hvězda Hvězdných válek nabídla svého 

Brouka k prodeji na portálu eBay. Vydražil 
se za víc než 28 000 dolarů.

Zrezlý Brouk však nebyl první hercův 
Volkswagen. Ten si koupil v šestnácti v roce 
1987 za pět set liber, které si vydělal mytím 
nádobí. O dalším osudu vozu se nic neví, 
McGregor ho měl ale evidentně rád, proto-
že v říjnu 2015 se ho prostřednictvím Twit-
teru pokoušel vystopovat. Neúspěšně, a tak 
si koupil onen kus z roku 1960.

A ta nová hračka? Byl jí další Brouk, ten-
tokrát už perfektně zrenovovaný světle-
modrý kus z roku 1954. Loni v lednu prole-
těla světovým bulvárem zpráva o tom, jak 
vůz svého majitele nechal na holičkách: za-
čal stávkovat přímo uprostřed Los Angeles. 
Herec Brouka odtlačil do klidnější postran-
ní ulice, kde se mu po deseti minutách po-
dařilo motor nastartovat a odjet s veteránem 
do servisu.

Foto Profimedia, Shutterstock
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Chrání vůz před neoprávněným nastartováním, 
znemožňuje s vozem odjet.

CONSTRUCT STEERING
Nová generace zabezpečení pro vozy bez řadicí páky

www.construct.cz

CONSTRUCT STEERING je určen pro vozy, u nichž není mechanická vazba mezi voličem řazení a převodovou skříní,  
jako je joystick. Zabezpečení blokuje volantovou tyč, takže není možné s vozidlem odjet, a zároveň chrání vůz proti 
neoprávněnému nastartování.
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