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6,5 tisíce km 
Milan Bumba veterány miluje, 
ale také je pořádně protáhl po 
světě. Tuto vzdálenost ujel 
ve starém Brouku až 
k polárnímu kruhu. 
Strana 62

Sedm věcí
Zajímavosti, které jsme před psaním 
tohoto čísla nevěděli.

SOTA
To je budoucnost aut, o které 
jste možná ještě neslyšeli. 
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Z nuly na sto za 
4,7 sekundy

Nová generace Golfu R 
může dýchat na záda 

i supersportům. 
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1 642 litrů
Až tolik prostoru na 

zavazadla můžete mít, 
když si pořídíte nový 

Golf Variant.
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Ostrov Astypalaia
Už brzy v Řecku vznikne oáza 
bezemisní mobility ve spolupráci 
se značkou Volkswagen.
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Tak se jmenoval předchůdce 
všech digitálních displejů 
u Volkswagenu. 
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„Je důležité, aby 
lékaři nepřispívali 
k šíření různých 
nesmyslů,“
říká legenda mezi českými 
chirurgy Pavel Pafko.
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ID.4 přijíždí 
na český trh

První SUV Volkswagenu s čistě elektrickým 
pohonem ID.4 začátkem dubna přijede do 
Česka. Předobjednávky standardních variant 
přitom už běží několik měsíců. Po úvodní 
verzi ID.4 1ST jsou k mání běžné výbavové 
stupně za ceny začínající na 991 900 korunách 
včetně DPH. ID.4 je všestranným vozem pro 
každodenní využití i volný čas: nabízí velkorysý 
interiér s dostatkem místa pro celou rodinu 
i zavazadla či sportovní vybavení a díky snadné 

ovladatelnosti je jako doma i ve městě. Vybírat 
lze ze sedmi výbavových stupňů od základního 
City za zmiňovaných 991 900 Kč až po Max, 
který stojí 1 486 900 Kč. Základní stupeň nabízí 
sadu akumulátorů s kapacitou 52 kWh. Tato 
kapacita stačí k dojezdu až 348 km podle WLTP. 
Od třetího stupně Life disponuje Volkswagen 
ID.4 největší akumulátorovou baterií 
s využitelnou kapacitou 77 kWh, která poskytuje 
dojezd až 522 km. 

Další elektrické modely přijíždí.  Naše nabídka hybridních 
aut se rozrůstá. A pomáháme s užitkovými vozy. 
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Volkswagen Magazín 
v digitální verzi
Do budoucnosti vyjíždí nejen naše automobily, 
ale spolu s nimi i Volkswagen Magazín. Nově 
naše články najdete i na webu, kde budou 
obohacené o další fotografie, doprovodná 
videa či další související texty, které se nám 
sem prostě nevešly. Přesně od toho máme 
také po magazínu rozeseté QR kódy, které 
vás na rozšířený obsah nasměrují. Aktuálně to 
v digitálu rozjíždíme, ale už během pár měsíců 
můžete čekat další obsahovou smršť. Aby 
vám nic neuniklo, sledujte nás také na všech 
dostupných kanálech. 

Další verze ID.3 
a plug-in hybrid pro Tiguan
K dispozici jsou nové verze modelové řady ID.3. Jde o varianty City 
a Style, které jako první používají nejmenší akumulátorovou baterii 
o kapacitě 45 kWh. Volkswagen ID.3 v obou případech disponuje 
výkonem 110 kW a dojezdem přibližně 350 km podle WLTP. Cenově 
se elektromobil ID.3 City dostal pod hranici devíti set tisíc korun. 
Novinkou je rovněž verze Tour s největším akumulátorem o kapacitě 
77 kWh, která může být i pětimístná. A co se týče elektrifikace 
pohonů, plug-in hybrid verzi dostalo i populární SUV Tiguan, čímž 
jsme se dostali do stavu, kdy aktuálně máme v PHEV v zásadě celou 
modelovou řadu (včetně nedávno uvedených hybridních verzí vozů 
Arteon a Touareg).

Craftery pro záchranáře
Je rychlý, bezpečný a spolehlivý, což jsou faktory, které při 
záchraně zdraví a životů hrají velkou roli. Nově se o jeho kvalitách 
mohou přesvědčovat záchranáři v Ústeckém kraji – v rámci 
pravidelné obnovy vozového parku dostali koncem loňského roku 
devět nových zásahových sanitek Crafter. Právě craftery také 
nedávno zajišťovaly mimořádně náročný převoz pěti pacientů 
s onemocněním covid-19 v kritickém stavu z přetížených 
nemocnic Zlínského kraje do pražské Fakultní nemocnice v Motole.

Facebook
Tady najdete 
všechny zásadní 
novinky.

Instagram
Naše auta na 
cestách do krásné 
přírody.

Digitální magazín
A tady jsou 
rozšířené verze 
našich článků.

Youtube
Recenze, reklamy, 
zkušenosti, prostě 
videa.
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Golf Variant
Všestranný a dynamický 
Osmá generace legendy je k mání i v praktickém kabátu. 
Moderní, dynamické linie, přehršel místa pro posádku 
i zavazadla a svoboda, kterou Golf symbolizuje.
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Kufr v aktuální  
generaci narostl  

až na 1 642 litrů  
při sklopených 

sedadlech

Dost místa  
pro všechny výzvy
Prostor. Dostatek prostoru. Nadbytek 
prostoru. Tak by se dal nový Golf Variant asi 
nejlépe vystihnout. Kromě všeho, co nabízí 
hatchback, přináší verze kombi tolik místa pro 
zavazadla, kolik posádka potřebuje. Flexibilitu 
podtrhuje výškově nastavitelná podlaha, díky 
níž je k dispozici až 1 642 litrů. A pro situace, 
kdy přicházíte k autu třeba s dítětem na jedné 
ruce a nákupem ve druhé, je tu funkce Easy 
Open. K otevření stačí malý pohyb nohou pod 
zadním nárazníkem. Díky nízké nákladové 
hraně vše pohodlně naložíte a nakonec už jen 
stisknete tlačítko a páté dveře se samy zavřou. 
Nebo se dá znovu kopnout pod zadním 
nárazníkem a dveře tím zavřít.



Kliknout, přejet, sáhnout. 
Tlačítka jsou v novém Golfu 
z velké části nahrazena 
dotykovými plochami

Digitální technologie
V novém Golfu Variant se představuje 
digitální budoucnost. Sériový kombinovaný 
přístroj Digital Cockpit s barevným 
desetipalcovým displejem zobrazuje 
všechny důležité informace. Zvolit si můžete 
například zobrazení tachometru nebo 
počítadla kilometrů, navigační mapy nebo 
oblíbené rozhlasové stanice. A to velmi 
jednoduchým způsobem přímo ve svém 
zorném poli skrz Head-up display, který 
promítá přímo na sklo. Jde však ale ještě dál: 
panel Digital Cockpit Pro lze v kombinaci 
s navigačním systémem Discover Pro rozšířit 
na přístrojovou desku Innovision Cockpit. 
Obě desetipalcové obrazovky pak tvoří jeden 
celek. Přehledně a detailně jsou tak kromě 
klasických přístrojů, jako je otáčkoměr nebo 
rychloměr, k dispozici i další užitečná data. 
Na domovskou obrazovku dokonce můžete 
umístit oblíbené funkce podobně jako na 
displej chytrého mobilního telefonu.
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Řidič si může nastavit  
14 parametrů sedadla.  
Od jeho pozice až po 
masážní funkce

Pohodlně…
Uvnitř vládne komfort a budoucnost. To první 
například díky sedadlům ergoActive, která se 
dodávají na přání a ve výbavě Style v základu. 
Na místě řidiče sedadlo umožňuje nastavení 
čtrnácti parametrů; navíc má nastavitelnou 
bederní opěrku a masážní funkci. Cestující na 
zadních místech si mohou užívat dostatek 
prostoru nad hlavou a více místa pro nohy. 
A celá posádka jistě ocení i báječné výhledy 
směrem nahoru. Volitelné panoramatické 
výklopné a posuvné střešní okno interiér vozu 
prosvětlí a opticky zvětší. Tónované sklo navíc 
brání nežádoucímu oslnění.



Více o modelu Golf 
Variant?
Jestli vás zajímá 
ještě více detailů 
nebo auto chcete 
prolézt skrz naskrz, 
podívejte se sem.
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Zajímají vás i jiné 
modely?
Podívejte se na náš 
web a vyberte si ten, 
který bude nejvíce 
vyhovovat vašemu 
životnímu stylu. 

Golf Variant. Není to jediný Volkswagen s velkým a variabilním 
prostorem pro hromadu zavazadel. Jak jsou na tom v této 
disciplíně naše další vozy?

Prostor

Passat Variant
Kdyby prostor Golfu Variant nestačil, je 
tu větší sourozenec, který nabídne ještě 
větší pohodlí, více místa, zábavy a luxusu. 
Pro dobrodružnější povahy tu je odolná 
verze Alltrack, a pokud jdete s dobou 
a není vám cizí elektrický pohon, k mání 
je plug-in hybridní verze GTE.

Zavazadlový prostor

650
litrů v základním uspořádání

1 780
litrů po sklopení sedaček
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Arteon 
Shooting Brake
Vlajková loď je k dispozici rovněž 
v prodloužené verzi s výraznými 
a výjimečnými zadními partiemi. 
Spousta místa i pro dlouhány 
a jedinečné charisma. A pokud se 
chcete ještě víc odlišit, jsou tu linie 
Elegance a R-Line, které nabízejí 
řadu dalších jedinečných prvků 
a detailů.

Zavazadlový prostor

565
litrů v základním uspořádání

1 632
litrů po sklopení sedaček

Touran
Tohle MPV je dlouhodobě jednou 
z nejčastějších rodinných voleb 
a je to právě i kvůli nabízenému 
prostoru. V pětimístném provedení 
při svém uvedení na trh před pěti 
lety aktuální generace nabídla 
nejvíce prostoru ve své třídě. A je ho 
tolik, že se do něj s rodinou můžete 
sbalit, ať jedete v podstatě kamkoliv. 

Zavazadlový prostor

834
litrů v pětimístném uspořádání

1 980
litrů po sklopení sedaček
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Pavel Pafko:
Smyslem života je dělat 
ostatním radost
Profesor Pavel Pafko patří k našim nejrespektovanějším chirurgům. Zároveň 
se o něm často dočtete v článcích o sportu, motorismu, sbírání všemožných 
veteránů a spoustě dalších činností, které při své náročné práci stíhá. V den 
našeho rozhovoru například strávil šest hodin na operačním sále a těšil se, že si 
ještě po focení se svým novým T-Crossem skočí s kajakem na Vltavu. 
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Pomáhá vám popularita ve 
výkonu vaší profese?
Když jsem pracoval v západním 
Německu, tak můj primář, starší 
pán, jezdil do práce Opelem 
Admiral. Jednou jsem se ho zeptal, 
proč má tak obrovské auto, když 
žije sám. On mi vysvětlil, že by 
radši jezdil Broukem, ale že musí 
mít velké auto, protože ho lidé 
znají jako primáře a mohli by si 
myslet, že se mu v práci nedaří. 
S popularitou je to jako se vším. 
Někdy vám pomůže, když vás lidé 
poznávají, jindy je to zavazující. Víte 
ale, co je nejhorší? Když vás lidé 
nejprve nepoznají, a když si pak 
uvědomí, kdo jste, tak se začnou 
chovat najednou úplně jinak. Těch 
lidí je mi líto.

Máte pocit, že popularita lékařů 
prospívá medicíně jako oboru? 
Medicína, a vlastně každý obor, 
je daleko více závislá na dvou 
faktorech. První jsou technologie – 
vezměte si, jak moc posunul 
medicínu kupředu takový 
mikroskop nebo rentgen. Druhá 
věc jsou peníze. Vývoj medicíny, 
a o tom se málo mluví, je těsně 
provázán s ekonomikou. Když 
jsem se nedávno díval na statistiky 
OECD, tak česká medicína je ve 
vztahu výkonnosti přepočítané 
na peníze třetí nejlepší na světě. 
Dvaatřicet nejvyspělejších států 
světa je až za námi. Mohou mít 
sice v některých odvětvích lepší 
lékařskou péči, ale stojí je to 
nesrovnatelně více. Toto by měli 
vědět všichni, protože popularitě 
české medicíny nemůže nic prospět 
víc než uvědomění, kolik muziky 
tu máme za poměrně málo peněz. 
Bohužel si to uvědomují hlavně 
lidé, kteří zažili lékařskou péči 
v zahraničí. Když si třeba v Alpách 
na lyžovačce zlomili nohu a zjistili, 
na kolik to vlastně přijde peněz.

Většina článků a rozhovorů 
z poslední doby o vás je na téma 
aktivní stáří. Nezlobí vás, že se 
více ptají na plavání a cyklistiku 
než na vaši chirurgickou praxi?
Ani ne. Jsem rád, že se mě lidé 
ptají na něco, k čemu mám co 
říct, a s plaváním i cyklistikou 
zkušenosti mám. Dnes prožíváme 
jakousi krizi informací ve 
společnosti a všichni mají zapotřebí 
se vyjadřovat ke všemu. Vezměte 
si, kolik lékařů vystupuje v médiích 
a mluví o šíření infekce a jak jí 
zabránit. Pracují přitom v oborech, 
které s epidemiologií nemají 
nic společného. Já to osobně 
pokládám trochu za nedůstojné. 
Cítím za tím snahu stavět se za 
každou cenu na odiv. Člověk by 
měl stát na svém místě a mluvit 
o věcech, ve kterých se opravdu 
vyzná.  

