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ID.5 GTX: 
Elegance  
a sportovní 
pojetí

Kombinuje elegantní linie kupé s praktičností 
a robustností SUV, navíc je plně elektrický. 
Na veletrhu mobility IAA, pořádaném nově 
v Mnichově, se představil crossover ID.5 GTX, 
zatím v kamufláži coby předsériový koncept. 
Dynamická karoserie s malými převisy a nízko 
se táhnoucí linie střechy ukazuje sportovnost 
nového vozu postaveného na elektrické 
platformě MEB. Přídi dominuje horizontální 
světelná lišta mezi světlomety, podobný 
světelný pruh najdeme i na zádi. Upoutají 

i dva výrazné, osvětlené voštinové prvky po 
stranách přídě, ploché A sloupky nebo 3D 
provedení zadních LED světel. Pojmenování 
GTX odkazuje na úspěšné verze GTI, GTD a GTE, 
jejichž sportovnost přináší do elektrického 
světa. O pohon novinky se bude starat dvojice 
elektromotorů, po jednom na obou nápravách. 
Lithium-iontový akumulátor nabídne kapacitu 
pro předpokládaný dojezd až 497 kilometrů. 
Druhý model řady GTX se objeví u prodejců v ČR 
v první polovině roku 2022.

Rodina elektromobilů ID. se rozrůstá. Do Česka přijíždí další rychlé 
a sportovní modely. A koncern představuje novou vizi. 

Nová vize Volkswagenu 
Volkswagen ukázal plán transformace 
na softwarově orientovanou společnost. 
„Strategickým cílem je stát se lídrem na 
světovém trhu s elektromobily. Software 
umožní mnohem radikálnější změnu a tou je 
přechod na mnohem bezpečnější, chytřejší 
a nakonec i autonomní automobily,“ říká 
předseda představenstva Herbert Diess. 
S odhadovanými výnosy ve výši 1,2 bilionu 
eur bude software do roku 2030 tvořit 
přibližně třetinu celkového trhu s mobilitou, 
který se pravděpodobně více než zdvojnásobí 
ze současných dvou na pět bilionů eur. 
Koncern chce také do budoucna poskytovat 
zákazníkům svůj operační systém, 
autonomní jízdu nebo komplexní řešení 
mobility od produktů pro nabíjení až po 
služby pro řízení spotřeby energie.

Malé a mnohem dostupnější ID. LIFE
Studií ID.LIFE představil Volkswagen na mnichovském veletrhu mobility 
svůj cíl uvést už v roce 2025 na trh elektrický model rodiny ID. v segmentu 
malých vozů. Jeho cenovka by měla začínat na dvaceti tisících eur. Vize 
kombinuje udržitelnost, digitalizaci a flexibilní použitelnost. Zvenčí zaujme 
minimalistický design, zajímavostí je například odnímatelná střecha z tkaniny 
se vzduchovými kapsami z recyklovaných PET lahví, kamery a displeje místo 
zpětných zrcátek nebo ovládání základních jízdních funkcí dotykovou plochou 
na šestiúhelníkovém volantu. Interiér lze proměnit v kino nebo hernu, 
výbava totiž zahrnuje herní konzole a projektor. Pohon předních kol by měl 
obstarávat elektromotor o výkonu 172 kW (234 k) a akumulátor s kapacitou 
57 kWh by měl stačit až na 400 kilometrů jízdy. „Náš design se zaměřuje 
na lidi a jejich potřeby. Auto je totiž víc než jen dopravní prostředek,“ řekl 
šéfdesignér Volkswagenu Jozef Kabaň.

Polo GTI a Golf Variant R přijíždí
A lze je u prodejců objednávat. Dosud nejsilnější a nejdynamičtější Golf 
s karoserií kombi nabízí 235 kW (320 k) výkonu, 420 Nm točivého momentu 
a zrychlení z nuly na sto za 4,9 vteřiny. Samozřejmostí je nevšední a působivý 
sportovní design, o skvělou jízdu se stará pohon všech kol 4MOTION 
s vektorováním točivého momentu nebo dva nové jízdní režimy Special 
a Drift. Volkswagen Golf R Variant dosáhne nejvyšší rychlosti 270 km/h a jeho 
cena začíná na 1 225 900 korunách. Modernizace se dočkala rovněž ikona 
mezi malými sportovními vozy, Polo GTI. Jeho dvoulitrový motor TSI nabízí 
výkon 152 kW (207 k). Mrštný a dynamický vůz pro fanoušky sportovní jízdy 
má velice bohatou sériovou výbavu a jeho základní cena činí 670 900 korun.

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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Taigo
Aby byl každý 
den výjimečný 
Získá si vás pohodlím, bezpečností 
i moderními funkcemi. Volkswagen 
přijíždí se zbrusu novou modelovou řadou. 
Seznamte se s novinkou Taigo.
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Velké střešní okno zajišťuje 
volný výhled, dostatek 

slunečních paprsků i přísun 
čerstvého vzduchu

Co najdete uvnitř?
Srdečné přivítání a vřelé objetí, tím vás uvítá 
interiér nového modelu Taigo. Co čekat? 
Měkčenou palubní desku v základní výbavě 
a na přání s barevným dekorem, USB porty 
pro zadní sedadla, multifunkční volant 
potažený kůží, příjemné ambientní osvětlení 
nebo na přání dodávanou klimatizaci Air Care 
Climatronic. Ta vedle intuitivního ovládání 
například s klesající rychlostí jízdy snižuje 
hlučnost ventilátorů a při ostřikování čelního 
skla nebo zařazení zpátečky automaticky 
přepne na vnitřní cirkulaci, aby dovnitř 
nepronikly žádné nepříjemné pachy. A pro 
snadné nakládání a vykládání zavazadel je 
k dispozici variabilní podlaha zavazadelníku, 
která umožňuje vytvořit rovnou plochu 
v úrovni hrany kufru, což manipulaci příjemně 
usnadňuje.
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Chcete o modelu 
vědět víc?
Prolezte si ho skrz 
naskrz na našem 
webu.

Nápadně sportovní 
design uvnitř ukrývá vše 
potřebné pro maximální 

komfort řidiče

Pohodlí především
Díky bezklíčovému odemykání a startování 
můžete klíč nechat v kapse, nové Taigo vás 
samo pozná. Rozhraní App-Connect jej propojí 
s vaším chytrým telefonem a jeho aplikace 
a obsah můžete zobrazovat a ovládat na 
obrazovce infotainmentu. Velmi snadno tak 
lze přistupovat k hudbě, zprávám, navigačním 
mapám nebo audioknihám. Obejdete se 
rovněž bez nabíjecího kabelu. Stačí, když 
chytrý mobilní telefon umístíte do přední 
odkládací přihrádky, kde se jeho baterie začne 
nabíjet. O dostatek světla i pozorovatelských 
zážitků pro posádku se stará mimořádně 
rozměrné střešní okno – prosklená plocha se 
rozprostírá přes celou šířku střechy. Okno lze 
samozřejmě zcela či částečně odsouvat nebo 
jen vyklopit vzhůru.
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Chcete o modelu 
vědět víc?
Prolezte si ho skrz 
naskrz na našem 
webu.

Taigo nabídne několik 
designových paketů,  
které auto rozehrají barvami 
nebo vyladí do černa

Charakter. Každý den
Nové SUV kupé Taigo nabízí vytříbený styl 
a navýsost osobitý charakter. Už na první 
pohled si všimnete sportovních a moderních 
linií. Na čele vynikají působivé LED světelné 
lišty, které probíhají přes celou masku 
a v kombinaci se světlomety IQ.Light 
s technologií LED Matrix zajišťují světelný 
otisk, který si nespletete. Další dominantou 
přídě jsou pak mlhovky integrované do 
nárazníku široce protaženého do stran. Kde 
jsou linie snad ještě sportovnější, je záď 
s dynamickým nárazníkem, výraznou linií 
střechy se zdůrazněnou hranou a úzkými 
tmavě červenými zadními světly s průběžným 
světelným pásem. Ještě větší optické 
zdůraznění pak nabídnou volitelná zatmavená 
zadní okna, černá střecha a černé kryty 
vnějších zrcátek. Pro milovníky sportovního 
vzhledu je tu paket R-Line, který vně i uvnitř 
udělá z Taiga opravdového atleta.
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Nejméně oblíbená činnost ve 
městech je podélné parkování. I to 
je ale s chytrými asistenty hračka.

Dlouhé cesty a provoz ve 
městě nikdy nebyly pro 
řidiče snadnější

Chcete vědět víc?
Přečtěte si, jaké 
všechny 
technologie 
systém zahrnuje.

Dodá klid při dojíždění
Každý, kdo pravidelně dojíždí, asi 
ví, jak stresující to někdy může být, 
obzvlášť když se třeba nevyspíte 
nejlépe nebo se z práce vracíte 
vyčerpaní. Monotónní jízdu 
střídá kolona a pohoda na palubě 
i v mysli řidiče se snadno vytrácí. 
IQ.DRIVE ji ale dovede řidiči 
navrátit. Stačí mít ruce na volantu 
a aktivovat pokročilý asistenční 
systém Travel Assist, který se za 
pomoci senzorů a kamer postará 
o částečně autonomní jízdu. 
Udrží vůz v bezpečné vzdálenosti 
od auta jedoucího před vámi 
a pomůže s udržením uprostřed 
jízdního pruhu. Autopilot to ještě 
není, nadále se musíte na jízdu 
plně soustředit, mít ruce na 
volantu a sledovat provoz. I tak ale 
pozornosti výrazně uleví. 

Dává pozor na vyjetí z pruhu
Stačí chvilka nepozornosti, změna 
značení a může se snadno stát, 
že zamíříte nevhodným směrem 
mimo jízdní pruh. Při rychlostech 
nad 60 kilometrů za hodinu 
a tam, kde je značení na vozovce 
dostatečně zřetelné, pomůže 
IQ.DRIVE v rámci možností udržet 
auto v pruhu tak, aby nedošlo ke 
střetu s vozem v pruhu vedlejším.

Zabrzdí před možným střetem
Další situací, se kterou umí 
IQ.DRIVE pomoci, je náhlé brzdění. 
Pokud senzory detekují hrozící 
náraz do vozidla před vámi nebo 
si například všimnou chodce, co 
znenadání vstoupil do vozovky, 
upozorní vás a umí také v případě 
potřeby začít automaticky brzdit. 

Pomůže při parkování
Couvání je jednou z nejméně 
oblíbených činností mnoha řidičů 
a vlastně po právu. Výhled vzad 
nemusí být ideální a k tomu je 
tu ještě řada překážek, takže jen 
třeba vyjetí z kolmého parkovacího 
stání nemusí být úplně snadné. 
IQ.DRIVE ovšem sleduje dění za 
vozem a řidiči opět pomůže – 
varuje ho před blížícími se vozy 
a v případě potřeby může do 
vašeho manévru zasáhnout a vůz 
zastavit.

Je připraveno i na nejhorší
Tu situaci si nepřeje zažít 
nikdo. Náhlá zdravotní 
příhoda za volantem je jedním 
z nejnebezpečnějších okamžiků, 
které mohou v provozu nastat. 
Systém IQ.DRIVE ale může 
následky v takové situaci pomoci 
zmírnit. Pokud zjistí, že řidič nemá 
ruce na volantu a vůz neovládá, 
spustí upozornění, a když se 
nedostaví reakce ani na něj, umí 
auto zastavit. Nicméně doufáme, 
že takové situace se vám budou 
vyhýbat.

Ohlídá mrtvý úhel
Má ho v podstatě každé vozidlo 
a každé zpětné zrcátko. Je to slepé 
místo, kam řidič nevidí a které se 
typicky nachází obvykle v zadní 
části boků. V mrtvém úhlu skrytý 
vůz může být problém v situaci, 
kdy měníte jízdní pruh. IQ.DRIVE 
ale naštěstí sleduje dění po 
stranách a za vaším vozem pomocí 
senzorů, takže v rámci schopností 
techniky o všech vozech i dalším 
dění okolo toho vašeho ví. Pokud 
se tedy rozhodnete změnit 
jízdní pruh i přesto, že se vedle 
vás nachází jiný vůz, systém 
vás upozorní a může drobným 
zásahem do řízení případnému 
přejetí do obsazeného pruhu 
zabránit.

Díky asistenčním systémům se 
dostává většího bezpečí jak 

posádce, tak i všemu, co vůz za 
jízdy může potkat.

IQ.DRIVE: Ať už se na řízení soustředíte jakkoliv, občas se pomoc 
hodí. Představujeme proto šest situací, ve kterých vám náš soubor 
asistenčních systémů může pomoci. 
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Jaromír Bosák
Fotbalu komentátor 
nepomůže 
Jaromír Bosák provází české fanoušky sportovními přenosy už 
třetí dekádu. Jeho osobité, často nekompromisní komentáře nám 
uvázly v paměti stejně pevně jako sportovní momenty, které jimi 
komentoval. Na otázky do rozhovoru pro náš magazín odpovídal 
stylově, přes handsfree, s volantem v ruce. 
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Vy jste se ale zase musel naučit 
tancovat…
V tom vás musím opravit. Já jsem 
se nikdy tančit nenaučil (směje 
se). StarDance ale byla zajímavá 
zkušenost. Zjistil jsem třeba, že svět 
špičkového tance, který se předtím 
pohyboval na spodní hranici mých 
zájmů, je hodně podobný světu 
sportovnímu. Minimálně v tom, že 
je to neskutečná dřina a že laik jako 
já absolutně nemá šanci se naučit 
tancovat něco jiného než jednu 
nabiflovanou sestavu. Navždy ale 
můžu tvrdit, že jsem jediný čistě 
profesionální tanečník u nás. Za 
vystoupení ve StarDance jsme 
pobírali honorář a na rozdíl od svých 
spolusoutěžících jsem nikdy předtím 
ani nikdy potom netančil. 

Když tancovat, tak zásadně pro 
peníze.
Přesně tak. I když výraz „tancovat“ 
je pro můj projev trochu zavádějící. 
Na obrazovce jsem působil jako 
sněhulák na výletě po Sahaře.

Vydal jste už šestnáct knih a další 
chystáte. Je to něco, co dnešní 
komentátor musí dělat?
Ne že by musel, většina komentátorů 
knihy nepíše. Podle mě by ale měli. 
Pokud tedy chtějí zlepšovat práci 
s jazykem, což je pro naši profesi 
výrobní nástroj a je třeba o něj 
pečovat. Svým studentům vždy 
připomínám, že jestli chtějí mluvit do 
mikrofonu, ať se nejdřív naučí psát. 
Mě psaní odjakživa bavilo. Jako píšící 
novinář jsem začínal, takže to mám 
dnes jednodušší, když píšu knihy 
o zákulisí naší práce.

