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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.

Nový Amarok  
s ohromujícím 
designem

Amarok vstoupí letos na globální trhy s mnoha 
novými prvky. Mezi ně patří v tomto segmentu 
poprvé použité komfortní funkce a asistenční 
systémy, které usnadní řidičům každodenní 
provoz. Postupně odhalovaný Amarok je nově 
vyvinutým modelem, který díky vyšší světlé 
výšce nabídne ještě lepší terénní vlastnosti 
než předchůdce. Nový pick-up bude mít pod 
kapotou výkonné motory V6 TDI. Exteriér 
dostane sportovní styl. Vylepšen byl i prémiový 
charakter interiéru. V segmentu pick-up B 
posouvá Amarok svým komfortem, konceptem 

ovládání, konektivitou a atmosférou interiéru 
laťku výrazně vzhůru. „Expresivní design 
přídě je umocněn charakteristickým výrazem 
Amaroku. Ten obdržela také záď s velkým 
nápisem, jímž Amarok dává s oprávněnou 
hrdostí najevo svou identitu,“ říká Jakub 
Šebesta, ředitel značky Volkswagen Užitkové 
vozy. Samozřejmě i na korbu nového modelu 
bude možné uložit mezi podběhy zadních kol 
jednu europaletu napříč. A postaráno je také 
o řádné zajištění nákladu.

Seznamte se s novým Amarokem. Elektrická ofenziva 
značky pokračuje i v Česku. A naše vozy nadále patří k těm 
nejbezpečnějším na trhu. 

Evropské cíle emisí CO2 
plníme už teď
Značka Volkswagen osobní vozy překonala 
ambiciózní evropské cíle ohledně flotilových 
emisí pro rok 2021 a vyprodukovala 
o 5,5 milionu gramů méně CO2, než 
vyžaduje legislativa. Flotila nových osobních 
vozů Volkswagen dosáhla průměrných 
emisí 113 g/km, legislativou stanovený cíl emisí 
CO2 přitom byl 119 g/km. „Tím, že jsme znovu 
výrazně překonali naše cíle stran emisí CO2, 
ukazujeme, jak rychle a důsledně postupujeme 
v oblasti trvalé udržitelnosti a uskutečňování 
transformace na elektromobilitu,“ říká předseda 
představenstva značky Ralf Brandstätter. 
Volkswagen v uplynulém roce dodal na celém 
světě nejvyšší počet elektrických vozů ve své 
historii. Celkem předal zákazníkům více než 
369 000 vozů s elektrickým pohonem, z toho 
bylo 106 000 plug-in hybridních vozů PHEV.

ID.5 zaujal i v Česku
Elektrickým modelům se daří i v Česku. Svědčí o tom zájem o SUV 
kupé ID.5. Aktuálně evidujeme již téměř 100 objednávek modelu, 
jehož emisně neutrální výroba byla spuštěna na konci ledna 
v německém závodě Cvikov. Revoluční model u zákazníků boduje 
především atraktivním designem, vyspělými technologiemi, luxusní 
výbavou a praktickými vlastnostmi. „Vrcholný model rodiny ID. tak 
potvrzuje, že je ve svém segmentu opravdu výjimečný,“ říká náš 
ředitel Patrik Fejtek. Ceny vozu začínají na cenovce 1 311 900 Kč, 
nejvýkonnější ID.5 GTX lze pořídit již za 1 513 900 Kč. ID.5 si první 
čeští majitelé převezmou již na konci dubna.

5 hvězdiček za bezpečnost
Volkswagen osobní vozy slaví hattrick v testech bezpečnosti Euro 
NCAP. Nejlepší možné hodnocení s pěti hvězdičkami obdržely nové 
modely Volkswagen ID.5, Polo a Taigo. Trojice dosáhla vynikajících 
výsledků především v oblasti ochrany dospělých cestujících. 
Elektromobil ID.5 obdržel v hodnocení 93 procent možných bodů, 
Polo a Taigo dokonce 94 procent. Hodnocení vychází mimo jiné 
z výsledků čelních a bočních nárazových zkoušek včetně testu 
ochrany před poraněním krční páteře při nárazu zezadu. Aktuální 
testy bezpečnosti Euro NCAP přitom úspěšně splnil i užitkový vůz 
Caddy a získal nejvyšší hodnocení s pěti hvězdičkami.
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ID.5
Efektivita s elegancí 
Futuristický design kombinující sílu a mohutnost SUV 
s aerodynamickou grácií vozů kupé. Výkonný elektrický pohon 
a aktualizace na dálku přináší novou éru elektromobility.
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Interiér ID.5 je navržený 
ve stylu open space, 
abyste kolem sebe vždy 
měli dostatek místa