Dnes máme tendenci dělat 
z lékařů něco jako influencery.  
Ten fenomén není nový, pana 
Chudíka prosili lidé o radu jen 
proto, že hrál primáře Sovu. 
Na lékaře se obracíme v závažných 
okamžicích, kdy nám jde o zdraví, 
nebo dokonce o život. Máme tím 
pádem pocit, že když nám dokáže 
poradit v nejtěžších chvílích, může 
nám poradit ve všem. Lékaři v tom 
nejsou sami. Můj strýc působil 
jako evangelický farář na vesnici 
na východním Slovensku. Místní 
sedláci se za ním chodili radit 
i o věcech, o kterých on absolutně 
nic nevěděl. O to je důležitější, 
aby lékaři nebrali tuto svou roli na 
lehkou váhu. Nepřispívali k šíření 
různých nesmyslů tím, že se 
vyjadřují k tématům, ve kterých 
jsou oni sami laici. Kdybyste se mě 
zeptal, jestli je Volkswagen lepší 
než škodovka, tak bych vám taky 
řekl, že nevím. 

Proč tomu tak je? 
Protože lidé si vytváří obecné 
názory na základě osobních 
zkušeností a spíše než rozumem 
se řídí emocemi. Když někomu 
v Motole zemře strýc, tak bude 
tvrdit, že Motol stojí za starou 
bačkoru, a bude tak odsuzovat 
práci devíti set doktorů. Když se 
strýc uzdraví, ten samý člověk bude 
nemocnici chválit. Psychologové 
zjistili, že takovéto emocionální 
důvody stojí až za devadesáti 
procenty našich rozhodnutí. 
Bohužel máme tendenci vnímat 
emoce spíše negativní, takže lidé, 
co nadávají, jsou více slyšet. 

Nepomohl by mladým lékařům 
nějaký seminář PR komunikace 
s klienty? 
Zase se vracíme zpátky 
k ekonomice. Jistě, že by bylo 
dobré, kdyby byl čas si s každým 
pacientem povídat. Kdyby 
maminky měly porodní domy, kde 
by měly domácí prostředí a hned 
vedle sál s týmem porodníků 
v pohotovosti. Jenže to za peníze, 
které do zdravotnictví investujeme, 
prostě nepořídíme. Víte, co by 
ale mladým lékařům na školách 
pomohlo? Kurz psaní všemi deseti. 
Protože dnes lékař stráví víc než 
polovinu času u počítače. 

Je důležité, aby  
lékaři nepřispívali  
k šíření různých 
nesmyslů
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Jak si s novými technologiemi 
a počítači rozumíte vy? Jste na 
Facebooku? Na Twitteru? 
Já nemám ani chytrý telefon, držím 
se svého tlačítkového. V počítači 
umím napsat e-mail a přečíst si 
zprávy a to mi stačí. Když slyším 
od svých dcer, co se na Facebooku 
šíří za zprávy a jaké se tam vedou 
diskuze, tak jen kroutím hlavou. 
Když začala očkovací kampaň, které 
jsem se také zúčastnil, abych ji 
podpořil, tak se prý začalo povídat, 
že si pan Babiš nechal místo 
vakcíny píchnout jen vodu. Chápete 
to? Proč mají lidé zapotřebí se 
do něčeho takového zapojovat 
a otravovat si život? Člověk by 
se měl snažit žít tak, aby byl 
spokojený. Nezávidět. Být rád, že 
má v garáži škodovku a netrápit se 
tím, že soused jezdí v mercedesu. 
Připadá mi, že sociální sítě v lidech 
vzbuzují opak, tedy nespokojenost 
a závist. Vždycky mi připomínaly tu 
Mládkovu písničku o kamarádkách, 
co si povídají o jiné kamarádce, 
která si koupila novou halenku, 
která není k sehnání. 

Dáša Nováková?
Přesně ta. Sociální sítě jsou pro 
mě Dáša Nováková. A žrout času. 
Někde jsem četl, že na nich tráví 
průměrný Čech tři hodiny denně. 
Copak neexistuje lepší způsob, jak 
využít tři hodiny?

Já jsem z Facebooku před pár 
měsíci odešel a můžu říct, že 
na mé psychické pohodě se to 
projevilo velmi pozitivně.
To jste udělal dobře, protože o tom, 
že zdravý duch sídlí ve zdravém 
těle, už věděli staří Římané. 
Celkově ale musím říct, že dnešní 
mladí lidé o své zdraví dbají daleko 
více, než bylo zvykem dříve. 

Vážně?
Určitě. Naše generace to brala 
tak, že si dáme k obědu vepřovou 
s knedlíkem a zelí si hezky 
omastíme, a když bude zle, tak 
prostě zajdeme k doktorovi. 
Zdraví jsme brali jako kabát, který 
když se umaže, tak ho odneseme 
do čistírny. Generace dnešních 
mladých lidí ví, že si kabát nemá 
umazat. A je to možná i tlakem 
okolí, protože když mají všichni 
kolem mě krásný kabát, tak já se 
špinavým daleko nedojdu. 

Vy jste ale také známý zastánce 
zdravého životního stylu. Proto 
asi také stále zvládáte šest hodin 
na operačním sále. Jak si takový 
zápřah kompenzujete?
Záleží na tom, jak rychle mě vaši 
kolegové stihnou nafotit. Když to 
půjde dobře, tak bych ještě zkusil 
zajít na kajak. 

No, venku je první den krásně, 
takže ledové kry na Vltavě už 
snad nepotkáte. 
Kry jsem ještě na Vltavě neviděl, 
ale otužilců potkávám dost. 
Ještě nedávno lezli do vody jen  
na Štěpána, dnes jednu partu 
vídávám v Braníku pravidelně. 
Přijedou, rozdělají si na břehu oheň, 
naskáčou do řeky, pak se ohřejou, 
popovídají si...

Nemáte chuť se k nim přidat?
Mně stačí studená sprcha. 
Nemusím zkoušet úplně všechno.

Sociální sítě 
nepoužívám. 
Je to pro mě 
žrout času

Pavel Pafko 
(*1940)
Český břišní a hrudní chirurg, 
dlouholetý přednosta 
III. chirurgické kliniky 
1. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze a Fakultní 
nemocnice Motol. Na svém 
kontě má řadu unikátních 
operací, mimo jiné i první 
transplantaci plic v České 
republice, kterou se svým 
týmem provedl v prosinci 
1997. Je nositelem státního 
vyznamenání Za zásluhy 
a rytířem českého lékařského 
stavu. Kromě toho, že stále 
vykonává svou profesi, je 
také aktivním sportovcem, 
motoristou a sběratelem 
veteránů. 
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Kromě toho, že se udržujete fit, 
jste také motorista a sběratel.
Sběratel je to správné slovo, 
protože motorek mám šest, 
ale zadek mám jenom jeden. 
Já pocházím z chudé rodiny. 
Motorku, natož auto jsme nikdy 
neměli, takže jsem si sběratelstvím 
realizoval nějaké své sny z mládí. 
Když mě žena vidí, jak přicházím 
z garáže, tak se směje, že jsem se 
byl zase kochat. 

Jaká byla vaše první motorka?
První byl samozřejmě pionýr. Když 
jsem pak odpromoval, tak jsem 
od každé tetičky dostal do obálky 
dvě stovky, přidal k nim všechny 
úspory a koupil si skútra Manet. 
Pak jsem měl ještě Jawu péráka, 
zetku a další.

Vím, že se účastníte 
veteránských srazů, dokonce 
jezdíte na vysokém kostitřasu.
Já mám veterány rád. Mám sice 
i moderní cestovní motorku, ale 
na té když jedete, tak z toho máte 
radost jen vy. Když jedete na 
veteránu, tak z toho mají radost 
i lidé, kteří vás na silnici potkají. 
Když vytáhnu třeba svou starou 
motorku BSA z devětadvacátého 
roku, tak vidím, jak se ostatní řidiči 
smějou, mávají mi… A smysl života 
je přece dělat lidem radost. 

Před nedávnem vám do garáže 
přibyl nový Volkswagen T-Cross. 
Máte z něj radost vy? 
Mám. Víte, my už s ženou jezdíme 
sami, takže jsme si říkali, na co 
bychom si kupovali nějaké velké 
auto. Na druhou stranu, T-Cross je 
SUV, a tím pádem se nám do něj 
dobře nasedá. 

Takže jste si ho nepořídili čistě 
jen pro radost.
Pamatuji si dobu, kdy lidé sháněli 
žigulíka patnáctistovku, protože 
to bylo něco víc než škodovka. Ta 
doba, kdy si lidé kupovali auto jako 
symbol společenského postavení, 
je ale snad už za námi. Takže ano, 
Volkswagen jsem zvolil z čistě 
praktických důvodů. A taky proto, 
že věřím, že tradice je zárukou 
kvality, a Volkswagen tu tradici za 
sebou má. Vzpomínám si, že když 
jsem v letech 68 a 69 pracoval 
v západním Německu, tak jsem 
vídával lidi jezdit v Broucích. 
Připadalo mi skvělé, jak měl 
Volkswagen pořešený servis, když 
se pomalu na každé benzinové 
pumpě dal koupit nový motor. 
Zatímco u nás, když si můj soused 
chtěl koupit motorku, tak musel 
vzít rybářskou židličku a sedět 
celou noc před Mototechnou. 

Když jsme začali náš rozhovor 
povídáním o lékařích rádcích, 
neměl byste na závěr nějakou 
pěknou radu do života?
Možná to bude znít blbě, ale 
smyslem mého života nikdy 
nebylo vydělávání peněz. Mladším 
kolegům proto vždycky říkám, aby 
se nehrnuli rovnou ke kase. Když 
to uděláte v obchodu, tak si z něj 
odnesete maximálně žvejkačku 
a prezervativ. V životě to funguje 
stejně. Aby si z něj člověk něco 
odnesl, musí tím kšeftem projít 
celým.

Text Jiří Holubec Foto Václav Jirásek

Mladším kolegům 
vždycky říkám, 
aby se nikdy nehnali 
rychle za penězi
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Systém
Proč je nutné pravidelně 
aktualizovat váš vůz? 
Auto je dnes v podstatě jeden velký počítač na kolech a ten potřebuje 
mít aktuální software, aby správně fungoval. 

Dřív pro manuálně zručného člověka nebyl problém 
udělat si toho na autě opravdu hodně. Vozy totiž byly 
z drtivé většiny mechanické. Od 70. let minulého století, 
kdy do aut začínaly pronikat první řídicí jednotky, se to 
pomalu, ale jistě začalo měnit. Řídicí jednotky sledují 
a ovládají většinu funkcí od motoru a převodovky přes 
klimatizaci a topení po všechny bezpečnostní systémy 
a asistenty. Pro představu, běžný Volkswagen dnes má 
kolem 40 řídicích jednotek, Touareg jich má 60. Aby 
tedy všechny správně fungovaly, přinášely nové funkce 
a aby celkově auto díky nim bylo ještě lepší, jsou tady 
aktualizace softwaru. Co všechno tedy obnáší?

Rozebrat a opravit? Často není nutné
Vaše auto je doslova prošpikované softwarem a některé 
jeho funkce se proto dají neustále optimalizovat. Vývojáři 
čas od času zjistí, že mohou funkcionalitu, stabilitu nebo 
efektivitu některého ze systémů vylepšit. A výrobce 
může dojít i k tomu, že je software potřeba upravit, 
protože při původním programování nebyly známé 
nějaké okolnosti nebo situace, které mohou nastat a na 
které auto vlastně zareagovat umí, jen příslušný scénář 
v předchozích verzích systému třeba nebyl. Opět pomůže 
update. 

Jak aktualizace probíhají?
Řada servisů provádí nahrání nejnovějších verzí softwaru 
automaticky (respektive podívá se, zda je pro daný 
model a rok výroby aktualizace k dispozici), kdykoliv 
je vůz na nějaké opravě nebo běžné prohlídce. Jindy 
je potřeba udělat svolávací akci a jednotlivé vozy si do 
servisu pozvat. „Zákazník buď přijede do servisu s tím, 
že má nějaký problém, v tom případě technik napojí 
auto na diagnostiku, načte chyby a systém mu následně 
řekne, co je potřeba udělat pro jejich odstranění. Pokud 
je pro některou řídicí jednotku k dispozici update, začíná 
zpravidla postup řešení opravy problému tím, že je 
prvním krokem jeho nahrání. Poté mohou, ale nemusejí 
nastat další úkony,“ objasňuje David Valenta z Porsche 
Česká republika. „Pokud zákazník přijede do servisu 
na běžnou servisní prohlídku a nemá s autem žádný 
problém, provede se servisní údržba podle servisního 
plánu, a zda je k dispozici update pro některou řídicí 
jednotku, se zde nezjišťuje,“ dodává.