Proč do něj dáváte čtenářům 
nahlédnout?
Přece aby věděli, o čem mluví, 
když nám nadávají, že tu naši, tak 
jednoduchou práci neumíme dělat 
pořádně (směje se). 

Hodně vašich knih vznikalo jako 
deníkové záznamy z významných 
turnajů. Ta současná se jmenuje 
„Zápasy, které změnily můj život“, 
takže předpokládám, že nebude 
jen o vašich komentátorských 
zkušenostech. 
Ta kniha vznikla proto, že záznamy 
z komentování letošního mistrovství 
Evropy by byly poněkud fádní. 
Kvůli pandemii jsme nikam 
necestovali a nevím, jestli by 
čtenáře zajímal popis, jak ráno 
vstávám, jedu do studia na Kavčí 
hory a pak zpátky domů. S kolegy 
z vydavatelství Pražské příběhy jsme 
proto vymysleli, že vybereme sto 
fotbalových zápasů, které mě nějak 
ovlivnily, a napíšeme knihu o nich. 

Sto zápasů? To bude bichle!
Na to jsme také přišli, a rozhodli jsme 
se proto rozdělit knihu na dva díly 
po pětačtyřiceti kapitolách. Každá 
za jednu minutu ve fotbalovém 
poločase. Pokračovat budeme, 
doufám, v dalším díle, který bude 
končit mistrovstvím světa v Kataru. 

O čem je ten první příběh ze 
čtyřiasedmdesátého?
Je to zápas Německa s Polskem 
z mistrovství světa ve Frankfurtu.  
Já si ho pamatuji proto, že pocházím 
ze západních Čech, těsně od hranic, 
a mohl jsem už jako malý kluk, na 
rozdíl od zbytku republiky, sledovat 
německou televizi. 

Když mi kolega volal, že bych 
s vámi mohl dělat rozhovor, 
říkal jsem si: „To bude legrace.“ 
Nevadí vám tahle asociace? Že 
si vás, špičkového sportovního 
komentátora, automaticky spojuji 
s hláškami Jaromíra Bosáka.
Ani ne. Pochopitelně je příjemnější, 
když člověka berou lidé jako 
odborníka na danou profesi a jeho 
projev je až druhořadý. Já jsem se 
ale vždycky snažil, aby komentování 
fotbalu byla zábava a aby lidé 
nebrali fotbal smrtelně vážně. 
Takže vlastně nemám důvod, proč 
by mi mělo spojení s legrací vadit. 
Spíš se setkávám s tím, že jsou lidé 
zklamaní, když se potkáme a ze mě 
se nezačne okamžitě valit proud 
bonmotů a hlášek. 

Takže nehodláte zahájit kariéru 
stand-up komika?
Určitě ne. Já neumím ani vyprávět 
vtipy. 

Vážně?
Opravdu. Já o sobě tvrdím, že 
jsem glosátor situace. Vtipy nebo 
veselé historky z natáčení ze mě na 
požádání nepadají. 

Je pro komentátora užitečné 
mít něco, kvůli čemu si ho lidé 
pamatují? 
Hodí se, když vás lidé znají nejenom 
po hlase, ale i vědí, jak vypadáte. 
Mně hodně pomohlo, že jsem 
se díky působení v České televizi 
dostal k moderování desítek pořadů 
a událostí. Kolegové z komerčních 
médií to v tomhle ohledu mají  
o dost těžší. 

Lidi jsou občas 
zklamaní, že 
bonmoty nechrlím 
na potkání
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Co si z něj vybavujete nejvíc?
Dodnes mám v hlavě, že v den 
zápasu hrozně pršelo, hřiště bylo 
doslova celé pod vodou. Před 
zahájením na něj museli naběhnout 
asistenti a hasiči a vysoušet trávník, 
čím se dalo, aby mohlo utkání vůbec 
začít. Pak samozřejmě byla spousta 
momentů, co jsem si musel osvěžit 
pomocí různých záznamů, zápisů 
z utkání, archivních záběrů. 

Na velké turnaje se připravujete 
dva měsíce, osm i deset hodin 
denně. Paměť máte asi dobrou…
Má paměť je, řekněme, velmi 
selektivní. O fotbalu a sportu obecně 
si toho pamatuji opravdu hodně. 
Když si ale mám zapamatovat, že 
ve středu musím postavit popelnici 
před barák, protože přijedou 
popeláři, tak s tím mám problémy. 
Vlastně jsem si teď uvědomil, že 
jsem ji tam zase zapomněl postavit. 

Jak by vypadal sportovní přenos 
bez komentátora? 
Komentátor je ta nejzbytnější 
součást sportovního přenosu. 
Vlastně by neměl do přenosu moc 
zasahovat, spíš dodávat nezbytné 
informace a zasazovat zápas 
do nějakého kontextu. Fotbalu 
samotnému komentátor ani 
nepomůže, ani neublíží. Zážitku  
z něj pomoct může. I mu může 
ublížit, když svou práci nezvládá.

Často mi vadí, když ve studiu sedí 
i nějaký hráč v roli „experta“ a neví 
si v ní rady. Nebylo by někdy snazší 
pozvat tam lidi z hospody? 
To je zajímavý nápad, ale v praxi by 
nefungoval. Když má člověk v sobě 
pět plzní a dvě zelené, tak z něj 
padají moudra jedno přes druhé 
a má dojem, že „by jim to ukázal, 
jak se to dělá“. Kolikrát jsem zažil, 
že člověk, co se octne ve studiu, má 
problém ze sebe vykoktat „dobrý 
den“. Komentátor, a vůbec všichni, 
kdo se podílí na tvorbě sportovního 
přenosu, by hlavně měli přinášet 
něco navíc. Umět vysvětlit, proč se 
co děje nebo neděje. Ne jen křičet: 
„Ježiš, to je ale kopyto!“

Máte profesní zkušenosti 
i s hokejem, cyklistikou, boxem 
a golfem. Dá se to všechno 
zvládat?
Moje portfolio se teď vykrystalizovalo 
do fotbalu a golfu. Jednak proto, že 
oba sporty mám rád a sám je celý 
život hraji, a taky proto, že víc velkých 
sportů se zvládat nedá. Dřív, když 
bylo k dispozici pár informačních 
kanálů, bylo možné fanouškům 
v podstatě jakéhokoliv sportu 
sdělit něco nového. Dnes, v době 
nekonečného proudu informací, je 
to úplně něco jiného. Představte 
si, že komentujete utkání Arsenalu 
a poslouchá vás člověk, který 
Arsenal sleduje celý život. Ví o něm 
díky internetu, televizi, sociálním 
sítím, časopisům úplně všechno. 
Ví, jaké nosí hráči spodní prádlo, 
a na instagramu sleduje, co mají 
každý den k snídani. Vy ale takhle do 
hloubky jít nemůžete, protože musíte 
udržet v hlavě dalších dvacet týmů. 
No ale pak v komentáři utrousíte, že 
Aubameyang posnídal ovesné vločky, 
a fanoušek okamžitě spustí, že 
přece každý ví, že Aubameyang má 
rád snídani na vidličku, a co jste to 
za troubu, že si takhle základní věci 
nedokážete zjistit. 

Je golf na komentování 
jednodušší?  
Golfový komentář má jiný rytmus 
a tempo. Přenosy jsou dlouhé, 
plynulejší, není v nich tolik výbuchů 
emocí a nehrozí, že se rozpovídáte 
a uprostřed věty padne gól. Jenže 
velkých turnajů se účastní i sto 
padesát hráčů a já musím být 
připravený mluvit o každém z nich, 
protože na rozdíl od fotbalu nevidím 
celé hřiště a nevím, na koho právě 
režisér střihne záběr. 

Komentátor by do 
přenosu neměl 
moc zasahovat

Jaromír Bosák  
* 1965
Novinář a sportovní 
komentátor. Svou kariéru 
začínal v časopisu Gól, za 
mikrofon poprvé usedl v Rádiu 
Bonton. Fotbalové přenosy 
pro Českou televizi komentuje 
od roku 1994, v letech 
2000–2002 byl v redakci 
sportu šéfredaktorem. Kromě 
fotbalu moderuje i golf, 
který (stejně jako fotbal) 
aktivně hraje. Je autorem 
šestnácti knih ze sportovního 
a komentátorského prostředí.
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Nezkoušel jste někdy komentovat 
i automobilové závody? 
Z motosportů jsem komentoval jen 
plochou dráhu. Zato jsem si sám 
vyzkoušel jet s Petrem Kačírkem na 
pozici spolujezdce rallysprint. 

Takže jste musel číst takové ty 
navigační údaje typu: „300 metrů, 
horizont, prudká levá, za tři…“?
Přesně to. A řeknu vám, že když mi 
poprvé ty instrukce dali do ruky, tak 
jsem netušil, která tluče. Petr a jeho 
spolujezdec mi museli dát školení, 
odjeli jsme několik tréninků, a jelikož 
jsem z komentování zvyklý dělat si 
pečlivé přípravy, tak jsem se ty údaje 
fakt poctivě naučil. Byl jsem rád, 
protože Petr vysvětloval: „Hele, já 
jako řidič nemám čas sledovat, co 
kde lítá. Já musím zvládat řízení a ty 
musíš být moje druhé oči. Když ty oči 
nebudou dobře fungovat, tak se také 
můžeme oba zabít.“ 

Jelikož se spolu teď bavíme, asi 
jste coby druhé oči nezklamal.
Jo, přežili jsme to. Ale jestli jsem si 
do té chvíle, jako každý chlap, myslel, 
že umím řídit, tak tam jsem zjistil, že 
fakt ne. Oproti těmhle frajerům jsme 
všichni koloběžkáři.

Fotbalisté mají obecně k autům 
velmi vřelý vztah. Jak to máte vy, 
fotbalový komentátor? 
Můj vztah ovlivňuje fakt, že za 
svou práci neberu úplně stejný plat 
jako fotbalisté. Auto považuji za 
čistě užitkový předmět. Pojízdné 
skladiště, do kterého se musí vejít 
vše, co potřebuji mít po ruce – 
od golfového vybavení po knížky. 
Rozhodně nejsem z těch, kdo přijede 
domů, zaparkuje a začne auto leštit 
prachovkou. Ani jsem se v nich nikdy 
nevrtal. V tom je mnohem větší 
odborník moje žena.

Vaše paní zastává ve vaší rodině 
roli automechanika? 
Takhle, kdybyste mi řekli, že auto 
má v motoru dvanáct trpaslíků, kteří 
běhají a nosí po kapkách naftu, tak 
vám budu klidně věřit. Moje žena 
oproti tomu zvládne hodně. Když 
jsme mívali staré auto a na výletě 
nám upadl kus motoru, tak otevřela 
kapotu, ten kus nějak někam 
přichytila a jeli jsme dál. 

Do vaší talkshow Ušák si zvete 
i nefotbalové osobnosti. Chcete 
tímhle směrem jít i do budoucna? 
Nevím, jestli bych Ušák 
charakterizoval jako talkshow. 
Ten termín mi připomíná pořady 
Jana Krause nebo Karla Šípa, které 
mají za primární úkol bavit. Mě 
odjakživa jako novináře baví formát 
rozhovoru a chci se v něm o svém 
hostu hlavně něco dozvědět. 
Proto si taky zvu kromě sportovců 
i umělce, hudebníky, povídal jsem 
si s profesorem Pirkem, byl u mě 
Roman Kramařík, který obletěl 
v malém letadle svět. Zajímavých 
osobností jsem zpovídal spoustu. 
Teď budu točit 180. díl, dělám jeden 
týdně, tak už to je taky nějaký pátek. 

S Markem Ebenem jste také 
moderoval soutěž Největší Čech. 
Kdo by podle vás měl být vítězem? 
Jára Cimrman. 

Text Jiří Holubec Foto Luboš Wišniewski

V autech jsem se 
nikdy nevrtal, 
moje žena toho 
o nich ví víc než já
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Auto je dneska 
jeden velký počítač 
na čtyřech kolech

Většina operačních systémů, 
ať už jde o ty v telefonech, 
počítačích, nebo dalších zařízeních, 
s aktualizacemi získává nové funkce, 
zpřístupňuje nové služby a přicházejí 
s nimi i různá drobná vylepšení 
a bezpečnostní opravy. Auto je 
přitom jeden velký kus techniky, 
který řídí velké množství systémů. 
Jsme proto hrdí, že elektrická 
rodina ID. jako první na poli masově 
vyráběných vozů přináší aktualizace 
na dálku, tedy princip, na který jsme 
zvyklí z ostatních běžně dostupných 
chytrých zařízení. 

Co už se aktualizovalo?
U svých elektrických modelů rodiny 
ID. jsme spustili službu Over-the-Air 
aktualizací palubního systému letos 
v červenci. Nejde jen o aktualizaci 
infotainmentu vozu, ale v podstatě 
celého softwarového jádra. Díky 
tomu mohou vozy ID. dostávat 
v budoucnu nové funkce i zásadní 
bezpečnostní vylepšení.

První aktualizaci na softwarovou 
verzi ID.Software 2.3 získali zákazníci 
z řad „First Movers Clubu“ u vozů 
ID.3. Volkswagen ale plánuje takto 
pravidelně aktualizovat všechny 
vozy ze své elektrické rodiny – 
tedy aktuálně modely ID.3, ID.4 
a ID.4 GTX. První aktualizace přinesla 

kromě vylepšení stability a výkonu 
infotainmentu vozu i některá velmi 
funkční vylepšení: například v oblasti 
funkcí ID.Light, konkrétně lepší 
rozpoznávání okolí a také dynamické 
ovládání dálkových světlometů. 
Došlo i na vylepšení uživatelského 
prostředí systému vozu. Další updaty 
by měly být dostupné každých 
dvanáct týdnů. „Vozy, které mají 
na palubě vždy ten nejnovější 
software a nabízejí vynikající 
digitální zákaznickou zkušenost, 
jsou pro budoucí úspěch značky 
Volkswagen nesmírně důležité,“ říká 
Thomas Ulbrich, člen představenstva 
automobilky Volkswagen 
zodpovědný za vývoj. „Jsme schopni 
rychle získávat zpětnou vazbu od 
zákazníků a pružně reagovat na jejich 
požadavky,“ vysvětluje.

Jen na zaparkovaném voze
Vozy na plně elektrické platformě 
MEB, kterou využívají i všechny 
modely rodiny ID., mohou takové 
aktualizace dostávat díky dvěma 
výkonným počítačům, které 
Volkswagen označuje jako ICAS (In 
Car Appplication Server). Ty následně 
zajišťují přístup až k 35 dalším 
řídicím jednotkám, které však není 
třeba aktualizovat zvlášť. Důležitá 
je právě centrální aktualizace, která 

Software:
Aktualizace 
vzduchem
Podobně jako se aktualizuje systém ve 
vašem chytrém telefonu, to funguje 
i v palubním systému elektromobilů ID. 
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Aktualizace fungují obdobně jako 
v mobilních telefonech. Stáhnou 
se na pozadí a informaci o nich 
dostanou uživatelé skrz notifikaci.