Volnost pohybu 
a závan budoucnosti
Velký a chytře navržený interiér překypuje 
prostorem. Karoserie kupé znamená svažující 
se linii střechy, tady však mají dostatek místa 
nad hlavou i cestující na zadních sedadlech, 
pouze o dvanáct milimetrů méně než 
v modelu ID.4. Díky rozvoru 2 766 milimetrů 
nabízí ID.5 podobný prostor jako o třídu větší 
vozy SUV. Objemný zavazadelník o velikosti až 
549 litrů i při plném obsazení přináší dostatek 
místa pro veškerou výbavu. Všechny materiály 
a čalounění dodávají interiéru prémiový 
vzhled, který podtrhují loga ID v horní části 
top sportovních sedadel dodávaných na přání. 
A nádech budoucnosti přinášejí moderní 
přístrojová deska s novým konceptem 
ovládání, multimediálním systémem se 
špičkovým rozlišením nebo head-up displej 
s rozšířenou realitou.
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K dispozici je inteligentní 
nabíjení v určitém 
časovém pásmu, například 
při nočním tarifu

Elektrizující zážitek
Efektivitě ID.5 je podřízen každý detail. 
Špičková aerodynamika a velká kapacita 
akumulátoru znamenají dlouhý dojezd. 
Inteligentní řízení pak podřídí nabíjení všem 
nárokům všedních dnů. Dobíjí se přesně 
v čas, kdy to je praktické nebo výhodné. 
Pohodlně lze nabíjet doma pomocí nabíječky 
ID.Charger s nabíjecím výkonem až 11 kW – 
to je osmkrát rychlejší než z běžné zásuvky. 
Při výkonu 7,2 kW se baterie nabije přes 
noc, s výkonem 11 kW stačí k doplnění 
energie něco málo přes šest hodin. Na 
cestách u čerpacích stanic a na dálnicích 
pak přijdou ke slovu rychlé nabíjecí stanice 
s možností nabíjení stejnosměrným proudem. 
S touto funkcí je už za půlhodinu k dispozici 
dostatečná porce kilometrů na další jízdu.
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Do rychlosti 30 km/h  
je ID.5 pro okolí zvukově 
zřetelný, aby ho snadno 
zaregistrovali chodci

Moderní a ještě 
modernější
Propojení vozu ID.5 s internetem a chytrým 
mobilním telefonem zajistí komfortnější 
cestování. Ale i to je velice pohodlné díky 
systému Travel Assist, který vůz udržuje 
v jízdním pruhu a v nastavené vzdálenosti od 
auta jedoucího vpředu. Zahrnuje také funkci 
prediktivní regulace rychlosti a asistence při 
jízdě v zatáčkách. Nejaktuálnější softwarová 
výbava automobilu je neustále k dispozici 
díky aktualizacím na dálku – Over the Air. 
Stačí potvrdit na displeji a vůz se aktualizuje 
třeba přes noc. Parkovací systém Park 
Assist Plus s funkcí Memory se umí naučit 
zcela individuálnímu parkovacímu manévru. 
Například při zajíždění na parkovací místo 
nebo do garáže. Stačí, když s ID.5 zaparkujete 
pouze jednou samostatně a parkovací manévr 
uložíte do paměti.

Více o modelu ID.5
Jestli vás zajímá 
ještě více detailů 
nebo auto chcete 
prolézt skrz naskrz, 
podívejte se sem.
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We Upgrade. Vítejte v budoucnosti. Automobily už 
jsou doslova naplněné všemi možnými technologiemi. 
Některé z nich si můžete aktivovat na pár kliků.