Nejčastěji se řeší převodovky
Chybné, příliš razantní, trhané řazení, vydávání 
pazvuků… zní to dramaticky, ale často i tyto neplechy 
vyřeší prostě jen aktualizace. A optimalizovat jde 
třeba i chování akumulátoru. Elektronika totiž ovládá 
všechny spotřebiče na palubě, takže když se některý 
systém, například navigace nebo vyhřívání sedaček, 
nevypíná automaticky, možným řešením může být zase 
update. Díky aktualizacím se však může zvýšit i rychlost 
nabíjení nebo výdrž akumulátoru vašeho hybridu či 
elektromobilu. Radarové bezpečnostní systémy mohou 
pracovat přesněji a dávat méně falešných varování či 
zásahů. Softwarově lze snížit i nadměrnou spotřebu 
oleje v motoru, bránit jeho přehřívání, snížit spotřebu 
pohonných hmot. 

Moderní automobily jsou 
na softwaru životně 
závislé. A do budoucna 
to bude platit ještě víc
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Ještě donedávna se software 
aktualizoval především 

v servisech. Nově už k tomu 
stačí mobilní datové 

připojení. 

Je v tom i bezpečnostní riziko
Pravděpodobně máte v počítači antivirový program, 
používáte firewall, máte doma zabezpečený a dobře 
zaheslovaný router a tak dále. Přemýšleli jste už 
však, že úplně stejně je nutné se chovat k moderním 
automobilům? Mezi vozem a servery automobilky 
probíhá neustálý a velice čilý datový přenos – a ten musí 
být dobře zabezpečený. A nejde jen o odemčení nebo 
nastartování. Řada automobilek zaznamenává pokusy 
hackerů o prolomení zabezpečení aut a o ovládnutí řízení, 
brzd, stěračů a podobně. Například se už po nabourání 
do zábavního systému automobilu podařilo získat 
kontrolu mimo jiné nad řídicími jednotkami motoru 
a převodovky. Inženýři a programátoři automobilek 
se pustili do tvorby firewallů a dalších nástrojů, aby 
podobným elektronickým útokům zabránili. Automobily 
proto při požadavku na nějaký úkon týkající se vitálních 
funkcí potřebují dostat ještě ověřující (validační) pokyn. 
Nicméně malá péče se zatím věnuje tomu, aby auta sama 
uměla zákeřný útok detekovat a nahlásit.

Co je Software Over the Air?
U automobilů se zatím drtivá většina updatů provádí 
připojením přes kabel. Stále víc se však prosazuje 
metoda, kdy si svůj automobil zaktualizujete na dálku: 
doma přes wifi nebo kdekoli přes mobilní datové 
připojení. Podle odhadů odborníků by se už během 
příštího roku měly celosvětové počty takzvaných 
SOTA (software-over-the-air) aktualizací vyšplhat na 
sto milionů ročně. Tato technika se však zatím rozvíjí 
a automobilky řeší, jak se vypořádat s mnohými 
záludnostmi. Zásadní roli bude hrát konektivita a s ní 
související možnost stahovat velké objemy dat třeba i na 
odlehlých místech se slabším připojením.

A jak se má situace u nás? „V tuto chvíli je pro ID.3 
aktuální verze 2.1, která je k dispozici od 4. března. 
Tento update přidává do systému poslední funkcionalitu 
v podobě updatů na dálku. Verze 2.1 bude pro všechny 
majitele ID.3 a ID.4 zdarma a k dispozici bude i pro 

všechny další elektrické modely. Od nahrání této 
aktualizace již bude vůz schopen stahovat a instalovat 
updaty sám a průběžně: uživatel tak bude mít ve vozu 
vždy nejaktuálnější systém. Do servisu pak pojede pouze 
v případě servisních prohlídek, nebo pokud bude auto 
vykazovat nějakou závadu,“ popisuje Valenta.

Vlastní operační systém od VW
Seattle si v posledních letech vybudoval pověst 
tzv. Cloud City, a nesouvisí to s počasím. Právě v něm 
se totiž nachází i Volkswagen Automotive Cloud neboli 
VW.AC. Jde o partnerství automobilky s Microsoftem 
s cílem urychlit vývoj jednoho z nejrozsáhlejších 
dedikovaných průmyslových cloudů. Ten by měl být 
základnou pro propojené automobily, která každý den 
zpracuje data od milionů vozů.

Pod hlavičkou softwarové značky Car.Software 
Organisation vzniká platforma, která bude zahrnovat 
VW.AC, palubní operační systém VW.OS a další prvky pro 
budoucí generace různých systémů směrem k autonomní 
jízdě. „Dnes je to software, co určuje, jak lidé budou 
v budoucnosti používat svá auta. Chceme tyto příležitosti 
využít. Automobilový cloud nám umožní realizovat 
nové funkce jako vzdálenou kontrolu, nabíjecí scénáře 
a vzdálené updaty softwaru,“ říká šéf projektu Dirk 
Hilgenberg. Služby zákazníkům by měly být dostupné už 
během příštího roku.

A jak z toho budou těžit řidiči? Pro začátek půjde 
o podporu stávajících služeb, jako je asistence v nouzi 
nebo vzdálený přístup do vozu, a zároveň o pokládání 
základů pro nové funkce, jako je inteligentní navigace, 
chytré parkování a autonomní jízda. U elektromobilů se 
systém bude starat o databázi nabíječek a související 
plánování cest, aby nedocházelo k problémům 
z nedostatku energie, a o optimalizaci dobíjení pro 
budoucí vývoj.

Sníží spotřebu, zlepší 
jízdní vlastnosti nebo 
prodlouží životnost.  
S tím vším aktualizace 
pomůžou
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Jedna dobře mířená 
aktualizace vám klidně může 
zvýšit dojezd nebo zlepšit 
ovladatelnost vozidla. 
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Gastromapa
Výlety za jídlem
Novým ambasadorem značky Volkswagen se stal Lukáš 
Hejlík. Letos bude českou gastronomickou scénu mapovat 
za volantem vozů Volkswagen. Hned zkraje roku jsme 
s ním vyrazili do okolí Prahy za výjimečnými podniky, které 
sice fungují jen jako výdejní okýnka, i tak ale stojí za výlet.  
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Letos bude 
Gastromapa 

hlavně o výletech. 
A jsme hrdí, že 

Volkswagen bude 
jejich součástí

Při jakýchkoliv výletech, nejen 
při těch gastronomických, 
v autě asi všichni ocení 
přihrádku na nápoje. 
A v současných nevlídných 
časech tak i vůz může posloužit 
jako místo, kde si kávu v klidu 
vypijete.

Aktuální cestu Lukáš začíná 
v asijském Chopsticks Bistru. To na 
okraji Prahy, v Šeberově, provozují 

dvě vietnamské sestry 
s maminkou v kuchyni. Stavit se 

v něm můžete v podstatě cestou 
kamkoliv, nachází se totiž kousek 

od D1 a málokde najdete takhle 
dobrý autentický Vietnam. 

„Gastronomie je jako auta od 
Volkswagenu – tisíc chutí, ze 
kterých si vybere každý, ať už je 
klasik, nebo rád experimentuje,“ 
říká nadšeně Lukáš Hejlík, oblíbený 
herec, moderátor a autor internetové 
Gastromapy, která mapuje ty nejlepší 
podniky po celé České republice. „Na 
začátek volím Arteon, skutečnou 
špičku v německém menu. A jsem 
sám zvědav, jak mi bude chutnat,“ 
dodává. A s nejlepším modelem 
v nabídce Volkswagenu se zajel 
podívat na několik míst v okolí Prahy, 
která za výlet stojí i v době, kdy 
restaurace mohou fungovat jen jako 
výdejní okýnka. 

Takový stav tady v podstatě 
není nic nového. Gastronomii sice 
pandemie koronaviru zasáhla ve 
velkém, za rok už se podniky ale 
přizpůsobily, a i když se v nich 
nemůžou lidé najíst, pořád si pro 
skvělé jídlo rádi zajdou. V době 
výrazného omezení volnočasových 
aktivit jsou výlety do přírody jednou 
z mála věcí, které stále můžeme 

dělat, tak proč je s dobrým jídlem 
nespojit. Z této úvahy ostatně 
vychází i Lukáš a jeho aktuální mise 
na rok 2021. Podniky s excelentní 
gastronomií chce vyzdvihovat 
i nadále, jen se spíš než na městské 
prostředí bude soustředit právě na 
cesty za okýnky. A to ideálně za těmi, 
která k tomu mají i nějaké zajímavé 
přírodní úkazy či pamětihodnosti 
v okolí.

Naše partnerství s Lukášem 
přitom bude mnohem širší. 
Značka Volkswagen tak bude od 
teď pohánět a sponzorovat i jeho 
podcasty, chystanou knihu a těšit se 
můžete i na další aktivity. Teď už ale 
vyrazme za gastrozážitky!

Text Redakce Foto Adriana Fialová
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Abyste na jídlo nemuseli 
čekat, je dobré do 

restaurace zavolat 
předem. Pak už jen 

můžete přijet 
a vyzvednout. Lukáš 

o víkendu vyrazil na výlet 
i se svou ženou Veronikou. 

Chopsticks Bistro si 
vybrali i z toho důvodu, že 

kousek od něj se nachází 
krásný rybník, u kterého 

nebývá moc lidí.
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A co si tedy v bistru můžete dát? Klasika zde 
jsou bun bo nam bo, bůček s rýží nebo 
závitky. S jakýmikoliv nudlemi ani rýžovými 
pokrmy se tady však nemůžete splést. Jestli 
chcete ještě něco navíc a zatím jste si na něm 
nevytvořili závislost, pak určitě vyzkoušejte 
salát z mořských řas wakame. Autentická vietnamská bistra 

jsou v Česku jako doma.  
Chopsticks Bistro však 

patří k těm vůbec nejlepším
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Nový Arteon je pro cestování ve velkém 
stylu jako stvořený. Na první pohled 
zaujme svým expresivním designem 

a sportovním zadkem. Skvělé 
zpracování interiéru zase bude mít za 
následek i to, že se v něm budete cítit 

jako doma. I Lukáš s Veronikou si na něj 
rychle zvykli, jezdit v něm je totiž 

opravdu radost a výjimečný zážitek. 
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Rozmach řemeslných pekáren 
a malých pražíren  

posunul českou gastronomii na 
vyšší úroveň. Díky za ně!

Další zastávka? Říčany. Tohle město kousek za 
Prahou má tu výhodu, že i gastronomie v něm se 
přibližuje úrovni hlavního města. Gábina, 
majitelka Gabi Café, je opravdová nadšenkyně 
do dobré kávy. Dříve ji tu lidem dělala dokonce 
zadarmo, aby jim ukázala, že dobrá káva má 
trochu jiné parametry než ta z benzinky. Dnes už 
se do jejího podniku místní rádi vrací a nedají na 
něj dopustit. Kromě toho tu je i velká nabídka 
bezlepkových věcí, zákusků nebo rychlých 
obědů. 
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Ke kávě patří pečivo a to 
nejlepší v Říčanech mají 
v pekárně Okýnko. Ta svým 
názvem de facto předběhla 
dobu, funguje takhle už pár 
let. Pro jejich chleba se budete 
rádi vracet, umí ho však 
doplnit i skvělými 
pomazánkami nebo něčím 
sladkým. 
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Zas a znova je podnik v Sulicích, který 
si otevřeli dva kamarádi po angažmá 

v několika pražských špičkových 
restauracích a dali dohromady 

koncept, který stojí na sezonních 
surovinách bez velkých experimentů. 

Vyšší gastronomii ani opravdovým 
kulinářským zážitkům tato doba tolik 

nepřeje. Když to však děláte dobře, lidé 
si k vám cestu vždycky najdou.

Projděte si Arteon 
přímo s Lukášem
Oblíbený herec nám 
moderoval 
i produktové video 
pro Shooting Brake. 
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A na závěr ještě tip na výlet. Až pojedete 
do Říčan, třeba pro ten výtečný chleba 

z Okýnka (viz předchozí strany), můžete 
se projít ke zřícenině tamního hradu. Stojí 

na malém návrší, takže ideální na 
vytrávení. 
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Lukáš Hejlík v průběhu roku otestuje a představí 
celkem čtyři vozy Volkswagen z aktuální nabídky. 
Bude s nimi objíždět republiku a hledat ty 
nejlepší gastronomické zážitky. Od příštího čísla 
magazínu se tedy můžete těšit na pravidelné tipy 
na gastrovýlety. Ještě víc jich najdete přímo na 
Lukášových sociálních sítích nebo na kanálech 
Volkswagen Česká republika. 

Lukáš Hejlík
Herec, moderátor, vůdčí osobnost 
projektu scénického čtení Listování, 
bloger a influencer. V posledních 
letech přitahuje největší pozornost 
jako autor projektu Gastromapa, 
jehož výsledkem je kromě webové 
stránky gastromapa.hejlik.cz 
a aplikace pro mobilní telefony 
také knižní podoba Gastromapy, 
videoseriál a řada zajímavých 
podcastů s výjimečnými osobnostmi 
z prostředí české gastronomické 
scény. Lukáš Hejlík navíc organizuje 
anketu Foodblog roku. 

Další cesty 
s Volkswagenem

„Z nově navázané 
spolupráce mám velkou 

radost, protože jsem získal 
partnera pro mobilitu, na 

kterého se mohu 
stoprocentně spolehnout,“ 
řekl na začátku spolupráce 

náš nový ambasador. 

Jedním z prvních společných 
projektů bylo také natáčení s novým 
Arteonem Shooting Brake. 
S Lukášem jsme ho prolezli skrz 
naskrz.

