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Nový T-Roc: 
Výrazný 
a inovativní

Na jaře 2022 na český trh přijede modernizovaná 
verze sportovně laděného crossoveru T-Roc. 
Facelift se bude týkat všech tří verzí T-Roc, T-Roc 
Cabrio i vrcholného T-Rocu R, který nabídne 
výkon 300 koní, pohon 4Motion nebo na přání 
také výfuky Akrapovič. Nový T-Roc převzal 
technologie z vyšších tříd, například disponuje 
funkcemi pro částečně automatizovanou 
jízdu nebo světlomety IQ.LIGHT LED Matrix. 

Zušlechtění se dočkal také interiér, v něm 
nově najdete kvalitní materiály, měkčenou 
palubní desku nebo nový displej infotainmentu. 
Předprodej bude zahájen na konci roku 2021, 
k dispozici u prodejců pak nový T-Roc bude 
od března 2022. 

Do Česka přijíždějí nové modely. Díky rodině ID nám přibývají zákazníci. 
A vyvíjíme podvozek budoucnosti.

Chystá se podvozek 
budoucnosti
V budoucnu bude hrát software stále větší roli 
i u řízení. S ohledem na tento fakt Volkswagen 
vyvíjí nový systém podvozku, který je dalším 
krokem k budoucí vysoce automatizované 
jízdě. „Díky výrazné minimalizaci náklonu 
karoserie v podélném i příčném směru 
a optimalizaci jízdní dynamiky reaguje vůz 
rychleji na pohyby volantu a řídí se precizněji,“ 
říká Karsten Schebsdat, vedoucí oddělení 
jízdní dynamiky, systémů řízení a regulačních 
systémů ve společnosti Volkswagen. Díky 
němu by v budoucnu řidiči mohli profitovat 
i ze sofistikovanějších aktualizací asistenčních 
systémů. Vývojářům to zase umožní výrazněji 
upravovat vlastnosti řízení pro jednotlivé 
modely na všech platformách. 

Taigo v předprodeji
Zákazníci mohou první SUV kupé značky Volkswagen již objednávat 
u českých autorizovaných prodejců. Nabídka motorů je shodná s modelem 
T-Cross a zahrnuje tři zážehové jednotky. Základní verze Taigo Life má pod 
kapotou zážehový tříválec 1.0 TSI/70 kW (95 k) s 5stupňovou manuální 
převodovkou a stojí 484 900 Kč. Zlatou střední cestu ztělesňuje zážehový 
tříválec 1.0 TSI vyladěný na 81 kW (110 k). Taigo s touto motorizací 
si mohou zákazníci objednávat ve spojení s 6stupňovou manuální 
převodovkou nebo se 7stupňovou automatickou převodovkou za ceny 
od 499 900 Kč. Vrcholnou variantou pohonu je čtyřválcový zážehový motor 
1.5 TSI 110 kW (150 k) se 7stupňovou automatickou převodovkou, u něhož 
ceny začínají na 628 900 Kč.

ID.3 přivedlo  
70 000 nových zákazníků
Od zahájení prodeje si zákazníci objednali již více než 144 000 vozů ID.3. 
Zhruba polovina z nich jsou noví zákazníci značky Volkswagen, kteří 
jako nejčastější důvody koupě uvádí ohleduplnost vůči klimatu, inovace 
nebo velikost prodejní sítě. „Model ID.3 získal pro značku Volkswagen 
nadprůměrné množství nových skupin zákazníků. Sedmdesát tisíc 
nových zákazníků je jasným důkazem, že s tímto vozem a naší strategií 
elektromobility kráčíme správným směrem,“ říká Klaus Zellmer, člen 
představenstva značky Volkswagen odpovědný za prodej, marketing 
a poprodejní služby. Pro porovnání, průměrný podíl nových zákazníků 
u ostatních modelů je cca 36 procent.

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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Nový Multivan
Velký vůz na 
velké cestování 
Obrovský vnitřní prostor, skvělá variabilita 
a špičkové technologie. Nový Volkswagen 
Multivan staví na tradici a zároveň míří 
směle do budoucnosti.
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Nová samostatná sedadla 
zvyšují variabilitu vnitřního 
prostoru a zároveň se s nimi 
snáze manipuluje

Variabilnější než dřív
Nový Multivan je k dostání nadále jako 
prostorné sedmimístné MPV, ovšem nové 
technické řešení výrazně usnadňuje změnu 
využití vnitřního prostoru. Třímístnou zadní 
lavici ve třetí řadě sedadel Multivan vyměnil 
za tři samostatná sedadla, se kterými lze 
manipulovat jednotlivě. Znamená to nejen více 
možností uspořádání, ale díky hmotnosti 23 až 
29 kilogramů i snazší manipulaci. Nový systém 
kotvení navíc dovoluje využívat také komfortní 
funkce jako vyhřívání krajních sedadel i ve třetí 
řadě. Tradiční stolek, který měl Multivan už 
před 35 lety, se v novém provedení stává 
skutečně multifunkčním prvkem interiéru. 
V rozloženém stavu totiž funguje nadále jako 
stolek mezi sedadly, ale složený poslouží i jako 
středová konzola, a to v kterékoli (tedy i první) 
řadě sedadel. Zavazadlový prostor má v kratším 
provedení v sedmimístném uspořádání objem 
469 litrů, v delším pak 763 litry.
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Poprvé v historii je 
Multivan k dispozici 
jako plug-in hybrid

Silný a úsporný
O pohon nového Multivanu se starají výhradně 
moderní přeplňované pohonné jednotky. 
Úvodem do nabídky je motor 1.5 TSI s výkonem 
100 kW, silnější alternativu představuje agregát 
2.0 TSI s výkonem 150 kW. V příštím roce pak 
do nabídky přibude i oblíbený turbodiesel 
2.0 TDI s výkonem 110 kW. Vrcholné provedení 
ovšem vsází již nyní na plug-in hybridní 
pohon. Kombinuje motor 1.4 TSI (110 kW), 
elektromotor (85 kW) a sadu akumulátorů 
s kapacitou 13 kWh. Pohonná soustava 
disponuje kombinovaným špičkovým výkonem 
160 kW a vozu umožňuje ujet až 50 kilometrů 
v čistě elektrickém režimu zcela bez emisí. 
To by podle průzkumů mělo stačit na většinu 
běžných každodenních jízd. Maximální 
rychlost v elektrickém režimu je až 130 km/h. 
Všechna provedení Multivanu disponují nově 
automatickou převodovkou a plug-in hybrid 
v budoucnu nabídne i pohon všech kol.
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Chcete o modelu 
vědět víc?
Prolezte si ho skrz 
naskrz na našem 
webu.

Chcete o modelu 
vědět víc?
Prolezte si ho skrz 
naskrz na našem 
webu.

Moderní design nového 
Multivanu může být 

zdůrazněn třeba výrazným 
dvoubarevným lakováním

Styl a technologie
I když moderní design a velké rozměry 
(délka 4 973 nebo 5 173 mm podle varianty, 
šířka 1 941 mm a výška 1 903 mm) nadále 
jasně zdůrazňují praktické pojetí Multivanu, 
zakládá si novinka také na své technologické 
vyspělosti. Vzhledem k využití platformy 
MQB tak může Multivan nabídnout komfortní 
a praktické prvky, které znají majitelé a řidiči 
běžných osobních vozů Volkswagen. Multivan 
se tak chlubí nejen digitálním přístrojovým 
štítem Digital Cockpit a velkým dotykovým 
displejem infotainmentu, ale také moderními 
asistenčními systémy, včetně automatizované 
jízdy IQ.DRIVE, do které spadají například 
Travel Assist, komunikace s infrastrukturou 
Car2X nebo adaptivní tempomat s funkcí 
Stop & Go. Multivan k tomu ale přidává i své 
vlastní praktické prvky, jako asistenta pro jízdu 
v bočním větru nebo možnost otevírat páté 
dveře i boční posuvné dveře pohybem nohy 
pod nárazníkem či prahem.
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Pro určité situace a způsoby 
používání je plug-in hybrid ideální 
řešení a nejnovější Volkswagen 
Multivan je poprvé v historii 
modelu k dispozici také jako 
plug-in hybrid. To uživatelům 
tohoto prostorného MPV otevírá 
zcela nové možnosti, které 
tato koncepce pohonu obecně 
přináší a které znají například již 
uživatelé plug-in hybridů Golf 
eHybrid a Golf GTE, Passat GTE, 
Arteon eHybrid, Tiguan eHybrid 
a Touareg eHybrid.

Princip plug-in hybridu je velmi 
jednoduchý. Je to vlastně praktická 
kombinace elektromobilu 
a vozu s klasickým spalovacím 
motorem. Vůz je vybaven sadou 
baterií a elektromotorem, které 
zajišťují v případě potřeby plně 
elektrickou jízdu. Baterie lze 
dobíjet z běžné zásuvky i z veřejné 
dobíjecí sítě. Zároveň pod kapotou 
najdeme klasický spalovací 
motor – v případě Multivanu to 
je, podobně jako u většiny dalších 
modelů, prověřený agregát 1.4 TSI. 
Ten zase zajišťuje v podstatě 
neomezený akční rádius, kdy řidič 
na cestách pouze dočerpává palivo 
tak, jak je zvyklý, a nemusí řešit 
nabíjení.

S plně nabitým plug-in hybridem 
pak lze ujet typicky zhruba 
50 kilometrů čistě na elektřinu 
a následně pokračovat v hybridním 
režimu se spalovacím motorem. 
V tomto režimu funguje soustava 
jako běžný hybrid, do baterií 
tedy vůz rekuperuje energii 
z brzdění a ukládá do nich i další 
přebytky. V případě potřeby 
mají plug-in hybridy i režim 
pro udržení konkrétní hladiny 
nabití akumulátoru pro pozdější 
bezemisní jízdu nebo režim, který 
za jízdy baterii za stejným účelem 
dokonce dobíjí.

Cílem je snížit celkovou spotřebu 
paliva a nabídnout řidičům 
možnost tiché a bezemisní jízdy 
ve chvíli, kdy to potřebují nebo 
si to přejí. To se může hodit 
v řadě situací – ať už například 
v některých nízkoemisních zónách, 
nebo třeba ráno, když odjíždíte 
z domova do práce. Plug-in hybrid 
může z garáže vyrazit skutečně 
neslyšně a typickou trasu do práce 
zvládne obvykle čistě na baterii. 

Kdo má možnost třeba v práci 
vůz dobíjet z wallboxu nebo 
veřejné dobíjecí stanice, může 
takto v běžném pracovním týdnu 
jezdit v podstatě jen na elektřinu 
a uspoří spousty paliva. Při delších 
cestách, třeba následně o víkendu, 
pak zároveň síla elektromotoru 
pomáhá spalovacímu motoru 
se zlepšením dynamiky vozu, 
ale také právě s úsporou paliva. 
A mimochodem, plug-in hybridní 
pohon šetří díky rekuperaci také 
brzdy, takže ty by následně měly 
v servisu vyžadovat pozornost až 
po mnohem delší době.

Díky aplikaci We Connect pak 
nabízí plug-in hybridy i komfortní 
funkce, jako například vyhřívání 
interiéru vozu nebo naopak jeho 
vychlazení na požadovanou 
teplotu ještě před samotnou 
jízdou.

Plug-in hybridní pohon. To je to nejlepší z obou světů. Přináší 
možnost jízdy čistě na elektřinu, přitom na řidiče neklade nároky 
ohledně plánování dobíjení na dlouhých cestách. 
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Dva jedou lépe než 
jeden. A navíc šetří 
peníze i přírodu



Město je
ekonomický 
motor státu
Ondřej Boháč zastává názor, že o město je potřeba se starat 
jako o motor automobilu. Když zanedbáme jeho údržbu, 
dřív nebo později se zadře. Z pozice ředitele Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) má na údržbu 
městského motoru nejenom velký vliv, ale i přehled o tom, 
jakým směrem se bude ubírat v budoucnosti. 
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určuje složení většiny obyvatel, 
ale stále v Praze vedle sebe žijí 
lidé z různých sociálních skupin. 
V důsledku to dělá z Prahy velmi 
bezpečné město. Není to něco, co 
bychom dokázali vytvořit. Tento 
stav jsme „zdědili“, ale snažíme se 
ho aktivně zachovat, protože je 
pro Prahu obrovským přínosem. 
Naopak negativum, které z čísel 
vyplývá, je, že Praha je extrémně 
„řídké“ město, a tím pádem je velmi 
drahé na provoz a neekologické. 
V městské správě existuje zázračné 
číslo vyplývající z různých aspektů, 
studií a oborů a to stanovuje, že pro 
městskou udržitelnost je minimální 
hustota 100 lidí na hektar. V tom 
případě nemusí město například 
dotovat veřejnou dopravu, uživí se 
v něm veřejné vybavení, restaurace, 
je rentabilní provozovat veřejné 
osvětlení. Praha má v průměru 
na hektar obyvatel jenom 25. 
V zastavěných oblastech se průměr 
pohybuje kolem padesáti. 

Čím to je? 
Praha je dvoupatrové město. Čímž 
nechci říct, že tu chybí výškové 
budovy a že bychom měli dělat 
z Prahy Hongkong. Ale v tradičních 
rezidenčních čtvrtích, třeba 
v Dejvicích nebo na Vinohradech, 
je hustota 200–300 lidí na hektar. 
Průměr sráží, na první pohled asi 
paradoxně, velká panelová sídliště. 
Jsou na nich sice vysoké domy 
s hodně byty, ale je mezi nimi 
strašně moc prázdného prostoru, 
který je náročný na údržbu a vlastně 
ani nezlepšuje komfort bydlení. Jižní 
Město má v průměru na hektar jen 
160 lidí a atraktivita bydlení je určitě 

nižší než třeba v Dejvicích. A jestli 
se s tím dá něco dělat? Rozhodně 
nechceme přestavovat městské části 
nebo stavět domy v parcích. Snažíme 
se ale tlačit na to, aby se dobře 
prostavěla území, která jsou ještě 
k dispozici.

Jak je na tom Praha s prostupností 
dopravní? 
S dopravou se pojí další unikát 
Prahy, který vyplývá z dat. Její MHD 
a procento lidí, kteří ji využívají. Mít 
60 % lidí v MHD je něco, po čem 
ostatní velká města marně touží. 
Co se týče dopravy obecně – 
pokud pominu problémy a zácpy 
v důsledku oprav, tak vnitřní Praha 
velký dopravní problém nemá. Okolo 
Prahy je to jiné. Tam pořád chybí 
velký dálniční obchvat a hlavně 
pak napojení na vysokorychlostní 
železniční a dálniční evropské sítě. 
Praha kvůli tomu v podstatě chybí 
na širší infrastrukturní mapě Evropy. 
Není to ale ani tak problém Prahy, 
jako problém celého Česka. Když 
chcete jet z Berlína do Vídně, tak 
je rychlejší jet vlakem okolo našich 
hranic, přestože je to o několik set 
kilometrů delší cesta. 

Opravdu je vnitřní Praha dopravně 
bez větších dopravních problémů? 
Rozkopané ulice a uzavírky dělají 
vrásky mnoha lidem. 
V tomhle ohledu je strašně složité 
vyhovět všem. Opravy infrastruktury 
a zlepšování stavu komunikací jsou 
nutné a ku prospěchu všech. Zároveň 
se s nimi zákonitě pojí uzavírky 
a dopravní omezení a na politickou 
reprezentaci se za to snáší kritika 
občanů. 

Co všechno má IPR na starosti?
Největší část naší práce spočívá 
v analýze a správě dat. Máme 
na starosti veškerá prostorová 
data, která Praha shromažďuje, 
zpracováváme na jejich základě 
strategické analýzy, na nichž pak 
stojí plány rozvoje. Další velkou 
složkou je samozřejmě samotné 
plánování – nejenom územní 
plánování, ale i zpracovávání 
podrobných dokumentací a studií 
rozvoje jednotlivých čtvrtí. Zabýváme 
se také veřejným prostorem, 
navrhujeme změny konkrétních 
pražských prostranství. Dále k nám 
patří také sekce infrastruktury, která 
má na starost například dlouhodobé 
modelování dopravy ve městě. 
Zvláštní složka IPR je Centrum 
architektury městského plánování, 
které se stará o komunikaci 
s veřejností, se zapojováním občanů 
do procesu plánování a rozhodování. 