Chcete vědět víc?
Přečtěte si, co 
všechno služba 
We Upgrade 
zahrnuje.

Software

Navigace
Rádi byste využívali výhody navigace? 
Pak si do svého infotainmentu 
Ready2Discover přidejte služby, díky 
kterým získáte přístup k integrované 
navigaci s mapovými poklady Evropy 
a také k různým bodům zájmu na 
trase. Po aktivaci zůstává navigace 
permanentně k dispozici i bez 
internetového připojení nebo smlouvy 
We Connect. S licencí We Connect Plus 
jsou navíc k dispozici doplňkové online 
funkce – dostáváte informace o měnící 
se dopravní situaci a případném hrozícím 
nebezpečí na trase v reálném čase; 
online výpočet trasy pak nabízí optimální 
a předvídající navigování. Online 
aktualizace map udržuje v pravidelných 
intervalech vaše mapové podklady 
neustále čerstvé.

Ovládání hlasem
Váš vůz vám rozumí. Stačí říct „Ahoj, 
Volkswagen“ a ocitnete se v přirozeném 
rozhovoru s vozidlem a díky tomu také 
s možností ovládat telefon, média a navigaci. 
Když si aktivujete hlasové ovládání 
u infotainmentu Ready2Discover nebo 
Discover Media, můžete slovy ovládat nejen 
samotný infotainment, ale i řadu dalších 
funkcí svého vozu. Díky tomu se můžete plně 
soustředit na řízení a jízdu.

Aplikace v telefonu
Prostřednictvím služby App-Connect se 
vybrané aplikace zobrazují přímo na displeji 
infotainmentu vašeho vozu. Můžete je tak 
pohodlně a bezpečně ovládat a mít vše ve 
svém zorném poli, např. hudbu, zprávy, mapy 
nebo audioknihy. Volkswagen nabízí celkem 
tři rozhraní pro propojení/zrcadlení chytrých 
telefonů s infotainmentem: Apple CarPlay, 
Android Auto a MirrorLink. Pokud to není 
ve výbavě vozidla od počátku k dispozici, 
lze u prvních dvou propojení dodatečně 
aktivovat pomocí služby We Upgrade 
jejich bezdrátové verze (za předpokladu již 
obsažené výbavy systémů Discover Media 
nebo Ready-2-Discover). Z bezpečnostních 
důvodů lze pak během jízdy spouštět pouze 
některé vybrané aplikace (či je ovládat 
s bezpečnostními pauzami).

Adaptivní 
tempomat

Systém udržuje 
konstantní 
nastavenou 
rychlost až 
do rychlosti 
210 km/h. Když 
se přiblížíte k autu 
před sebou, váš 
vůz automaticky 
zpomalí, přičemž 
udržuje předem 
nastavenou 
vzdálenost.

Light Assist: bez 
oslňování

S tímto systémem 
si budete noční 
jízdy užívat 
doslova v jiném 
světle. Light 
Assist využívá 
kameru za čelním 
sklem, pomocí 
níž detekuje 
protijedoucí auta 
i vozy jedoucí 
před vámi 
a automaticky 
přepíná mezi 
tlumenými 
a dálkovými 
světly.

Dynamické 
zobrazování

Uvidíte to, co 
je podstatné. 
Systém díky 
online propojení 
a kameře 
rozpozná značky 
s nejvyšší 
povolenou 
rychlostí, zákazy 
předjíždění a další 
výstražné značky 
a zobrazuje je na 
multifunkčním 
displeji. Máte tak 
přehled o tom, na 
co dávat pozor.

Náladové 
osvětlení

Rozšíření 
základního 
osvětlení interiéru 
umožňuje naladit 
kokpit do různých 
barev. Díky We 
Upgrade tak lze 
vybírat ze širší 
palety barev (až 
30) a nastavení 
stylu osvětlení. 
Chladnější 
nebo teplejší 
barvy, osvětlení 
přizpůsobené 
záři velkoměsta 
nebo potemnělé 
okresce.