Chcete víc 
gastrotipů?
Tímhle teprve 
začínáme, ale 
další tipy na jídlo 
očekávejte 
i v našem online 
magazínu.

www.lamark.cz

Plot k rodinnému domu
je vstupní branou do vašeho světa

Ve formuláři na adrese 
www.lamark.cz/kalkulace-ceny

uveďte do pole POZNÁMKY

„Volkswagen21“

PODMÍNKY SLEVY: Vyplňte formulář kalkulace ceny na adrese www.lamark.cz/kalkulace-ceny, do pole POZNÁMKY napiště „Volkswagen21“ a automaticky získáváte slevu v hodnotě 5 %.
Sleva lze uplatnit pouze při nákupu oplocení v celkové hodnotě objednávky přesahující 50 000 Kč bez DPH a nelze ji kombinovat s jinými akcemi. Platnost akce je do 31. 12. 2021.

BONUS -5% Z CENY
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Inzerce
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Rychloměr, jeden z nejtradičnějších přístrojů ve 
vozech. Volkswagen ho digitalizuje už od roku 1986, 
pojďme se ohlédnout za vývojem. 

Do aut se rychloměr montuje od začátku 
20. století. Nejdříve byl vynález inženýra 
Otty Schulze spíše volitelnou výbavou 
a prvkem pro zajímavost, brzy se však stal 
výbavou povinnou. Místo mechanického 
měření, které měly třeba první Brouky, 
dnes máme elektrické časy. Jak však 
vypadala cesta k dnešním digitálním 
panelům u Volkswagenu?

1986: Počátek digitalizace
Golf II překvapil automobilový svět svým 
digitálním informačním centrem řidiče neboli 
displejem DigiFiz. Na začátku byla tato úvaha: 
„Proč musí být v autech vše mechanické? Můžeme 
přece hledat i elektronická řešení,“ vzpomíná 
Walter Zimdahl, který tehdy zodpovídal za 
elektroniku v rámci Oddělení budoucího výzkumu. 
Výsledkem byl DigiFiz, zkratka z německého 
Digitale Fahrer-Informations-Zentrum (digitální 
informační centrum řidiče). 

Dnešní stav:  
Active Info Display

Už první digitální ukazatel byl opravdu průkopnický 
počin. Co uměl? Digitální informace o rychlosti 

a ujeté vzdálenosti, na litr přesný údaj o zbývajícím 
palivu, na stupeň přesná informace o teplotě 

chladicí kapaliny, venkovní teplotě nebo o tom, kolik 
kilometrů zbývá do příštího servisu. „Bez těchto 

přelomových věcí bychom dnes neměli Active Info 
Display a další prvky,“ říká šéf interiérového designu 

Volkswagenu Tomasz Bachorski.
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Nižší střední třída 
plně digitální
Začalo to Golfem IV v roce 1997. 
Od té doby jsou naše displeje de 
facto digitální. Pod analogovými 
přístroji se poprvé objevily 
segmenty ukazující čas, ujeté 
kilometry a denní vzdálenost.

Propojení se zábavním systémem
Rok 2017 přinesl nejen nový model Polo, ale i jeho digitální kokpit. 
Šestá generace byla prvním Volkswagenem a zároveň i prvním 
modelem koncernu s novou generací systému. Během vývoje se 
kladl důraz na rostoucí digitalizaci zobrazovacích a ovládacích 
prvků, stejně jako na konektivitu vyžadující nová řešení.

Poslední generace 
systému
Tady už je Active Info Display v modelu 
T-Roc plně digitální. Všechny 
obrazovky lze libovolně konfigurovat, 
a člověk tak má vše pod kontrolou. 

Innovision Cockpit
Rok 2018 a nový Touareg třetí generace přinesl dosud poslední revoluci. 
Spojil totiž starý dobrý Active Info Display a zábavní systém do jednoho. 
A aby toho nebylo málo, funkce lze ovládat dotykem, hlasem nebo 
gesty. Aktuální, druhá generace systému je plně digitální – s několika 
analogovými prvky, které vyžaduje legislativa, jako je například kontrolka 
zatažené ruční brzdy – a navíc volně konfigurovatelná. „Od funkčních 
displejů po osvětlení přístrojové desky i celého kokpitu, to vše si můžete 
individuálně nastavit, pokud chcete,“ říká Bachorski a dodává, že 
digitalizace otevírá zcela nové stylistické možnosti.
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jako rychlost v krvi
Patří tradičně k nejrychlejším a nejsilnějším vozům svého 
segmentu. Ačkoli se první Volkswagen s označením R 
objevil v roce 2002, jejich původ sahá až do začátku 
devadesátých let.

Za první model sportovní 
řady R je všeobecně považován 
Golf R32. Vůz vytvořený 
na základě 4. generace 
kompaktního bestselleru 
v roce 2002 je skutečně prvním 
„erkem“, avšak sportovní 
Volkswageny mají trochu delší 
tradici. Dříve nesly výkonné 
verze modelů označení VR6. 
To se však přímo vztahovalo 
k použitému motoru, 
slavnému šestiválci VR6, který 
kombinoval konstrukci řadového 
i vidlicového motoru.

Rychlý průlet historií
VR6 je de facto vidlicový 
šestiválec, avšak díky malému 
úhlu rozevření řad válců 
(pouhých 15 °) používá pro 
obě řady válců společnou 
hlavu a pro ovládání všech 
ventilů jsou potřeba pouze dva 
vačkové hřídele jako u řadového 
motoru. Ostatně označení VR 
pochází právě z německého 
názvosloví pro dané motory: 
V-motor a Reihenmotor. 
Nezvyklý šestiválec je 
mnohem kompaktnější, 
a tak bylo možné jej snáze 
zabudovat pod kapotu modelů 
původně konstruovaných 
pro čtyřválce. Motor VR6 si 
premiéru odbyl v roce 1991 
v modelech Volkswagen Passat 
a Corrado, v roce 1992 se 
objevil pod kapotou tehdejšího 
Golfu 3. generace (a také 
spřízněného Venta).

První Golf R
U prvního „erkového“ vozu zůstal Volkswagen motoru VR6 
věrný. V roce 2002 uvedený Golf R32 měl nejnovější evoluci 
vidlicovo-řadového šestiválce, ta se předtím objevila ještě 
v modelu Beetle RSi, v Golfu měl však motor mírně vyšší výkon. 
Auto to bylo výjimečné i z dalších důvodů. Šlo v té době o jasně 
nejsilnější sériový Golf, byl to první sériový vůz, který dostal 
dvouspojkovou převodovku DSG (alternativně byl k mání i se 
šestistupňovým manuálem). Pohon všech kol tohoto modelu 
zajišťoval tehdy inovativní systém Haldex. Právě tento Golf také 
proslavil modrou barvu, která se stala význačnou pro rychlé 
Volkswageny.

Golf R32 (MK4)
objem: 3,2 litru
výkon: 177 kW (241 koní)
zrychlení z 0 na 100: 6,4 s (u DSG)
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Šestiválce i obří diesel
V roce 2005 přišel Golf páté generace a byl 
ještě silnější, po něm se však „erkové“ 
kúry dočkaly i další modely. Tím prvním 
byl Passat generace B6 z roku 2007 – ten 
dostal pod kapotu šestiválec koncepce VR6, 
avšak tentokrát s objemem 3,6 litru. Stejný 
motor se navíc o trochu později objevil i pod 
kapotou čtyřdveřového kupé Passat R36, 
které bylo předchůdcem dnešního Arteonu. 
Passat R36 se mimochodem proslavil i ve 
službách české policie, právě tento vůz byl 
první „dálniční stíhačkou“, kterou si dálniční 
policie u nás pořídila.

Passat R36 
objem: 3,6 litru
výkon: 221 kW (300 koní)
zrychlení z 0 na 100: 5,6 s (u sedanu)

Nejsilnější Touareg
Ve stejném roce se písmeno R objevilo i v označení velkého SUV 
Touareg. Model měl premiéru na autosalonu v Sydney a nesl 
označení Touareg R50. Šlo o dnes doslova mytický vidlicový 
desetiválec, který se předtím proslavil v luxusním modelu 
Phaeton. Vyráběl se do roku 2010.

Touareg R50
objem: 5 litrů
výkon: 257 kW (349 koní)
zrychlení z 0 na 100: 6,7 s 
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Éra přeplňování
Po obřím TDI nastala éra downsizingu, která však 
neznamenala pokles výkonu. Na autosalonu ve 
Frankfurtu v září 2009 se představil Volkswagen 
Golf šesté generace v provedení R. Tentokrát už 
bez číselného „dovětku“, který by udával objem 
motoru. Rychlý Golf se jednoduše jmenoval Golf R 
a měl takové hodnoty, kterými by šlo provokovat 
i mnohem dražší vozy. 

Golf R (MK6)
objem: 2 litry
výkon: 199 kW (270 koní)
zrychlení z 0 na 100: 5,5 s (u DSG)

Menší objem motorů, ale 
o to vyšší rychlosti 

a zábavnější pojetí jízdy. 
To je nová generace erek
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Golf s parametry 
supersportu
Nejikoničtější vůz erkových provedení 
přišel na trh i v sedmé generaci. 
Pod kapotou byl opět přeplňovaný 
dvoulitr řady EA888. Výkon někdejší 
říše supersportů dělá ze sedmého 
Golfu R doslova vlka v rouše beránčím: 
kromě třídveřového a pětidveřového 
provedení, ve kterých se doposud 
všechny Golfy R dodávaly, teď 
šlo tento nejrychlejší kompaktní 
Volkswagen pořídit i v provedení 
Variant, tedy jako kombi.

Golf R (MK7 facelift)
objem: 2 litry
výkon: 228 kW (310 koní)
zrychlení z 0 na 100: 4,9 s

Passat už jen v R-Line

Z Passatu se naopak o rok 
později označení R vytratilo, 
generace B7 byla k sice k mání 
se šestiválcem, ale už bez 
označení R. Později byl tento 
motor nahrazen čtyřválcem 
o výkonu 206 kW, který by si 
označení R zajisté zasloužil, ale 
nedošlo na něj. Takové vozy byly 
označovány jako R-Line a nešlo 
o vyloženě sportovně zaměřená 
provedení, ale spíš o optické 
zvýraznění sportovních prvků. 
A zajímalo by vás, jestli se 
Passat R ještě někdy vrátí? 
Nechme se překvapit. 
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Oldřich Fiala je milovníkem značky Volkswagen, 
zejména modelu Golf. Vystřídal asi 7 kusů 
různých generací tohoto vozu, než mu 
učaroval Golf R32. „Do té doby jsem auta 
vybíral spíš rozumem, tohle byla jasná volba 
srdcem,“ usmívá se.

S manželkou projeli s Golfem Cabriolet 
4. generace křížem krážem Albánii a sám už měl 
třeba Golf 4. generace nebo sedmou generaci 
s motorem TDI. Myšlenka na to, pořídit si 
Golf R32 postavený na základě páté generace 
vozu, se Oldřichu Fialovi v hlavě uhnízdila 
v roce 2018. „Jeli jsme několika auty s partou 
přátel na výlet na sraz u Wörthersee a jedním 
z vozů, kterými jsme cestu absolvovali, byl 
i Volkswagen Jetta VR6 mého kamaráda. Já 
jsem se za těch 1 500 kilometrů zamiloval do 
zvuku motoru a od té doby věděl, že nutně 
potřebuju verunu (VR6),“ popisuje Fiala, co ho 
k rychlému Golfu přivedlo. Kýžený vůz, tedy 
Golf R32 páté generace v ikonické perleťové 
barvě Deep Blue s trojími dveřmi, bez střešního 
okna a s manuální převodovkou (takové byly 
jeho požadavky) sehnal asi rok nato.

S čerstvým přírůstkem v garáži stihl 
jeden ze srazů VW klubu, pak se pustil 
do jeho úprav. „Tuning mám rád, ale vše 
dělám decentně a tak, aby šlo auto vrátit do 
původního stavu,“ říká Fiala s tím, že si tedy 
nechává veškeré původní díly, případně ty 
vysloužilé nahrazuje novými originálními. 
„Zatím mě baví úpravy, ale třeba mě to jednou 
přejde. Nebo až bude tenhle Golf o hodně 
starší, nebudou mít úpravy takový význam, 
tak ho vrátím do původního stavu,“ nastiňuje 
své plány. Teď má však jeho Golf R32 

například speciální vzduchový podvozek, 
který umožňuje extrémní snížení světlé výšky. 
A také celonerezový výfukový systém, brzdy 
z Audi R8, v interiéru závodní sedadla Recaro 
Pole Position, čtyřbodové pásy, závodní 
volant, bezpečnostní rám, vně jsou nárazníky 
z verze pro americký trh. „Pokaždé když svůj 
R32 s motorem VR6 nastartuji, naběhne mi 
husí kůže,“ říká Fiala. S autem zatím najel 
jen asi 5   000 kilometrů. „Jako řidič kamionu 
s ním jezdím opravdu jen svátečně a těším se, 
až s ním vyrazím na nějaké ty srazy, kterých 
momentálně moc není,“ plánuje majitel. 
„Těším se třeba na Golf meeting Podroužek. Je 
to skvělá akce se skvělou komunitou lidí, pro 
které je značka VW životním stylem,“ usmívá 
se Fiala.