Vznik Centra architektury 
městského plánování neboli 
CAMPu jste vy sám inicioval...
Ano, ale není to nějaký náš 
geniální nápad. Taková centra jsou 
ve světových metropolích naprosto 
běžná. Jeho založením jsme 
v podstatě jen reagovali na poptávku 
po takovém prostoru. Návštěvníci 
v něm mohou navštívit výstavy 
o rozvoji a budoucnosti Prahy, 
přednášky českých i světových 
architektů, program pro děti a další. 
V současnosti je k vidění například 
výstava o budoucnosti Nákladového 
nádraží Žižkov. Z toho, jak se rychle 
naplnil lidmi, se ukázalo, že v Praze 
opravdu chyběl. 

Když se na Prahu podíváme 
z pohledu dat a čísel, je naše 
metropole něčím unikátní?
Myslím si, že největší unikát Prahy 
je vlastnost, které říkáme „sociální 
prostupnost“. Jednoduše by se 
to dalo přeložit tak, že v Praze 
nenajdete uzavřené komunity, 
ghetta. Situace se samozřejmě vyvíjí, 
máme čtvrti, kde třeba cena bydlení 

Vnitřní Praha 
dopravní problém 
nemá, na periferii 
je to ale už jiné
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Analyzujete třeba i diskuze 
na sociálních sítích a podobně?
My se před kritikou nesmíme 
zamykat a názory lidí ignorovat. 
Musíme je ale třídit a brát je jako 
impulsy, a ne jako něco, čím se 
musíme za každou cenu řídit. 
Naše zkušenost je, že čím je téma 
konkrétnější, tím jsou reakce lidí 
užitečnější. Celý organismus města 
je tak složitý, že ho jednotlivec 
nedokáže ze své zkušenosti vnímat 
a nemá moc cenu analyzovat diskuze 
třeba o rozvoji letiště. Názory 
o akcích v jednotlivých čtvrtích ale 
užitečné jsou a víme, že je důležité 
se s obyvateli čtvrtí bavit.

Jaký má Praha v oblasti mobility 
plán do budoucna? 
Jedna věc jsou auta dojíždějící 
do Prahy. Tam bychom chtěli co 
nejvíce cestujících přesunout 
na koleje. Čím více lidí bude 
do Prahy dojíždět vlaky nebo 
případně příměstskými autobusy, 
tím lépe. Máme k tomu omezené 
nástroje, ale příměstská hromadná 
doprava má potenciál vyřešit až 
třetinu dopravních problémů 
v Praze. Druhá věc je automobilová 
doprava přímo v městě. Můj názor 
je, že je stále ještě nenahraditelná. 
Snažíme se ale operovat v rovině, že 
automobilová doprava by neměla 
diktovat podobu ulic. Nemluvím teď 
o magistrále a hlavních tazích, ale 
město je pro nás pořád zóna, kde 
bydlí lidé. Ne auta. Komfort chůze 
je tedy v plánech nad komfortem 
autodopravy, ale vždy se snažíme 
hledat kompromisy. 

Takže se Praha bude ubírat spíše 
směrem k chodcům a MHD? Auta 
bude omezovat?
Tak se to nedá říct. Omezování 
automobilů je citlivá oblast, kde 
existuje spousta extrémních názorů, 
které ale podle mě zviditelňuje 
malá skupina lidí. Většina obyvatel 
Prahy, včetně mě, využívá k dopravě 

po městě různé prostředky podle 
okamžité potřeby. Když jdu 
na schůzku po centru, tak jdu pěšky. 
S dětmi do školy jedu tramvají, když 
povezu babičku do nemocnice, tak 
si vezmu auto. Úkolem města není 
zakazovat auta, ale dát lidem pestrou 
nabídku prakticky použitelných 
alternativ. Na té my pracujeme. 
Do budoucna jednoznačně 
potřebujeme navýšit podíl kolejové 
dopravy. Tramvaj ve městě je 
výborná věc z mnoha ohledů. Je 
ekologická, ekonomická a zároveň 
i městotvorná, protože je v ní 
člověk neustále v kontaktu s ulicí. 
Chtěli bychom doplnit současnou 
hvězdicovitou tramvajovou síť 
o okružní trasy, propojit městskou 
kolejovou dopravu s příměstskou 
a podporovat dopravu 
„poslední míle“, kde už dnes 
fungují služby sdílených kol nebo 
elektrokoloběžek.

Počítají plány s přechodem 
na čistou mobilitu?
To je oblast, kde všichni trochu 
věštíme z křišťálové koule. Nevíme, 
jak rychle a jakým způsobem se bude 
přechod vyvíjet, jak bude ovlivňovat 
provoz ve městech. Můžeme asi 
očekávat, že elektromobilů bude 
přibývat, auta se budou zmenšovat, 
budou patrně přibývat dvoukolová 
vozidla jako skútry a podobně. 
Znamená to ale, že bude ve městě 
více prostoru? Ne nutně. Může se 
stát, že s elektromobily začnou 
do města jezdit i lidé, kteří dnes 
dávají přednost MHD, protože 
se snaží chovat zodpovědně 
k životnímu prostředí. Můžeme tedy 
mít ve městech dopravu čistší, ale 
intenzivnější, což s sebou přináší 
úplně jiné problémy, protože města 
mají omezený prostor. 

Více elektromobilů 
nemusí znamenat 
více místa ve městě

Ondřej Boháč  
* 1982
Ještě během 
studií geografie 
na Přírodovědecké 
fakultě UK nastoupil 
na pražský magistrát jako 
koordinátor Geografického 
informačního systému 
a s budoucím primátorem 
Tomášem Hudečkem 
spolupracoval v odboru 
územního a strategického 
rozvoje. V roce 2015 se 
stal zástupcem ředitele 
IPR Petra Hlaváčka. Poté, 
co byl Petr Hlaváček 
pro politické neshody 
s magistrátem odvolán, 
byl pověřen řízením IPR 
a od roku 2017 ho vede 
z funkce ředitele. Jeho 
koníčkem je horolezectví, 
je aktivním skautem 
a zvoníkem v několika 
pražských kostelích. 

23



Hodně predikcí hovoří o tom, že 
auta nebudeme vlastnit, ale sdílet, 
a nebude jich tedy tolik.
To je pravda. Můžeme ale přestat 
stavět v nových čtvrtích parkovací 
plochy, protože někdy v budoucnu 
mají po městě jezdit autonomní 
vozidla, která budou neustále 
v pohybu a nebudou parkovací 
prostor potřebovat? My tyto trendy 
zkoumáme a snažíme se dostat 
do stavu, kdy na ně budeme schopni 
pružně reagovat. Plánovat podle nich 
město je ale velmi těžké. Například 
v Kodani projektují nové čtvrti bez 
parkovacích míst na ulicích a staví 
místo nich parkovací domy. Jejich 
struktura je nastavená tak, aby 
šly jednoduše konvertovat třeba 
na kanceláře nebo na byty v případě, 
že by aut opravdu razantně ubylo. 

Zmínil jste, že IPR by chtěl 
reagovat na trendy, které mohou 
přicházet velmi rychle. Brání vám 
v tom dnes něco? 
Jsou dvě věci, které nás strašně 
omezují. První je obecný problém 
českého prostředí – nesmyslně 
obtížné a zdlouhavé povolovací 
procesy. Už jsme si na ně tak zvykli, 
že považujeme za normální, že se 
stavba obchvatu Prahy schvaluje 
dvacet let. Tak to ale ve světě 
nefunguje, a jestli máme být schopni 
reagovat na nastávající změny, tak 
budeme potřebovat v této oblasti 
legislativní změny. Druhé téma je 
finanční nákladnost staveb. Vezměte 
si třeba jen investice nutné k uvedení 
pražských komunikací do „áčkového“ 
stavu. Ta částka se pohybuje kolem 
30 miliard korun. Představuje tedy 
třetinu až polovinu ročního rozpočtu 
města a je to pro nás stejně náročná 
investice, jako by byl kanál Dunaj- 
-Odra-Labe pro rozpočet státu. 
A to mluvíme jen o stávajících 
komunikacích. Když k tomu přičteme 
plánovaný rozvoj, městský okruh, 
metro, nová nádraží, tak to ani tak 
poměrně bohaté město jako Praha 
nemá šanci zvládnout. Když jezdíme 

do jiných měst za inspirací, vidíme, 
že velké stavby financuje běžně 
stát. V Mnichově například vzniká 
podzemní nádraží spojující vlaky 
s městskou dopravou. Polovinu 
investice platí Německo, čtvrtinu 
Bavorsko a jen zbývající čtvrtina 
připadá na Mnichov. V Londýně, 
v jednom z nejbohatších měst 
na světě, staví metro stát. Dokonce 
i u nás, v Brně, financuje stavbu 
obchvatu stát. Jen u Prahy je 
mentalita opačná. Praha je podle 
vlády bohatá a má si vše zaplatit 
sama. 

Jaké to bude mít důsledky?
Když si Praha platila tunel Blanka, 
vynaložila zhruba jeden celý 
roční rozpočet. Dokáže si někdo 
představit, že by celý státní rozpočet 
šel do jedné stavby? Asi ne. Po Praze 
se to ale chce a byl to tak velký 
zářez do rozpočtu, že nezbývaly 
peníze na údržbu infrastruktury 
a spadla nám nakonec lávka v Troji. 
Já jsem ale optimista a nemyslím 
si, že tu situaci je těžké změnit. 
Zrychlení udělování povolení 
a změna struktury financování 
jsou legislativní změny, které 
může parlament zvládnout za pár 
měsíců. A měli bychom to udělat, 
protože se to jednoduše vyplatí. 
Fungující velké město je pro stát 
něco jako ekonomický motor, který 
státu generuje peníze. A každý 
automobilista ví, že do správného 
chodu motoru se vyplatí investovat.

Text Jiří Holubec Foto Matěj Třešňák

Bohužel na schválení 
obchvatu tady 
pořád čekáme 20 let
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Elektromobilita  
vs. vodík
Jsou elektromobily budoucnost? Není lepší 
alternativou vodík? Přinášíme pět klíčových faktů, 
které přesvědčily nás. 

Elektromobily jsou  
nejefektivnější typ pohonu

1 Ze všech způsobů pohonu 
dokáže právě elektromotor využít 

největší podíl paliva k pohonu stroje. 
„Na kola se přenese sedmdesát 
procent vyrobené energie,“ říká 
Maximilian Fichtner, odborník 
na baterie z Technologického 
institutu v Karlsruhe. Ostatní 
druhy pohonu mají podstatně 
vyšší ztráty. Vodík má účinnost 
patnáct až osmnáct procent, 
syntetická paliva pět až osm 
procent a současné spalovací 
motory dvacet až 24 procent. 
Elektrický pohon je oproti ostatním 
totiž velice jednoduchý. Energie, 
například z větrné elektrárny, se uloží 
v akumulátoru a prostřednictvím 
elektromotoru se přenese na kola. 
Vodík je oproti tomu poměrně 
náročný na výrobu, dopravu 
a přeměnu, a to ještě než se vůbec 
dostane do palivových článků v autě. 
Kvůli tomu jsou energetické ztráty 
poměrně vysoké. 

Elektromobily mají čím  
dál větší dojezd

2 Už dnes je dojezd elektromobilů 
dostatečný pro jejich každodenní 

použití. Jako příklad vezměme 
model ID.3. S akumulátorem 
o kapacitě 77 kilowatthodin ujede 
tento kompaktní Volkswagen až 
549 kilometrů na jedno nabití. 
S menší, 58kilowattovou baterií to 
je až 426 kilometrů a s nejmenší 
o kapacitě 45 kilowatthodin pak 
až 352 kilometrů na jedno nabití 
dle cyklu WLTP. Technologický 
vývoj bude tato čísla navíc neustále 
zvyšovat. „Mimo hru není ani dojezd 
tisíc kilometrů,“ tvrdí Fichtner. 

Energetická revoluce půjde  
díky elektromobilům lépe

3 Na příkladu Německa můžeme 
ilustrovat další přínos 

elektromobility. Při absolutním 
přechodu na tento typ pohonu by 
se energetická potřeba německé 
dopravy razantně snížila, což 
neplatí pro vodík. Na svědomí to 
má už zmiňovaná vysoká účinnost 
elektrického pohonu. Za použití čísel 
z roku 2018 by to podle Fichtnera 
přineslo energetické úspory přes 
75 procent v celém odvětví dopravy, 
pokud by na čistě elektrický pohon 
přešlo všech 48 milionů osobních 
vozidel. Plný přechod na vodík by 
naproti tomu představoval nárůst 
spotřeby energie v dopravě zhruba 
o třetinu. Elektromobily tedy 
usnadňují energetickou revoluci.

Elektrický a vodíkový pohon 
Energetické nároky na dopravu v Německu

Transport v roce 2018 47 milionů aut
751 TWh

Elektrický pohon

~130–170 TWh

Vodíkový pohon

~1 000 TWh

Elektrický a vodíkový pohon 
Srovnání obou technologií

Vodíkový pohon
~15–18 %
Celková účinnost

Využitá e.Ztráty energie

Elektrický pohon
~70 %
Celková účinnost

Ztráty Využitá energie

26 27



Inzerce

29

Elektromobilita má 
překvapivě vyšší 
potenciál přinášet 
energetické úspory

Šetrná těžba  
a rychlé nabíjení
Přechod na elektromobilitu čelí řadě 
výzev. Hlavně jde ale o tyhle dvě. 

Zodpovědná těžba surovin

Skupina Volkswagen uvedla nový 
systém správy surovin na začátku 
roku 2021. Jde o nastavení 
univerzálních standardů udržitelnosti 
pro těžbu a zpracování šestnácti 
obzvlášť riskantních surovin, 
včetně těch potřebných k výrobě 
akumulátorů: lithia, kobaltu, niklu 
a grafitu. Cílem je transparentnější 
dodavatelský řetězec, kterého 
by se mělo dosáhnout mimo jiné 
prostřednictvím certifikovaných 
auditů a použitím blockchainových 
technologií. Všichni přímí obchodní 
partneři musejí už od roku 2019 
procházet ratingem udržitelnosti. 
A sociální a ekologické standardy 
jsou kladeny na stejnou úroveň jako 
náklady či kvalita.

Rozšíření infrastruktury

Volkswagen si společně se svými 
partnery dal za cíl do roku 2025 
provozovat v Evropě zhruba osmnáct 
tisíc rychlonabíjecích stanic. Tím 
se počet těchto rychlých nabíječek 
proti dnešku zpětinásobí a bude 
představovat třetinu celkově 
plánovaných stanic na kontinentu 
pro rok 2025. Pro domácí nabíjení už 
prostřednictvím dceřiné firmy Moon 
prodáváme wallboxy a součástí 
nabídky je možnost odebírat zelenou 
elektřinu z obnovitelných zdrojů. 

Elektromobily chrání  
své bezprostřední okolí

4 Tím máme na mysli, že elektrické 
vozy snižují nebo zcela odstraňují 

lokální emise. Týká se to emisí sazí, 
oxidu dusíku i hluku. Za příklad 
tentokrát může posloužit model 
ID.4, díky propracované aeroakustice 
je toto elektrické SUV při jízdě 
velice tiché. Stojí za tím detaily 
jako tvar vnějších zpětných zrcátek 
nebo důmyslná zvuková izolace 
podvozku. Výsledkem je snížení 
aerodynamického hluku, stejně 
jako toho pocházejícího od struktur 
vozu, jako je motor, podvozek 
a pneumatiky. Díky tomu je jízda 
s vozem až překvapivě tichá.