Při všech 
aktualizacích 
dbáme 
na maximální 
bezpečnost

Inzerce

29

BEZPEČNOST
HODNOTNÝCH ZÁSILEK

www.tokoz.cz

Představujeme Vám Vanlock. Univerzální přídavný zámek pro bezpečí 
přepravovaných zásilek. Homologováno ministerstvem dopravy ČR.VANLOCK

Zámkový mechanismus VANLOCK, který v ČR získal certifikaci DEKRA, vznikl v reakci na rostoucí 
počet krádeží majetku z nákladového prostoru. Provozovatelé logistických služeb začali hledat 
výrobce, který by dokázal dodat komplexní řešení. A to odolný zámek, jenž se dá na vozovou 
skříň instalovat dodatečně a vyhoví jak dopravním předpisům a certifikacím, 
tak požadavkům pojišťoven.

pak kýžené změny jednotlivým 
jednotkám předá. Vše funguje velmi 
obdobně, jako znají uživatelé ze 
svých chytrých telefonů. Auto, které 
disponuje online připojením, stáhne 
aktualizaci na pozadí a teprve ve 
chvíli, kdy je aktualizace stažena a je 
možné ji nainstalovat, to oznámí 
uživateli skrze obrazovku palubního 
systému. Instalovat aktualizaci pak 
nemusí uživatel hned: není to vlastně 
ani žádoucí. Aktualizaci totiž nelze 
instalovat během jízdy, vůz musí být 
zaparkován. 

Aktualizace pak má několik 
podmínek. Vůz ID. musí mít baterii 
nabitou minimálně na 50 % 
a v průběhu instalace nesmí být auto 
připojeno k nabíječce, updatovat 
se totiž může i proces nabíjení. 
Samotná operace pak v závislosti na 
velikosti aktualizace zabere určitý 
čas. Dobu instalace si může uživatel 
v palubním systému zvolit a během 
ní nelze vůz jakkoliv používat – lze jej 
pouze odemknout nebo zamknout. 
V průběhu prvních dvou minut však 
lze aktualizaci zrušit. Jednotlivé 
softwarové aktualizace ID.Software 
na sebe navazují, což znamená, že 
pokud bude uživatel chtít využít 
funkce z nejnovější aktualizace, musí 
nainstalovat i aktualizace předchozí. 
Proto je vhodné samotnou 

aktualizaci po jejím oznámení 
zbytečně neodkládat. 

Nové příležitosti
Kromě vylepšení stávajících funkcí 
mohou aktualizace v budoucnu 
přinést i funkce zcela nové, 
především pak jde o ty, které si 
zákazník dokoupí. Ani v tomto 
případě nebude třeba navštívit 
autorizovaný servis. Zbrusu nové 
funkce budou moci auta získávat 
díky tomu, že je jejich hardware 
do velké míry standardizován. 
Například různá senzorová 
výbava je i vzhledem k aktuálním 
legislativním požadavkům už 
velmi bohatá, na druhou stranu 
asistenční a bezpečnostní systémy 
se neustále vyvíjí. Takže v budoucnu 
si i u stávajících vozů možná budou 
moci zákazníci dokoupit nové funkce, 
které nyní k dispozici třeba vůbec 
nejsou. Volkswagen zároveň plánuje 
i možnost dokoupit si funkci nebo si 
ji dočasně aktivovat v případě, že si ji 
zákazník při koupi vozu neobjednal – 
to opět za předpokladu, že to 
hardware vozu umožní. Pronájem 
funkcí se může hodit třeba při 
vypůjčení vozu z půjčovny, v rámci 
sdílení vozidel nebo jen třeba při 
občasné dlouhé cestě.

Umí můj vůz ID. 
aktualizace? 
Abyste zjistili verzi softwaru, kterou váš 
vůz ID. disponuje, otevřete v hlavním 
menu informačního a zábavního systému 
vozu položku Nastavení. Následně 
přejděte do položky Informace o systému. 
Pokud je zde verze software 0792 nebo 
vyšší, má váš ID. již nainstalovaný 
ID.Software 2.1, a vaše vozidlo je tedy 
schopno dalších Over-the-Air aktualizací.
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Čeští pionýři
elektromobility
Budoucnost je tady a už se prohání i po českých silnicích. 
Čistě elektrické modely rodiny ID., ale i další na nich potkáte 
stále častěji. Ale jaké to je, sednout do elektromobilu poprvé? 
Zeptali jsme se několika hrdých českých majitelů. 
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Rozumná volba pro rodinu 
i práci realitního makléře

Jan Halík je nadšenec do 
moderních technologií, který se 
ve své práci realitního makléře 
bez auta prostě neobejde. 
Hodně jezdí po městě, a to 
včetně centra Prahy, zároveň ale 
rád jezdí na víkendy pryč se svou 
rodinou nebo coby fotbalový 
trenér občas potřebuje odvézt 
své svěřence z řad starších 
žáků na zápas. Dříve jako 
pracovní vůz využíval T-Roca, 
ten mu ovšem po čase začal být 
doslova malý. „Když jsme občas 
potřebovali udělat třeba home 
staging v nějaké nemovitosti 
a vezli jsme s fotografem 
spoustu věcí s sebou, prostě 
jsme se tam nevešli,“ vysvětluje 
v kanceláři společnosti REMAX 
Atrium, pro kterou jako makléř 
pracuje. 

Nad novým autem proto 
váhal mezi Tiguanem a ID.4, 
po několika kalkulacích mu 
ale vyšlo následující: „Pro 
moje využití, kdy najezdím 
zhruba 400 kilometrů týdně 
po městě, mi ve zhruba 
čtyřletém horizontu vyšla ID.4 
jako rozumná volba, která 
přijde skoro na stejné peníze 
jako Tiguan. Jen s tímhle už 
se najednou posouvám do 
21. století.“

A pro člověka, který 
pravidelně přejíždí mezi 
nemovitostmi a klienty, má 
ID.4 i spoustu výhod. Něco 
ušetří za parkování a stejně 
tak i provoz ve městě, kde jsou 
zácpy na denním pořádku, je 

o něco ekonomičtější. „Tím, že 
je to modernější auto než třeba 
můj předchozí T-Roc, už je pro 
mě i taková mobilní kancelář. 
Hodně v něm telefonuju, takže 
ocením to ticho a minimum 
rušivých elementů. Auto mi 
umí přečíst zprávy, a když třeba 
čekám na klienta, je tu dost 
prostoru, abych si otevřel laptop 
a vyřídil e-maily.“ Na začátku 
se provozu elektroauta trochu 
bál, ale nakonec ho povzbudila 
i montáž nabíjecí stanice na 
transformátoru od PRE, kterou 
má přímo před domem na 
pražském sídlišti Barrandov. 
Doma výběr nechali na něm: 
„Manželka není moc fanoušek 
do řízení, syn je technologicky 
založený a byl z toho nadšený 
a dceři to bylo úplně jedno, 
protože tu zajímalo jen to, kdy 
nebude muset jezdit v dětské 
sedačce,“ směje se. 

V momentu, kdy se pak na 
sociálních sítích rozloučil se 
svým starým autem a ohlásil 
výměnu za elektromobil, se sice 
začaly objevovat komentáře, 
že s tím nikam nedojede. „Ale 
možná ti lidé mají zkušenost 
z úplných začátků. Já jsem si 
vyzkoušel, že po městě těch 
500 kilometrů v klidu najedu 
a v dálničním provozu tak 350 
až 400, když člověk sundá nohu 
z plynu.“

ID.4

„Hned po koupi jsme dali nahoru čtyři 
kola, naložili kufr až po střechu a vyrazili 
s rodinou k Baltu. První cesta byla 
taková zvláštní, jakmile jsem byl pod 
200 kilometrů dojezdu, byl jsem trochu 
nervózní a nabíjeli jsme častěji než 
cestou zpátky. Ale to už jsem se s autem 
víc spřátelil a věděl jsem, že nabíjecí 
infrastruktura tady i v Německu prostě je.“
Jan Halík
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Více prostoru  
na aktivní koníčky

„Dneska jsem už nějaký pátek 
v důchodu. Než sedět doma, radši 
vezmu psy a jdu na golf, a to klidně 
třikrát čtyřikrát do týdne. Proto 
potřebuju, aby se mi do auta vešlo 
hodně věcí.“
Josef Kubošek

ID.4

Setkání Josefa Kuboška a jeho 
nového ID.4 bylo opravdu nečekané. 
Po pěti letech s Tiguanem už se 
koukal po něčem novém. Jeho 
vášnivým koníčkem je golf, za 
kterým jezdí i se svými dvěma 
kerry blue teriéry, potřeboval proto 
velký kufr a objednal si zkraje 
letošního roku nového Tourana. 
„V květnu mi ale oznámili, že nejsou 
komponenty a doručení bude trvat 
déle. U nového Tiguana zas byl 
kufr menší, ale v autosalonu také 
byla vystavená nová ID.4, a když 
jsem ji viděl, řekl jsem si ‚jo, to je 
ono,‘“ vypráví na zahradě svého 
domu hrdý majitel. „V autosalonu 
jsem ji viděl poprvé a byla to moje 
první zkušenost s elektromobilem. 
Když jsem se s ní ale na Jarově 
projel, nadchlo mě to. Ta akcelerace 
a jízda, bylo to hezké,“ pokračuje. 
I díky dojezdu kolem 460 kilometrů 
a představě, že bude mít kufr 
neustále volný, se rozhodl auto vzít. 

„Okolí mi sice říkalo, že jsem 
blázen. Ale já na to opáčil, že 
někdo musí být první. A když 
jsem si přečetl ty parametry, 
došlo mi, že na naši republiku to 
stačí,“ pokračuje. A chválí si, že 
na dojezd je opravdu spolehnutí. 
Nejvíce toho najezdí po českých 
golfových hřištích. Infrastruktura 
na těch mimopražských sice teprve 
roste, s dojezdem však Josef 
problém nemá. A pokud nejede na 
víkendovou akci, stačí mu nabít 
doma před odjezdem a pak zas po 
návratu, k čemuž má ještě dobíjecí 
kabely Moon2. Ty si v autosalonu 
k novému vozu přikoupil. 

A jaký to byl pro něj přechod? 
„Nejdříve jsem si vypnul všechnu 
automatiku, protože jsem si myslel, 
že můžu jezdit jako s dieselem. Pak 
jsem to ale dostal do očí a teď jsem 
rád, že asistenty mám. Když je něco 
na cestě, auto přibrzdí nebo zacuká 
volantem. Je to pro mě pohodlné,“ 
shrnuje a dodává, že pro něj v jeho 
68 letech je elektromobil skvělá 
volba. „Třeba mi za chvíli doktor 
řekne, že můžu jezdit už jen s takhle 
jednoduchým autem. Nemáte 
v něm šaltpáku, je to automat jen 
se dvěma pedály, takže nemusíte 
tankovat a nic moc řešit.“
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V rodině i stavební firmě 
Jiřího Fojtíka je Volkswagen 
už několik let stálicí i kvůli 
skvělé péči Porsche Plzeň. 
Když hledal druhé auto do 
rodiny ke svému Touaregu, 
které by bylo primárně pro 
manželku Naďu, chtěl zkusit 
něco nového a volba padla na 
ID.3. „Na cesty kolem komína 
je to nejlepší auto. Než se 
vám ohřeje i malé benzinové 
auto, jste zpátky a nijak 
tohle neničíte,“ popisuje 
své dosavadní zkušenosti 
s vozem. Manželka vůz využívá 
především na cesty z domova 
v Mariánském Týnci do 
nedalekých Kralovic, kam coby 
účetní jezdí obvykle na poštu, 
do banky nebo na úřady. Čas 
od času si ho vypůjčí i Jiří 
na kontrolu staveb v okolí. 
A oba si vůz zatím především 
pochvalují. „Je to výborná věc. 
Nemusím se starat, jestli má 
manželka natankováno nebo 
vyměněný olej. Řekl jsem 
jí ‚tady máš auto a zásuvku 
a jezdi si,‘“ říká v nadsázce 
Jiří. A manželka Naďa, která 
se krom účetnictví stará 
i o obchod s vodoinstalačními 
materiály, k tomu dodává: 
„Rozjede se hned, jede krásně 
plynule a je i rychlý. Akorát 
když jedete, musíte dávat větší 
pozor, protože hlavně cyklisti 
vás neslyší.“ Na delší cesty 

v rodině sice nadále využívají 
Touarega i kvůli většímu 
komfortu či praktičnosti. 
„Na delších cestách se to 
pohodlí vůbec nedá srovnat. 
A abych s tím naložil paletu 
a odjel do Budějovic, to 
fakt nehrozí,“ směje se Jiří. 
A dodává: „Manželka dříve 
měla třeba malého Yarise. 
Nebylo to špatné auto, ale 
třeba v zimě než se to vyhřálo, 
to trochu trvalo. Tady mačkne 
na čudlík na telefonu a jde do 
pohodlného vyhřátého auta.“

Co se týče okolí a jeho 
názorů na elektromobilitu, 
má Jiří poměrně jasný názor: 
„Každý fanatismus stojí za 
h****, a pokud je někdo šílenej 
benzíňák, vůbec neví, co se 
děje. Tady místní ani často 
nevědí, že je to elektrický 
auto, spíš si všimnou, že 
má manželka něco nového, 
a teprve když to začne bzučet 
jako včelka, začnou se ptát. 
Moji známí, hlavně chlapi, ale 
vždycky když se svezli, byli 
jenom příjemně překvapení. 
A ženský, ty zas tiše závidí.“

ID.3

Auto pro manželku  
na jízdy kolem komína

„Měli jsme kliku, že jsme byli i na 
testovacích jízdách v Drážďanech. 
Manželka byla první ženská z Čech, 
která v něm seděla, a já asi třetí 
chlap. A tam v zimě na sněhu mě to 
přesvědčilo. Sedělo to jako přitlučený 
a jelo opravdu pěkně.“
Jiří a Naďa Fojtíkovi
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Produkční z pražské reklamní 
agentury Pavel Matuška se 
zamiloval do elektromobilů už 
asi před dvěma lety, kdy poprvé 
okusil na testu malého Fiata. 
„Úplně mě to nadchlo, bylo 
to tiché, živé, čisté a vlastně 
jsem od té doby čekal na to, až 
nastanou podmínky k nějaké 
rozumné koupi,“ vysvětluje. Když 
ho shodou náhod oslovil známý, 
že prodává svůj ojetý e-up!, 
dlouho neváhal. „K autu jsem 
dostal veškerou dokumentaci 
a servisní knihu, nejdůležitější 
tam byl stav baterky, která byla 
zkontrolovaná asi dva měsíce 
před koupí. Navíc v té době měl 
vůz na baterku ještě tři roky 
záruku,“ pokračuje. Při koupi tak 
mělo auto najeté jen 18 tisíc 
kilometrů, známý ho na zimu 
vždy garážoval a poté, co si ho 
během jednoho víkendu Pavel 
vyzkoušel, ho za cenu v řádu 
nižších statisíců koupil. Od té 
doby s ním byl jen na celoroční 
servisce a jinak nic dalšího řešit 
nemusel.