Tento vůz je pořád  
velmi ceněný sporťák, 
který si drží hodnotu

Golf R32
Zamiloval si jeho zvuk, a tak  
si musel jedno erko pořídit. 
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Je to taková rychlá  
a zábavná motokára, 
která jede skoro sama

Nájemce čerpací stanice Petr Čacký je 
skutečným automobilovým nadšencem. 
„K motorům mě táta přivedl už někdy ve 
čtyřech letech,“ vzpomíná Petr na původ své 
lásky k rychlým autům. Ve spojení s otcem pak 
tato láska přerostla až v závodní nadšení. 

„Jezdili jsme spolu po různých závodech, 
až jsme se dopracovali k Mistrovství České 
republiky v závodech do vrchu,“ vypráví dnes 
52letý bývalý závodník. Závodění pro něj vždy 
zůstalo zábavou a vášní, na profesionální 
kariéru nepomýšlel, ale výsledky měl: „V jedné 
sezoně jsem skončil ve své třídě na celkovém 
pátém místě, dodnes pak držím rekord 
v nejmenším rozdílu mezi prvním a třetím 
v cíli. Bylo to v Brně a má hodnotu tři setiny 
sekundy. A nikdy jsem své závodní náčiní 
nerozbil,“ usmívá se.

Závodní přilbu si už zhruba 25 let Petr 
nenasazuje. To však neznamená, že by na 
rychlá auta zanevřel. Naopak, momentálně 
„krotí“ Volkswagen T-Roc R. „Je to můj druhý 
Volkswagen, předtím jsem měl Golf 1.4 TSI se 
150 koňmi, ale poohlížel jsem se po něčem 
silnějším. Pokukoval jsem po Golfu R, ale když 
byl představen T-Roc R, okamžitě jsem se do 
něj zamiloval,“ komentuje svou volbu. 

Kvůli jeho tmavě šedému T-Rocu R 
s 19" koly Pretoria a příplatkovým výfukem 
Akrapovič (podle Petra skvělá volba) dokonce 
importér upravoval konfigurátor. „Interiér, 
který jsem si vybral, šlo kombinovat pouze 
se střešními nosiči, ty jsem ale nechtěl,“ 
vzpomíná Petr na svou průkopnickou roli. 
Byl totiž teprve druhým zákazníkem, který si 
T-Roc R objednával. Od března 2020, kdy auto 

v Autotrend Liberec obdržel, s ním najezdil 
už asi 25 000 kilometrů.  „Je to zábavná 
motokára, která mi na tváři vždy vyloudí 
úsměv,“ komentuje své auto. A přiznává, že 
s ním občas jezdí rychle. „Bodový rejstřík 
mám ale čistý,“ říká. A přemýšlí, že by T-Roc R 
naplno prohnal při některém z amatérských 
podniků závodů do vrchu. „Okruhy mě 
nelákají, rád si užívám úzkou zakroucenou 
silnici. Určitě přijde příležitost, rád bych se 
svezl třeba jako předjezdec,“ nastiňuje Petr 
Čacký své plány.

T-Roc R
Jezdil závody do vrchu.  
Teď si užívá T-Roc R.

text: Luděk Vokáč  

foto: Volkswagen AG,

Luboš Wišniewski, Oldřich Fiala, 

David Růžička, Tereza Šuserová
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Golf R (MK8)
objem: 2 litry
výkon: 235 kW (320 koní)
zrychlení z 0 na 100: 4,7 s

Tiguan R
objem: 2 litry
výkon: 235 kW (320 koní)
zrychlení z 0 na 100: 4,9 s

Arteon R
objem: 2 litry

výkon: 235 kW (320 koní)
zrychlení z 0 na 100: 5,6 s

T-Roc R
objem: 2 litry

výkon: 221 kW (300 koní)
zrychlení z 0 na 100: 4,8 s

Touareg R
objem: 3 litry

výkon: 340 kW (462 koní)
zrychlení z 0 na 100: 5,6 s

Pětice hrdinů 
v aktuální nabídce
Golf osmé generace u modelu R opět posunul hranice možností. 
Výkon jeho přeplňovaného dvoulitru ještě stoupl, standardem je 
sedmistupňový automat DSG a novinkou je řešení pohonu všech kol 
pomocí vícekotoučových spojek, které připojují zadní kola, což potlačuje 
nedotáčivost. Na důkaz toho, že jde o dosud nejzábavnější Golf, je tu 
poprvé v historii například i driftovací režim. R v názvu brzy přibude 
i u modelu Golf Variant, v aktuální nabídce Volkswagenu se tímto 
označením však chlubí i další vozy. Arteon a Arteon Shooting Brake 
a jeho aerodynamická karoserie umožnily posunout maximální rychlost 
na hranici 270 km/h. A pak je tu ještě Tiguan a asi nejhravější T-Roc R. 
Pětici uzavírá Touareg R, který kombinuje šestiválec o výkonu 250 kW 
s elektromotorem s výkonem 100 kW, výsledkem je tedy kombinovaný 
výkon 340 kW (462 koní) a maximální rychlost až 250 km/h.

Volkswagen R
Přečtěte si více o naší 
aktuální nabídce 
a prohlédněte si všechny 
erkové modely i u nás na 
webu. 
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Ostrov
čisté mobility
Volkswagen spolu s řeckou vládou spouští unikátní 
projekt. Na ostrově Astypalaia v Egejském moři 
vyroste vzor pro klimaticky neutrální mobilitu. Tamní 
systém dopravy zcela přejde na elektromobilitu 
a energii z obnovitelných zdrojů.
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Ostrov Astypalaia najdete v jižní části 
Egejského moře. Má rozlohu asi 100 km2, 
žije na něm kolem 1 300 obyvatel a stejně 
jako u ostatních řeckých ostrovů je 
jejich hlavním zdrojem obživy cestovní 
ruch. Každý rok Astypalaiu navštíví 
na 72 000 turistů. Jejich pohyb po 
ostrově zajišťuje kromě dvou autobusů 
i 1 500 vozidel místních rezidentů, které 
se během sezony mění v taxíky. Na 
spalovacích motorech je tu závislá nejen 
mobilita, ale i energetika. Naprostou 
většinu zdejší spotřeby elektřiny pokrývají 
čtyři dieselové generátory, zatímco 
vytápění budov v zimních měsících 
obstarávají převážně spalovací kotle 
na dřevo a biomasu. Přesto se právě 
Astypalaia má v příštích několika letech 
přeměnit v ukázkový příklad ekonomiky 
nezávislé na fosilních palivech. 

Jedna velká bezemisní laboratoř
„Odpovědnost za omezování změny 
klimatu společně nese jak politická, 
tak ekonomická sféra i celá společnost. 
Naším dlouhodobým cílem je klimaticky 
neutrální mobilita pro všechny. A v rámci 
projektu Astypalaia zjistíme, jak lze tuto 

vizi realizovat již dnes,“ řekl v listopadu 
předseda představenstva koncernu 
Volkswagen Herbert Diess. Automobilka 
si stanovila cíl dosáhnout do roku 2050 
klimatické neutrality pro kompletní 
portfolio vyráběných vozidel i veškeré 
své aktivity. A komunita středomořského 
ostrova pro ni představuje v mnoha 
ohledech ideální „laboratoř“. 

Absolutní závislost na spalovacích 
motorech bude vyžadovat totální 
přestavbu veškerých technologických 
systémů i změnu každodenního fungování 
celé komunity. Izolovanost od okolního 
světa umožní přesně sledovat průběh 
a dopad takové změny. V neposlední 
řadě pro Astypalaiu hovoří i ochota 
místních obyvatel se zapojit a fakt, že 
řecká vláda  patří k největším světovým 
podporovatelům bezemisní ekonomiky. 
A co se tedy chystá?

Všechno bude jezdit na elektřinu
Osobní vozy, autobusy, vozidla samosprávy, 
služeb i institucí, jako je policie či záchranná 
služba, budou na Astypalaii nahrazeny 
elektromobily. Místo klasické taxislužby 
budou návštěvníci ostrova i místní 

Vlády na všechny 
výzvy samy 

nestačí, proto se 
Volkswagen připojil 

k jejich řešení

Jak dále Volkswagen 
snižuje emise?
Soupis toho 
nejdůležitějšího, co 
děláme pro naši 
planetu, najdete také 
u nás na webu. 
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rezidenti používat systém sdílení vozidel, 
elektroskútrů a elektrokol řízený mobilní 
aplikací. Ta by měla umožnit některým 
obyvatelům nahradit vlastnictví automobilu 
pronájmem a celkový počet vozů na ostrově 
by měl klesnout až o třetinu. 

K dobíjení na ostrově vznikne síť 
veřejných i soukromých stanic a celkový 
dosah dopravní obslužnosti se díky tomu 
rozšíří i do dříve nepřístupných oblastí 
ostrova. Pod hlavičkou Volkswagen Group 
se do této fáze projektu zapojí Volkswagen, 
SEAT, Volkswagen Commercial Vehicles, 
poskytovatel energetických služeb Elli 
a specialisté na sdílecí služby UMI Urban 
Mobility International – We Share. 
Společně budou zajišťovat jak výstavbu 
infrastruktury a spojených služeb, tak 
dodávku vozidel. Půjde především o modely 
e-up!, ID.3 a ID.4, nákladní elektromobily, 
elektrobusy a skútry SEAT. Přechod na 
elektromobilitu podpoří i místní banky 
systémem nízkoúročených půjček. 

Vyroste celá soustava solárů a větrníků
Přechod na elektromobilitu bude 
znamenat zvýšené nároky na energetickou 
síť. Výkon současných generátorů 

a plánovaný nárůst roční spotřeby 
o 15 % má nahradit nová kombinovaná 
soustava solárních a větrných zdrojů. 
Výkon pak bude vyrovnávat systém baterií 
a přečerpávacích vodních stanic. Aby 
elektrickou síť nezatěžovalo vyhřívání 
a chlazení budov, budou v obytných 
i veřejných budovách instalovaná 
individuální tepelná čerpadla.

Modelový příklad pro čistší budoucnost
Když 4. listopadu 2020 podepisoval řecký 
premiér Kyriakos Mitsotakis s Herbertem 
Diessem společné memorandum, 
řekl, že doufá, že se ostrov Astypalaia 
stane modelovým příkladem udržitelné 
ekonomiky nejenom na evropské, ale 
i na celosvětové úrovni. „Jsem velkým 
zastáncem společných řešení,“ dodal. 
„Vlády států na všechny výzvy samy 
nestačí a zodpovědět všechny otázky sám 
o sobě nemůže ani privátní sektor. Proto 
jsme se rozhodli tento ambiciózní projekt 
pojmout jako partnerství mezi Řeckem 
a Volkswagen Group. Věříme, že společně 
na příkladu malé komunity dokážeme 
najít nová řešení letitých problémů,“ uvedl 
premiér Mitsotakis.

Astypalaia
Řecko, Egejské moře, Jižní Egeis

Největší sídlo: Astypalaia
Rozloha: 96,42 km²
Souřadnice: 36°34’12“ s. š., 26°21’39“ v. d.
Nejvyšší vrchol: Vardia (482 m n. m.)
Počet obyvatel: 1 334 (2011)
Hustota zalidnění: 11,76 obyv./km²
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Představují jakési 
překlenutí mezi tradičními 
spalovacími motory 
a čistými elektromobily. 
Co se Volkswagenu týká, 
nějakou tu elektřinu 
najdeme už téměř ve 
všech modelech, od Golfu 
a Tiguanu přes Passat či 
Arteon až po velký Touareg. 
K dispozici jsou dvě 
varianty.

Plug-in hybrid
Dva pohony, dvojnásobná úspora i potěšení. 
Samostatný elektromotor a dostatečná 
kapacita akumulátoru znamená, že běžné 
denní cesty do práce a pojížďky po městě jde 
absolvovat čistě elektricky, s nulovými emisemi 
a za nula litrů fosilního paliva. Například 
Golf GTE dosahuje kombinované spotřeby 
1,5 litru na sto kilometrů, což představuje 
emise CO2 pouhých 35 gramů, výkon přitom 
dosahuje 245 koní jako u sportovního GTI. 
Typické použití plug-in hybridu je následující – 
v pracovní dny si lze vystačit s elektřinou, kdy 
přes noc doma nabíjíte za výhodnější noční 
tarif a ráno vyrážíte s plným akumulátorem. 
Tomuto použití nejvíce nasvědčuje i to, že 
běžný evropský řidič najede v průměru kolem 

27 km denně. Auto lze prostřednictvím 
mobilní aplikace před startem vyhřát či 
vychladit, a navíc po ránu nerušíte sousedy 
hlučným studeným spalovacím motorem. 
V práci vůz opět připojíte k nabíječce a za 
pár hodin je akumulátor dobitý. Zároveň lze 
velice slušné síly 85 kilowattů elektromotoru 
využívat i na dálnici, kde lze čistě elektricky 
jet až do 130 km/h. A když přijde na věc, 
kombinovaných 245 koní umí zrychlit z nuly na 
stovku hluboko pod sedm sekund – síly obou 
motorů spojí dohromady v takzvaný Boost 
a rozjíždění či zrychlování je tak skutečně 
působivé. Lithium-iontový akumulátor 
je možné nabíjet z běžné síťové zásuvky, 
wallboxu nebo u veřejných nabíjecích stanic.