Elektromobily jsou nejšetrnější 
k životnímu prostředí

5 Jízda na akumulátorový pohon 
má na naše klima ze všech typů 

pohonu nejmenší dopad. Dokládá to 
řada odborných studií, jako například 
ta, kterou v roce 2020 společně 
předložily tři renomované výzkumné 
ústavy: MCC, postupimský PIK 
a Scherrerův ústav PSI. Klimatická 
výhoda elektrických aut v posledních 
letech výrazně nabyla na významu. 
Stojí za tím technologický vývoj 
výroby akumulátorů, jejich 
delší životnost stejně jako vyšší 
zastoupení elektřiny z obnovitelných 
zdrojů v Evropě. „V porovnání 
s vozy se spalovacími motory je 
výroba elektromobilů zatím stále 
energeticky náročnější. Rozdíl se ale 
smazává už po ujetí několika desítek 
tisíc kilometrů za předpokladu, že 
se nabíjí zelenou elektřinou,“ říká 
výzkumník z PSI Christian Bauer.

Maximilian Fichtner, odborník 
z univerzity v Karlsruhe, spočítal, že 
energetické nároky na síť budou pro 

elektromobily nižší než pro vodík. 
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Mýty a realita
Elektromobily ve firmách
Budoucnost mobility je čistá. Přesně o tom byl letošní veletrh 
e-SALON, kde se děly velké věci. Představili jsme naše nové 
elektrické modely ID.5 či koncept ID. LIFE nebo přinesli panelovou 
debatu na téma využití elektromobilů ve firmách. Shrnujeme, co 
by vám nemělo uniknout.
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Novinky nejen z rodiny ID. si 
přišel prohlédnout i náš 
ambasador Lukáš Hejlík. 

Vůz navržený týmem 
designéra Jozefa Kabaně je 
prezentací toho, jak by 
mohla elektromobilita 
vypadat v roce 2025. 

O mýtech a realitě 
debatovali odborníci 
na auta, energetiku 
i samotní uživatelé z řad 
firem i soukromých osob. 

Pro návštěvníky jsme krom 
modelů měli přichystanou 
i chill out zónu, kde 
proběhla panelová diskuse 
o použití elektromobilu 
ve firmě. 

Jedním z hlavních taháků 
e-SALONu bylo představení 
konceptu ID. LIFE. 

Budoucnost je 
v čisté mobilitě. 
Přesně o tom byl 
letošní e-SALON

„Jsem rád, že se můžeme potkat 
na akci naživo. A že zde jako 
Volkswagen můžeme prezentovat 
rodinu vozů ID. v celé její kráse, 
a to včetně několika zásadních 
novinek,“ uvedl náš showroom 
na veletrhu e-SALON i panelovou 
diskusi Patrik Fejtek, ředitel divize 
Volkswagen osobní vozy. Poukazoval 
tím jak na vystavené modely, mezi 
nimiž nechyběl náš první čistý 
elektromobil ID.3, čtyřkolka ID.4 GTX 
nebo užitkové vozy Multivan eHybrid 
či eCrafter, tak na novinky, které 
na trh teprve přijdou. Tedy na českou 
premiéru vozu ID.5 nebo studii 
ID. LIFE. „Ta ukazuje, jak by mohla 
elektromobilita vypadat za méně než 
čtyři roky,“ pokračoval. 

A přesně na to, jak elektromobilita 
aktuálně vypadá i jak vypadat bude, 
s akcentem na firemní provoz, jsme 
se zaměřili i v naší panelové debatě. 
Jaké jsou praktické zkušenosti 
s využitím a provozem elektrické 
flotily? Vyplatí se to vůbec? A co 
ještě česká infrastruktura zvládne? 
Na to všechno jsme se ptali 
odborníků z řad energetiků, firem 
a jednotlivců, kteří už elektromobily 
využívají. To nejdůležitější, co by 
nemělo uniknout nikomu z vás, 
shrnujeme na následujících stranách. 
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Už teď velikost 
infrastruktury 
předbíhá velikost 
flotily v Česku

Dosud se měnily jen 
modely aut, my tady 
měníme celý 
koncept mobility

Jak se vyvíjí nabídka vozů?
Před dvěma lety jsme se na e-SALONu 
s kolegy bavili, že tu bylo jen pár 
plnohodnotných elektromobilů. Dnes 
v té zóně ale jsou už prakticky jen 
elektromobily a pár hybridů a výběr je 
obrovský. Je tu nějakých 40 vystavených 
modelů. Za dva roky už možná 
specializovaný veletrh nebude třeba.

Nejde to celé moc pomalu?
Když se člověk baví o emobilitě, je důležité 
si uvědomit, s čím to vlastně srovnávám. 
Na čerpací stanice jsou lidé zvyklí strašně 
dlouho. Dosud se měnily jen modely aut, 
my tady ale měníme celkový koncept 
a nacházíme se v jednom konkrétním bodě 
této přeměny. Bude to trvat 10 až 15 let, 
kdy z nuly dojdeme k ucelenému konceptu.

Proč je nabití pomalejší než tankování?
Lidi jsou zvyklí přirovnávat dobíjení vozu 
k tankování, já to raději svým charakterem 
přirovnávám k dobíjení mobilu. Ráno jsem 
pospíchal pro nabíječku a věděl jsem, že 
mám starší telefon, a pokud tady budu 
pracovně aktivní, do večera mi nevydrží 
a budu ho potřebovat dobít. Dřív lidé také 
byli zvyklí nabíjet jednou týdně. Dnes nabíjí 
na denní bázi, ale vždy tam, kde se právě 
nachází.

Budeme jednou dobíjet rychleji?
Pokrok tu je a samozřejmě se zvyšují 
i kapacity baterie. Možná budeme 
na stanici vždy trávit nějakých 30 minut, 
ale už to asi bude stačit na dvojnásobný 
dojezd. Zvyšuje se rychlost dobíjení 
a kapacita stanic, takže za stejný čas 
bychom výhledově měli dobít větší část 
baterie.

Není k tomu třeba i čisté energie?
Elektromobilitu je třeba hodnotit z hlediska 
vývoje a nějakého cílového stavu. Je třeba 
zbytečné uvažovat o energetickém mixu 
České republiky v polovině roku 2021, ale 
bavíme se o minimálně pětiletém, spíše 
desetiletém horizontu. Ovšem už ta lokální 
bezemisnost by dnes měla obrovský dopad 
na zdraví lidí.

Jak dobíjení prakticky probíhá?
Dobíjecí stanice je zjednodušeně řečeno 
zásuvka. Tak jako si doma nabíjíme mobil, 
tak dobíjíme i elektromobil. Dobíjecí 
krabice pak sice můžou vypadat jinak, 
ale zařízení se standardizují a dobíjecí 
konektory už jsou stejné. A co vás prakticky 
na dobíjecí stanici čeká? Buď nemáte 
smlouvu a platíte jednorázově kartou, 
poté vás čeká vyšší cena, protože je s tím 
spojená obsluha platebních systémů. 
Anebo jste registrovaný zákazník, typicky 
třeba firma s palivovou kartou, a to stačí 
jen přiložit čip a už dobíjíte. 

Proč jsou ceny ve veřejných stanicích 
vyšší než při dobíjení doma?
Základní mýtus o cenách je, že je elektřina 
zdarma. U veřejné dobíjecí infrastruktury 
se cena neskládá jen z elektřiny, ale 
i z ceny technologie a jejího zprovoznění. 
Proto když dobíjíte doma, platíte jen cenu 
elektřiny, zato venku ve veřejné dobíjecí 
stanici je cena pro zákazníky vyšší.

Jak je na tom síť v Česku?
Už teď velikost domácí infrastruktury 
předbíhá velikost flotily na Českou 
republiku. Automobilky přináší na trh 
modely v celkem plánovaném procesu. 
Energetika jako taková má vývojové 
cykly o délce zhruba deseti let, a když 
se ve strategických dokumentech státu 
hovoří o technologické změně, promítá se 
to do dlouhodobých plánů.

Není potřeba teď změnit energetický 
mix celé země?
Energetický trh nezahrnuje jen Českou 
republiku, ale je propojený. Ačkoliv 
fyzikálně odebíráte energii v Praze, 
ve skutečnosti ji můžete nakupovat 
z větrných elektráren v Německu. 
V našich veřejných dobíjecích stanicích 
tak nekoupíte jinou elektřinu než tu 
z obnovitelných zdrojů.

Pavel Tomíček
Odborník na emobilitu naší koncernové 
značky Moon. Dříve pracoval 
v energetických společnostech, dnes se 
zabývá rozvojem služeb a produktů pro 
čistou mobilitu – od wallboxů až 
po návrhy řešení dobíjecí infrastruktury.

Vojtěch Fried
Odborník na elektromobilitu a smart 
cities společnosti Pražská energetika. 
Má na starosti rozvoj dobíjecí 
infrastruktury a dobíjecí řešení 
mobility pro městské použití.
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Proč jste přešli na elektromobilitu?
My jsme se rozhodli pořídit si první 
elektromobily v roce 2016, poptávka tady 
ještě velká nebyla, ale viděli jsme v tom 
budoucnost.

Překvapilo vás něco na začátku?
První generace e-Golfů papírově 
předpokládala dojezd 240 kilometrů, naše 
reálná dojezdová vzdálenost však byla 
nějakých 150 kilometrů. A v momentě, 
kdy elektrovůz potřebujete primárně 
pro obchodníky, kteří přejíždějí mezi 
pobočkami, dojezdová vzdálenost byla 
malá. Také u tepelného čerpadla jsme si 
na začátku mysleli, že nebude třeba, ale 
absence měla v zimě na dojezd obrovský 
dopad. Jedno z překvapení také bylo, že 
elektrický vůz nemá neutral, takže ho nelze 
táhnout v případě, že by se rozbil.

Vyplatí se vám to?
K našemu velkému překvapení jsme zjistili, 
že roční náklady na jedno elektroauto 
jsou zhruba o třetinu nižší než náklady 
na konvenční vůz. A nejsou to jen náklady 
na energii, ale musíme k tomu připočítat 
i modré zóny pro elektrická auta zdarma 
nebo neexistenci silniční/dálniční daně. 

Jak ve firmě dobíjíte?
Vypracovali jsme u nás v centrále poměrně 
robustní systém dobíjení, kde máme 70 
až 80 nabíječek a přípravu na dalších 150. 
Už proto jsme museli udělat přípravu 
v podobě zvýšení příkonu, protože když si 
představíte, že vám v pondělí ráno přijede 
70 elektroaut do jedné garáže, tak si ani 
neuděláte kafe a nepustíte počítač. Výkon 
musí být adekvátní k tomu, aby to dokázala 
absorbovat budova, a podobné věci jsme 
museli řešit i na našich pobočkách. 

Zuzana Filipová
Ředitelka udržitelnosti a komunikace 
v bankovní společnosti Moneta. Tam mají 
jednu z největších flotil čistě elektrických 
vozů v Česku, konkrétně 68 elektrických 
vozů (především model e-Golf) a 2 plug-in 
hybridy. 

Pro velkou flotilu je 
třeba připravit 
i nabíjecí síť ve firmě

Po nasednutí 
do elektromobilu 
jsem tomu úplně 
propadl

Proč jste přešli na elektromobily?
V roce 2017 jsme si řekli, pojďme tu 
novou technologii vyzkoušet a sdílet 
know-how nejen v rámci firmy. A tím, 
že pracujeme na elektrárnách, nemuseli 
jsme řešit, kde dobíjet. Postavili jsme si 
svojí dobíjecí infrastrukturu a auta vybavili 
kabely vlastní výroby pro možnost dobíjení 
z průmyslových zásuvek. Poté, co jsem 
do toho sednul, jsem tomu propadl.

Ušetřili jste něco na nákladech?
V prvních dvou letech, kdy byla možnost 
dobíjet zdarma, nebo byl čip na paušál 
a mohli jsme dobíjet, kolik jsme 
chtěli, a zároveň jsme mohli dobíjet 
na elektrárnách nebo ve firmě z vlastní 
fotovoltaické elektrárny, se nám cena 
za kilometr pohybovala kolem 25 haléřů. 
Teď jde elektřina nahoru, ale pořád 
se pohybujeme hodně pod korunou 
na kilometr. Rentabilita roste s počtem 
ujetých kilometrů. 

Využíváte rychlonabíječky?
V elektromobilech jsem najel asi sto tisíc 
kilometrů a rychlé dobíjení jsem využil jen 
asi v pěti procentech případů. Je to jen 
tehdy, kdy potřebuji přejet celou republiku 
z jednoho konce na druhý. Teď s většími 
bateriemi ID.4 se mi to daří téměř bez 
dobíjení, pokud zrovna s autem nejedu 
moc rychle a není velká zima. Dobíjím 
v cílových bodech mých cest a hlavně 
doma.

Jaký byl přechod z e-Golfu na ID.4?
Když z e-Golfa přesedláte do auta, jehož 
kapacita baterií se blíží 80 kWh, dojezd 
300 až 400 kilometrůu je naprosto reálný 
i v zimě a můžete si vybrat, kde na trase 
dobijete, tak je to paráda. Kromě toho 
na vyšší třídu si zvyknete hodně rychle. 
Pro zemi o velikosti České republiky už je 
naprosto dostačující.

Aleš Jílek
Předseda představenstva společnosti 
MARTIA, a. s., která se zabývá 
službami v oblasti energetiky 
a elektrotechniky. Poslední čtyři roky 
rozšiřují firemní flotilu o vozy e-Golf, 
její generální ředitel je pak 
od letošního jara uživatelem nového 
elektromobilu ID.4.
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Při cestách za hranice 
elektromobil vydrží 
jet déle než já

S jakými mýty se setkáváte nejčastěji?
Když jsem v době vrcholící pandemie 
překračoval hranice mezi Českem 
a Slovenskem, zastavili mě celníci a všichni 
se seběhli, když viděli, že se blíží elektrické 
auto. Padaly u toho hlášky typu: „To jsme 
nevěděli, že sem to auto z Prahy dojede.“ 
Také se setkávám s názory, že se tři hodiny 
jede a hodinu dobíjí. Ale většinou je tohle 
otázka osobní zkušenosti a většina lidí, 
kteří si elektromobil na pár dnů vyzkouší, 
nechtějí nic jiného a jejich názory se 
diametrálně změní. 

Dá se s elektromobilem jezdit 
pravidelně do zahraničí?
S elektromobilem dálkové trasy jezdím 
pravidelně – do Rakouska na hory, 
na Slovensko, do Chorvatska a třeba teď 
do Itálie jsme dojeli neplánovaně zdarma, 
protože jsme všude dobíjeli po cestě 
bezplatně. A když jsme testovali, jak rychle 
se dá dojet do Chorvatska, osobně bych si 
místo dvou krátkých nabíjecích zastávek 
udělal tři a byly by delší. Po každých třech 
hodinách nebo 300 kilometrech jízdy se 
člověk chce protáhnout a udělat si pauzu. 
A zatím vždycky to auto dojelo dál, než 
jsem potřeboval, a nabíjení mě tak nijak 
neomezovalo.

Není to ale pomalejší než s konvenčním 
vozem?
Není. Přestávky, které bych si se 
spalovacím autem stejně dělal, využívám 
pro nabíjení a dojezdový čas mám všude 
stejný, jako jsem měl se spalovacím 
autem. Když jsem jel do Chorvatska nebo 
Itálie a přijel jsem na nabíjecí stanici 
u čerpací stanice, byla tam nějaká rodina se 
spalovacím autem a jedli svačinu. Já jsem 
za 20 minut dobil, a když jsem odjížděl, 
ještě tam byli. Není to tedy tak, že by se 
do Chorvatska jezdilo na jeden zátah, 
akorát tu zastávku využijeme na nabíjení. 
Cesta je navíc s elektromobilem i levnější.

Text Alan Pesile 

Foto Blanka Novotná, Josef Dvořáček

Martin Pultzner
Zakladatel portálu o elektrických 
vozech fDrive.cz, podnikatel 
a nadšenec do elektromobility. 
Za posledních pár let vyzkoušel snad 
většinu elektromobilů na českém trhu. 

Inzerce
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Chcete vidět 
celou debatu?
Podívejte se na 
záznam přenosu 
u nás na webu.