„Mám spočítané, že 
v běžném režimu mi to stačí 
na týden. Pětkrát s ním dojedu 
z Vinohrad do práce v Troji 
a zpátky a k tomu zbyde i něco 
na víkend,“ popisuje. Dobíjí 
přitom buď v práci, doma 
v garáži, nebo když potřebuje 
rychleji, oceňuje i možnost 
rychlodobíjení. Přestože má 
doma i velké SUV, e-up! se 
stal z hlediska využití jeho 
primárním autem. „V garáži 

mám velké auto, ale obzvlášť 
v zimě mě úplně trápilo, když 
jsem ho musel nastartovat a pak 
s ním jet jen deset kilometrů,“ 
vysvětluje a dodává, že 
jedním z jeho prvních vozů byl 
legendární Volkswagen Brouk. 
Modelem e-up! se tak pro Pavla 
kruh symbolicky uzavřel. 

Krom plynulé jízdy 
a snadného používání si 
na e-up!u cení i toho, že 
přechodem na elektromobil 
dělá i něco málo pro přírodu. 
Všichni, koho zatím autem 
svezl, prý ječeli nadšením, i přes 
některé počáteční skepse. 
A Pavel je rád, že má možnost 
dát lidem přičichnout k něčemu 
novému, co třeba ještě nezažili 
a jen o tom někde četli či slyšeli. 
„Spousta lidí má představy, 
které se často neslučují s tím, 
jak to doopravdy je. Každého 
naopak překvapí tichost 
a neuvěřitelná akcelerace, 
kterou to auto i díky své 
hmotnosti má,“ dodává. 

Elektromobil ve městě 
s sebou sice nese několik výhod, 
ale kvůli nim si ho pražský 
produkční prý nepořizoval. 
„Provoz je levnější, ale to je jen 
vedlejší efekt. Ani parkování 
zdarma jsem nepotřeboval, 
protože po centru se moc 
nepohybuju. Ale už jsem tam 
byl několikrát a najednou z toho 
mentálně nemám blok, že bych 
musel místo dlouho a složitě 
hledat.“ 

e-up!

Městský provoz  
s menšími starostmi

„Strašně mě baví s e-up!em 
jezdit, protože vidím, jak mi díky 
rekuperaci naskakují další kilometry. 
Do práce jedu většinu trasy z kopce 
dolů, a tak obvykle dojedu s více 
procenty baterie, než s kolika 
vyjíždím. Brzdové destičky skoro 
nepoužívám a ta jízda je úplně jiná, 
trošku jako taková hra.“
Pavel Matuška

Text Alan Pešilé Foto Josef Dvořáček
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Ze starých baterií 
se stanou nové
V Salzgitteru se rodí budoucnost akumulátorů pro elektromobily. 
Aktuálně se tam rozjíždí pilotní projekt recyklace baterií, díky kterému by 
v budoucnu mohly nové akumulátory z devadesáti procent vznikat z těch 
použitých. 

Baterie je možné 
repasovat, 
částečně vyměnit  
i znovu využít

Materiály 
z recyklovaných 

baterií

Vrácení použité 
baterie

Katodové 
materiály

Oddělení 
jednotlivých prvků  

k opakovanému 
použití

Bateriové 
články

Mechanická 
recyklace

Bateriové
systémy

Recyklace,
znovuvyužití

Využití 
v autech

Analýza

Jak to celé v praxi probíhá? 
Projděte si životní cyklus materiálů

40 41

Životní cyklus baterií se 
neustále prodlužuje. I díky 
tomu u elektrických modelů 
můžeme poskytovat záruku, že 
po osmi letech užívání nebo ujetí 
160 000 kilometrů bude mít baterie 
stále minimálně 70 % původní 
kapacity. Akumulátory lze také při 
poklesu kapacity repasovat, vyměnit 
opotřebované části a znovu je 
využít. Ale tím to nekončí. 

Další život baterií
Baterie, která už na pohánění 
elektromobilu nestačí, ještě není 
na odpis. Někdy se nemusí měnit 
celá a stačí výměna nefunkčních 
článků, což nakonec vyjde uživatele 
podstatně levněji. I zcela vyřazené 
akumulátory však jsou žádanými 
komponenty – velké využití nachází 
ve stacionárních systémech ukládání 
energie, lze je snadno propojovat 

do velkých bateriových polí 
a mohou se uplatnit i v instalacích 
sloužících celým městům. Vyřazené 
autobaterie dnes také najdeme 
v manipulační technice nebo 
v autonomních robotických vozech 
ve velkých skladech. 

Ať se ale s baterií pracuje jakkoliv, 
časem se dostane na konec svého 
životního cyklu a nastoupí nutnost 
recyklace. Ta dosud narážela na 
několik problémů. Baterie jsou 
konstrukčně velmi složité, a tím 
pádem náročné na demontáž. 
Mechanicky rozebírat sérii článků 
propojených do akumulátoru je 
tak pracné, že většina recyklací 
dosud probíhala v tavicí peci. 
„Pyrometalurgická metoda“ je ale 
málo účinná, takže po sečtení všech 
nákladů a ztrát se více vyplatilo těžit 
suroviny a vyrábět baterie nové.

Ze starých baterií se stanou nové
Jeden ze závodů, který recyklaci 
chce posunout na novou úroveň, 
vzniká v německém Salzgitteru. 
Tam roste zbrusu nová továrna, 
která bude společným podnikem 
Volkswagenu a švédského 
specialisty na baterie Northvolt 
AB. Její vznik inicioval výzkum 
Technické univerzity v Brunšviku, 
který testoval několik možných 



Nejprve se při recyklaci baterie 
manuálně rozmontují a pak putují 
do magnetických separátorů, kde 
se rozeberou na využitelné prvky.

Inzerce
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Máme otevřeno.
Nakupujte pohodlně
v E-shopu Volkswagen
Přijměte naše srdečné pozvání a vstupte do E-shopu Volkswagen, kde nyní 
najdete širokou nabídku produktů Lifestyle a Originálního příslušenství 
Volkswagen®. Módní oblečení a lifestylové zboží si můžete vybrat např. 
z kolekcí ve stylu Motorsport, ID., GTI nebo v retro kolekci Heritage. 

Zboží vám doručíme na vaši adresu nebo si ho můžete vyzvednout 
u svého partnera Volkswagen. Bezplatné vrácení zboží do 14 dnů 
a online platba kartou jsou samozřejmostí. 

Vyberte si svůj styl na 
eshop.volkswagen.cz  

Cílem je, aby většina 
baterií vznikala 
z recyklovaných 
materiálů
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postupů recyklace, až v roce 2011 
vznikla metoda zvaná LithoRec. 
Jak funguje? Na začátku procesu 
je mechanická fáze. Akumulátor je 
rozebrán, hliníkové šasi, měděné 
kabely a plastové díly jsou vráceny 
zpátky do výroby. Zbylý bateriový 
modul je pak v ochranné atmosféře 
rozdrcen a spolu s unikajícími 
tekutinami a elektrolytem přeměněn 
na granulát. Ten po vyschnutí 
prochází soustavou třídicích sít 
a magnetických separátorů, které 
z něj odebírají jednotlivé prvky, až 
zbude jemný černý prach. V něm 
obsažené složky – především grafit, 
lithium, mangan, kobalt a nikl – 
se oddělují chemickým procesem 
hydrometalurgické separace a opět 

putují do výroby nových baterií. 
Vzhledem k tomu, že technologie se 
vyvíjí už deset let, mohla se pečlivě 
testovat, zdokonalovat a aplikovat 
na velké objemy průmyslové výroby. 
Desetiletý náskok se ukázal jako 
obrovská výhoda. Jak říká Marko 
Gernuks, vedoucí sekce Life Cycle 
Optimization: „Před deseti lety jsme 
nezačali příliš brzo, ale právě včas. 
Dnes díky tomu můžeme nastartovat 
proces, který je jak ekonomicky, tak 
ekologicky udržitelný.“ 

Budoucnost je cirkulární
„Naším cílem je vytvoření 
cirkulárního procesu, ve kterém 
bude vznikat více než 90 % všech 
baterií z recyklovaných materiálů,“ 

říká Thomas Tiedje, vedoucí oddělení 
technického plánování, a dodává, 
že po dokončení optimalizace 
bude recyklace ekonomicky 
výhodnější než výroba baterií 
z primárních materiálů. Uhlíková 
stopa každého vyrobeného vozu 
pak také klesne o celou tunu CO2 
a vyřazený akumulátor se promění 
z problematického odpadu na 
cennou komoditu. Projekt se 
aktuálně nachází v pilotní fázi 
a během ní bude linka recyklovat 
ročně až 3 600 baterií. Jakmile 
dosáhne plné kapacity, bude 
odzkoušená technologie rozšířena 
do dalších závodů. 



Představujeme ID.4 GTX, 
budoucnost rychlých vozů 

Volkswagen.

Ke slavným označením sportovních 
modelů Volkswagen se přidává jedno 
nové, které plně souzní s nastávající 
elektrickou érou. Sportovní provedení 
elektrických modelů rodiny ID. totiž 
ponesou označení GTX, které zcela jasně 
navazuje na již dříve etablované názvy 
GTI, GTD nebo GTE. Prvním takovým 
modelem je SUV ID.4 GTX s výkonem 
220 kW (299 koní), pohonem všech 
kol a baterií s kapacitou 77 kW. Toto 
moderní, plně elektrické SUV přináší 
řadu inovativních prvků, které si v něm 
bude moci užít široká motoristická 
veřejnost. Navazuje tak na 45 let 
dlouhou tradici, kdy sportovní modely 
Volkswagenu s označením GT přinášejí 
inovace a skvělé jízdní zážitky do 
kategorií, kde něco takového dříve 
nebylo běžné.

Původně od GTI nikdo nic nečekal
U zrodu dynamických vozů pro širší 
motoristickou veřejnost samozřejmě 
stála legenda jménem Golf GTI. Už to, 
jakým způsobem vůz vznikl, bylo velmi 
inovativní. Golf GTI byl zprvu vyvíjen 
takříkajíc na zapřenou, a když byl v roce 
1974 uveden první Golf, vůbec nebylo 
jasné, že sportovní verzi dostane. 
Naštěstí na ni došlo, premiéru měla na 
autosalonu ve Frankfurtu v roce 1975 
a prodej odstartoval na podzim roku 
1976, tedy před oněmi 45 lety.

První Golf GTI byl samozřejmě 
výjimečný svým pojetím. Sportovní 
auta postavená na základě lidových 
modelů pro širokou veřejnost nebyla 
tehdy ničím běžným, a Golf GTI tak 
v podstatě definoval kategorii vozů, 
kterou dnes automobiloví nadšenci 

Pokračování tradice
Písmena GTI a GTD jsou nesmazatelně zapsána do historie  
i díky novinkám, které zákazníkům přinesla. Elektrické modely  
GTX na tuto tradici navazují.
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GTI se stalo 
životním stylem, 

který sdružuje tisíce 
fanoušků po celém 

světě

Tisíce fanoušků GTI každoročně 
vyráží na sraz do Wörthersee, kde 
se prezentuje snad nejpestřejší 
automobilová komunita na světě.

GTI vždy bylo symbolem přinášení 
technologií sportovních vozů 

širokým vrstvám. A to ve všech 
generacích Golfu, ale i dalších.

Passat byl další, který přidal 
na rychlosti. A to díky 
druhému elektrickému 
motoru a provedení GTE.

Svou sportovní verzi měl 
i nejmenší Volkswagen. 

Takhle vypadalo Lupo GTI.

znají jako „Hot-hatch“, tedy ostré 
hatchbacky. Ostrý byl první Golf GTI 
samozřejmě jen dle měřítek své doby, 
i když dodnes si zaslouží respekt: 
výkon 110 koní z motoru o objemu 
1,6 litru byl tehdy parádní hodnotou. 
A vzhledem k tomu, že auto se pyšnilo 
hmotností pouze 810 kilogramů, 
dynamika byla na tehdejší poměry 
skutečně oslnivá. Zrychlení z nuly 
na 100 km/h zabralo 9,2 sekundy 
a maximální rychlost činila 182 km/h. 
I dnes díky těmto parametrům 
dovede dobře udržovaný Golf GTI 
první generace vykouzlit nadšeným 
řidičům úsměv na tváři. Lehkost 
a ovladatelnost auta jsou výjimečné, 
a i když jsou všechny novější generace 
samozřejmě rychlejší a suverénnější, je 
Golf GTI první generace dodnes esencí 
ostrých hatchbacků. Není divu, že 
kolem modelu, včetně jeho následných 
generací, vznikl doslova celý kulturní 
fenomén. Pro automobilku přitom šlo 
zprvu o překvapení. Počítala s tím, 
že prodá sotva pět tisíc kusů první 
generace GTI, nakonec jich ale vzniklo 
přes 462 000. 

Co přinesly jednotlivé generace
GTI přitahuje i komunitu nadšených 
úpravců, kteří si vůz vylepšují k obrazu 
svému. I díky tomu GTI nechybělo 
v žádné generaci modelu Golf a časem 
přinesl celou řadu různých vylepšení. 
Už první generace dostala například 
v roce 1989 pětistupňovou převodovku 
a objevily se v ní i různé speciální edice. 
Druhá generace dostala v průběhu let 
motor se šestnáctiventilovým rozvodem 
a vznikla i odvozená ještě silnější verze 
G60 s přeplňováním kompresorem. 
Třetí generace měla dvoulitrový motor 
s výkonem 150 koní a oslavila i 20 let 
modelu v edici s celou řadou sportovních 
doplňků. Nebýt GTI, také by asi nikdy 
nevznikly ještě silnější modely, v případě 
třetí generace konkrétně typ VR6 
s neobvyklým šestiválcovým motorem. 
Čtvrtá generace mohla mít v některých 
případech na přání stabilizační systém 
ESP a od ní odvozený model R32 opět 
se šestiválcem přinesl další technickou 
novinku: dvouspojkovou automatickou 
převodovku DSG. U této generace také 
došlo poprvé na přeplňovaný Golf GTI, 
model tehdy dostal motor 1,8 litru 
s turbodmychadlem. 