Když elektřina přikládá ruku k dílu. První čistě elektrické vozy už jsou 
k mání. Nejsou však jediné, které výrazně přispívají ke snižování emisí. 
I hybridní auta se spalovacími motory hrají významnou roli.
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Jezděte úsporněji
Každý elektrifikovaný Volkswagen 
nabízí vedle „normálního“ režimu ještě 
dva další módy nazvané ECO a ECO+. 
Liší se především v tom, jak nakládají 
se spotřebou elektrické energie 
„na palubě“. Zatímco režim Normal 
nechává naplno pracovat klimatizaci 
na úkor dojezdu, mód ECO naopak 
pro chlazení či topení využívá méně 
energie. A ECO+ pak většinu elektrické 
energie směruje na pohon a „nemrhá“ 
jí na jiné elektrické spotřebiče. 
Výsledkem je výrazně delší dojezd na 
energii uloženou v akumulátoru.

Mild hybrid
Zde elektrický motor slouží jako podpora 
benzinové jednotce TSI. Pohon eTSI 
se skládá ze zážehového agregátu 
o objemu 1,5 litru a elektrického 
systému. Přednost tohoto řešení 
spočívá v tom, že výkon benzinového 
motoru je podporován startovacím 
generátorem s napětím 48 voltů, který 
je se spalovacím motorem propojen 
řemenem. Model s pohonem eTSI tak 
může jet bez zpomalování i s vypnutým 
spalovacím motorem. Při zpomalování 
navíc dochází k rekuperaci uvolněné 

kinetické energie, která je ukládána 
do 48voltové lithium-iontové baterie. 
Proto je eTSI ve srovnání s konvenčním 
TSI výrazně úspornější. A také 
zábavnější, především ve městech, 
kde neustále zastavujeme a rozjíždíme 
se. Elektrifikovaný pohon přináší další 
rozměr a radost z jízdy. Vůz s eTSI 
totiž díky 48voltovému elektrickému 
systému od samého počátku rozjezdu 
zrychluje velice dynamicky a s vysokým 
komfortem.

Nižší emise, ale 
o to větší výkon. 
Tohle je 
budoucnost!

Jaké všechny modely 
máme v hybridu?
Jasně a přehledně je 
najdete na našem 
webu v příslušné 
sekci. Už máme skoro 
kompletní paletu.
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Aby manželka
neubírala plyn
Karmann Ghia, Porsche, Brouk. Taková sestava klenotů 
stojí v liberecké garáži jednoho nadšence s velkým 
veteránským srdcem. 

I tady se láska ke starým autům zrodila 
už v dětství. Otec Milana Bumby pracoval 
v rýnovickém LIAZ a svého syna často do 
výroby bral s sebou. Liberecký patriot se od 
patnácti let přátelil se závodníkem Břetislavem 
Engem, který jej brával jako „hlídače depa“ na 
závody po republice. Díky kamarádství s mnoha 
dalšími závodníky té doby tak propadl i vůni 
benzinu závodního. Když dospěl, na opravdový 
závodní speciál nebylo dost financí, proto Milan 
Bumba svou pozornost obrátil k dostupnějším 
historickým vozům. Dámou, která si jeho srdce 
získala jako první, byla Praga Lady z roku 1938.

Karmann byla láska na první pohled
„Začátkem osmdesátých let jsem si koupil novou 
škodovku, kterou jsem si ale chtěl šetřit – hledal 
jsem tedy jiný zajímavý vůz na zimu. A objevil 
jsem Karmann Ghia 1200 Coupé z roku 1961. Já 
tehdy neměl ani tušení, jak vypadá! Rozjel jsem 
se tedy podívat se na něj. A byl jsem u vytržení, 
okamžitě jsem se zamiloval,“ vzpomíná 
a s úsměvem dodává, že to dopadlo tak, jak 
muselo. Zimním autem se stala Škoda a Karmann 
putoval jako hýčkaný klenot do garáže.

S vozem se v roce 1984 vypravil na nově 
otevřený autodrom v Mostě, kde se setkal 
s dalšími dvěma majiteli stejného auta. 
Zrodila se tak tradice pořádání společných jízd 
a setkání, která trvá dodnes. Postupně se dalo 
dohromady 32 majitelů a vznikl neoficiální 
Karmann Ghia Club. „Byl v podstatě ilegální, 

protože Svazarm, který tehdy vše kontroloval 
a povoloval, neměl pochopitelně o propagaci 
západních aut zájem. Pro členy klubu jsem 
dokonce na psacím stroji psal časopis, který 
mi rozmnožovali kamarádi na jabloneckém 
okresním výboru svazu socialistické mládeže. 
Věděl jsem, že mne neprásknou,“ vzpomíná.

Brouk pro celou rodinu
Každému nadšenci a sběrateli musí být jasné, že 
u jednoho automobilu nezůstalo. V roce 1988 
šla škodovka z domu a na každodenní jízdy 
do mladé rodiny přišel Brouk 1200. „Odvozil 
jsem v něm obě děti. Zadní odkládací prostor 
za opěradlem jsem vystlal dekami a uložil 
tam dvouletou dceru. Na zadní sedadla jsem 
připevnil korbu hlubokého kočárku s půlročním 
synem a podvozek kočáru opřel o zadní 
nárazník a přivázal ke kapotě. Tak jsme jezdili, 
než děti povyrostly a mohly sedět bezpečně 
na zadních sedadlech,“ popisuje dnes už stěží 
myslitelný způsob přepravy.

Milan Bumba dlouhé roky toužil po skutečně 
starém Brouku nebo vozu KdF. A právě ten 
druhý, vojenský, mu v roce 1990 začal říkat 
pane. „Zklamaly mne ale jeho jízdní vlastnosti 
na silnici. V terénu byl jedinečný, na asfaltu 
ovšem poskakující koza,“ vypráví o vozu, který 
šel záhy z domu.

Dalším Bumbovým veteránem se v roce 
1991 stal Karmann Ghia 1600 L Coupé Typ 
34 z roku 1968, který těsně před rozdělením 
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republiky koupil od majitele z Ružomberoku. 
O rok později s ním podnikl výpravu do Velké 
Británie a jezdil také na různá setkání značek 
takřka po celé Evropě. „Velkým zážitkem bylo 
holandské VW Euro. Dostal jsem účastnické 
číslo 4 363, a to jsem přijel už v pátek 
dopoledne. Bylo tam skoro šest tisíc vzduchem 
chlazených aut!“ vzpomíná nadšeně.

Deset let přemlouvání
V roce 1993 se konečně dostalo na vysněného 
starého Brouka. Auto ročníku 1956 však majitel 
nechtěl za žádnou cenu prodat. „Uháněl jsem 
ho deset let. Marně. Nakonec mi ale sám 
zavolal, kvůli zdraví už nemohl řídit. Neváhal 
jsem ani vteřinu a vůz koupil. Kuriozitou bylo, 
že od roku 1963 měl nainstalované ruční 
ovládání plynu a brzdy, neboť majitel měl po 
úrazu nefunkční pravou nohu. Musel jsem to 
ale po čase vymontovat – jakmile jsem na to 
trochu víc šlápl, manželka mi ubírala plyn nebo 
přibrzďovala,“ rozesměje se.

Tento Brouk se dočkal kompletní renovace, 
různé domácí zásahy se na něm podepsaly, 
navíc za socialismu dostával díly pochybného 
původu a opravy nebyly vždy zdařilé. Nový 
majitel auto dostal do kondice, jako by právě 
sjelo z výrobní linky ve Wolfsburgu. „Společně 
s kamarádem jsme se snažili zachovat co 
nejvíc původních dílů. Podle výrobního čísla 
vozu jsme zjistili i odstín laku, který měl můj 
Brouk z výroby, a tím jsme jej také nalakovali. 

Kompletní renovace trvala dva roky, náklady ani 
nezmiňuji. Rozhodně převýšily cenu, za kterou 
bych Brouka mohl prodat. To ale nepřichází 
v žádném případě v úvahu,“ říká Bumba. 

Auto musí jezdit, a tak je nasnadě, že 
i tenhle krásný šedý Brouk se leckam podíval. 
„První jízda vedla na Ještěd, ale o pár týdnů 
později i na rakouský Grossglockner. Tam 
musím vyjet s každým svým historickým vozem, 
který si pořídím. Broukem jsem také absolvoval 
cestu okolo Česka a Slovenska, až do Bardejova 
a zpět. Samozřejmě jsem nesměl vynechat 
velká německá setkání starých volkswagenů 
v Bad Cambergu a Hessisch Oldendorfu. No 
a pochopitelně jsem musel s Broučkem zajet 
i do jeho rodiště, do Wolfsburgu, aby si také on 
zavzpomínal na své mládí,“ vypráví hrdý majitel.

Když si Porsche postaví hlavu
V garáži Milana Bumby dnes stojí ještě další 
krasavec. „Před deseti lety jsem si splnil sen 
a do rodiny pořídil Porsche 914 2.0 z roku 
1973. Vyrobili ho také v karosárně Karmann, 
takže se dá říct, že je to jakýsi následník mého 
Karmannu Ghia. Nezastírám, že můj apetit je 
velký – rád bych měl i další vozy z této věhlasné 
karosárny. Jejich ceny však vystřelily do výšin 
pro mne nedosažitelných,“ říká a dodává,  
že současné tři vozy jej vytěžují, co se údržby 
týká, ažaž.

text: Štěpán Vorlíček foto: Luboš Wišniewski

V roce 2008 se Milan 
Bumba účastnil maratonu 

historických škodovek 
k polárnímu kruhu. 

Žádnou škodovku však 
neměl, a tak vyrazil jako 

koncernový dozor. Za 
dvanáct dní ujeli 6,5 tisíce 

kilometrů bez jediné 
poruchy. 

Začalo to Karmannem, postupem 
času k němu přibyl i vysněný  
Brouk a historické vozy Porsche. 

Milan Bumba je 
také LoVWer
Máme o jeho 
veteránech 
i video. Sledujte 
ho na našem 
Youtube kanále.
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Oslavujte velikána!
Slavný konstruktér Ferdinand 
Porsche se narodil ve Vratislavicích 
nad Nisou. Kousek od jeho domu, 
v pivovaru Konrad, proto pan Bumba 
několik let provozoval expozici 
starých vozů. Nyní organizuje 
Ferdinand Porsche Festival ve 
sportovním areálu ve Vesci u Liberce. 
„Ze začátku šlo o akci pouze pro 
vozy Porsche. Pak jsme ale přizvali 
i vzduchem chlazené Volkswageny 
a poslední roky se nebráníme ani 
dalším historickým, sportovním 
a závodním automobilům,“ 
vysvětluje Milan Bumba. 

Auto musí 
jezdit, a tak 
tento Brouk 
projel kus 
světa
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Český ráj
Horolezci, horolezkyně, horolezčata… 
Však víme. Ale tento malebný kout 
naší země ocení i ti, co si v uvázání na 
laně zrovna nelibují. Území ležící asi 
devadesát kilometrů severovýchodně 
od Prahy nabízí překvapivou koncentraci 
zajímavostí. Srdcem Českého ráje je 
Turnov, jeho dominantami hora Kozákov 
a zřícenina hradu Trosky. Oblast Českého 
ráje je charakteristická pískovci, které 
zde vznikly v druhohorách na okrajích 
tehdejšího moře. Významná jsou také 
skalní města, především Prachovské 
a Příhrazské skály, Hruboskalsko, 
a rybníky, jako například Žabakor, 
Komárovský rybník a rybníky v údolích 
pod Kostí a Troskami. K pozoruhodným 
prvkům skalních měst patří jeskyně, 
pseudozávrty, skalní brány a okna. Když 
se zatím nesmí na prohlídky zámků (to 
bychom vám doporučili třeba Sychrov, 
Humprecht, Staré Hrady nebo Kost 
a Valdštejn), stojí za návštěvu i nějaká 
ta zřícenina: například Rotštejn, Valečov 
nebo Frýdštejn.

Tiguan
Dynamické SUV je 
ideálním společníkem 
na výlety do přírody. Je 
silnější, komfortnější 
a s lepším připojením k síti 
než kdykoli v minulosti. 
Díky pohonu všech 
kol 4MOTION si hravě 
poradí s nezpevněným 
podkladem, kořeny 
i kameny. A díky 
elektronické volbě jízdního 
profilu 4MOTION Active 
Control mění vlastnosti 
pohonu a optimálně je 
přizpůsobí aktuálnímu 
povrchu.

Zůstáváme doma.
A poznáváme
K moři? Rybařit na fjordy? Na to si ještě nějakou dobu budeme 
muset nechat zajít chuť. Nabízíme proto tři tipy na výlety po 
naší domovině.
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Český ráj je také název pro 
chráněnou krajinnou 

oblast, která existuje od 
roku 1955 a je nejstarším 

velkoplošným chráněným 
územím v Česku.



Kameny, kam  
se podíváš:  
od osamělých 
balvanů po 
padesátimetrové 
štíhlé skalní věže
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Tisá
Dalším rájem horolezců i turistů je skalní 
město ležící v nadmořské výšce 613 metrů 
u obce Tisá v Ústeckém kraji a při jižním okraji 
krušnohorského zlomu. Společně s CHKO 
Labské pískovce, Rájeckými a Ostrovskými 
stěnami a Vysokým Sněžníkem tvoří velice 
atraktivní oblast. Jedná se o jednu z nejstarších 
turistických oblastí Labských pískovců. První 
horolezecké výstupy se datují už do začátku 
minulého století. Časem tu vznikla řada 
horolezeckých cest všech obtížností. Většina 
věží skalního města má dodnes uchovávaná 
vlastní jména. V oblasti najdete naučnou 
stezku i řadu značených turistických cest, 
za zmínku stojí červená stezka po hřebeni 
takzvaných Velkých stěn, která spojuje vstupní 
areál s východním koncem skalního města 
u turistické chaty. Výhodou lokality je její dobrá 
dopravní dostupnost – leží nedaleko hraničního 
přechodu Petrovice na česko-saské hranici, 
co by kamenem dohodil od dálnice z Prahy 
do Drážďan.