VAŠE ÚŽASNÁ CESTA

SNADNÁ JÍZDA NA SNĚHU I  SNĚHOVÉ BŘEČCE
Zimní pneumatika Nokian Snowproof, od vynálezce zimní pneumatiky, 
je zrozená v severské zimě, ale na evropských silnicích je jako doma. 
Skandinávská bezpečnost ve všech zimních podmínkách.

NOKIANTYRES.CZ
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Co přesně bude v autech 
za pár let, ještě zcela 
nevíme. Určitě to ale 

nebudou zvířecí 
materiály.

Volkswagen chce do roku 2030 snížit 
produkci skleníkových plynů při 
výrobě a používání aut o třicet procent 
v porovnání se stavem v roce 2018. 
A do roku 2050 chceme být zcela 
klimaticky neutrální. I proto zkoumáme, 
jak optimalizovat celý životní cyklus 
vozu od vývoje a výroby po recyklaci. 

„Týká se to samozřejmě i materiálů 
v interiérech. Snažíme se neustále 
navyšovat podíl těch udržitelných 
a dostat je do sériové výroby. Rukama 
nám prochází v podstatě vše, co lidé 
v kokpitu vidí. Navrhujeme strukturu, 
barvy i povrchovou úpravu – jestli 
je daná část na dotek měkká, tvrdá, 
nebo hrubá,“ vysvětluje Heike 
Hustedtová z oddělení Colour & Trim, 
která ve Volkswagenu pracuje už 
dvacet let. A dodává, že v poslední 
době se zaměřuje především na čistě 
elektrickou rodinu modelů ID. Záměrem 
automobilky totiž je navrhovat tyto 
vozy jako co nejvíc udržitelné. A bez 
jakýchkoliv zvířecích produktů.

Za udržitelnější kůži
Výrobce tak například už 25 let používá 
kůži výhradně bez chromu. V modelu 
Touareg se od roku 2019 používá kůže, 
u níž se jako činidlo využívá extrakt ze 
spadaných olivových listů. Ty se jinak 
po sklizni pálí. Tento způsob činění kůže 
je tedy velice ekologický a udržitelný. 
Další výhodou je nízká přepravní 
náročnost: kůže pochází z Evropy, 
především z jihu Německa, a činí se 
v italské Apulii.

Kůži lze už dnes dobře nahradit
Možná vás napadne, proč se tato kůže 
nepoužívá i v modelech ID. Volkswagen 
tu totiž jde ještě dál. „V elektromobilech 
se chceme používání jakýchkoliv 
zvířecích materiálů úplně vyhnout. 
Zaměřujeme se proto na materiály 
jako Dinamica, což je mikrovlákno, 
které na omak připomíná semiš. Je 
velice měkké s matným a hrubým 
povrchem. Ve vozech ID. tento materiál 
kombinujeme s imitací kůže, čímž 
vytváříme jeden z charakteristických 
rozpoznávacích rysů této rodiny 
modelů,“ popisuje Hustedtová.

Materiály
budoucnosti
Sedačky z lahví, kožené potahy z kávy? Interiéry aut, kde 
nenajdete žádný materiál pocházející ze zvířecí říše. Jak 
bude vypadat budoucnost interiérů i v našich vozech? 
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Recyklace je 
jednou z hlavních 

cest k udržitelnosti, 
a to i v interiéru

Do pár let bychom 
v autech už nemuseli 
vídat zvířecí 
materiály. I s tím 
počítá náš koncept 
ID. LIFE.

Všechny látky, 
koberce a sedačky 
by měly mít co 
největší podíl 
recyklátů.

Nejvíce to bude znát 
na sedačkách, 
obložení, kobercích 
či výplní dveří. Vše 
však navrhujeme 
tak, aby se to nijak 
nedotklo komfortu. 

Imitace kůže je na řadě trhů 
velice žádaná a pro zákazníky, kteří 
se vyhýbají zvířecím materiálům, 
jde v podstatě o jedinou alternativu 
kůže. Nevýhodou bylo, že imitace 
ještě nedávno obsahovala velký podíl 
ropných komponentů. Z krátkodobého 
pohledu se ve Volkswagenu snaží 
tuto ekologickou stopu odbourávat 
větším zapojením organických složek. 
Jde například o „kávovou kůži“ (viz 
protější strana), v níž organická složka 
tvoří už více než padesát procent. 
Cílem je dosáhnout co největšího 
zastoupení recyklovaných materiálů. 
Imitace kůže coby hybridní materiál 
sestávající z několika různých surovin 
je na recyklaci docela náročná, 
takže v dlouhodobém horizontu 
zároveň pracujeme na vývoji lépe 
recyklovatelných alternativ. Každopádně 
i tak je kůže z kávy oproti dnešnímu 
stavu obrovským posunem vpřed.

Stále více recyklovat
Co nejvyšší podíl recyklovaných 
materiálů je ve Volkswagenu velké 
téma. Aktuálně se pracuje na speciální 
edici rodiny ID. „Obložení stropu, látky, 
koberce, sedačky a výplně dveří budou 
vyrobeny z udržitelných materiálů 
složených stoprocentně z recyklátů – 
například plastových lahví. Takto velké 
zastoupení recyklovaných materiálů 
nás významně odděluje od konkurence. 
Zároveň jde o jakýsi maják, který 
vysílá signál do celé skupiny. 
Například, ve vozu ID.4 je použito buď 
140 recyklovaných 1,5litrových lahví, 
nebo 380 půllitrových,“ vysvětluje 
Hustedtová.

Recyklace je jednou z hlavních cest 
k udržitelnosti. A jedním z důležitých 
kroků na této cestě je snižování počtu 
komponentů a počtu vrstev v nich. 
Pokud by se to podařilo v polovičním, 
nebo aspoň třetinovém rozsahu, 
znamenalo by to dosažení významného 
předpokladu pro recyklaci. Jde o to, 
vytvářet takové materiály, které bude co 
nejsnadnější recyklovat, až automobil 
doslouží.

Proč se přikláníme k syntetice?
Největší výzvou z hlediska recyklace 
je samotný vývoj automobilu, říká 
Heike Hustedtová. „Pokud dokážeme 
dělat panely nebo dveře jen z jednoho 
dílu, bude to ten správný směr. Co 
se výroby týká, náš šéfdesignér 
Jozef Kabaň už pracuje na snižování 
počtu různých variant ve prospěch 
udržitelnosti. V této oblasti bude asi 
potřeba hodně osvěty. Média často 
popisují syntetické materiály v autech 
jako méně hodnotné. Ale syntetika 
z jednoho zdroje není úsporné opatření, 
nýbrž krok směrem k recyklaci. Je to 
cesta k cirkulární ekonomice. Čím méně 
smíšených materiálů v autech bude, 
tím snadněji je dokážeme znovu použít. 
Podle nás je tohle ten nejudržitelnější 
způsob výroby aut.“ Ve hře jsou tak 
suroviny, které na jedné straně vydrží 
sloužit po celou životnost automobilu 
a jsou snadno recyklovatelné, na straně 
druhé takové, které dobře vypadají, 
jsou příjemné a zákazníci je považují 
za hodnotné. „Velké naděje vkládáme 
do PET a polypropylenu. Oba tyto 
plasty se snadno recyklují, jsou-li 
čisté. Netýká se to přitom pouze 
automobilového průmyslu, využívají se 
například i v oděvnictví. Třeba výrobci 
obuvi už přišli s teniskami z jediného 
plně recyklovatelného materiálu. 
Boty se vyrábějí na 3D tiskárně, 
částečně se pletou a částečně svařují – 
jsou ale z jediného materiálu. Až 
doslouží, zákazník je může poslat zpět 
a výrobce boty dá zpátky do výrobního 
cyklu. Automobil je pochopitelně 
nesrovnatelně komplexnější výrobek 
s mnohem delší životností. Je to ale 
cesta, po které už jsme se vydali,“ 
uzavírá Hustedtová.

Veganská kůže z kafe
Vypadá jako pravá, i na dotek ji tak vnímáme, snadno 
se čistí, je odolná. Imitace kůže je materiálem 
budoucnosti. Skládá se ze tří vrstev: látkového 
základu, výplně a samotného povrchu. Při hledání 
způsobu, jak co nejvíc zvýšit podíl organické složky, 
je první na řadě prostřední výplň. Vznikl tak nápad 
na použití odpadu z pražení kávy. Slupka, někdy 
nazývaná stříbrná, případně i pergamen nebo chaff, 
je poslední vrstvou obalující samotné kávové zrnko. 
Během pražení se zrno působením tepla rozpíná, čímž 
tato slupka praskne, ze zrna se sloupne a odpadne 
pryč. Dá se ale dál využít, například jako hnojivo. 
Anebo právě do imitace kůže. Volkswagenu tuto 
surovinu dodává pražírna Heimbs z Braunschweigu, 
která se specializuje na špičkovou kávu především 
pro hotely a další catering. Každý den se v pražírně 
nasbírá několik pytlů odpadlých slupek, které kvůli 
zbytkovému kofeinu nejsou vhodné pro krmení zvířat. 
Jsou ale skvělé jako plnicí vrstva. Volkswagen nyní 
testuje, zda tento materiál splní náročná očekávání 
co do odolnosti a životnosti. Zatím to vypadá dobře, 
„kávová kůže“ si vede stejně jako jiné imitace. 
V prototypech by se tato „nezvířecí“ kůže mohla 
na sedačkách a područkách objevit do dvou let, 
odhadují v automobilce.
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Uvádíme  
ID.5 GTX
Začátkem listopadu 
ke sportovnímu ID.4 GTX přibyl 
druhý přírůstek do rodiny 
chytrých elektrických vozů, a to 
moderní SUV kupé ID.5 GTX. 
To je tím nejprémiovějším 
elektromobilem v naší nabídce. 
Vzhledem převyšuje konvenční 
vozy, má skvělou aerodynamiku 
a nabízí sportovně elegantní 
design s digitální konektivitou 
s možností dodatečné aktivace 
funkcí. Seznamte se s ním 
i u nás na webu.

Každou z náprav pohání 
jeden elektromotor. 
Ani kluzký povrch tak už 
není problém 

S novými modely ID.4 GTX 
a ID.5 GTX nemusíte dělat 
kompromisy, když chcete svižné 
sportovní svezení, zároveň vám ale 
není lhostejné životní prostředí. 
Vozy GTX v sobě totiž snoubí 
čistě elektrický pohon a všechny 
přednosti „čtyřkolek“. K tomu 
přičtěte velkou dojezdovou 
vzdálenost a máte auto, které 
je sportovní jako GTI, komfortní 
a praktické jako SUV (či elegantní 
jako kupé v případě ID.5) 
a ekologické jako ID.

Každou z náprav modelů GTX pohání 
samostatný elektromotor. Jejich 
síla je podle potřeby rozdělována 
na všechna čtyři kola. Exkluzivní 
jízdní profil Traction aktivuje 
nastavení, která zajistí dobrou trakci 
a lepší držení vozu ve stopě, a to 
i na nezpevněných cestách nebo 
na kluzkém povrchu.

Díky celkovému výkonu 
220 kilowattů (299 koní) se 
na stovku dostanete za 6,2 vteřiny. 
Na šedesátikilometrovou rychlost 
to trvá pouhé 3,2 vteřiny. Jízda 
s elektromobilem díky pohonu 
GTX získává zcela nové rozměry. 
Bez přerušení přenosu síly, bez 
převodovky. Maximální rychlost 
je omezena na 180 km/h 
a akumulátory o kapacitě 77 kWh 
se postarají o dostatečný dojezd až 
480 kilometrů. Lokální spotřeba činí 
18,4 kWh na sto kilometrů a emise 
CO2 jsou pochopitelně nulové.

Dynamiku podtrhuje také sportovní 
podvozek s tuhým naladěním 
pružin, tlumičů i stabilizátorů 
a progresivní řízení, které díky 
optimalizované odezvě na pohyby 
volantu zajišťuje bezprostřední 
zážitek z jízdy. Pohon všech kol 
oceníte také při pracovním zapojení 
vozu – díky dvojici elektromotorů lze 
táhnout až 1 400 kilogramů těžký 
brzděný přívěs.

Elektro a sportovní GTX. Je libo praktické SUV kupé  
s pořádně napumpovanými svaly? Máme hned dvě taková  
z rodiny ID s přídomkem GTX.

Celkový výkon dvou 
elektromotorů 

dosahuje 220 kW
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Aerodynamika
Jak auto proplouvá 
vzduchem
Čím je aerodynamický odpor menší, tím klesá 
i spotřeba vozu. A abychom zjistili, jak se tento obor 
zkoumá, zajeli jsme za odborníky z ČVUT. 

Každá karoserie je jiná
Součinitel totiž v podstatě říká, jak 
„hladce“ vzduch auto obtéká. A ono 
hladké obtékání má sice svá pravidla, ale 
zlepšení se často dosahuje v detailech. 
Inženýři například dobře vědí, o co se 
mohou a nemohou snažit u určitých 
typů karoserie. Vědí například, že tradiční 
hatchback, vůz kombi nebo běžné SUV 
budou mít při vynaložení stejného úsilí 
vždy větší součinitel aerodynamického 
odporu než ladněji tvarované sedany, 
liftbacky či kupé. Ilustrovat to můžeme 
krásně na elektrických SUV Volkswagen 
ID.4 a ID.5. Zatímco tradičněji tvarovaný 
model ID.4 má aerodynamický koeficient 
o hodnotě 0,28, ladněji tvarovaná 
SUV-kupé varianta ID.5 se chlubí 
hodnotou 0,26. I proto nabídne ID.5 
o trochu větší dojezd na jedno nabití než 
odpovídající ID.4.

Rozdíl v koeficientu je v tomto 
případě dán přirozeným chováním 
daného tvaru karoserie v interakci se 
vzduchem. „Aerodynamický odpor 
vzniká především tam, kde vznikají víry,“ 
vysvětluje Jakub Suchý. „Ty vznikají tam, 
kde vzduch od vozu získává skokově 
energii, tedy typicky na překážkách nebo 
různých hranách,“ říká Suchý. A taková 
rychle zakončená záď tradičně tvarované 
karoserie hatchback či kombi vlastně 
tvoří hranu, na které dochází k rozvíření 
vzduchu. „U ladně tvarované karoserie 
proud vzduchu lépe přimkne k její ploše 
a nevznikají tak výrazné víry,“ dodává 
Suchý. 

Klíčový je zadek a prostor motoru
Záď automobilu je z tohoto hlediska 
podle něj jedním z „kritických 
míst“, která hrají pro součinitel 

Aerodynamika hraje v automobilovém 
světě důležitou roli už mnoho desítek 
let, ale v poslední době její význam 
sílí. Inženýři automobilek ladí tvary 
vozů tak, aby co nejlépe „klouzaly“ 
vzduchem. Důvod to má jednoduchý – 
čím lépe auto vzduchem proplouvá, tím 
menší je jeho aerodynamický odpor, 
jedna ze sil, kterou musí auto překonat. 
A s klesajícím odporem klesá i spotřeba 
vozu. Snižování spotřeby je doslova 
mantrou moderních automobilů. 
A je celkem jedno, zda jde o tradiční 
vozy se spalovacími motory, nebo 
nové elektromobily. Inženýři se snaží 
aerodynamiku vyladit v obou případech. 
Nižší aerodynamický odpor se totiž 
u vozů se spalovacími motory projeví 
přímo snížením spotřeby paliva, a tudíž 
poklesem emisí CO2, u elektromobilů 
zase přináší snížení odporu a spotřeby 

elektřiny kýžené prodloužení jejich 
dojezdu. „V případě elektromobilů 
se k tomu ještě přidává takzvaná 
aeroakustika. Tím, že je elektromotor 
tichý, se dostává do popředí hluk 
vytvářený obtékajícím vzduchem,“ 
říká expert na aerodynamiku Jakub 
Suchý z Ústavu mechaniky tekutiny 
a termodynamiky fakulty strojní 
pražského ČVUT.