U generace páté se pak přeplňování 
stalo samozřejmostí, pohonnou 
jednotkou Golfu GTI se stal dvoulitrový 
čtyřválec s turbodmychadlem a přímým 
vstřikováním paliva – tedy jeden 
z vůbec prvních motorů TSI. A pátá 
generace byla také základem bláznivé 
studie Golf GTI W12-650 osazené 
dvanáctiválcovým motorem z Bentley 
Continental. Šlo pouze o koncept, 
kterým ale Volkswagen oslavil právě 
nesmírně populární sraz u Wörthersee. 

Od šesté generace se i do GTI začaly 
dostávat nejmodernější bezpečnostní 
a asistenční systémy, v sedmé přišel 
například supermoderní přední 
diferenciál VAQ a v nejnovější osmé 
třeba inteligentní světlomety IQ.LIGHT 
nebo plně digitální přístrojový štít 
Digital Cockpit Pro.

Rodina se rozrůstá o naftu i elektřinu
Obliba Golfu GTI i fakt, že se auto 
v průběhu let přizpůsobovalo doslova 
a do písmene rostoucím nárokům 
uživatelů i legislativy, daly vzniknout 
také dalším modelům GTI. Rychlého 
provedení se dočkalo rovněž menší 
Polo, později pak i Lupo a také nejnověji 
Up! Tyto vozy s označením GTI nejen že 
odkazují na ducha lehkého původního 
Golfu GTI první generace, ale zároveň 
pokračují v demokratizaci segmentu 
sportovních vozů. Jednoduše to vždy 
byly jedny z cenově nejdostupnějších 
sportovních vozů na trhu.
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GTX dokazuje,  
že i elektrická auta 

mohou být 
pořádně rychlá

Tam, kde modely GTI a elektrická 
laboratoř ID.R skončily, tam 

aktuální ID.4 GTX začíná.

Rychlé Volkswageny ovšem 
nespalovaly jen benzin, takže 
nové modely GTX jsou v tomto 
ohledu v podstatě další variantou 
a alternativou. Už s první generací 
modelu Golf se objevilo i provedení 
GTD. Pravda, přišlo trochu později, 
v roce 1982, a nešlo u něj ani 
tak o rychlost jako o technickou 
revoluci. Golf GTD totiž dostal, na 
rozdíl od standardního vznětového 
provedení, motor s přeplňováním 
turbodmychadlem, které se 
následně ještě v kombinaci s přímým 
vstřikováním paliva pod kapotou 
kompaktních Volkswagenů tak 
proslavilo. GTD dostal na svou dobu 
opravdu pokročilou techniku, například 
písty byly z vnitřní strany chlazeny 
vstřikováním oleje, řada komponent se 
dočkala zesílené konstrukce. Od první 
generace po tu aktuální osmou pak Golf 
GTD zůstal své filozofii opět věrný – 
spíš než ostrý model jako GTI je tohle 
svižný cestovní vůz s výtečnými jízdními 
vlastnostmi a příznivou spotřebou 
paliva. Nebýt Golfu GTD, vznětové 
motory by možná nevystoupaly 
k popularitě tak rychle.

A i elektřinu ochutnaly dynamické 
modely Volkswagenu ještě před 
aktuálním nástupem éry vozů GTX. Pod 
označením GTE se totiž ukrývají plug-in 
hybridní verze vybraných dynamicky 
orientovaných modelů. Průkopníkem se 
v tomto ohledu stal v roce 2014 opět 
kompaktní model Golf (tehdy sedmé 
generace), tentokrát tedy Golf GTE. 
Jeho pohonné ústrojí se skládá 
z oblíbeného motoru 1.4 TSI o výkonu 
110 kW a elektromotoru s výkonem 
75 kW. Sestava, ze které vycházejí 
plug-in hybridní modely značky dodnes, 
tu měla kombinovaný výkon 150 kW 
a zrychlení na stovku umožnila za 
7,6 sekundy. Ke Golfu GTE se později 
přidal Passat GTE a tyto modely 
najdeme v nabídce značky Volkswagen 
i dnes v aktuálních generacích. 
Nejnovější Golf GTE se chlubí 
kombinovaným výkonem 180 kW.

Nástup elektrické éry
Že umí být elektrická auta opravdu 
pekelně rychlá, ukázal v posledních 
letech jedinečný prototyp 
Volkswagen ID.R. Ten je ale ještě 
mnohem výjimečnější než rychlé sériové 

Volkswageny s písmenem R. ID.R se 
však stal jakousi pojízdnou laboratoří, 
která kromě řady úctyhodných 
rychlostních rekordů pomohla právě 
i při vývoji sportovních sériových 
elektrických Volkswagenů.

Jejich éru nyní otevírá již zmíněný 
model ID.4 GTX. V mnohém navazuje 
na tradici svých předchůdců. Podobně 
jako Golf patří ID.4 GTX ke kompaktním 

modelům a je to zástupce jedné 
z nejoblíbenějších automobilových 
tříd – SUV. Podobně jako modely GTI, 
i ID.4 GTX přináší skvělé jízdní zážitky, 
snadnou ovladatelnost, velkou porci 
jistoty a také špičkovou techniku. 
Však třeba slavný britský magazín Top 
Gear v kladech zmiňuje přesné řízení, 
dávkování „plynu“ i brzd. Auto Express 
si zase všímá přilnavosti a stability 
vozu. „Jízda s ním je skutečně zábavná, 
elektromotory díky okamžitému 
nárůstu točivého momentu vystřelí 
vůz ze zatáčky,“ píše se v testu. Chválí 
i čeští novináři a všímají si také dalšího 
přesahu modelu GTX. „Zatím se zdá, 
že ID.4 GTX může nabídnout působivé 
výkony bez větších kompromisů 
v oblasti spotřeby a dojezdu,“ libuje si 
Auto.cz v prvních dojmech z vozu.

48



O vývoji softwaru,
který pomáhá
Česká společnost Digiteq Automotive vyvíjí mimo jiné 
pokročilé jízdní asistenty pro celý koncern Volkswagen. 
O tom, co všechno už umí nebo umět budou, jsme se 
pobavili s jejími experty. 

Jaké jsou možnosti chytré elektroniky 
a kam se vývoj ubírá? Jeden stále 
vcelku nový asistenční systém si možná 
vybavíte i z některých reklam na vozy 
značky Volkswagen. Jde o asistent 
couvání s přívěsným vozíkem. Češi jsou 
prý z hlediska využívání přívěsných 
vozíků v Evropě přeborníky, a tak se jim 
tato zdánlivá drobnost ve výbavě vozu 
může velmi hodit. Co je ale možná ještě 
zajímavější, je fakt, že tento pokročilý 
asistenční systém, který využívá zadní 
„couvací“ kameru vozu, vyvíjí inženýři 
v České republice. Konkrétně u firmy 
Digiteq Automotive, která v rámci 
skupiny Volkswagen vyvíjí právě 
moderní asistenční a bezpečnostní 
systémy. „Jen samotná zadní kamera 
nám dává další bohaté možnosti rozvoje 
funkcí,“ říká Daniel Haupt z oddělení 
vývoje softwaru, které se specializuje 
právě na vývoj kamerových řešení. 
Možnosti pak samozřejmě rozšiřují 
i další senzory a kombinace jejich 
schopností a funkcí.

A jaké schopnosti to jsou? Podle 
Haupta se stačí podívat třeba na to, 
které funkce jsou k dispozici ve vozech 
vyšších tříd. Třeba Volkswagen Touareg 
zvládá ve svém nejnovějším provedení 
i parkování na dálkové ovládání. Řidič 

jednoduše stojí u auta a vůz může 
zaparkovat pomocí aplikace ve svém 
chytrém telefonu. „Neprozradím určitě 
nic tajného, když řeknu, že se časem 
takový systém bude objevovat v čím 
dál menších a cenově dostupnějších 
vozech,“ konstatuje Haupt obecnou 
pravdu, která u mnohých pokročilých 
asistenčních systémů (skrývají se také 
pod zkratkou ADAS – Advanced Driver 
Assistance Systems) platí. Některá 
řešení jednoduše nejprve dostanou 
špičkové modely s vyšší cenou, a jak 
vývoj postupuje, rozšíří se i do běžných 
modelů pro široké motoristické 
publikum. Někdy ovšem vývoj urychlí 
také legislativa. Třeba nástup zadních 
kamer jako takový uspíšila ta v USA, 
kde se stala před lety zadní parkovací 
kamera povinnou součástí výbavy 
každého vozu. Relativně nedávno 

Asistent couvání 
s přívěsem 
se vyvíjí v Česku, 
v Digiteq Automotive
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Po dokončení vývoje 
daného asistentu následuje 

řada simulací a testů 
v laboratoři. Pak zhruba 
v posledním roce vývoje 

auta přijde na řadu 
testování v reálném 

provozu a také na 
nestandardních místech, na 

která systém musí být 
připraven. 

pak přišel ke slovu další požadavek – 
povinnost mít funkci nouzového 
brzdění aktivní právě i při couvání. 
To je dnes vcelku běžná záležitost při 
jízdě dopředu, Volkswagen ostatně 
asistent pro nouzové brzdění nazývá 
Front Assist. Úkol ochránit malé děti, 
které může řidič při couvání snadno 
přehlédnout, se však díky legislativě 
propsal i do vývoje asistentů, a ve 
vozech Volkswagen ho tak můžete znát 
pod názvem manévrovací brzdění, které 
je součástí systému ParkPilot.

Náročný vývoj
„Výhodou společností, jako je 
Volkswagen, je to, že pokročilé funkce 
mohou za přijatelnou cenu nabídnout 
poměrně široké paletě uživatelů,“ 
říká Jan Vlasák z oddělení Asistenční 
systémy a bezpečnost vozu. Dané řešení 
totiž Volkswagen využije u široké palety 
modelů, což od samotného počátku 
snižuje náklady na jeho zavádění. I tak 

podle Vlasáka není vývoj moderních 
asistenčních systémů nic jednoduchého 
a levného. Začíná se řadou simulací 
ve výpočetním prostředí pro nalezení 
vhodného umístění senzoriky pro 
asisteční systémy, tak aby byla zajištěna 
odpovídající funkcionalita, výsledkem 
takových simulačních smyček může být 
několik variant řešení která urychlí a 
zlevní vývoj každého nového modelu. 
Poloha senzorů se liší model od modelu, 
ale také třeba i v různých variantách – 
sportovní provedení s jiným nárazníkem, 
verze se zvýšeným nebo sníženým 
podvozkem, karosářské varianty, to vše 
je pro vývojáře v Digiteq Automotive 
vlastně další extra položkou, pro 
kterou je nutné dané řešení ladit. 
„Mnohdy jde skutečně o milimetry, 
snažíme se, aby senzory měly vždy 
co nejlepší výhled na situaci,“ říká 
Vlasák. Po simulacích přichází různé 
testy v laboratoři a v závěrečné fázi 
vývoje auta, zhruba v posledních 

dvanácti měsících, pak přijde řada na 
intenzivní testy maskovaných prototypů 
v běžném provozu. „V provozu ladíme 
a nastavujeme především práh citlivosti 
systémů a ladíme spolehlivost,“ říká 
Vlasák s tím, že firma má dokonce 
i rozsáhlou databázi nestandardních 
míst, kde systémy záměrně podrobují 
důkladné zkoušce.

V Digiteq Automotive samozřejmě 
nevyvíjejí jen funkce pro stávající 
a připravované modely, rozvíjejí i vlastní 
nápady. Pokud daný nápad dostane 
v koncernu Volkswagen zelenou, 
postupně ho vývojáři přivedou k životu – 
opět od simulací přes prototypové 
fáze, kdy třeba testují nové řešení 
s autem plným jinak velmi nestandardní 
elektroniky, až po zkoušky řešení 
zabudovaného do testovacího auta 
s vlastní sériovou řídicí jednotkou. 
„Naším úkolem je zajistit, že bude 
software bezpečný, a tím eliminovat 
riziko chyby či zranění,“ říká Daniel 

Haupt. Takové ladění mnohdy obnáší 
až tisíce pokusů, třeba s nafukovacími 
atrapami aut nebo chodců. V Digiteq 
Automotive jsou mimo jiné specialisté 
na takzvané obrazové vnímání, tedy na 
kombinaci zpracování obrazu, strojového 
učení a umělé inteligence, která zajistí, 
že auta rozumí svému okolí. „V tomto 
oboru u nás do dvou let vznikne přes 
100 vysoce specializovaných pracovních 
pozic,“ naznačuje Haupt, že v Česku patří 
vývoj na špici dění v automobilovém 
světě. V Praze mají třeba unikátní 
radarovou laboratoř a bezodrazovou 
komoru, která je jedinečná v rámci 
celého koncernu. Práce s takovým 
vybavením občas odhalí i nečekané 
věci, třeba to, že některá pro automobil 
zamýšlená barva může blokovat 
fungování senzorů.

Jako sci-fi
Překvapivá praktická zjištění se 
tu ale střídají s určováním trendů. 
V nejbližší době je to podle zástupců 

Digiteq Automotive zejména rozšíření 
schopností současných systémů 
a senzorů. Kromě ochrany chodců 
při couvání je jednou z novinek 
i přednárazový systém, který připraví 
auto na střet hrozící zezadu. Fungovat 
to bude jako v situaci, kdy hrozí, že 
auto nabourá do vozu před sebou. 
Stojící vůz detekuje, že se k němu auto 
zezadu blíží nebezpečně rychle, a varuje 
a připraví sebe a posádku na možný 
náraz. Dojde tedy k dovření bočních 
oken, přitažení bezpečnostních pásů 
a aktivaci varovných světel. Současné 
senzory umožňují také rozšíření funkcí 
autonomní jízdy třeba o možnost polo-
automatizovaného předjíždění na 
dálnici. „Tady jsou největším oříškem 
při ladění motocykly,“ naznačuje Jan 
Vlasák jedno z úskalí. Radary a kamery 
v autech totiž dobře vidí jiná auta, 
v dálničních rychlostech je ale detekce 
motocyklu obtížná z důvodu malé čelní 
plochy, kterou radarové snímače mohou 
detekovat.