Arteon
Nechte jej, ať vás do cíle 
dopraví v luxusu a skoro 
sám. Lepší kočár než nový 
Arteon si pro svižné dálniční 
cestování stěží můžete 
přát. Jeho jízdní asistent 
Travel Assist udržuje vůz 
v jízdním pruhu a současně 
drží rychlost. Zohledňuje 
přitom také odstup od 
vpředu jedoucího vozu. 
A kdybyste se přece jen 
dostali do kolony, Arteon 
ve spojení s dvouspojkovou 
převodovkou DSG za 
vás obstará brzdění 
i automatické rozjezdy.

Tiské skály vznikly 
na dně moře  

v období druhohor, 
tedy zhruba před 

85 až 100 miliony let

Ještě více inspirace 
na výlety?
Pravidelně 
ukazujeme naše 
vozy v krásné české 
přírodě i na našem 
Instagramu. 
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Tiské skály nejsou jen 
pískovce. Výskyt 
zajímavých druhů ptáků 
(poštolky obecné, sokola 
stěhovavého) i jiných 
živočichů (plcha velkého) 
jim vynesl nominaci jako 
ptačí oblast do soustavy 
Natura 2000.



Jindřichův Hradec
Na jedné straně řeka Nežárka, na druhé rybník 
Vajgar. Půvabné historické centrum, hrad, 
zámek a jeho mlýn nebo dvě úzkorozchodné 
železnice do Obrataně a Nové Bystřice. 
Vynechat byste neměli kostel Nanebevzetí 
Panny Marie – jeho nárožím vede patnáctý 
poledník východní délky, který je vyznačený 
v dlažbě. Můžete si tedy nastavit ten 
nejpřesnější středoevropský čas. Za zastávku 
stojí i největší keřové bludiště ve střední 
Evropě, takzvané Obludiště. Dvanáct tisíc 
habrových keřů tvoří tři kilometry cestiček 
na ploše šest tisíc metrů čtverečních. Nálož 
romantiky zajistí jízda parním vlakem po 
jedné z úzkokolejných tratí do České Kanady. 
Pokud budete mít čas, vystupte na zastávce 
Kaproun, kde byl z vlaku nedobrovolně 
vysazen – detrainizován – vynálezce 
a všeuměl Jára Cimrman. Najdete tam i jeho 
sochu a pamětní desku a v okolí pak několik 
odkazů na jeho život a dětství, například 
houpačku, na níž se houpal ještě jako dívka.

Passat Alltrack
Kromě toho, že Passat 
Alltrack díky pohonu všech kol 
nebo zvýšenému podvozku 
hravě proskáče lehkým 
terénem, je to i spolehlivý 
a bezpečný parťák na cesty za 
dobrodružstvím a sportem. 
Třeba právě na jih, do České 
Kanady, která přímo svádí 
k toulání. A protože nejlepší 
pohled na malebnou krajinu 
je ze sedla, stačí na tažné 
zařízení nebo na střechu 
připevnit nosiče kol a vyrazit.
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Podle pověsti nechal velký zvon 
z kostela Nanebevzetí Panny Marie 
odlít měšťan Hanuš Knauer za 
peníze, které jeho kůň vyhrabal ve 
stáji. Zvon měl prý tak mohutný hlas, 
že jej bylo slyšet na dvě hodiny cesty.



České 
běžkařky
Přes krizi 
nadmíru 
vydařeně
I v nekompletní sezoně ovlivněné pandemií se 
jim dařilo. České klasické lyžařky sbíraly body 
i dobrá umístění. A to vše za podpory značky 
Volkswagen Užitkové vozy. Sezona to byla 
prazvláštní, přesouvaly se termíny a rušily závody, 
z části sezony se odhlašovaly týmy. Vrcholem bylo 
mistrovství světa v Oberstdorfu, které z českého 
pohledu nedopadlo vůbec špatně. Stejně jako celá 
tato sezona. 

Nejvíce úspěchů letos 
sbírala Kateřina Razýmová. 
Více v ohlédnutí za sezonou 

na dalších stranách. 

Text Redakce Foto Michal Beránek / CNC / Profimedia, archiv
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Několik umístění 
v top ten, a to jak ve 

světovém poháru, 
tak v tradičním seriálu 

Tour de Ski. 

Náročnou logistiku 
běžkařkám tradičně 
usnadňovaly vozy 
Volkswagen

První závody
Sezona odstartovala 
koncem listopadu ve finské 
Ruce a hned v druhém 
závodu jsme mohli slavit 
dílčí úspěchy. 

10 km stíhací závod 
14. Kateřina Razýmová
30. Kateřina Janatová

Top 10 i ve 
světovém poháru
Také vstup do světového 
poháru ve Falunu se povedl 
a umístění v top ten to 
znamenalo hned dvakrát. 

10 km volně
9. Kateřina Razýmová

Týmový sprint dvojic
6.  Kateřina Razýmová 

+ Kateřina Janatová 

Elita bez vosku
Davos se letos musel obejít bez 
týmů Norska, Švédska a Finska. Elitní 
týmy se kvůli epidemii rozhodly 
naplánovat co nejméně přejezdů, což 
vyvolalo velký rozruch v lyžařském 
světě. Mnoha týmům to přišlo nefér, 
spekulace to však vyvolalo i z jiných 
důvodů. V podstatě všichni výrobci 
vosků přestali na podzim vyrábět 
vysokofluorové prášky a týmy si 
je nechtěly vyplýtvat před vrcholy 
sezony.

10 km volně
10. Kateřina Razýmová
23. Kateřina Janatová
27. Petra Nováková

Tour de Ski
I v sérii závodů, která má v krátkém 
čase prověřit lyžaře po všech 
stránkách, slavily české běžkařky 
dílčí úspěchy hlavně díky vynikající 
Kateřině Razýmové. 

V celkovém pořadí se Kateřina 
Razýmová umístila na 
vynikajícím 10. místě.

10 km klasicky s hromadným 
startem (Val Müstair)
14. Kateřina Razýmová

10 km klasicky s intervalovým 
startem (Toblach)
11. Kateřina Razýmová

10 km stíhací jízda (Toblach)
9. Kateřina Razýmová

9 km stíhací závod do vrchu 
(Val di Fiemme)
6.  Kateřina Razýmová
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Smutek v NMNM
O víkendu 20.–21. února měl 
světový pohár zavítat do Nového 
Města na Moravě. Kvůli karanténním 
opatřením se však tradiční oblíbený 
podnik musel zrušit. „Každý, kdo 
by závodil na světovém poháru 
v Novém Městě na Moravě, by poté 
kvůli karanténě nemohl startovat 
na šampionátu, nebo minimálně 
v jeho výrazné části,“ popsal situaci 
pro czech-ski.com ředitel úseku 
běžeckých disciplín Svazu lyžařů 
České republiky Lukáš Sacher. 

Mistrovství světa 
v Oberstdorfu
A jak se Češkám vedlo na světovém 
šampionátu? Kateřina Razýmová do něj 
vstoupila dobrými umístěními ve skiatlonu 
a skvěle se jí dařilo i v týmovém sprintu 
v dvojici s Kateřinou Janatovou. Jednu 
dobrou zprávu máme, i co se týče celého 
českého týmu, štafeta na 4 × 5 km dosáhla 
vůbec na nejlepší umístění od roku 2007 
ve složení Razýmová, Nováková, Janatová 
a Hynčicová. Smolný však byl závěr 
mistrovství pro naši nejlepší běžkařku, 
dlouhou dobu v závěrečné „třicítce 
klasicky“ jela o umístění v nejlepší desítce, 
o šanci ji nakonec připravil pád. 

7,5 km skiatlon
14. Kateřina Razýmová
31. Petra Nováková

Týmový sprint dvojic
8.  Kateřina Razýmová 

+ Kateřina Janatová

Týmová štafeta 4 × 5 km
8.  Razýmová + Nováková + 

Janatová + Hynčicová

30 km klasicky
19. Kateřina Razýmová
32. Petra Nováková
36. Petra Hynčicová
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Jaká byla z vašeho pohledu letošní sezona?
Jako na houpačce. Byly závody, které se úplně 
podle představ nevydařily, ale i takové, které 
se mi povedly nad očekávání. Zpětně ji určitě 
budu hodnotit jako povedenou, protože se 
mi podařilo umístit se do desátého místa na 
Tour de Ski, což byl jeden z cílů. Jsem ráda, 
že se mi povedly právě tyhle závody, které 
byly hodně sledované. Přišly ale i horší chvíle, 
třeba na právě skončeném mistrovství světa, 
kde ne všechny závody klaply tak, jak jsem si 
představovala. Nemyslím si, že na vině byla 
horší forma, ale spíš souhra více či méně 
nešťastných okolností. A ač mám teď pocity 
trochu rozporuplné, sezonu budu s odstupem 

jistě hodnotit jako povedenou. Cením si toho, 
že jsem se pravidelně umisťovala do desítky, 
což je skvělé. A věřím, že ročník zakončím 
v elitní dvacítce světového poháru, to se mezi 
ženami dlouho žádné z našich nepovedlo.

Zaskvěla jste se také jedním báječným 
šestým místem.
Bylo to ve výjezdu na sjezdovku Alpe Cermis. 
Tušila jsem, že ten závod by mi mohl sedět. 
Dřív jsem absolvovala hodně závodů v běhu 
do vrchu, což je hodně podobná disciplína, 
a na tuto etapu jsem si věřila. Byl to skvělý 
zážitek na závěr tour.

Jak hodnotíte mistrovství světa?
Jednoznačně pozitivně, oba české týmy se 
posunuly zase o kus dopředu a rozhodně jsme 
v Oberstdorfu neudělali ostudu. V týmovém 
sprintu jsme dosáhly skvělého osmého 
místa, to je jeden z nejlepších výsledků v této 
disciplíně.

Jak vás ovlivnila situace kolem koronaviru?
V podstatě úplně minimálně. Samozřejmě se 
to dotklo společenského života mimo sport 
a teď po sezoně, ale jakmile se začne trénovat, 
člověk stejně nemá na nic jiného čas, takže 
to nevadilo. Jediný rozdíl snad byl velký počet 
testů a nošení roušek, ale zvykli jsme si a nijak 
negativně jsem to nepociťovala. Světový 
pohár v podstatě běžel v běžném rytmu.

Co vás v nejbližší době čeká?
Teď ještě budeme dojíždět světový pohár 
v Engadinu ve Švýcarsku (jako náhradu za Oslo 
a Peking, pozn. red.), kde nás čeká poslední 
kolo, a tím celý ten závodní cirkus skončí. 
Pokud nebudu mít možnost zúčastnit se ještě 
některého z laufů, přijde volno a začne zase 
normální rodinný život na zahradě. (smích)

Ohlédnutí za sezonou 
s Kateřinou Razýmovou
Sem tam rozpaky, ale jinak to byla docela vydařená sezona. 
Jak po skončení světového šampionátu hodnotí uplynulý 
běžkařský ročník česká jednička?
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Volkswagen je hrdým partnerem mistrovství Evropy ve fotbale.
Aktivit chystáme hodně. Na co všechno se můžete těšit?

Volkswagen 
je oficiální partner 
mistrovství Evropy
EURO 2020 bylo z důvodu pandemie 
o rok odloženo, podle papírových 
předpokladů by se mělo poprvé 
kopnout do míče v druhém 
červnovém týdnu. Účastnit se ho 
kromě 24 týmů bude i náš nový 
elektromobil ID.4. Po celou dobu 
turnaje bude hlavním tahounem 
logistiky v rámci jednotlivých 
organizujících měst. Prostě na poli 
elektromobility chceme hrát hodně 
ofenzivně.

Trička jako poukaz 
na jízdu
Na místě ve všech pořadatelských 
zemích chystáme pro fanoušky jednu 
specialitu. Půjde o tzv. mobility 
shirts, tedy skvěle vypadající trička, 
která jejim nositelům zajistí i nějaké 
ty kilometry. A jak to bude fungovat? 
Diváci, kteří se zaregistrují na 
stáncích Volkswagen a sdělí své 
jméno, e-mail a velikost, budou 
moci využívat výhodnější nabídky 
pro své cesty, ať už půjde o jízdní 
kola, elektrické koloběžky, nebo další 
dopravní prostředky.