Obě tyto věci jdou samozřejmě 
ruku v ruce. Zlepšení aerodynamiky 
auta přináší jak snížení odporu, tak 
zmenšení hluku, tedy pokud někde 
nedojde k nějaké významnější chybě, 
ty se ale u moderních aut nestávají. 
Vliv aerodynamiky na energetickou 
bilanci jízdy vozu je přitom významný, 
takže i drobná zlepšení se projeví. 
„Při městských rychlostech tvoří 
odpor vzduchu asi dvacet až třicet 

procent ze všech jízdních odporů 
vozu, se stoupající rychlostí ale tento 
podíl výrazně narůstá a v dálničních 
rychlostech je to i přes sedmdesát 
procent,“ říká Suchý. A připomíná, že 
aerodynamický odpor roste s druhou 
mocninou rychlosti. Síla, kterou 
musí auto překonat, aby mohlo 
„proplouvat vzduchem“, pak závisí 
na dvou klíčových hodnotách. Na čelní 
ploše vozu a na takzvaném součiniteli 
aerodynamického odporu (označuje 
se cx nebo cd). A zatímco čelní plocha 
je daná v podstatě typem a zvolenou 
velikostí automobilu a konstruktéři s ní 
moc nenadělají (ladit ji mohou v malých 
detailech, třeba velikosti zrcátek), 
součinitel odporu je parametr, který 
si získává významně větší pozornost 
vývojářů. 

Ladně tvarované 
sedany budou vždy 
obtékat vzduch 
lépe než velká SUV

Jakub Suchý se 
na Fakultě strojní 

zabývá aerodynamikou. 
Základní principy 

vysvětlil i nám.
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aerodynamického odporu významnou 
roli. I proto tu u moderních vozů téměř 
pravidelně vídáme různé spojlery, 
difuzory a drobounké aerodynamické 
elementy, které mají proud vzduchu 
usměrnit. Ideální aerodynamický tvar 
připomíná kapku a inženýři se, alespoň 
co se zádě auta týče, snaží vlastně 
do tohoto tvaru nasměrovat alespoň 
proud vzduchu, když už tak nemohou 
tvarovat samotnou karoserii vozu. Ony 
spojlery a různá „křidélka“ či odtrhové 
hrany, které na moderních autech 
můžeme pozorovat, tu tedy nejsou 
proto, že by měly generovat přítlak. 
Především usměrňují tok vzduchu tak, 
aby byl minimalizován aerodynamický 
odpor. Opět si to můžeme ukázat 
na konkrétním příkladu SUV-kupé 
ID.5. Zatímco běžná provedení se 

chlubí zmíněným součinitelem odporu 
0,26, sportovní verze ID.5 GTX, která 
přece jen klade důraz na lepší přítlak 
i sportovnější vzhled, vykazuje hodnotu 
0,27. „K dalším kritickým místům 
patří typicky třeba zpětná zrcátka, 
hodně automobilky řeší i motorový 
prostor. Do něj musí proudit vzduch 
kvůli chlazení, ale z aerodynamického 
hlediska by bylo ideální, kdyby tudy 
vzduch vůbec neproudil,“ říká Suchý. 
V tomto ohledu mají elektromobily 
určitou výhodu, nicméně je u nich 
nutné řešit chlazení baterií, které 
také nějaký odpor vygeneruje. Přesto 
mají elektromobily v tomto ohledu 
práci snazší, zatímco ID.4 má hodnotu 
koeficientu zmíněných 0,28, standardní 
Tiguan dosahuje na hodnoty 0,34.

Hledání pokroku
Aerodynamika znamená především 
ladění spousty drobných detailů. Základy 
se přitom budoucí konstruktéři naučí 
právě na akademické půdě. Na ČVUT 
mají například k dispozici aerodynamický 
tunel, ve kterém lze testovat modely 
vozů v měřítku 1 : 10. Aerodynamická 
trať v Dejvicích umožňuje studentům 
seznámit se se základy aerodynamiky 
hezky zblízka. „Máme tunel s otevřeným 
měřicím prostorem, který nám umožňuje 
třeba modelem manipulovat, přidávat 
k němu různé prvky, takže studenti 
okamžitě vidí, co se děje. To je zkušenost, 
kterou třeba sledováním různých videí 
nezískáte,“ vysvětluje Suchý. Vizualizace 
jevů v tomto výzkumném tunelu přitom 
může být velmi jednoduchá. Model se 
opatří třeba množstvím textilních vláken, 

která následně vizualizují proudění 
vzduchu. Samotné proudění okolo vozu 
je pak možné vizualizovat pomocí částic 
zavedených do proudícího vzduchu. 
Následně lze tyto částice snímat, snímky 
vyhodnotit, a tak získat představu 
o proudění kolem vozu. Ventilátor 
hnaný elektromotorem o výkonu asi 
45 kW tu žene vzduch rychlostí až 
60 m/s a vzhledem k měřítkům modelů 
a velikosti měřicího prostoru je ideální 
právě pro výzkum v oblasti leteckých 
profilů.

„Automobilky mají v tomto ohledu 
nad námi i většinou světových univerzit 
náskok,“ říká Suchý s ohledem na to, 
že jen právě ony nebo jejich partneři 
zvládnou provozovat velký aerodynamický 
tunel, ve kterém lze testovat auta 
ve skutečné velikosti. Akademická 

sféra ale může k rozvoji v této oblasti 
přispívat zlepšováním vyhodnocovacích 
algoritmů měření v tunelech. A také třeba 
zlepšováním v oblasti simulací. „Simulace 
jsou mnohem levnější a díky dnes čím dál 
lepší dostupnosti velkého výpočetního 
výkonu jsou přesnější a dostupnější než 
v minulosti,“ vysvětluje Jakub Suchý. 
Automobilky podle něj v tomto ohledu 
opět investují obrovské peníze a extrémní 
výpočetní výkon, a tím se vysvětluje 
onen velký pokrok, který auta zejména 
v posledních letech v této oblasti udělala. 
Opět si můžeme pomoci názornou 
ukázkou. Tiguan z roku 2008 vykazoval 
koeficient aerodynamického odporu 0,37, 
aktuální generace se chlubí již zmíněnou 
hodnotou 0,34.

Text Luděk Vokáč Foto Luboš Wišniewski 

Kritická je 
především záď 
vozu, kde je třeba 
proudy vzduchu 
usměrnit

Na strojní fakultě se 
soustředí hlavně 

na testování profilů 
křídel, ale při výuce jsou 
pokusy na modelech aut 

velmi oblíbené a názorné. 

Na důležitosti 
v posledních letech 
nabírají simulace. Až 70 % 
úsilí při vývoji jde do nich, 
pak až nastupuje větrný 
tunel. 
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1938
Brouk (1)

Tak to všechno začalo. 
Volkswagen Brouk je 
dnes nezpochybnitelná 
legenda. Právě tento vůz 
s charakteristickou karoserií 
z pera Ferdinanda Porscheho 
dal v podstatě název celé 
automobilce. Auto, které má 
kořeny ve válečném Německu, 
si nakonec podmanilo 
zákazníky po celém světě 
a nezaměnitelné oblé tvary 
karoserie na tom měly 
samozřejmě lví podíl. Dalšími 
faktory úspěchu byly cenová 
dostupnost a provozní 
nenáročnost vozu.

1950
Bulli (2)

V době, kdy automobilové 
třídy mnoho neznamenaly 
zejména proto, že mnohé 
teprve čekaly na své objevení, 
definoval Volkswagen 
legendárním modelem 
Bulli podobu užitkových 
a velkoprostorových vozů. 
I když skutečná MPV 
se narodila až o mnoho 
později, můžeme Bulli, tedy 
Transporter první generace, 
jistě považovat za jejich 
předchůdce: na rozdíl 
od mnoha jiných užitkových 
vozů totiž v osobních 
provedeních Bulli opět 
prodával mimo jiné i elegantní 
design jeho karoserie.

1955
Karmann Ghia (3)

Od svého vzniku se 
Volkswagen profiloval 
jako lidová automobilka, 
to však neznamená, že by 
dělal jen „obyčejná auta pro 
všechny“. Jedním z prvních 
vozů, kterým Volkswagen 
vystoupil z řady, se stalo 
nádherné kupé Karmann Ghia. 
Cenovou dostupnost tohoto 
sportovního modelu zajistila 
technika Brouka, na kterou 
ovšem byla posazena 
karoserie navržená slavným 
italským studiem Ghia. 
No řekněte, není to jeden 
z nejkrásnějších vozů kupé 
vůbec?

1973
Passat (4)

V roce 1973 pomohl 
Volkswagen Passat definovat 
to, jak mají vypadat moderní 
vozy střední třídy. Elegantní 
karoserie kombinovaly 
styl s praktičností. První 
Passat se také vyznačoval 
tím, že si zákazníci mohli 
vybrat z celkem pěti 
karosářských variant: dvou- 
a čtyřdveřového sedanu, 
tří- a pětidveřového liftbacku 
nebo klasického kombi rovněž 
s pěti dveřmi. Passat byl také 
jednou z prvních významných 
ukázek koncernového sdílení 
techniky. Vycházel totiž ze 
stejného základu jako tehdejší 
Audi 80.

1974
Golf (5)

Pokud byste měli vyjmenovat 
ty nejlegendárnější modely 
Volkswagenu, určitě zmíníte 
Brouka. A hned po něm 
bude nejspíš následovat 
Golf. Další mistrovské 
dílo Giorgetta Giugiara 
definovalo podobu moderních 
kompaktních hatchbacků 
a v očích Volkswagenu to 
mělo být auto, které bude 
stejně úspěšné a zásadní. 
A veřejnost souhlasila, dodnes 
je Golf stěžejním modelem 
v nabídce značky a ctí původní 
recept: tři nebo pět dveří, 
motor vpředu napříč a pohon 
předních kol.

2008
Passat CC (6)

Kombinace a přesahy různých 
automobilových tříd jsou 
dnes v automobilovém světě 
oblíbenou disciplínou. Passat 
CC patří v tomto ohledu 
k učebnicovému příkladu – 
takzvané čtyřdveřové 
kupé kombinuje eleganci 
a sportovní nádech, přitom 
si zachovává drtivou většinu 
z praktičnosti tradičních 
sedanů. Není tedy divu, že se 
z Passatu CC postupně vyvinul 
samostatný model Arteon.

2019
ID.3 (7)

Na první pohled je elektrický 
Volkswagen ID.3 další 
tradiční hatchback. A svým 
způsobem tomu tak je. 
Po Brouku a Golfu je to 
ale možná nejdůležitější 
Volkswagen v historii značky. 
A jeho elektrická platforma 
se sadou baterií v podlaze 
a elektromotor pohánějící 
primárně zadní nápravu 
znamenají například to, 
že na půdorysu tradičního 
kompaktního hatchbacku 
dovede ID.3 nabídnout více 
praktičnosti a prostoru než 
právě třeba tradiční Golf.

2020
Arteon Shooting Brake (8)

Po úspěchu čtyřdveřového 
kupé se Volkswagen rozhodl 
vydat i do další zdánlivě 
okrajové kategorie. Nesmírně 
elegantní Arteon Shooting 
Brake je ukázkou toho, že vozy 
kombi mohou být po vizuální 
stránce i úžasně dynamické. 
Z praktičnosti tradičního 
stylu karoserie ovšem Arteon 
Shooting Brake opět neztrácí 
téměř vůbec nic.

Vozy Volkswagen pomáhaly v minulosti definovat mnohé 
automobilové segmenty a z hlediska provedení karoserie 
přinášely řadu inovací a neotřelých řešení. Překvapí fakt, že 
přísun nových nápadů neustal ani ve 20. století. Podívejme se 
na karoserie a karosářské varianty vozů Volkswagen, které se 
zapsaly nebo zapíší do historie.

1 2 4

3 5

6

7

8

Inovace 
v karoseriích 
jsou nám vlastní 
už desítky let

Revoluční i jedinečné. Jak šel čas s karoseriemi 
vozů Volkswagen, si ukážeme na několika 
ikonických modelech. 
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Detailing
Pošlete své auto do lázní
Pokud vám na stavu laku i interiéru vašeho Volkswagenu záleží, základní 
péči zvládnete doma. Stačí jen voda, čas a to správné vybavení. 

Detailing je disciplína péče o automobily, při 
níž se karoserii i kokpitu dostává skutečně 
luxusního zacházení. Mytí, leštění, nanesení 
keramické ochranné vrstvy a spousta dalších 
úkonů – to je kúra, která v detailingové garáži 
trvá u jednoho vozu leckdy víc než týden, 
a na řadu při ní přijdou i části vozu, u nichž 
byste to nejspíš ani ve snu nečekali. Lze se ale 
i v domácích podmínkách dobrat slušného 
výsledku, když nechceme auto mýt a čistit 
u benzinky? Jistě, když si dáte trochu práce, 
a především si pořídíte vhodné příslušenství.

Jak na správné mytí? 
První, co většinu lidí asi napadne, je kbelík, 
šampon a houba. Právě ta je podle odborníků 
volbou chybnou a měli bychom na ni 
zapomenout, laku spíš ublíží. Ani obyčejný 
šampon od pumpy či z hobbymarketu 
příliš parády neudělá. Dnešní moderní 
autokosmetika je mnohem sofistikovanější – 
je pH neutrální a třeba ve zmiňovaných 
šamponech jsou složky, které jsou kluzké 
a snižují možnost poškození laku. Co tedy 
místo houby? Speciální mycí rukavici. Jde 
o dobrou investici, přitom nijak vysokou, stojí 
jen pár stokorun. Dále budete potřebovat dva 
kbelíky, nejlépe speciální s dvojitým dnem 
a sítkem, které zachytí nečistoty vespod, a ty 
se pak nevracejí zpět na rukavici.

Na wapku zapomeňte
Důležité je rovněž před samotným mytím 
vůz odmočit pěnou a vodou a tlakem vody 
z hadice smýt hrubé nečistoty. Pak napustíme 
vodu do kbelíků a do jednoho nalijeme 
pH neutrální šampon. Mikrovlákennou rukavici 
promáchneme v čisté vodě, nabereme 
šamponovou vodu a dlouhými tahy umýváme 
postupně každou část karoserie. Co chvíli 
je nutné rukavici propláchnout v čisté vodě 
a celý postup opakovat. K opláchnutí vozu 
nikdy nepoužíváme tlakovou vodu z wapky, 
nýbrž vždy jen z běžné hadice. Nižší tlak totiž 
šampon spláchne lépe a rychleji. K osušení 
můžeme použít horký vzduch z fénu nebo 
si pořídit speciální ručník, který do sebe 

vodu krásně natáhne. Důležité je však nijak 
netlačit, jen látku volně tahat po karoserii. 
Péči si zaslouží také kola, na ně použijeme 
speciální čistič rozpouštějící železo, které při 
jízdě odlétává z brzd a zapéká se do povrchu 
disku. Vždy se věnujeme pouze jednomu kolu, 
aby čistič nezasychal. Auto nikdy nemyjeme 
na přímém slunci a dbáme na to, aby šampon 
na karoserii nezaschl. Velkou roli hraje též 
pravidelnost. Péče je pak mnohem jednodušší 
a rychlejší, než když se autu věnujeme jednou 
za čas. A pokud celou lázeňskou proceduru 
završíme ručním navoskováním laku, bude 
auto vrnět blahem.