Hudbou budoucnosti je samozřejmě 
plně autonomní jízda. Koncern 
Volkswagen se netají, že ta je v plánu 
v rámci projektu Volkswagen Trinity, 
ne však nutně třeba v prvních reálných 
vozech, které z takového projektu 
vzejdou. „Pokročilé senzory, které jsou 
pro něco takového potřeba, jsou dnes 
velmi drahé, k tomu musíme připočítat 
extrémní nároky na výpočetní výkon,“ 
říká Daniel Haupt. Plně autonomní 
řízení je zahrnuté v roadmapě nových 
produktů jednotlivých značek skupiny 
Volkswagen. „Větší úskalí než vývoj 
samotné senzoriky v současnosti 
představuje legislativní rámec provozu 
autonomních vozidel a odpovědnost za 
škody nebo zranění. To mají v rukách 
právní oddělení,“ dodávají vývojáři 
z Digiteq Automotive.

Text: Luděk Vokáč 

Foto: Digiteq Automotive, Volkswagen AG

Do vývoje asistentů 
vstupuje i legislativa 

a požadavky  
na bezpečnost vozů
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Výlet s Californií:
Za hranice do Budyšína 
Když zaklepete na brány tisíciletého města na horním toku řeky Sprévy, 
otevřou vám magické uličky a zákoutí jak vystřižené z foglarovek. Je to 
město Lužických Srbů, kteří zde staletí poklidně žijí vedle Němců. Budyšínští 
si střeží nejen svoje věže a tradice, ale také pikantní gastronomii, kde hraje 
prim hořčice. Petr Holeček tam vyrazil velkou obytnou Grand Californií.
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Ať už do Budyšína přijedete 
odkudkoliv, ocitnete se na mostu 
Míru. A tam necháte oči. Jste 
pouhých dvacet kilometrů severně 
od Šluknovského výběžku, a přitom 
máte pocit, že jste na nějaké 
exotické dovolené ve starobylém 
královském městě hluboko ve 
Francii. Nad řekou Sprévou se nejdřív 
majestátně tyčí věž Staré vodárny, 

uprostřed svítí věž kostela svatého 
Michaela. A vpravo čouhá dřevěná 
nástavba další vodárenské věže. 
A vůbec, celé město, dříve patřící 
českému království, je plné věží. 
Napočítat jich tu můžete sedmnáct.

O kempy tu není nouze
Do saského města, které je dodnes 
historickým centrem Lužických 
Srbů, nejmenšího slovanského 
národa, který se v Lužici ocitnul 
po stěhování národů v šestém 
století, jsme si to přihasili téměř 
sedmimetrovou jachtou na čtyřech 
kolech. Tři metry vysoká a šest 
metrů osmdesát centimetrů 
dlouhá Grand California 680 je 
nepřehlédnutelná. Její řízení 
vyžaduje drobet plánování, přece jen 
nechcete couvat uličkami, protože 
se nevejdete pod mostek, a také 
budí dost pozornosti. A to nejen 
u ostatních turistů, ale také místních 

uniforem, které se snaží kempařská 
auta soustředit na stellplatzy. A ty 
má Budyšín naštěstí hned dva, oba 
pár kroků od historického centra.

Kouzelné noční procházky
Ale co u auta, když máme před sebou 
klenot, který patří k nejkrásnějším 
městům Německa? Zapínáme bufíka 
a jde se pařit. Za Lužickými Srby. 
Do jejich nejvyhlášenější místní 
restaurace. Cestou do centra ze 
Schützenplatzu máme pocit, že 
jsme se ocitli v jedné z foglarovek. 
Proplétáme se temnými průchody, 
skáčeme po můstcích, schody 
nahoru, pak zase dolů. Občas 
se zasekneme na romantickém 
výhledu, jindy nás láká ke vstupu 
malá hospůdka. Míjíme i slavný dům 
čarodějnic Hexenhäuschen, jeden 
z nejstarších ve městě. Postaven  
byl už před rokem 1604 a přežil  
i velký požár z roku 1634, který  
spálil Budyšín.

Šest set let starý Wjelbik 
„Dáte si naši polévku?“ spustí na 
nás milý číšník v Kornstraße 7. To 
už přes historické vitráže koukáme 
z restaurace Wjelbik ven na ulici. 
Samozřejmě že dáme, na ni se do 
srbského podniku jezdí z celého 
Německa. Polévka je totiž hořčičná 
a obsahuje zastřené vejce, do 
kterého si můžete namáčet tenounký 
kus osmahnutého chleba. A hlavní 
chod? Zkuste třeba geniální hovězí 
roládu s křenem, hříbky a srbskými 
noky. Nebo sulc. Rezervace 
v podniku, jehož název vážně srbský 
původ nezapře a znamená něco jako 
„spíž“, je nutná. Tohle místo totiž 
patří k místním gastronomickým 
unikátům.

Nezávislá jednotka  
Grand California 680
Při návštěvě saských měst jsem také 
otestoval Volkswagen Grand California 680, 
u kterého je výhoda, že nemusíte být závislí 
na elektrických přípojkách. Má solární panel 
na střeše a vydržíte s ním svítit i několik 
dní. Díky plynovým bombám nejen vaříte 
na dvouplotýnce, ale zároveň i topíte 
a ohříváte vodu. Navíc tu máte zázemí 
s chemickou toaletou, které lehce změníte 
ve sprchový kout. Testované provedení 
s označením 680 odkazuje na svou délku 
6,8 metru. Je to prostě velký obytňák 
pro dospěláky postavený na základu 
modelu Crafter. Je v něm plno odkládacích 
prostorů, okna mají sítě proti hmyzu, zadní 
dva metry dlouhé a 1,7 metru široké lůžko 
s matrací v praktickém potahu má výkus, 
aby se na něj dobře nasedalo, a tak dále. 
Obytňák, ve kterém lze doopravdy žít. 
A který se ještě ke všemu dobře řídí! 

Historické 
centrum Lužických 
Srbů patří 
k nejhezčím 
městům v Německu

Hořčice je ve městě doslova 
všudypřítomná. Vyrábí se tu 

všechny možné druhy a zasvěcené 
jí jsou celé restaurace. Ikonická je 

Bautzener Senfstube a jejich 
slavný domácí buřt – s čím jiným 

než hořčičnou kaší. 

Při návštěvě města to chce trochu 
plánování. S autem, které má přes 
šest metrů, se totiž nechcete 
úplně proplétat uzoučkými 
uličkami jak vystřiženými  
z foglarovek.

Toulek po Budyšíně se jen tak 
nenabažíte. Doporučujeme proto 
strávit v něm alespoň tři dny 
a nevynechat ani místní hospůdky, 
obchody a bary.
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Český lev v Budyšíně
Vynechat byste neměli návštěvu 
některého z barů či čajoven 
v Zámecké ulici. Zde jsou úzké 
domečky poskládané jako z lega 
až k Matyášově bráně a hradu 
Ortenburg. Další ulicí plnou obchodů 
a hospůdek je Bohatá ulice – po 
ní dojdete až k Bohaté věži. Je 
z ní krásný výhled na město a její 
zajímavostí je to, že se od své osy 
naklání o 1,4 metru. Dnes už ve 
městě i Srbové mluví německy, 
ale občas narazíte na dvojjazyčné 
názvy ulic. Ale i na češtinu, vždyť 
radnice byla založena na počátku 
13. století českým králem Přemyslem 
Otakarem I. a na hlavním náměstí 
je umístěn symbolický kříž ukazující 
místo, kde bylo popraveno třináct 
povstalců proti králi Václavovi IV. 
Zajímavá je také katedrála sv. Petra 
rozdělená na dvě části. Katolíci 
a protestanti se totiž o kostel dělili 
několik století.

Průzračná voda v bývalém dole
Poté, co si vyšlápnete schody 
na padesátimetrovou starou 
vodárenskou věž, na jejímž vrcholku 
je vyhlídková plošina a jejíž součástí 
je také technické muzeum, galerie 
a kavárna, bude potřeba se ochladit. 
Pokud si půjčíte kolo, můžete využít 
jednu z mnoha cyklostezek, které 
protkaly Horní Lužici jako pavučina, 
a zajet se vykoupat k Stausee, druhé 
největší saské nádrži vzdálené jen 
pár kilometrů od Budyšína. Tady je 
mimochodem i kemp pro obytná 
auta se vším zázemím. 

Ještě lepší je ale nakopnout káru 
a posunout se padesát kilometrů 
východně k dalšímu nádhernému 
městu Zhořelec. Pod ním se na 
místě bývalého hnědouhelného 
dolu rozprostírá Berzdorfské jezero 
velké jako čtyři naše Máchače. Díru 
v zemi vykutanou stroji trvalo vodou 
z Lužické Nisy naplnit dlouhých deset 
let. Jak se to povedlo, se přesvědčíte 
na zdejších čistých plážích, voda 
je v ráji paddleboardistů a plavců 
průzračná. Nejnavštěvovanější je 
Severní pláž – Nordstrand, protože 
je k ní nejlepší přístup autem. 
A samozřejmě i s naší velkou Grand 
Californií. Auto si můžete postavit 
hned k pláži, sledovat západy slunce 
a večer si zajít na zhořelecké pivo do 
nedalekého kiosku. Ráno si od vás 
hlídač vezme pouze sedm eur. Když 
dorazíte po osmé večer a podaří se 
vám odjet ještě před devátou, máte 
návštěvu krásného jezera zdarma. 

Text: Petr Holeček, 

Foto: Petr Holeček, Shutterstock

Město bylo založeno 
Přemyslem Otakarem I. 
a dodnes v něm 
najdete českou stopu

Ideální místo na kempování 
najdete padesát kilometrů za 
městem u Berzdorfského jezera, 
které je velké jako naše čtyři 
Mácháče.

Inzerce
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Objevte velkou 
svobodu
Vše o Grand 
Californii najdete 
na našem webu.
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Když je auto 60 let 
staré, mělo by 

podle toho také 
vypadat

Než aby Jaromír se svými kumpány 
dělal auta naleštěná, raději 
respektuje jejich původ a stáří a klidně 
na nich nechá trochu rzi. 

Není nad patinu
původních veteránů 
Začínal na motorkách, ke kterým přidělával sajdkáry. 
Dnes už Jaromír Punčochář s kamarády restauruje staré 
Volkswageny tak, aby v nich zůstalo maximum z jejich 
původní jiskry. A daří se jim to více než dobře!

Když Jaromír Punčochář popisuje svou 
restaurátorskou kariéru, tvrdí, že její 
směr určoval počet lidí, který bylo 
v hotovém vozidle potřeba přepravit. 
Stejně jako každý kluk z vesnice prý 
začínal na pionýrech, a poté, co padla 
železná opona, se vrhl na japonské 
motorky a motorky BMW. Nejdřív 
na nové, ale postupem času ho to 
čím dál více táhlo k veteránům. 
Zlom přišel, když koupil v Německu 
za 200 eur starou yamahu z roku 
1978. Na nové, drahé stroje si od 
té doby ani nevzpomněl. Ke scéně 
Volkswagen přivedl novopečeného 

veteránského nadšence kamarád, 
který se v ní už nějaký čas angažoval. 
Prvním „fauvéčkem“ byl pro Jaromíra 
legendární „držák“ VW Typ 3 Variant. 
Hlavním argumentem pro koupi údajně 
bylo to, že byl okamžitě k mání. Naštěstí 
se ukázalo, že dlouho nepojízdný Golf 
bylo lehké zprovoznit: „Stačilo mu 
odvzdušnit brzdy, vyčistit karburaci a byl 
zpátky mezi živými. Hned o víkendu 
jsme s ním zamířili na sraz Volkswagenů 
do Vodokrt,“ popisuje Jaromír. Jeho 
první kontakt se světem VW tedy sice 
zařídila náhoda, ale značce zůstal 
věrný dodnes. Spektrum dostupných 

modelů mu to naštěstí ulehčuje, 
protože s přibývajícími lety se nároky 
na vozidla vyvíjí: „S kamarády to máme 
podobně,“ říká. „Většina z nás má už 
přes čtyřicítku, hledíme tím pádem 
i na takové dříve nedůležité věci, jako 
je pohodlí a možnost se v autě vyspat. 
Navíc nám rostou rodiny a ty je potřeba 
někam naložit. Díky tomu měla moje 
restaurátorská kariéra velmi přímý vývoj. 
Začínal jsem na motorkách, k nim jsem 
přidělávat sajdkáry, když ty přestaly 
stačit, začali jsme dělat osobní auta. No 
a teď tvoří osmdesát procent objemu 
práce autobusy.“ 

Auta v co nejpůvodnějším stavu
Přístupů k restaurování aut je tolik, kolik 
je restaurátorů. Jedni neváhají veterána 
vytunit moderními komponenty, druzí 
tráví léta sháněním originálních dílů. 
Někdo dává přednost naleštěnému 
zevnějšku, jinému imponuje krása 
patiny, kterou autům dokáže dodat 
jenom čas. „Kdokoliv vkročil do mé 
dílny, ví, že dělám vše pro to, aby 
auto zůstalo co nejvíce v původním 
stavu,“ charakterizuje restaurátorskou 
filozofii své „Fusekle Garage“ Jaromír. 
„Nablýskané káry mi nevadí. Když se to 
někomu líbí, tak prosím. Já to ale mám 
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Restaurovat tyhle 
kousky může trvat 

klidně i tři roky

Některé věci by prostě měly žít svým 
životem. Jaromír se je proto se svými 
kumpány snaží vždy spíš oživit než na 

starém základě tvořit novinky.

Jaromírovi v rekonstrukcích starých 
aut pomáhají jeho kamarádi. Jeden 
z nich lépe zvládá klempířinu, další 
motory, a dohromady jsou schopní 

dělat neuvěřitelné věci.