Kdo bude hrát?
Skupina A
Itálie, Švýcarsko, Turecko, Wales 

Skupina B
Belgie, Dánsko, Finsko, Rusko 

Skupina C
Rakousko, Nizozemsko, Makedonie, Ukrajina 

Skupina D
Chorvatsko, Česká republika, Anglie, Skotsko 

Skupina E
Polsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko 

Skupina F
Francie, Německo, Maďarsko, Portugalsko
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#zazijEURO 
s Petrem Čechem!
Na šampionát pošleme nejenom 
vozy, ale i přinejmenším jednoho 
šťastlivce. Od dubna chystáme 
soutěž, jejíž hlavní výhrou bude 
VIP zájezd za Petrem Čechem do 
Londýna. Součástí bude osobní 
trénink, prohlídka stadionu, 
společná večeře a sledování 
zápasu Česká republika – Anglie. 
Tato soutěž je pro kluky i holky 
od 10 do 14 let, ale i pro jejich 
doprovod. Takže spolu s nimi vlastně 
přihlašujete i sami sebe.
Více už brzy na zazijeuro.cz.

Koho vidí jako favority 
sami fotbalisté?
Pavel Kadeřábek:

Na favorita tipuji Německo. Minulý 
světový šampionát se jim hrubě nepovedl, 
vypadli již ve skupině. O to větší motivaci 
budou mít letos. Sílu a skvělé hráče 
na to německý fotbal jednoznačně 
má. Ohlášený konec trenéra Joachima 
Löwa, pro něhož bude EURO posledním 
turnajem v mimořádně úspěšném 
angažmá, může hrát také pozitivní roli 
v celkovém nastavení atmosféry a touze 
loučit se titulem.

Ladislav Krejčí:

Turnaj se bude hrát po sezoně, kterou 
můžeme nazývat jakkoliv, jen ne slovem 
standardní. Spousta soutěží se odehrává 
v upravených kulisách, rychlý sled 
zápasů se střídá s delšími vynucenými 
pauzami. Podle mě to bude smazávat 
role tradičních favoritů, turnaj může být 
nevyzpytatelný. A já jako Čech pasuji na 
černého koně právě Česko. Máme dobrý 
tým, klíčoví hráči zastávají tyto role také 
v klubech, takže se nemusíme bát vůbec 
nikoho.

Petr Čech:

Favorita v hlavě nemám, spíše se na 
turnaj jako takový velmi těším. Hraje se po 
roční pandemii, jednotlivé ligové soutěže, 
národní týmy i kluby se potýkaly s různými 
problémy, což se logicky projevuje také 
v hlavách konkrétních hráčů. Vzhledem 
k dohánění termínových plánů budou mít 
mnozí hráči v nohách velkou porci zápasů, 
z čehož bude vyplývat také kumulace 
únavy. V součtu tak bude velkou 
neznámou, jaký to bude mít na jednotlivé 
týmy vliv.

David Pavelka:

Favorita letos vyloženě nevidím, pokud 
bych si již musel tipnout, volil bych 
jednoho z dvojice Belgie a Anglie. Spíše 
mám letos širší okruh týmů, na které jsem 
upřímně zvědavý. Jednak na konečné 
umístění, jednak na herní projev a celkové 
vystoupení na turnaji. Jmenovitě Itálie, 
Nizozemsko, Turecko nebo Ukrajina. 
Považuji je za velmi zajímavě poskládané 
týmy, které by mohly také výsledkově 
překvapit.
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Aktivní tipy pro pandemii. I životy fotbalistů ovlivňuje covid-19. Musejí 
podstupovat časté testování, hrát bez diváků a někdy ani nevědí, jestli se hrát bude. 
Jak se tedy naši ambasadoři udržují ve formě fyzicky i mentálně? Zeptali jsme se.

text: redakce 

foto: Tomáš Třeštík, SportInvest

Ladislav 
Krejčí
Mou velkou vášní je 
saunování. Miluju tradiční 
finskou saunu s opravdu 
horkým vzduchem, koupelí 
v ledové vodě a následným 
odpočinkem. Odpočinu si 
u toho fyzicky i mentálně. 
Nikdy si s sebou na ležení 
po sauně neberu knížku ani 
jinou možnost rozptýlení, je 
to pro mě opravdu místo jen 
a pouze pro mě a můj klid. 
Pokud jsem hodně unavený, 
využiji jednou za čas také 
možnost kryokomory. Pro 
okamžitou úlevu při velké 
fyzické únavě to funguje 
skvěle.

Petr 
Čech
Nejlepší je pro mě nadále 
sport v přírodě, který čistí 
hlavu. Běhání společně 
s cyklistikou jsou pro mě 
ideálními variantami, jak si 
po dni v kanceláři srovnat 
myšlenky a načerpat energii. 
Po skončení kariéry je to pro 
mě navíc nutný prostředek 
k tomu, abych se udržel 
v kondici. Miluji také muziku, 
ať již formou poslechu nebo 
hraním na bicí. A může to 
znít pro někoho divně, ale 
další formou odpočinku je 
studium cizích jazyků. Baví 
mě to dodneška a nikdy mi 
to nepřišlo jako záležitost, 
do které bych se musel 
nutit.

David 
Pavelka
Oblíbil jsem si golf 
a cyklistiku. Oba sporty 
jsou spojené s krásnou 
přírodou, takže představují 
zároveň i skvělý mentální 
relax. Kolo je navíc skvělé na 
vylepšení či udržení fyzické 
kondice a dá se provozovat 
s celou rodinou. Těším se, 
až se po návratu světa do 
normálu budeme moci 
rozjet a objevovat krásy 
Česka na kolech. Z dalších 
relaxačních technik bych 
vypíchnul především saunu 
a otužování, snažím se o to 
alespoň dvakrát nebo třikrát 
v týdnu.

Pavel 
Kadeřábek
Základ péče o tělo je 
u mě přímo v klubu 
v Hoffenheimu. Zázemí je 
tam neskutečné. Domů jsem 
si koupil tzv. regenerační 
kalhoty, které využívám 
i mimo tréninkový proces 
a hodně mi pomáhají 
v prevenci únavy a možných 
zraněních. Hlavu si nejraději 
čistím na procházkách 
v přírodě a úplně nejraději 
vyrážím s rodinou. 
Spojím tak mentální relax 
i udržování fyzičky, protože 
držet krok se starší dcerkou 
už je podobný zápřah jako 
zápas.
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Pátá generace Volkswagen Caddy v sobě 
snoubí více než čtyřicetiletou historii tohoto 
legendárního modelu s těmi nejmodernějšími 
technologiemi, včetně digitální palubní desky 
Digital Cockpit a pokročilých asistenčních 
systémů. Navíc disponuje atraktivní cenovkou 
a výhodnou nabídkou financování. 

Jeden z nejprodávanějších modelů ve své 
třídě můžete jednoduše pořídit na úvěr nebo 
operativní leasing od Volkswagen Financial 
Services, jedničky ve financování automobilů 
na českém trhu. Úvěr FlexiFIN nabízí flexibilní 
splácení, možnost nulové akontace a atraktivní 
úrokovou sazbu pod 4 % p. a. Příznivce 
operativního leasingu zaujme např. vůz 

Caddy 1.5 TSI o výkonu 84 kW na čtyři roky 
s ročním nájezdem 15 000 km jen za 5 990 Kč bez 
DPH měsíčně.

Značkové financování také nabízí další 
služby, jako jsou výhodné pojištění nebo servisní 
balíčky, které kryjí náklady na servisní úkony po 
dobu pěti let nebo do najetí smluveného počtu 
kilometrů. Díky předplacenému servisu se tak 
nemusíte obávat nenadálých výdajů nebo růstu 
inflace, které mají dopad na růst cen náhradních 
dílů, práce nebo oleje. Ať už vás zajímá 
flexibilní Caddy 5, firemní Caddy Cargo, nebo 
třeba nespoutaný Caddy California, navštivte 
stránky www.vwfs.cz a vyberte si ideální formu 
financování právě pro vás. 

Caddy 5
Hodně prostoru za skvělé ceny
Hledáte vůz, který je připravený se poprat se všemi výzvami, které život přináší? 
Není nutno pátrat dál.

Volkswagen 
Financial Services
Kompletní nabídku 
financování, včetně 
zajímavých akcí, 
najdete na oficiálních 
webových stránkách. 
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Pořiďte si nový vůz na úvěr nebo operativní leasing a získejte povinné ručení 
za 1 Kč měsíčně po celou dobu financování. Nabídka platí při financování 
libovolného vozu Volkswagen kromě modelu Passat.

Při pořízení modelu Passat na úvěr získáte k povinnému ručení za 1 Kč měsíčně 
navíc předplacený servis na 5 let či 100 000 km v hodnotě 32 500 Kč zdarma.

Nový vůz
Volkswagen
s povinným ručením za 1 Kč měsíčně

Povinné ručení 
za 1 Kč měsíčně

Více informací získáte na stránkách www.vwfs.cz nebo u autorizovaného dealera Volkswagen



Kolekce ID. je tu proto, abyste 
byli vždy svěží a čerství. K dostání 
u autorizovaných partnerů VW. 

Funkční triko
90 % bavlna, 
10 % polyester 
a vetkané logo ID. na 
zádech. 

Dámská větrovka 
Se zkrácenou kapucí, 

bočními kapsami 
a manžetami na spodním 

okraji a rukávech. 
100 % nylon.

Ponožky
82 % polyester, 

18 % elastan.

Funkční šortky
Kombinace polyesteru 
a elastanu. Úzký střih 
vnitřních kalhot.

Láhev na pití
Objem 500 ml. Udrží 
nápoj teplý až 8 hodin.
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81(Vy)měňte kola
bez starostí
Top Volkswagen Pneuservis

Prodej, servis,
uskladnění

Vyměňte kola bez starostí u svého servisního partnera Volkswagen, který Vám poskytne kompletní pneuservis. 
Naši profesionálové Vám poradí s výběrem pneumatik s tříletou Volkswagen PneuGarancí na neopravitelná 
poškození vzniklá při běžném provozu, včetně najetí na obrubník, doporučí Vám kvalitní designová originální 
kompletní kola vhodná pro Váš vůz, zajistí komplexní péči o pneumatiky, tj. odbornou montáž letních, 
uskladnění a ošetření těch zimních a případně zdarma ekologickou recyklaci již opotřebených. 
Volkswagen Pneuservis je all inclusive službou, která je pro Vás zárukou spolehlivé a bezpečné jízdy.

Více informací najdete na 
volkswagen.cz/servis/pneuservis



Tomáš „Šuri“ Šuráň
Proč právě Volkswagen? 
K Volkswagenu jsem si udělal vztah už jako dítě, 
i když jsme doma žádný neměli. Když jsem viděl 
první film o Herbiem, věděl jsem, že to je to 
nejkrásnější auto na světě. Od malička toužím 
vlastnit Brouka a věřím, že se to i podaří.

Jsi si jistý, že ti náklonnost ke značce  
vydrží navždy? 
Věřím tomu už jen kvůli tomu, že jsem vlastnil 
dvě auta jiného výrobce, a stejně jsem se vždycky 
chtěl vrátit k tomu svému. Navíc pořád chci 
toho Brouka, který je shodou okolností schován 
v mém druhém tetování.

Čím by ti Volkswagen jako skalnímu 
fanouškovi udělal největší radost? 
Největší radost by mi Volkswagen udělal, kdyby 
se vrátil k některým starším modelům. Jsem 
zastánce klasiky, takže nové auto na způsob 
starého Brouka či Karmanna by pro mě bylo top.

S „fauvéčkem“ pod kůží. Každá značka má své fanoušky, ne každá však 
disponuje fanoušky tak věrnými, že si její jméno nechají vytetovat na 
tělo. Představujeme dva z nich. 

Vladimír Pánek
Proč právě Volkswagen? 
Když mi bylo asi tak 9 let, otec 
koupil od známého z Rakouska 
Golf Mk2. Bylo to super auto, 
ale přišli jsme o něj. Otec ho dal 
známému, aby ho připravil na 
STK. Ten pán ho bohužel nejen 
nepřipravil, ale navíc přestal 
i komunikovat a nakonec jsme 
zjistili, že auto totálně rozebral 
a nechal z něj jen „kastli“. Ještě 
teď mě z toho mrazí, když si 
vzpomenu, jak jsme to vysněné 
auto nakonec našli rozebrané…

Vydrží ti náklonnost 
k Volkswagenu navždy?
Moje první auto byla felda, 
což bylo super auto, ale táhlo 
mě to pořád k Volkswagenu. 
Jako první jsem si pořídil 
bazarovou Mk3, postupem 

času jsem si řekl, že bych 
chtěl něco novějšího, tak jsem 
šel do Mk4 TDI 96 kW. Do 
úprav a oprav jsem investoval 
spoustu času a peněz, ale jak 
jsem si ta auta dělal sám, tak 
jsem si k nim vytvořil vztah. 
Postupem času se ze mě stal 
VW blázen a už mi to asi vydrží 
navždy. Moje přítelkyně bývala 
„Octavia Girl“, ale když jsem jí 
půjčil na zkoušku svou Mk4, tak 
se zamilovala taky. Před dvěma 
měsíci si nechala udělat stejné 
tetování, jako mám já. 

Čím by ti Volkswagen udělal 
největší radost?
Aby jeli kvalitu a dělali auta 
stejně dobrá, jako je moje 
milovaná Mk3.

Máte také 
tetování 
Volkswagen?
Budeme rádi, 
když nám o něm 
dáte vědět do 
zpráv na 
Facebooku.
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BEZSTAROSTNÁ JÍZDA I V OSTRÝCH ZATÁČKÁCH

Nová letní pneumatika Nokian Powerproof zvládá s příjemnou 
vyvážeností všechny formy léta. Extrémně stabilní ovladatelnost 
a logické reakce na pokyny řízení zajišťují bezstarostnost jak 
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