Co dělat uvnitř?
Domácí postup je tady v podstatě totožný 
s tím, kterým se řídí profesionálové. Z kabiny 
vozu vyndáme veškeré nahromaděné 
předměty a nejprve suchým hadříkem 
z mikrovláken, případně i štětečkem, utřeme 
prach. Auto vyluxujeme a navlhčeným 
mikrovláknem setřeme špínu z plastových 
částí. Následně všechny povrchy interiéru 
naimpregnujeme příslušnou „chemií“. 
Okna čistíme pomocí dvou hadříků. Jedním 
stíráme nečistoty, druhým leštíme mokré 
stopy od čističů na okna. Ty existují pěnové, 
tekuté a krémové a všechny svůj úkol splní, 
jde tedy především o to, na co si zvykneme. 
Při čištění oken je dobré stáhnout je o pár 
centimetrů dolů a postarat se o tu část, která 
je jinak schovaná v těsnění. Odborníci radí 
nepoužívat vlhčené ubrousky a zásadně se 
vyhýbat kokpitovým sprejům. Ty totiž povrch 
neodmastí, spíš nečistotu jen zamaskují. 
Pokud byste chtěli plasty v interiéru 
dobře ochránit, kupte si mléko na plasty, 
které na povrchu vytvoří krásnou matnou 
ochrannou vrstvu. Na popularitě čím dál 
víc získávají tzv. nanohoubičky, které jsou 
na rozdíl od sprejů v pořádku – jen je nikdy 
nepoužíváme na kůži. Jsou totiž mikro-
abrazivní a vlastně odírají ochrannou vrstvu 
na jejím povrchu, takže při opakovaném 
použití mohou sedřít i barvu. K péči o kůži 
tak používáme pouze kartáčky, hadříky 
z mikrovláken a speciální čističe určené právě 
a jen na kůži. Na rozdíl od většiny čističů, 
které mají vysoké pH, jsou kyselé a po aplikaci 
se neutralizují. Kožené povrchy se následně 
konzervují impregnací, která kůži zvláční 
a projasní. Důležité je impregnovat pravidelně 
a často – každé čtyři měsíce až půl roku. 

I doma si s autem 
můžete vyhrát. 
Jen musíte vědět, 
jak na to

Na klasickou houbu 
zapomeňte. Raději si 

pořiďte speciální mycí 
rukavici.
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Jak to dělají profíci?
Profesionální detailing je docela věda 
a zahrnuje úkony, že by si většina motoristů 
asi klepala na čelo – leštění výfukových 
tlumičů a vnitřní stranu přední kapoty nebo 
nanášení keramické vrstvy na třmeny brzd, 
podběhy nebo výfukové potrubí. O detailing 
je zájem mezi lidmi, kteří si své vozy hýčkají, 
ať se jedná o drahou limuzínu, sportovní vůz, 
nebo veterán. Často si zákazníci nechají auto 
konzervovat hned poté, co ho koupí, ještě 
než poprvé vyjedou do provozu. Ani lak zcela 
nového vozu totiž není bez bolístek z výroby, 
transportu nebo kartáčových myček. Péče 
o jeden vůz často překročí i týden práce. Lak 
se nejprve musí zbavit polétavé rzi, následně 
se čistí speciální plastelínou. Zalepí se plasty 
a pryž a nekonečně dlouho se leští. Pak se 
lak několikrát odmastí a nanáší se keramická 

ochrana. Ta přijde ke slovu ve dvou vrstvách, 
každá se vypálí speciální lampou. V této fázi 
se sundají, vyčistí a odmastí kola a rovněž se 
na ně nanese keramika. Stejnou proceduru 
absolvují i podběhy, brzdy, vnější plastové 
díly, výfuk, okna a světlomety. Vše za pomoci 
skutečně hi-tech chemie, pouze na kůži uvnitř 
se používají přírodní výrobky. Závěrečnou 
třešinkou detailingové péče pak bývá hybridní 
folie z polyuretanu, která se lepí hlavně 
na příď vozu a která dokáže účinně chránit 
před poškozením od odlétajících kamínků 
a podobně. V interiéru jdou jako první 
ven sedadla, otevřou se všechny schránky 
a všechny věci se vyndají a pečlivě uskladní. 
Pomocí chemie a parního čističe se vyčistí 
mezidveřní prostory. Při větším znečištění 
se na potřebná místa a do spár a skulin 
nastříká speciální vysoce účinný přípravek 
a pomocí kompresoru se vše následně 
vyfouká ven. Následuje náročné a pečlivé 
vysávání speciálním výkonným vysavačem 
za použití celé řady různých adaptérů 
a štětců, kterými se uvolňují prachové částice. 
Vždy se postupuje od stropu ke kobercům. 
Nezbytné je otočit sedačky a vyčistit je 
i zespodu, bývají v nich pavučiny a rozdrobený 
molitan, mazlavou hmotu je třeba dostat 
také z pojezdových kolejnic sedadel. Další 
na řadě je mokré čištění pomocí tepovače, 
univerzálních čističů a hydroxidových 
přípravků. Postupuje se opět seshora dolů 
a odborníci radí nepoužívat extraktor, který je 
schopný oddělit látku od molitanové výplně. 
Do tepovače se zpravidla přidává vůně, která 
celý kokpit krásně a na dlouho provoní. 
Voda s tepovačem vytváří na plastových 
dílech jemný šedivý film, proto se plasty 
čistí až po tepování. Detailing končí péčí 
o bezpečnostní pásy a gumové těsnění 
oken a dveří a vše završuje finále v podobě 
naimpregnování všech plastových dílů.

Profesionální péče 
o lak a interiér 
si klidně vezme  
i celý týden práce 

Perfektní lak vyžaduje 
pravidelnou péči. Něco 
jde udělat doma, ale 
plnou péči nechte raději 
na starosti profíkům.

Volkswagen Servisní balíčky
Na 5 let máte vystaráno!
Pořiďte si Volkswagen Servisní balíček pro váš vůz nyní se zvýhodněním až 50 % a máte vystaráno na 5 let, 
nebo do vámi zvoleného limitu najetých kilometrů. Akce platí pro všechny varianty nájezdu a rozsahu služeb 
nejen pro nové i skladové vozy, ale také pro vozy v provozu do stáří 2 let před první servisní prohlídkou.  
Nabídka platí do odvolání. Kontaktujte svého prodejního partnera a získejte veškeré informace  
o výhodách služby Volkswagen Servisní balíčky.
 

Více informací o Servisních balíčcích naleznete na: 
www.volkswagen.cz/servis/servis/servisni-balicky

Zvýhodnění  
až 50 %
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Volkswagen SP2
Poklad z muzea
S novinářem Jakubem Rejlkem jsme se zajeli podívat do muzea 
unikátních kousků Volkswagen. Jako první z nich představujeme 
brazilského krasavce SP2, kterého byla radost řídit. 

Jsou sedmdesátá léta minulého století. 
Vláda v Brazílii s cílem chránit vlastní 
průmysl vysokými cly v podstatě uzavírá 
trh dovozcům. Vznikají proto automobily, 
které jsou postavené pouze z toho, co se 
v zemi produkuje. A právě takovým autem je 
i Volkswagen SP1 a SP2. Šéf zdejší pobočky 
a pozdější velitel celého Volkswagenu Rudolf 
Leiding za podpory své manželky Helgy 
a hlavního inženýra Marka Schiemanna 
v roce 1971 rozjíždějí projekt sportovního 
kupé s názvem X, který designově vychází 
například z vozu Typ 412. Technickým 
základem je Brouk a třídveřové kombi 
pro místní trh s názvem Variant. Vůz nese 
označení SP podle města svého vzniku Sao 
Paula, někteří ovšem tvrdí, že jde o zkratku 
ze Sport Prototype. A protože vůz není 
z nejrychlejších, škodolibí Brazilci mu dávají 
přezdívku Sem Potência, bez výkonu.

„Půvabné auto. Kompaktní. Měří něco 
přes 4,2 metru na délku a do výšky narostlo 
jen na 1,1 metru. Silueta s dlouhou přídí by 
mohla budit dojem, že motor je umístěný 
vpředu. Není to tak. Je vzadu a pohání zadní 
kola. Vpředu najdeme zavazadelník o objemu 
140 litrů, druhý větší o objemu 205 litrů je 
vzadu nad motorem. Auto má celou řadu 
zdobných prvků typických pro sedmdesátá 

léta, jako jsou třeba malá výklopná boční 
okénka, žebrování, které přivádí vzduch 
k motoru, nebo kryt výfuku,“ vzpomíná 
na setkání s vozem v muzeu Volkswagen 
Classic zkušený novinář Jakub Rejlek.

Rychle jen vypadá a zní
Vůz označovaný jako SP1 měl plochý 
atmosférický čtyřválec o objemu 1,6 litru, 
který poskytoval výkon pouhých 54 koní 
a točivý moment 112 Nm. Auto s ním 
na stovku zrychlilo za šestnáct vteřin 
a nejvyšší rychlost činila 149 km/h. I proto 
o něj zákazníci nejevili valný zájem a vyrobilo 
se ho jen 162 kusů. „To vylepšená verze 
SP2, s níž jsem měl osobně tu čest, je proti 
tomu ďábel. Motor o objemu 1,7 litru ze 
sebe dostává 65 koní a 123 Nm krouticího 
momentu, maximální rychlost činí 
161 km/h,“ říká Rejlek. Motor posílá sílu 
na zadní kola prostřednictvím čtyřstupňové 
převodovky, podvozek tvoří vpředu dvojitá 
kliková náprava, vzadu pak výkyvná 
doplněná o vlečná ramena a vyrovnávací 
pružiny. O odpružení se starají torzní tyče. 
Také interiér rozměry odpovídá velikosti 
vozu. Vyšší lidé se do něj nevejdou kvůli 
nedostatku místa nad hlavou. Kokpitu 
vládne malý sportovní volant a palubní 

Možná byste to do něj 
neřekli, ale základ SP2 

stojí na Broukovi.

Tenhle krasavec se 
vyráběl v Brazílii  
a v Evropě ho má 

jenom pár sběratelů 
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deska evokující americká auta. Před řidičem 
jsou dva analogové přístroje, další čtyři 
najdeme zapuštěné v plastovém středovém 
segmentu – palivoměr, teplota, nabíjení 
a hodinky, které docela hlasitě tikají jako 
klasické sportovní stopky. „Velice pohodlné 
jsou sedačky a za zmínku stojí dvě malé 
páčky mezi sedačkami, které neovládají 
sytič, nýbrž topení,“ doplňuje Rejlek. Dále 
oceňuje pocit za volantem, který díky dlouhé 
přídi evokuje opravdový sportovní vůz. 
Neopakovatelný je zvuk – když se motor 
vytočí, přihlásí se o slovo karburátory Solex 
a plochý motor rozehraje charakteristickou 
a nenapodobitelnou symfonii, kterou 
u dnešních aut už stěží zaslechnete.

Jízda s ním je radost
„To auto je tak plné protikladů, až je 
jednoduše úžasné. Motorově i podvozkově 
vychází z Brouka. Na tomto základu ale trůní 
naprosto fantastická karoserie, člověk by 
řekl, že to je nejhezčí Volkswagen, který kdy 
vznikl. Z pohledu potenciálu být skutečným 
sporťákem to je ale vyhozený trumf. Auto 
je celé vláčné, řízení má vůli – z dnešního 
pohledu to žádný sportovní rychlík není. 
Rozjet se ale umí. Až tak, že se člověk začne 
bát – slabé jsou brzdy. Vpředu kotoučové, 

vzadu bubnové. Auto navíc není odhlučněné, 
takže dojem z rychlosti je o to zkreslenější,“ 
vypráví Rejlek. Zásadní pro dojem z auta 
je podle něj fakt, že motor je umístěn 
za zadní nápravou, pohon jde dozadu 
a vůz má dlouhý předek. A také relativně 
komfortní a přitom pevný podvozek. 
Když uvážíme, v jaké době a za jakých 
okolností auto vzniklo, je vlastně fascinující, 
že vůbec spatřilo světlo světa. Ano, je 
postavené na existujícím podvozku, ten ale 
konstruktéři stejně museli předělat, takže 
vůz konstruovali prakticky od nuly. Což je 
samo o sobě velký počin. Však verze SP2 
vzniklo celkem 10 205 kusů, z toho 670 šlo 
na export. Do Evropy se údajně dostal 
jediný, do Portugalska, pár dalších si na starý 
kontinent našlo cestu jako individuální 
dovoz. „To auto je krásné na pohled a budí 
emoce. Radost z jízdy, trochu strach. Moc 
mě to s ním bavilo, užíval jsem si tu syrovost. 
Je i není rychlé, je ale nadmíru zábavné. 
Rozhodně ne dokonalé, což je ale vlastně 
pozitivum, protože tím víc člověka baví. 
Mírná nedokonalost se prostě cení,“ uzavírá 
Rejlek s úsměvem. 

Text Štěpán Vorlíček Foto Jakub Rejlek

Dost možná jde 
o nejkrásnější model 

značky, vzpomíná 
novinář Jakub Rejlek

Pod kapotou se 
ukrývá, trochu 
překvapivě, 
zavazadelník. 

Vzadu najdete 
motor, který sice 
nemá sportovní 
parametry, ale 
i tak nabídne 
zábavnou jízdu. 

Jakub Rejlek se vydal 
na výlet za unikátními 
kousky v muzeu 
Volkswagen Classic. 
Postupně vám je 
představíme i v magazínu. 
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Akrapovič
Výfuky, které 
dobyly svět
Když se řekne Igor Akrapovič, zrychlí se vašemu 
motoristickému srdci tep? Pokud ve vás dřímají 
nějaké ty sportovně laděné geny, asi vás tato 
legenda chladnými nenechá.

Kdybychom řekli, že Akrapovič je 
jednoduše výrobcem sportovních 
výfuků, bylo by to poněkud 
nespravedlivé. Nejenže tato 
slovinská firma vyvíjí světovou 
špičku mezi automobilovými 
a motocyklovými výfuky. Co je ještě 
úchvatnější, je dominance, s níž 
tomuto odvětví vládne. Množství 
cen jako Red Dot Design, vítězství 
na Dakaru, v MotoGP, Le Mans 
nebo v šampionátu vytrvalostních 
závodů WEC mluví za vše. Jak 
nabrat ty nejlepší zkušenosti? Praxí. 
A tu nejlepší v oboru člověk získá 
na závodních tratích. Výfuky při 
závodech dostávají pěkně zabrat, 
rozpalují se a mnohdy se prostě 
roztaví. K tomu musejí splňovat 
záludné limity a omezení daná 
pravidly jednotlivých soutěží. Igor 
Akrapovič však tohle všechno 
dlouhodobě zvládá.

Na začátku byl štír
Akrapovič vyrábí výfukové 
systémy na většinu současné 
automobilové a motocyklové 
produkce, k tomu svými výrobky 
zásobuje několik závodních 
týmů jedné i dvou stop. Začátky 
byly však, jak to bývá, skromné. 
Konkrétně v dílně o 450 metrech 
čtverečních. Mladý Slovinec začal 
svou krátkou závodní kariéru v roce 
1977 na dvoutaktních motorkách 
250 GP, později přesedlal na litrové 
čtyřtaktní stroje otevřené třídy F1, 
poslední štaci v letech 1988–1989 
jezdil ve třídě Superbike. V roce 
1991 založil dílnu Skorpion, v níž 
se s šestičlenným týmem pustil 
do výroby vlastních výfuků – 
kvalitní západní produkce byla 
tehdy příliš drahá a to, co se 
vyrábělo ve východním bloku, 
postrádalo kvalitu. Podle 
Akrapoviče byla prvotní motivací 
nespokojenost s kvalitou výfuků 
dostupných veřejnosti v porovnání 
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s tím, na co dosáhly závodní týmy. 
Tehdejší svařované výfuky měly prý 
příliš tlusté stěny, na druhé straně 
bylo pro běžného smrtelníka téměř 
nemožné dostat se k závodním 
systémům. Takže navrhl svůj 
vlastní výfukový systém, který 
vysokým nárokům vyhovoval. Ocel 
nahradily materiály jako karbon 
a plast. V roce 1993 v Německu 
testovala jeho výfuky Kawasaki 
a o rok později se Akrapovičovy 
systémy prvně objevily v závodech 
superbiků a vsadily na ně i stáje 
Yamaha, Suzuki, Honda a Ducati.