úplně obráceně. Snažím se co nejméně 
lakovat, nevadí mi rez ani roztrhané 
sedačky. Mám strašně rád patinu. Když 
má auto padesát šedesát let, tak by to 
na něm mělo sakra být vidět,“ vykládá 
zaníceně. Přístup aplikoval i na své 
současné srdcovce – minibusu VW T2A 
Westfalia. „Víc patinové auto ani být 
nemůže,“ říká hrdě. „Kupoval jsem ho 
vlastně hlavně kvůli tomu, že zvenku 
vypadá, jako by právě vyjelo z oceánu. 
Není to ale rez, nýbrž taková ta americká 
patina, kterou auto získá, když stojí 
třicet let v poušti a oprýskává ho písek.“ 
Jelikož je T2 v obytné verzi Jaromírovým 

současným rodinným vozem, udělal ze 
svých zásad přece jen ústupek a vnitřek 
udělal zbrusu nový, včetně překližkování, 
čalounění, instalací nových stropnic, 
nábytku a dalších interiérových 
vychytávek. „Přední sedačky jsem ale 
nechal původní, děravé,“ upozorňuje. 
„Některé věci na autě by prostě měly žít 
svým životem.“ 

Já na bráchu, brácha na mě
Přestože práce na autech zabírají 
Jaromírovi hodně času, práci v garáži 
stále považuje za zálibu: „Živit se 
restaurováním Volkswagenů dokáže 

jen pár kluků, kteří mají u dílny zároveň 
i obchod, jako to dělá Michal Strnadel 
v Olomouci nebo Jaroslav Jaško 
v Praze. Pro nás ostatní je to záliba 
a propojovací prvek s kamarády.“ 
Zhruba 90 % všech aut, co projdou 
Fusekle Garage, jsou buď Jaromírova 
vlastní, nebo auta kamarádů, kteří na 
oplátku zase pomáhají jemu. „S auty je 
to tak, že nikdo neumí udělat všechno. 
U mě auta strojíme, jiní kamarádi jsou 
šikovní klempíři, další umí lakovat,“ 
říká. Systém, kterému Jaromír přezdívá 
„garážová tvorba – já na bráchu, 
brácha na mě“, se prý uplatní i při 

nadcházejícím projektu Fusekle Garage. 
Společně s kamarádem si pořídili 
dvojici krasavců Karmann Ghia. „Ten 
jeho už je v podstatě hotový a pojízdný, 
je na papírech a pojízdný. Můj zatím 
čekal, ale teď už půjde do klempírny 
on,“ těší se hrdý vlastník. „Jasně – trvá 
to sice už tři roky, ale dávno jsem se 
smířil s tím, že uvést něco do provozu 
není záležitost pár měsíců. Chce to 
cílevědomost, ochotu překonat lenost 
a taky kamarády. Tedy všechno, co se 
hodí i v normálním životě.“ 

Text Jiří Holubec Foto Luboš Wišniewski

Fusekle Garage 
zevnitř
Podívejte se na ni 
v našem videu 
o nadšencích do VW.
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Placená karta se 
vyplatí už při koupi 
sady kompletních 
zimních kol

Velká spousta výhod
Jedna karta, jeden účet, množství nabídek. A spousta ušetřených 
peněz. Představujeme zbrusu nový věrnostní program MyCard 
pro zákazníky značky Volkswagen.

Novinka běží od října a využít ji mohou 
zákazníci, kteří si kupují nový i ojetý 
vůz. Určena je pro všechny zájemce 
o věrnostní program z řad fyzických 
osob a OSVČ, není tedy určena pro 
firemní klientelu. Program má dvě 
varianty, bezplatnou a placenou, 
a zahrnuje řadu servisních služeb navíc 
i zajímavé slevové nabídky od externích 
partnerů, jež přijdou vhod v podstatě 
všem řidičům. Ti navíc můžou dostávat 
i nabídky na speciální akce či slevy 
od svých autorizovaných prodejních či 
servisních partnerů.

MyCard je k dispozici jak pro majitele 
osobních vozů Volkswagen, tak i těch 
užitkových. Co všechno tedy karta bude 
umět a jaké její varianty si budete moci 
pořídit?

MyCard Service+
Krom výhod bezplatné verze je obsah 
rozšířen o další výhody.

Za cenu 1 990 korun ročně zákazníci 
získají navíc ještě: 
—  kompletní výměnu a vyvážení  

kol 2× ročně,
—  10% slevu na originální 

příslušenství Volkswagen,
—  výměnu brzdové kapaliny  

nebo stíracích lišt 1× ročně 
(dle životního cyklu vozu).

Členství v placeném programu se 
zákazníkům vrátí prakticky ihned. 
Pokud si například ze sortimentu 
originálního příslušenství zakoupí 
sadu zimních kompletních kol, ušetří 
na nich i výdaje za výměnu. Karta platí 
po dobu jednoho roku a je možné ji 
kdykoliv obnovit, přičemž období na 
sebe nemusí přímo navazovat.

MyCard Service
Základní bezplatnou nabídku 
získáte pouhou registrací 
na portálu my-card.cz.
Pokud nakoupíte za více než 
6 000 Kč, dostanete slevu 15 % 
na originální díly Volkswagen. 
Základní cenu nákupu prakticky 
představuje jakýkoliv servis 
s výměnou oleje, dosáhnout 
na slevu je tedy velmi snadné. 
Další výhodou této karty je 
bezplatná příprava a zajištění STK 
a různé individuální nabídky. Karta 
platí na neomezeně dlouhou dobu.
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Výhod a speciálních 
nabídek bude přibývat 

čím dál víc

Objednejte si svou MyCard!
Je to opravdu jednoduché. Stačí 
se zaregistrovat na webu 
a vyplnit všechny potřebné 
údaje. Kartu si ji můžete zařídit 
i u jakéhokoliv autorizovaného 
partnera Volkswagen.

Inzerce
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Soukromý ráj
na Mauríciu

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

Pavlína
Zbořilová
+420 724 730 003

www.DELUXEA.cz

Ondřej
Světlík
+420 724 065 774

Petra
Melková
+420 724  065 777

Nastal čas znovu cestovat po světě

Aktuálně Maledivy, Seychely i Maurícius

Situaci ve světě neustále sledujeme

Dovolenou připravíme na míru

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

Atmosphere
Kanifushi Maldives
Maledivy

Vážení milovníci cestování,

pokud Vám chybí kvalitní odpočinek se skvělým servisem, zkuste se v DELUXEA inspirovat na Vaši 
další luxusní dovolenou. Aktuálně Vám připravíme zájezdy na Maledivy, Seychely, Maurícius,        
do Dominikánské republiky, na Zanzibar, do Kataru a do Spojených arabských emirátů.  

Celosvětovou krizi v cestování jsme v DELUXEA překonali. Jsme tu pro Vás v sestavě 21 zkušených 
specialistů, kteří Vám poradí, kam lze cestovat s ohledem na počasí i na aktuální situaci ve světě. 
V posledních měsících jsme osobně navštívili hodně míst. Není důvod se bát cestování.

V minulých měsících jsme zažili, že život letí velmi rychle. Poznali jsme, že nemá smysl odkládat 
své sny. Naopak, mnohem lepší je neváhat a využít každé příležitosti k odletu za poznáním               
či odpočinkem.

Individuální nabídky 
servisních partnerů
V programu MyCard figurují partnerské servisy, 
které se do něj přihlásily či přihlásí. Zákazník si 
z tohoto seznamu vybere takzvaný domovský 
servis, čímž se dostane k různým slevám 
a nabídkám, které pořádá právě daná provozovna. 
Může jít o mytí vozu, čištění interiéru nebo slevy 
na nákup pneumatik a podobně.

Výhody lze využít 
v celé síti servisů
Nabídky bezplatné i placené verze 
karty MyCard lze využít v kterémkoliv 
servisu, který je v programu 
aktivní – s výjimkou individuálních 
nabídek jednotlivých servisů, které 
pochopitelně nabízejí tyto výhody 
pouze zákazníkům, kteří označili 
provozovnu jako svůj domovský 
servis.

Partneři  
zvenčí
Nabídku programu MyCard rozšiřují 
a obohacují i externí partneři. 
Rozšíří ho slevové i exkluzivní akce 
pro zákazníky, jako jsou například 
skipasy do lyžařských areálů zdarma 
a podobně. Očekáváme přitom, že 
takových nabídek bude v nejbližší 
době jen přibývat. 

Kartu má auto, 
ne majitel
Každá karta MyCard je spárována 
s jedním konkrétním vozem 
(s VIN kódem), není tedy psaná 
na majitele. Proto při prodeji vozu 
putuje s ním a nový majitel může 
výhody programu čerpat dál, má-li 
zájem.

Budete  
v obraze
Platforma MyCard své členy sama upozorňuje na 
blížící se konec ročního předplatného nebo na to, 
které nabídky v daném období ještě nevyužili či 
které nabídky partnerských servisů a externích 
partnerů jsou aktuálně k dispozici. Přehled 
o vyčerpaných a nevyčerpaných bonusech 
a všech dalších nabídkách má pak každý zákazník 
k dispozici ve svém osobním účtu na portálu 
my-card.cz. 

66



Tenhle kluk se jmenuje Vojta Ištok 
a na první zápas českého týmu na 

letošním mistrovství Evropy se 
podíval díky značce Volkswagen.

Plníme sny
Zažít EURO 2020
Fotbal, to jsme my. A i proto jsme se rozhodli darovat 
jednomu klukovi mimořádný zážitek. VIP zájezd na fotbalové 
EURO 2020 a možnost stát se oficiálním match ball 
carrierem zápasu Česko–Anglie.

„Bylo to fantastický. Nic víc jsem 
si nemohl přát. Nejvíc se mi líbil 
ten pocit, že jsem tam ten hlavní 
a že jsem se jako fotbalista mohl 
postavit na trávník ve Wembley,“ 
vzpomíná na nečekaný červnový 
výlet za fotbalem Vojta Ištok. Toho na 
jaře do soutěže Zažij EURO přihlásil 
jeho tatínek Rostislav a tehdy ještě 
netušil, že o pár měsíců později budou 
v Londýně přímou součástí jednoho 
z nejsledovanějších letošních zápasů. 

„Asi tři týdny před odjezdem 
jsme se o výhře dověděli ze živého 
vysílání Evropy 2,“ vysvětluje Rostislav. 
Syna Vojtu do soutěže přihlásil coby 
svého svěřence v malém regionálním 
týmu FK Kunice. V rodině mají lásku 

k fotbalu zapsanou v krvi – Rostislav 
Ištok je trenérem místního klubu, 
malý Vojta tam hraje asi od svých tří 
let a barvy FK Kunice hrdě nosí i jeho 
brácha Matěj. S rodinou za fotbalem 
jezdí pravidelně, zažili například 
i slavné El Clásico kolem roku 2018, 
kdy proti sobě ještě hrávali Messi 
a Ronaldo, na velkých zápasech však 
vždy byli jen v roli diváků. To ale jen do 
letošního června.

Chelsea i Wembley za jeden víkend
Vojta s tatínkem Rostislavem svůj 
zážitek začali už 21. června, tedy den 
před prvním zápasem české repre 
proti Anglii. Nejdříve povečeřeli 
v restauraci s Petrem Čechem, který 
jim předal i pár rad pro Vojtovu 
budoucnost, například o tom, proč je 
důležité pracovat nejen na sobě, ale 
i pro tým, nebo povyprávěl historky 
o svých spolu- i protihráčích z dob 
své aktivní kariéry. A pak už je protáhl 
na exkluzivní prohlídku stadionu 
Stamford Bridge, svatostánku 
londýnské Chelsea, kde Petr Čech 
strávil svá nejúspěšnější léta a kde 
dodnes pracuje jako výkonný poradce.

Večeře s Petrem 
Čechem, návštěva 
Chelsea a pak hurá 
do slavného 
Wembley!
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71„Petr Čech byl strašně milej,“ 
vzpomíná na jejich setkání Vojta. Od 
fotbalové legendy s tatínkem dostali 
soukromou exkurzi, která mimo jiné 
zahrnovala hráčské kabiny, kde své 
místo míval i Petr Čech, klubové 
muzeum nebo zázemí pro sportovce. 
„Říkal nám, jak to funguje v kabinách 
v den zápasu, jaké jsou rituály, jak 
se hráči chovají nebo kde pak třeba 
probíhají masáže,“ vzpomíná Rostislav. 
A přidává k tomu i jednu historku, 
která mu utkvěla v hlavě – Petr Čech 
si totiž po příchodu do Chelsea všiml 
jedné ne úplně běžné věci, a to že 
za jednou z branek pravidelně vídá 
květiny. Na danou věc se proto 
zeptal… „A lidi mu řekli, že blízko 
ní je hrobka, kde jsou pochováni ti 
nejvěrnější fanoušci.“

Pohár i míč přímo z mistrovství
I Vojta si z celého víkendu odvezl dva 
zážitky, na které asi nikdy nezapomene. 
První se váže ke klubovému muzeu, 
kde mohl nad hlavu pozvednout 
pohár pro vítěze Ligy mistrů, kterou 
Chelsea vyhrála poprvé v roce 2012 

a podruhé letos. To je ostatně něco, 
co za svou kariéru zakusilo jen několik 
málo českých fotbalistů. A druhý 
vrchol přišel o den později na trávníku 
ve Wembley, kam během úvodního 
ceremoniálu zápasu Česko-Anglie 
donesl balon, se kterým se utkání 
zahajovalo. V tu chvíli bylo v hledišti 
na 25 tisíc diváků, za zády měl oba 
natěšené mančafty, snímaly ho kamery 
a vysílaly do celého světa. Přesto: 
„Vojta moc nervózní ani nebyl a celé si 
to užíval,“ vzpomíná tatínek. „Spíš byl 
ohromen stadionem ve Wembley. Už 
v průběhu dopoledního nacvičování mi 
třeba neustále v esemeskách posílal 
fotky míče, se kterým se bude hrát,“ 
dodává s úsměvem.

Petr Čech dodnes v Chelsea 
působí jako funkcionář. 
Proto je tím nejlepším, kdo 
vás dokáže klubovým 
zázemím protáhnout.

Jen málo Čechů nad hlavu 
mohlo pozvednout pohár 

pro vítěze Ligy mistrů či 
Premier League. Vojta je 

teď jedním z nich.

25 tisíc diváků, přenos 
vysílaný do celého 
světa a uprostřed kluk 
z FK Kunice
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Kolik toho týdně najezdíte a naběháte? Na to jsme se ptali i našich 
ambasadorů. Protože fotbal a auta, to jsme my.

Ladislav Krejčí
Co se týče řízení, je to pro mě krom nezbytného 
zajištění dopravy taky zábava a relax. Rád si pustím 
dobrou muziku, spoustu času trávím telefonováním 
s rodinou a kamarády. V Česku je navíc řízení o poznání 
klidnější aktivitou než v Itálii, kde se stále jede základní 
styl plyn–brzda–klakson. V každém případě se týdně 
dostanu přes 500 naježděných kilometrů, větší část 
budou zabírat cesty na tréninky a zpět. Co se týče 
běhání, odhadl bych to týdně na 50–60 kilometrů. 
V létě pak v rámci přípravy víc, to je neoblíbená část 
života každého fotbalisty. Obecně mi však běhání nikdy 
příliš nevadilo, dobrou kondici jsem měl od dětství 
víceméně přirozeně a vždy jsem ji jen tréninkem 
udržoval.

David Pavelka
V autě trávím poměrně dost kilometrů, a tím pádem 
také hodin. Jsem mimopražský, takže jen cestou 
na trénink a zpět to bude denně 70 kilometrů. Při 
započítání rozvážení dětí, nákupu a dalších nutných 
pojížděk to bude každý den dost přes 80 kilometrů. 
Když přidám víkendové cestování, dostanu se týdně 
určitě přes 500 naježděných kilometrů. Řízení mi ale 
nevadí, dokážu si ho užít. Ať už k poslechu zajímavého 
podcastu, nebo svojí muziky. Při rodinném cestování 
je totiž hudební režie v dětských rukách. Co se týče 
běhání, bude to kolem 60 kilometrů týdně v závislosti 
na skladbě a intenzitě tréninků. Běh obecně mi vůbec 
nevadí, vždy jsem měl svůj styl založený mimo jiné na 
dobré kondici.