Evropa, USA i Japonsko
V roce 1996 dostal oficiální 
schválení první Akrapovičův 
tlumič. Německý TÜV ho testoval 

na sedmnácti různých motocyklech, 
než štempl vydal. V roce 1997 se 
Skorpion přejmenoval na Akrapovič 
a prodeje se začínaly zvedat. Firma 
díky svým závodním zkušenostem 
představila první plně titanový 
výfuk pro veřejnost. Koncem 
tisíciletí už má jméno Akrapovič 
ve světě zvuk a objednávky se jen 
hrnou, především z Německa, kde 
každý rok stoupají o sedmdesát 
procent. Malá dílna už ale nestačí 
a firma se ze 450metrové plochy 
stěhuje do haly o rozloze tří tisíc 
metrů čtverečních ve městě 
Ivančna Gorica (do roku 2010 
se pak výrobní plocha víc než 
zečtyřnásobila). S větší plochou 
si Akrapovič mohl pořídit i vlastní 
provoz na výrobu trubek, díky 

čemuž odpadla nutnost spoléhat 
se na externí dodavatele. Získal 
tak zase o kus větší kontrolu nad 
kvalitou. Tou dobou už s jeho 
výfuky jezdily všechny japonské 
týmy v šampionátu superbiků. 
V roce 2002 pak výrobce vstupuje 
také do třídy MotoGP, v níž 
se spolčuje se stájemi Honda, 
Kawasaki a Aprilia.

Cesta k autům
Rozsáhlé zkušenosti přinášejí 
v roce 2004 první kontakt 
s automobilovým průmyslem 
a později v roce 2007 přihrávají 
možnost dodávat výfukové 
systémy pro jednu z předních 
stájí formule 1. V témže roce 
společnost změnila logo. V roce 

2005 firma přišla s hexagonálním 
tlumičem, který je od té doby pro 
Akrapoviče charakteristický. Dalším 
úspěchem v nové oblasti bylo 
vítězství ve vytrvalostním závodu 
v prestižní čtyřiadvacetihodinovce 
na Nürburgringu v roce 2008. Bylo 
to významné potvrzení kvality – 
dlouhé hodiny velice intenzivní 
zátěže na vozu Porsche 997 RSR 
týmu Manthey-Racing. Ten si 
vítězství zopakoval i o rok později, 
Akrapovič k němu postupně přidal 
dalších jedenáct triumfů včetně 
prvenství v německém Porsche 
Sports Cupu. Výfuky Akrapovič 
si motoristický sport doslova 
podmanily, v roce 2015 získaly 
stroje s nimi už stý titul a loni 
sto čtyřicátý. Firma spolupracuje 

s dlouhou řadou předních týmů 
napříč odvětvími – je oficiálním 
partnerem Audi Sport, od roku 
2009 dodává své systémy pro 
Audi LMP, od roku 2012 pro Audi 
R18 a A5 DTM. V roce 2014 jsme 
její výfuky mohli vidět i v Rallye 
Dakar.

A pokud byste chtěli svému 
Volkswagenu udělat dobře, 
vyšperkovat jeho zvukový projev 
a z jeho motoru vydolovat nějakého 
toho koníka navíc, výfuk Akrapovič 
si můžete pořídit jako volitelnou 
výbavu ke Golfu GTI, GTD, Golfu R, 
Tiguanu R a T-Rocu R. A pokud 
už o tyhle sportovní modely máte 
zájem, legendární zvuk a přidaný 
výkon díky značce Akrapovič by 
vám neměl chybět.

Začalo to u motorek, 
ale tím to zdaleka 
neskončilo

Synonymum 
sporťáků. Na autech 
se začaly výfuky 
Akrapovič objevovat 
cca před deseti lety. 

Není pro každého, ale 
pokud máte sportovní 

srdce, můžete si ho 
pořídit jako příplatkovou 

výbavu i u nás.
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1 400 kilometrů 
mexickou pouští 
Závod Baja 1 000 je už víc než půl století výzvou automobilových závodníků, 
kteří si libují v extrémních terénech. Lesy ostnatých kaktusů, kamenitá koryta 
vyschlých řek a zrádné písečné duny vozy důkladně prověří. Poprvé v historii 
ho letos dokončil elektromobil.
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Odvážlivcem, který se této výzvy 
na letošní Baja 1 000 nezalekl, byl 
Tanner Foust. Závodník a ambasador 
značky Volkswagen vyrazil na trať 
měřící 1 800 km (1 400 km vede 
terénem) za volantem elektrického 
SUV ID.4. Když automobil 
představoval, vysvětloval, že 
cílem bylo ukázat, že elektromobil 
dokáže zvládnout i ty nejnáročnější 
a nejdrsnější podmínky na naší 
planetě. „Jestli si ID.4 poradí 
s tímhle terénem, můžete si být 
jisti, že vás na silnici nezklame,“ 
prohlásil. Aby test co nejvíce 
vypovídal o odolnosti sériových 
modelů, objednal Volkswagen 
u specialistů z Rhys Millen Racing 
jen ty nejnutnější úpravy. Baterie, 
elektromotor, řídicí jednotka 
zůstaly standardní. ID.4 pouze 
dostal silnější tlumiče, ochranu 
podvozku a baterií a 18palcová kola 
Yokohama Geolandar. V interiéru 
přibyla ochranná klec, závodní 
sedačka a čidla monitorující stav 
baterií a pohonného systému. Pak 
už zbývalo jen počkat na mávnutí 
startovacího praporku a první 
elektromobil v historii mohl vyrazit 
na souboj s vyprahlou mexickou 
krajinou. 

Na tomto místě by asi bylo 
záhodno připomenout, že 
od týmu Volkswagenu nebyla 
účast na Baja 1 000 žádným 
vypočítavým PR cvičením. Foust 
sice před závodem absolvoval 
přípravné a testovací jízdy, ale žádný 
elektromobil ještě takto náročný 
závod nejel a nedalo se předvídat, jak 
si v extrémních podmínkách povede. 
„Nepochyboval jsem, že pohonná 
jednotka má dostatek síly na to, 
aby si poradila s terénem. Otázka 
byla, jestli se vůz vyrovná s horkem, 
vibracemi a extrémní zátěží,“ 
popisoval své obavy Foust. „Ukázalo 
se, že s ničím nebyl problém,“ dodal. 

Vůz svými vlastnostmi a odolností 
opravdu překonal i nejoptimističtější 
předpoklady jak Tannera Fousta, tak 
spolujezdce a mechanika Aldricha 
To i novinářky a zkušené offroad 
jezdkyně Emme Hallové, která 
odřídila dvě etapy. Nejpříjemnějším 
překvapením pro všechny bylo, jak 
dobře se elektromobil v těžkém 
terénu choval. Většinu trasy 
absolvoval v nastavení „B“, kdy 
motor po uvolnění akcelerátoru 
sám brzdí a zároveň regeneruje 
energii. Foust se po závodě svěřil, 
že si ovládání vozu tímto způsobem 
doslova zamiloval, a jakmile si na něj 
zvykl, přestal de facto používat 
brzdový pedál. Za celý týden ho 
údajně sešlápl jen asi dvanáctkrát. 
To se podepsalo na minimálním 
opotřebení brzdného systému, 
pneumatik i na úspoře energie 
a na každé z pěti etap závodu vždy 
ID.4 dojel bez problémů do depa 
k dobíjecí stanici. Přestože má ID.4 
náhon jen na zadní nápravu, jel díky 
softwaru, který v reálném čase řídí 
rozvod energie na jednotlivá kola, 
i nejtěžším terénu naprosto jistě. 
Okamžitý silný krouticí moment 
elektromotoru si poradil s náročnými 
výstupy, aniž by se před nimi 
musel řidič rozjíždět a pečlivě volit 
rychlostní stupně. 

Jednoho z nejzkušenějších 
offroad pilotů na světě nedokáže 
jen tak něco překvapit. Přesto v cíli 
nešetřil komplimenty. „Nevěřil 
jsem, že dojedu s přesvědčením, 
že elektromobil překoná 
ve spolehlivosti jakýkoliv vůz se 
spalovacím motorem, který jsem kdy 
řídil,“ prohlásil. „Že si zamiluji systém 
řízení síly motoru, eliminaci prokluzu 
a hlavně regenerativní brzdění. Je 
to pro mě revoluce ve stylu řízení 
offroadů a nemůžu se dočkat, až ho 
budu moct dál studovat na dalších 
expedicích.“ A aby těch nových 
zážitků nebylo málo, odnesl si 
sedminásobný veterán Baja 1 000 
z jízdy za volantem ID.4 ještě 
jeden. Nejenže poprvé dokončil 
jízdu mexickou pouští bez jediné 
mechanické závady, ale nemusel 
dokonce ani měnit pneumatiku.

ID.4 zvládlo 
pouštní maraton 
jen s minimálními 
úpravami

Zkušený jezdec 
nakonec obsadil až 
61. místo. Obstát 
v těžkých podmínkách 
byl pro něj však ten 
největší úspěch. 

Do závodu se přihlásilo 
90 závodníků a jen 64 ho 
dokončilo. Tanner Foust 

byl jeden z nich.

V interiéru přibyla 
ochranná klec, vůz dostal 
lepší tlumiče a ochranu 
podvozku. Baterie 
a elektromotor však 
zůstaly stejné jako 
v sériově vyráběné verzi.
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Kráva, kam  
se podíváš
Pivovar, hotel,  
farma…
Radovan Sochor vede pivovar Zlatá 
kráva s přidruženým Pivním hotelem, 
lázněmi a restaurací nebo pomáhá otci 
s chovem krav. A taky řídí Volkswagen 
Transporter. Seznamte se.

V Nepomuku nedaleko od Plzně najdete 
místo, které je v mnoha směrech 
unikátní. Jde o Pivní hotel Zlatá kráva, 
který má pípu v každém pokoji. Pod 
názvem Zlatá kráva se schovává i celý 
pivovar, pivní lázně, wellness nebo 
malá šalanda s výběrem nejrůznějších 
piv. Gastronomicko-zážitkový koncept 
kompletně prodchnutý tematikou 
piva má na svědomí místní živnostník 
Radovan Sochor. Projekt, který 
vybudoval se svým otcem, je však ještě 
rozsáhlejší. „Táta v roce 1995 založil 
první Švejk restaurant, z čehož se stala 
vůbec první gastrofranšíza v Čechách. 
Chvíli poté dělal v bankovnictví, 
a když s ním skončil, začali jsme tady 
budovat farmu,“ vysvětluje Radovan. 
„No a v posledních letech jsem to tady 
přebral já a dáváme tomu celému nový 
nádech,“ vypráví s úsměvem a dodává, 
že jedním z hlavních rysů má být 
soběstačnost. Napříč všemi provozy tak 
podnikatel hledá smysluplné synergie, 

aby celé jejich hospodaření fungovalo 
v rámci principů cirkulární ekonomiky. 

Od krav až k pivovaru
„Celé to vlastně začíná u nás na farmě. 
Naše hospodářství je ekologické, 
vybudovali jsme tu třeba obrovské 
hnojiště, které využíváme pro všechna 
naše pole. Z farmy dodáváme maso 
do restaurací a stejně tak do nich 
dodáváme naše pivo. Z pivovaru se 
nám zpátky vrací mláto, kterým krmíme 
naše býky, a zbytky zase využijeme pro 
krmení drůbeže,“ vysvětluje Radovan. 
„Vše je to ještě podpořené pivními 
lázněmi, kde využíváme zbytky z výroby 
piva,“ vypráví. Zlatá kráva stají ale 
v první řadě na pivě. Město Nepomuk, 
jak už je v Čechách dobrým zvykem, 
dlouho vlastnilo tradici vaření piva, 
ta však začátkem 20. století skončila 
a navázalo se na ni až o sto let později. 
Bývalý areál pivovaru stál právě 
v místech za restaurací Švejk, a tak 

Aktuální vítěz ankety 
Živnostník roku pro 

Plzeňský kraj toho zvládá 
opravdu hodně. Podle těchto krav se 

jmenuje pivovar 
i hotel, který je 
na gastrozážitkový 
víkend jako stvořený
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ho Sochorovi koupili, zrekonstruovali 
a v roce 2018 mu vdechli nový život. 
A to i co se týká klíčového personálu. 
„Naše sládková Žaneta Petružálková je 
úplný pankáč, ale její táta je jeden z těch 
nejlepších sládků na ležáky v Čechách. 
K jeho zkušenostem tak přinesla 
něco nového a teď tu s ní díky tomu 
děláme i různé extravagantní kousky,“ 
pokračuje Radovan. Aktuálně tak třeba 
pro Plzeňský Prazdroj v rámci Volby 
sládků uvařili tmavé pivo, tzv. stout, 
s příchutí chilli a čokolády, který se 
jmenuje Ty krávo!. Nebojí se zde ale 
ani pracovat se sezonními surovinami, 
uvařili už tady třeba svrchně kvašenou 
IPU s nádechem tropického ovoce, 
pšeničné pivo s borůvkami z českého 
lesa nebo speciály zrající ve vinných 
sudech. Základem jsou ale pořád ležáky, 
které jsou k dispozici také v Pivním 
hotelu. Hosté si tak klidně mohou 
v pokoji načepovat půllitr a s pivem 
zamířit o pár pater níž do lázní či sauny. 

Případně si jen pochutnat na skvělém 
jídle ve vedlejší restauraci Švejk, kterou 
rodina Sochorových zásobuje masem 
z vlastního chovu. 

Rodinný podnik s přesahem
Farma, kterou spravuje především 
Radovanův otec, se nachází 
v nedalekém Železném Újezdu. 
Na tamních 200 hektarech luk se 
pase zhruba dvě stě krav především 
plemen aberdeen angus nebo galloway, 
právě ty jsou na chov pro maso jedny 
z nejvhodnějších. „Celé to vychází 
z generace našich rodičů, táta tady už 
v 90. letech začínal v JZD,“ vzpomíná 
Radovan. Postupně tak v průběhu 
posledních zhruba dvaceti let farma 
narůstala a dnes už dodává do vlastních 
restaurací Švejk v Nepomuku a v Plzni 
nebo také do nově otevřeného pivního 
bistra Bandaska. Jen u chovu ale 
Sochorovi zůstávat nechtějí. „Cesta bio, 
kterou jsme si vybrali, nám neumožňuje 

několikanásobně zvýšit výnosy polí, což 
u hospodářství založeného na chovu 
krav není tak drastické jako u rostlinné 
výroby. Právě do ní se ale zrovna 
pouštíme,“ prozrazuje Radovan své 
plány. Výhledově by tu chtěli také 
pěstovat chmel, z něhož by posléze 
zásobovali vlastní pivovar. Tím by 
doplnili další díl do cirkulární skládačky 
tohoto rozvětveného gastronomického 
podniku. 

„Máme čtyři restaurace, food 
truck Pojízdná kráva, děláme přes 
200 cateringových akcí za rok, 
provozujeme dva hotely a celé to 
zásobíme. Nejsem si vědom, že by to 
někdo další u nás dělal v podobném 
měřítku,“ vyzdvihuje Radovan. 
A váží si třeba i toho, že své poslední 
gastroprojekty dal dohromady 
i v náročné době pandemie, která 
jeho oboru obzvlášť nepřála. Krom 
dokončení Pivního hotelu s pivovarem 
totiž také otevřeli nové bistro zvané 

Bandaska v Plzni. „Nebylo jednoduché 
to utáhnout hlavně finančně,“ říká. Ale 
povedlo se a díky tomu návštěvníci 
Zlaté krávy nebo dalších Sochorových 
podniků mohou dostat pivo i maso, 
které se u nich zpracovává od úplných 
začátků až po finální produkt. 

Asi právě tyto snahy pak ocenila 
i regionální porota soutěže Živnostník 
roku. Letos na podzim totiž Radovan 
Sochor vyhrál regionální kolo 
v Plzeňském kraji, ačkoliv to sám nijak 
nečekal a přihlásil se spíš na popud 
svého okolí. „Je to pro nás motivace 
a vzpruha pokračovat v tom, co děláme, 
a jít naší cestou dál. I tohle nám 
ukazuje, že ta cesta je asi správná,“ 
uzavírá. 