Petr Čech
Je to poměrně krátké počítání. Tréninkové centrum 
Chelsea mám zhruba 5 minut jízdy od domu, takže i když 
počítám vození dětí do škol a na kroužky, vejdu se týdně 
do dvou hodin za volantem a zhruba 100 kilometrů. 
Když jsem působil v Arsenalu, byl to jiný příběh. Tam 
jsem naopak jezdil prakticky přes celý Londýn, trasa 
po městském okruhu měřila 46 mil. Na jednu stranu 
ubíjející, na druhou stranu jsem se snažil tento čas využít 
k volání s kamarády, na které bych v normálním režimu 
určitě neměl tolik času. Běhat pak chodím především pro 
udržení celkové kondice. Týdně je to kolem 20 kilometrů, 
což se rovná zhruba dvěma výběhům. Výrazně více dám 
chůzi. V práci a na procházkách se psem nachodím denně 
kolem 12 kilometrů, při náročnějším programu pak týdně 
někdy atakuji 100 nachozených kilometrů týdně.

Pavel Kadeřábek
Doba strávená za volantem se výrazně liší v závislosti 
na mém programu. V ten nejtradičnější den vezu 
malou do školky, jedu na trénink a zpět a opět 
vyzvedávám dcerku ve školce. V součtu se to nabalí 
někam k 60 kilometrům denně. Když pak jedu do Čech, 
znamená to z Německa do Prahy na jeden zátah zhruba 
490 kilometrů a samozřejmě stejných 490 kilometrů 
zase zpět. Běhání je hlavně v rámci tréninku. Dle údajů 
z našich chytrých hodinek se běžecká dávka na tréninku 
pohybuje kolem 10 kilometrů, o zápase většinou ještě 
o něco více. V týdnu tak najezdím přes 400 kilometrů, 
u běhu se vejdu do 70 km. Samozřejmě v letním 
období, kdy se v klubech nabírá fyzická příprava, 
naběhám v týdnu výrazně více, ale na to se mi ani 
nechce vzpomínat.

Zábava, relax, ale i možnost trávit 
čas s kamarády. Víme, co dělají za 

volantem špičkoví fotbalisté
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Gastrovýlety  
Hurá na zámek!
A ideálně to spojit s návštěvou nějaké krásné kavárny. 
Oblíbený herec a moderátor Lukáš Hejlík s novým ID.4 
ukazuje, že tohle kombo v Česku funguje.
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Kvalitní 
kavárny jsou 

po celém 
Česku. Už i na 

hradech 
a zámcích.

Jak se na cestách po 
českých kavárnách 
osvědčil nový 
elektromobil ID.4?
Na to, které jeho funkce 
se hodí na výlety 
i městský provoz, se 
podívejte v našem 
posledním videu 
s Lukášem Hejlíkem. 

Kafe v parku
Mánesova 1, Čechy pod Kosířem

Najdete ho nejenom v parku, ale přímo v samém srdci zámku 
Čechy pod Kosířem. Kristýna Stawaritschová a její tým připravují 
kafe z olomoucké pražírny Kikafe, mají úžasné domácí dezerty 
a pivo od nedalekého Jadrníčka z Náměště na Hané. Spojit si to 
můžete také s prohlídkou muzea kočárů a samozřejmě i jednoho 
z nejhezčích českých zámeckých parků.

Café Páv
Ploskovice 38

Bára a Petr Tomečkovi na zámku v Ploskovicích provozují Café 
Páv. Mezi baletícími pávy si můžete vychutnat skvělé jídlo, 
třeba salát Niçoise, dokonalé sladké jako jejich cheesecake, ale 
také zmrzlinu. Bára má totiž kořeny v Itálii a rozjela svou značku 
Gelato Leonardo. Tomečkovi dbají na suroviny, kvalitu a skvělý 
servis, to musíte zkusit!

H&H Castle Cafe
Zámek Častolovice, Masarykova 1, Častolovice

Tahle kavárna na častolovickém zámku vás opravdu 
rozněžní, ukojíte tady hlad a mají i malá jídla, třeba 
nádherné obložené chlebíky. A co teprve dezerty 
od MH SWEET Boutique nebo U Dvou buchet?! 
Dát si kávu a kochat se zámeckou atmoškou, ať už 
je to v romantickém salonku, nebo na květinovém 
nádvoří, to je plán! 

Oh My Deer Café
Na Příkopech 320, Blatná

Mladý tým kolem nadšence Pavla otevřel kavárnu na 
nádvoří nádherného zámku v Blatné, kde žijí jeho majitelé 
a dál celý zámek zvelebují. Oh My Deer Café tomu pomáhá. 
Můžete si tam dát něco malého na zub, salát Caprese nebo 
třeba sendvič se šunkou a čedarem, a samozřejmě i něco 
sladkého. Italský roast má brzy doprovodit další mlýnek 
s výběrovou kávou, na přípravu tady dbají.
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Elektromobily 
jsou budoucnost!
Tomu věří tři pětiny Čechů dle aktuálního průzkumu Volkswagen Financial 
Services. Zatím je odrazuje pořizovací cena a řídká síť dobíjecích stanic, 
v horizontu dvou let o nich ale uvažuje téměř pětina řidičů.

Jak by mělo podle Čechů proběhnout 
ideální pořízení elektromobilu? Vejít by 
se měli do 500 000 Kč, stát by jim měl 
přispět alespoň třetinu ceny a zbytek by 
financovali z našetřených peněz nebo 
prostřednictvím leasingové společnosti. 
Lákají je především nulové emise a nižší 
provozní náklady, hlavní překážku tvoří 
vysoká pořizovací cena. Vyplývá to 
z exkluzivního průzkumu Volkswagen 
Financial Services.

Čeští řidiči jsou zatím ve vztahu 
k elektromobilům obezřetní, ale do 
budoucna jejich nákup plánuje poměrně 
velká část z nich. Zatímco během 
nadcházejících dvou let o pořízení uvažuje 
nebo je o něm pevně rozhodnuto 19 % 
řidičů, v horizontu pěti let už jejich podíl 
vzrostl na 26 %. Zajímavým zjištěním 
je, že nejčastěji o elektromobilu uvažují 
řidiči na Vysočině (36 %) a v Olomouckém 
kraji (34 %), nejméně atraktivní je pak pro 
motoristy z Pardubického kraje (7 %). 

Důvodů pro pořízení je hned několik. 
Mezi nejčastěji zmiňovanými přednostmi 
najdeme nulové lokální emise, které 
hrají v rozhodování roli pro 44 % řidičů. 
Klíčovou vlastností jsou také nízké 
provozní náklady, které jsou důležité 
pro více než třetinu z nich. Naopak 
svižnější akcelerace nebo prestiž spojená 
s elektromobilitou jsou rozhodujícím 
faktorem pro každého dvacátého řidiče. 

I když 58 % řidičů věří, že 
elektromobily jsou budoucností, 
optimismus je opouští při zhodnocení 
rozvoje sítě dobíjecích stanic. Podle 
poloviny účastníků průzkumu  
totiž bude trvat ještě minimálně  
deset let, než bude hustota dobíjecích 
stanic dostatečná. Třetina (34 %) řidičů  
je pak toho názoru, že na její rozvoj  
bude stačit šest až deset let. Pouze 
jeden ze sta dotázaných řidičů počítá 
s adekvátní dobíjecí sítí v horizontu 
jednoho až dvou let. 

Cena jako kámen úrazu
Při pořízení elektromobilu by čeští řidiči 
nejraději nepřekračovali šesticiferné 
sumy. Celkem 37 % z nich by se 
chtělo vejít do půl milionu korun, pro 
každého šestého by pak maximální limit 
představovala částka 750 000 Kč. Právě 
vyšší pořizovací cena patří společně 
s limitovanou dojezdovou vzdáleností 
a hustotou dobíjecích stanic k nejčastěji 
zmiňovaným obavám. Zatímco pětinová 
dotace poskytovaná státem by k pořízení 
elektromobilu přesvědčila pouze 7 % 
oslovených řidičů, třicetiprocentní dotace 
by už motivovala každého čtvrtého. Státní 
příspěvek v hodnotě poloviny pořizovací 
ceny vozu by pak byl dostatečným 
argumentem pro 58 % řidičů. 

Leasing, úvěr, nebo za hotové?
Jedním ze způsobů, jak si elektromobil 
pořídit, a nevydat se přitom z posledního, 
je financovat ho prostřednictvím 
leasingové společnosti. Odpadá totiž 
nutnost složit celou částku najednou, 
a klienti tak díky pravidelné měsíční 
splátce získávají šanci lépe plánovat 
budoucí výdaje: „Financování je 
i v tuzemsku stále atraktivnějším 
způsobem, jak dosáhnout na vytoužený 
elektromobil. Podle našeho výzkumu 
by asi deset procent českých řidičů, 
kteří o elektromobilu uvažují, volilo 
financování v podobně operativního 
leasingu. Úvěr by pak zvolila necelá 
čtvrtina motoristů,“ doplňuje Vratislav 
Strašil, jednatel VWFS. Zájem 
o elektromobily pak potvrzují i počty 
registrací nových elektromobilů. Podle 
Evropského sdružení výrobců automobilů 
(ACEA) bylo v prvních třech měsících 
roku 2021 každé páté zaregistrované 
auto v EU na elektrický pohon. Česko 
pak v prodeji hybridů zaznamenalo 
128% meziroční nárůst. 

Volkswagen Financial Services
Úvěr. Leasing. Pojištění. Mobilita

Vyberte si nové 
SUV Volkswagen
S povinným ručením za 1 Kč měsíčně

Využijte naší speciální nabídky úvěru na vybraná SUV Volkswagen 
s nulovým úrokem, která vám pomůže nastartovat váš nový vůz. 
Modely Tiguan, T-Roc a T-Cross jsou připraveny na dvouletý úvěr 
s úrokovou sazbou 0 %, při akontaci 60 %. 

Nestresujte se ani náklady na povinné ručení a využijte akční 
nabídky výhodného pojištění v rámci financování s povinným 
ručením za 1 Kč měsíčně.

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

Vzorový příklad úvěru na vůz T-Cross Life 1,0 TSI 70 kW 5G v ceně 489 900 Kč, při financování s Volswagen Financial Services v ceně 478 300 Kč po zohlednění slevy vozu na protiúčet, 
splátka předem 286 980 Kč (60 %), výše úvěru 191 320 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 191 304 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 
213 696 Kč, RPSN vč. pojištění 11,418 %, délka úvěru 24 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 0 Kč, měsíční splátka úvěru 7 971 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 8 904 Kč, 
úroková sazba p. a. 0,00 %. Volkswagen Pojištění Basic obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodný průběh dosavadních pojištění 
(60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 46 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelů T-Cross: 
5,8–6,5 l/100 km, 133–147 g/km, T-Roc: 4,9–8,7 l/100 km, 127–197 g/km, Tiguan: 1,5–9,9 l/100 km; 16,8 kWh/100 km, 38–224 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazené 
modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Více o uvedené nabídce se dozvíte na webu volkswagen.cz.

Povinné ručení 
za 1 Kč měsíčně
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GTI je i pro ty nejmenší. Vybavte se na zimu stylovými 
doplňky a zabavte i svoje děti. K dostání u autorizovaných 
partnerů Volkswagen nebo nově také online!

Máme pro vás novinku!
Vše si můžete koupit na 

eshop.volkswagen.cz

80

Multifunkční šátek 
Lze ho nosit jako šálu, čepici, 
čelenku nebo roušku.

Pletená čepice
Minimalistický styl 
s našitým bílým štítkem.

Dupačky 
Mají velkoplošný potisk 

a praktické zapínání.

Odrážedlo 
Pomůže dětem trénovat smysl 
pro rovnováhu, pohyblivost 
a koordinaci. 

Rukavice
K dispozici ve třech 
velikostech, aby sedly 
každému. 

Omrkněte e-shop!
Příslušenství 
a merch nově 
koupíte i online na 
pár kliků.
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Alespoň to vyplývá z průzkumu 
provedeného v Austrálii. Celých 
60 procent tamních řidičů trpí 
nějakým typem nepohody, stresu či 
úzkosti z některých situací a úkonů 
při jízdě autem. Vede podélné 
parkování – téměř šest desetin 
respondentů uvedlo tento manévr 
jako nejvíc stresující. Bojí se, že 
budou zdržovat dopravu nebo odřou 

okolostojící vozy. 
A právě tyhle drobné 
řidičské strachy využila 
značka Volkswagen 
v australské kampani 
na nový Tiguan. 
Ten má na stresové 
situace účinnou zbraň 
v podobě systému 

IQ.DRIVE, inteligentního pomocníka 
(více o něm na straně 16). Kampaň 
stvořilo studio DDB ze Sydney ve 
spolupráci se známým kanadským 
výtvarníkem Mattem Ryanem 
Tobinem, který pracoval na 
filmových plakátech pro studia 
Disney, Marvel, 20th Century Fox 
nebo Warner Brothers. Na paškál 
si bere momenty, jako je nouzové 
brzdění před chodcem, kruhové 
objezdy, parkování nebo zařazování 
se při najíždění na dálnici. Vedle 
plakátů vznikl rovněž krátký film, 
jehož režie se ujal Bruce Hunt, 
který se podílel na filmech Matrix, 
Smrtihlav či Nebojte se tmy, coby 
pocta psychologickým hororům.

Máte občas za volantem strach? Ať už je to z podélného 
parkování, kruhových objezdů, nebo z nouzového brzdění? 
Nejste v tom sami. 

Jediná jistota pro váš vůz.

NEDÁVEJTE ZLODĚJŮM ŠANCI.
VSAĎTE NA JISTOTU.

www.construct.cz

Každou hodinu se v ČR ukradne 1 vůz. Kvalitním zabezpečením výrazně snižujete riziko krádeže. Nejúčinnější způsob
ochrany je mechanické zabezpečení Construct, které není závislé na autobaterii, nelze deaktivovat žádnými rušičkami
signálu, je odolné vůči tepelným a chemickým vlivům. Jeho nenápadné a bezhlučné překonání na ulici je prakticky
nemožné a výrazně prodlužuje čas, který je zloděj ochoten riskovat.   

Také vás děsí 
kruhové objezdy?
Podívejte se, jak na 
ně vyzrajete 
s novým Tiguanem.
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