Text Alan Pesile Foto Josef Dvořáček

Pomáhá tu i Téčko
Hrdinou Zlaté krávy je krom 
personálu i jeden Volkswagen 
Transporter. „Je to krásné auto, 
které dokážu plně využít. Můžu 
v něm jezdit s rodinou, vozit 
sládky a celý pivovarský tým 
po hospodách a posloužil i jako 
obrovský dělník, když jsme stavěli 
pivovar. Tohle auto mě vystihuje, 
lítám v něm od rána do večera, 
a nikdy mě nezklamalo,“ doceňuje 
praktický vůz Radovan Sochor.

I díky tomuhle autu 
pivovar s hotelem dnes 
stojí. Radovan v něm 
odtahal doslova tuny 
stavebního materiálu.

Zlatá kráva láká na pípu 
v pokoji nebo lázně, ale 
i na širokou paletu všech 
pivních stylů.

Nepomucký restaurant 
Švejk servíruje mimo jiné 
steaky z vlastních býků 
plemene aberdeen angus 
a galloway.

Od pastvy až 
do pivovaru a zpátky.  

Jedinečný přístup 
ke gastru a pivu
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Gastrovýlety  
Cesta za burgerem
Už dávno je nenajdete jen ve velkých městech. Lukáš Hejlík pár 
míst se skvělými burgery našel i při cestách po republice s novým 
Golfem Alltrack. A zastávka v nich za to opravdu stojí. 
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Burgrárny před pandemií 
rostly jak houby po dešti. 
A naštěstí pár skvělých 
najdete v celém Česku

Jak se na cestách nejen 
za burgery osvědčil 
nový Golf Alltrack?
Na to, čím si získal 
Lukáše i jeho rodinu, 
i na pár tipů na výlety 
na Berounsku, se 
podívejte v našem 
posledním videu.

BlackDog
Česká 140, Beroun 

Eva a Scott Van Wagenen kdysi začali dělat 
burgery ve stánku u berounského nádraží. 
Jen nebyly z lančmítu se zelím a za dvacku. 
Bojovali, ale rozjelo se to. Přestěhovali 
se do Cantiny, blíž k náměstí, a bojovali 
podruhé. Rozjelo se to ještě víc. Teď mají 
krásnou velkou restauraci a vlastní brand 
piva a vína. Šéfkuchaře Martina Rákosníka 
baví barbecue, ale hitem zůstává Smradlavý 
Francouz nebo Cheeseburger, kdy se 
do bramborové bulky dává k masu gouda, 
salát, rajče, červená cibule, bylinková 
majonéza a kečup. Jejich udírna provoní 
dvakrát týdně celý Beroun. Když dostanete 
ohrádku štěstí, tedy Barbecue plate, kde jsou 
kuřecí paličky, vepřová žebra, hovězí brisket, 
konají se hody převeliké. Tohle je k dostání 
i v Praze, kde BlackDog už taky rázně štěká.

Eatmeat
Poštovní 29, Ostrava

Že jste tady dobře, pochopíte už ve chvíli, kdy se z ulice 
díváte do bistra s červenou krávou na černých 
kachličkách a modrým prasetem na bílých. Ty největší 
krásy tady ale pánové dávají na talíř, respektive 
na tácy. Do burgerů tým kolem Michala Španěla 
láduje vyzrálé maso z farmy Klokočov. Hovězí krk je 
mletý v poměru 80 : 20 a burgery si drží perfektní 
šťávu. Párky na hot dogy jsou z raškovického řeznictví 
U Bobra, už to je punc kvality. Od nich berou i pastrami, 
které je na 21 dní uložené do silného láku, pak je 
vařené a dozpracované kouřem. Podobná drbačka 
je s BBQ slaninou, kde se vepřový bůček natřikrát 
udí, jedině tak se z něj dá udělat dokonalá slaninová 
majonéza. A když vám pak doprovodí perfektní hot 
dog a dáte k tomu pivo od HoppyDog, je to ráj. 

Lukášův tip:
Pastrami sandwich

Comic Cone Foodtruck
Kvítková 611, Zlín

Anna Maderová a Michael Mlýnek začínali s pizza 
kornouty, ale celkem rychle přesedlali na barevné 
bulky s trhaným masem. Smash burgery, hranolky 
na sádle, domácí omáčky, vlastní máslové briošky, 
sendviče, ale třeba i asijské speciality nebo poctivé 
dezerty. To všechno jejich strávníci milují a to je také 
přesvědčilo, že tohle je cesta, kterou chtějí se svým 
dvacet let starým Sprinterem jet. První sezonu s ním 
nalítali 15 000 kilometrů, teď ale zakotvili ve Zlíně. 
Anička s Majklem si neustále hrají s recepty a posouvají 
tím sebe i své štamgasty. Inspirují se v zahraničí, ale 
do všeho dávají kus sebe, svoje srdce. A bacha, vařili 
třeba i pro Daniela Radcliffa! Ano, filmového Harryho 
Pottera! Ale věřte, že když jejich komiksový truck 
navštívíte, pozornost budou věnovat i vám.

Lukášův tip: 
Cheeseburger Smash!

Lukášův tip:
Smradlavý Francouz
(hovězí maso, modrý sýr, 
restované houby s česnekem, 
karamelizovaná cibulka, 
salát, rajče, červená cibule, 
bylinková majonéza a kečup 
v bramborové bulce)

Q Burger Bar
Horní náměstí 11, Jablonec nad Nisou 

Tak dlouho jezdil Aleš Kuncl na dobrý 
burger do Prahy, až se rozhodli se ženou 
Danielou a svými přáteli Alenou a Lukášem 
otevřít vlastní podnik. Jeho tým si pohrává 
s recepty z Thajska, Vietnamu, Španělska, 
Itálie či Francie a jejich burgery rozhodně 
nenudí. Všechny ingredience mají dotažené 
do puntíku. Z receptu na slaninovou 
majonézu by vám spadla brada. Důležití 
jsou dodavatelé. Třeba Petr, jehož jméno 
Aleš schválně tají, pěstuje v Česku jedny 
z nejlepších brambor na hranolky. Nebo 
farma, odkud Qéčko bere speciálně namleté 
tučnější hovězí. A pak taky jablonecký pekař, 
který upekl optimální briošku podle Alešovy 
představy až na devátý pokus. Na čepu je 
stabilní Bernard a místní Rezek, rotující pípa 
střídá poklady jako Clock, Volt, Zichovec, 
Matuška nebo Permon. 

Lukášův tip:
Q burger
(aioli, little gem, 
hovězí maso, čedar, 
grilovaná slanina, 
fritovaná cibulka, 
Q kečup)
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Co je důležité 
pro české řidičky?
Tři čtvrtiny z nich si život bez auta doslova neumí představit. A u mladších 
párů jsou to právě ženy, které rozhodují o výběru auta. 

České řidičky s pořízením automobilu 
rozhodně neotálejí. Čtvrtina si svůj 
první vůz koupila už před dvacátými 
narozeninami, ve třiceti letech vlastním 
autem jezdilo téměř 90 % z nich. Nejvíce 
na vlastní vůz spěchají v Karlovarském 
kraji, načas si naopak dávají v Plzeňském 
kraji a Praze. Pro celých 77 % řidiček je 
auto zcela nepostradatelnou součástí 
jejich každodenního života. Představuje 
pro ně především pohodlnou možnost, 
jak s blízkými cestovat za koníčky, 
vzděláním i zážitky, každé třetí ženě 
pak vlastní auto dává pocit svobody. 
Pořízení vozu je však někdy otázkou 
potřeby, například kvůli absenci veřejné 
hromadné dopravy, což potvrzuje i 7 % 
respondentek, které auto označily 
za nutné zlo. 

Jen za hotové? Ne tak docela
Přibližně každá pátá žena svůj první 
vůz získala darem, o něco větší počet 
pak svůj první vůz pořídil za pomoci 
finančních společností. Zbytek využil 
stále nejpopulárnější, ale postupně 
ustupující nákup za hotové. V případě, 
že by auto pořizovaly dnes, by ale 
nemalá část z nich volila jinak. „Ještě 
před lety bylo financování automobilu 
pomocí operativního leasingu spíše 
raritou, zájem o něj ale nejen v České 
republice postupně roste. Zatímco 
svůj první automobil takto financovalo 
6 % žen, nyní by tak učinilo více než 
dvakrát tolik řidiček,“ říká Vratislav 
Strašil, jednatel společnosti Volkswagen 
Financial Services, a dodává: „Ilustruje 
to trend postupného přechodu 
od potřeby automobil vlastnit k tomu 

ho užívat. Česká republika tak pomalu 
dohání západní trendy, kdy se na trzích 
jako Německo nebo Nizozemsko 
operativní leasing pomalu stává 
dominantním finančním produktem.“ 
Při výběru financování by se zaměřily 
na produkt nabízející nízkou měsíční 
splátku (41 %) a nízkou nebo nulovou 
akontaci (29 %). Pověst Češek jakožto 
cenově orientovaných zákaznic pak 
potvrzuje i žebříček nejdůležitějších 
faktorů rozhodujících o výběru 
konkrétního vozu, kterému kraluje 
cena (94 %), provozní náklady (92 %) 
a spotřeba paliva (90 %). Nejméně 
řidičkám naopak záleží na barvě (46 %), 
doplňkové výbavě v podobě jízdních 
asistentů nebo vyhřívání sedadel (49 %) 
a šíři servisní sítě (56 %). 

Kdo rozhoduje o nákupu? 
Zcela vyrovnaná je pak situace v případě 
finálního rozhodování o tom, jaké auto 
domácnost pořídí – ve 21 % rodin má 
poslední slovo partnerka, ve stejném 
počtu případů muž a ve zbytku 
domácností jde o společné rozhodnutí. 
Výrazné jsou rozdíly mezi věkovými 
kategoriemi – zatímco v domácnostech 
do 26 let mají daleko častěji poslední 
slovo ženy (28 % vs. 22 %), s rostoucím 
věkem se poměr obrací ve prospěch 
mužů (22 % vs. 33 %). Ženy častěji 
rozhodují o barvě, velikosti kufru nebo 
počtu sedadel, kdežto jejich partneři 
ve větší míře volí typ pohonu nebo 
konkrétní položky výbavy. 

Poznámka k metodice 

Výzkum proběhl v létě letošního roku na reprezentativním 

vzorku 500 českých řidiček. Výzkum proběhl prostřednic-

tvím nástroje Instant Research.

Pořiďte si nový vůz na úvěr nebo operativní leasing a získejte povinné ručení 
za 1 Kč měsíčně po celou dobu financování. Nabídka platí při financování 
libovolného vozu Volkswagen kromě modelu Passat.

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

Nový vůz
Volkswagen
s povinným ručením za 1 Kč měsíčně

Povinné ručení 
za 1 Kč měsíčně

Více informací získáte na stránkách www.vwfs.cz nebo u autorizovaného dealera Volkswagen
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Máme pro vás novinku!
Vše si můžete koupit 

na eshop.volkswagen.cz

Plyšáci
Padnou do ruky jak ulití a umí sedět 
díky speciální výplni.

Plyšový autobus
Lze ho použít jako polštář 
nebo šíjový váleček.

Dětské triko  
Je ze stoprocentní  
bavlny a ve velikostech 
od 104/110 až po 152/158.

Kšiltovka GTI 
Pro děti od 9 do 14 let 

a obvody hlavy 52 až 56 cm. 

Odrážedla
Vhodné pro děti od 3 let, 
variantu Junior zvládnou 

i menší. 

Volkswagen lze milovat v jakémkoliv věku. 
Vybírejte z nabídky skvělých produktů pro děti. 
Určitě vykouzlíte úsměvy a rozzářené oči.

Omrkněte e-shop!
Příslušenství 
a merch nově 
koupíte i online 
na pár kliků.
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Vzpomínka
na Mathildu
Pomoc není otázkou peněz, ale srdce. To vždy 
tvrdila česká šlechtična Mathilda Nostitzová, 
která letos v létě zesnula, ale jejíž odkaz žije 
dál v nadačním fondu Mathilda. 

Ten i nadále pomáhá 
osobám s těžkým zrakovým 
postižením a i my 
ve Volkswagenu jsme rádi, že 
můžeme být u toho. Je to pro 
nás už tradice, stejně jako 
pro samotnou organizaci, 
které každoročně pomáháme 
s produkcí charitativního 
kalendáře, v němž se objevují 
slavné české osobnosti 
ve společnosti vodicích psů. 
Výtěžek z jeho prodeje pak 
jde na podporu fondu, a to 
především na jeho stěžejní 
činnost, tedy výchovu 
vodicích psů. Jejich výcvik 
je totiž velmi nákladná 
záležitost a zakoupením 
jednoho kalendáře přispějete 
zhruba na týden takového 
výcviku, který obvykle trvá 
6 až 9 měsíců. 

Nadační fond dostal 
jméno podle své patronky 
a zakladatelky Mathildy 
Nostitzové a jeho nosnou 
myšlenkou je propojování 
těch, kteří pomoc potřebují, 
s těmi, kteří pomáhat chtějí, 
a s těmi, kteří vědí, jak 
na to. Organizace vznikla 
v roce 2010 a vychází 
z dlouhodobější podpory 
hraběnky Nostitzové 
slabozrakým – už v 90. letech 
se svými přáteli pořádala 
koncerty, kde vystupoval 
vždy jeden nevidomý 
hudebník z Česka a jeden ze 
zahraničí. Vše poté přerostlo 
v založení nadačního fondu, 
který dodnes úspěšně 
funguje a pomáhá těm 
nejpotřebnějším. Jsme 
hrdí na to, že i my můžeme 
přiložit svou ruku k dílu. 
Podpořte NF Mathilda i vy 
zakoupením kalendáře  
na rok 2022.

Podpořte je taky!
Koupí kalendáře 
přispějete 
na výcvik vodicích 
psů.
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Na konci šedesátých let už Fittipaldi 
závodil v Evropě, byť tehdy ještě 
sbíral zkušenosti pro následující 
léta ve formuli 1. I tak si ale občas 
zaskočil do rodné Brazílie, jednak 
aby se vyhnul studené kontinentální 
zimě, ale taky aby v období mimo 
sezonu vyzkoušel nějaké další 
závody. V listopadu 1969 se právě 
chystal na dálkový závod Tisíc mil 
v Guanabaře, na rozdíl od závodních 
prototypů si však pozdější legenda 
vybrala něco opravdu netypického, 

a to Volkswagen Brouk. Jen ho 
samozřejmě bylo třeba trochu 
upravit. Aby se vyrovnali závodním 
speciálům, napadlo Fittipaldiho 
a jeho konstruktéry vybavit maličký 
vůz dvěma motory, které společně 
poskytly výkon 410 koní. Hmotnost 
díky speciální karoserii stáhli 
na necelých 500 kilogramů, dovnitř 
krom svého dvoumotorového 
systému vložili také pětistupňovou 
převodovku z Porsche 550 Spyder, 
které poskytlo i brzdy, odpružení 

a řízení. A z auta toho nakonec moc 
nezůstalo, v podstatě jen základní 
platforma, zato na okruhu se z něj 
stala bestie. 

Během prvních pár kol se totiž 
Fittipaldi držel na třetím místě a až 
za ním kroužily takové kousky jako 
Lola-Chevrolet R70 nebo legendární 
Ford GT40. Nicméně zhruba 
po půlhodině závodu to převodovka 
nevydržela a auto vypovědělo službu. 
I tak ale jeho život ještě nekončil. 
Než ho po závodě konstruktéři 
rozebrali, údajně se Fittipaldimu 
ozvali inženýři z tehdejšího 
Volkswagenu, protože nechápali, jak 
mohl s – byť upraveným – Broukem 
konkurovat závodním speciálům. 
Pravděpodobně to dohnali razantním 
snížením hmotnosti, ale legenda 
praví, že technici nakonec dorazili, 
ale ani po prozkoumání vozu jeho 
rychlosti a výkonu stále nemohli 
uvěřit.

Emerson Fittipaldi. Známý je hlavně kvůli svým úspěchům v F1 
a později v IndyCar. Ještě před dobou jeho největší slávy se však 
spolupodílel jako konstruktér na jednom speciálním Volkswagenu.

Dva motory 
a jeden Brouk.  
I to má 
na svědomí 
Fittipaldi

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.   
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