Služba se jmenuje We Upgrade 
a v závislosti na modelu 
a zemi umožňuje za použití 
Volkswagen ID prostřednictvím 
služby We Connect dodatečně 
koupit a aktivovat různé služby. 
Lze to provést buď z vozu 
z prostředí infotainmentu, nebo 
na webovém e-shopu služby. 
Kterých funkcí se to týká?

Stačí pár kliků a můžete 
využívat navigaci, 
ovládání hlasem 
nebo adaptivní tempomat

Funkce, které si můžete 
dokoupit v modelu Golf 8 
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Miroslav Bobek
Každé zvíře je zajímavé, 
jakmile o něm něco víte
Ředitel Zoo Praha, kde je Volkswagen od letošního roku jedním 
z hlavních partnerů, má s naší značkou už poměrně dlouhou 
zkušenost. „Když jsem létal přes Frankfurt do Afriky, dával jsem si 
vždycky na letišti curry wurst. Když jsem se dozvěděl, že figuruje 
v katalogu náhradních dílů Volkswagen, věděl jsem, že naše 
partnerství bude přínosné,“ směje se.
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Zvířatům jste se ale pořád 
věnoval v rámci popularizačních 
projektů.
To je pravda. Sice jsem pracoval 
v rozhlase většinu času na 
manažerských pozicích, ale tak 
trochu „bokem“ jsem se věnoval 
zvířatům. Začalo to dinosauřím 
vejcem, na které jsme před 
premiérou Jurského parku sháněli 
peníze, abychom ho mohli koupit 
do sbírek Národního muzea. 
V projektu Via Pontica jsme 
sledovali migraci dravých ptáků 
v Turecku, v Africké odyseji zase 
migraci čápů černých z Čech do 
Afriky. Vyvrcholilo to reality show 
Odhalení, při které jsme živě vysílali 
z pavilonu goril v zoo. 

Tyto aktivity vám tedy daly 
potřebné zkušenosti? 
Když jsem na ředitelský post 
nastupoval, měl jsem výhodu, že 
jsem v rozhlase pracoval s velkými 
rozpočty, s mnoha lidmi, a k tomu 
jsem vzděláním zoolog. Zoo je 
ale ohromně složitý a provázaný 
svět. Jako ředitel musím myslet na 
všechno od odvozu odpadků po 
diplomatická jednání s vrcholnými 
představiteli států. Na celý 
záběr práce ředitele zoo člověka 
nepřipraví asi nic. Ani kdyby na 
místo ředitele přestoupil z jiné 
pozice uvnitř zahrady.

Spisovatel a zoolog Gerald 
Durrell popisoval v knize 
„O mé rodině a jiné zvířeně“, 
že ho nebavila škola, protože 
odmalička věděl, že bude vést 
zoo. Měl jste takto jasno i vy?
Ne že bych odmalička toužil být 
ředitelem velké zoo, ale chtěl jsem 
vždycky dělat něco se zvířaty. 
Pamatuji si třeba, jak jsem si jako 
malý kluk představoval, že jezdím 
na expedice do Afriky. Zvířata 
jsem si samozřejmě nosil i domů, 
i když tedy ne v takovém množství 
jako Gerald Durrell. S ním jsem 
si mimochodem psal a připadalo 
mi fantastické, že světoznámý 
přírodovědec odepisuje na 
dopisy, které mu posílá kluk 
odněkud z Československa. Naše 
zoo spolupracuje s jeho nadací 
Durrell Wildlife Conservation Trust 
dodnes. Když jsme před několika 
dny spustili sbírku na pomoc 
ukrajinským zoo, trust se přidal 
jako první. 

Studoval jste zoologii, pak jste se 
stal novinářem se specializací na 
popularizaci vědy. Je to ideální 
průprava pro vedení zoo?
Mě vždycky zajímal vztah lidí 
a zvířat a zoologii jsem chtěl 
studovat. K práci v rozhlase jsem 
se ale dostal víceméně náhodou, 
a navíc také přes zvířata. Ještě 
než jsem šel na vysokou školu, byl 
jsem v kontaktu s naším předním 
ornitologem Janem Hanzákem. 
Jednou mi volal, že má v archivu 
nahrávky hlasů ptáků a neví, co 
s nimi. Navrhl mi, ať je donesu 
Josefu Kleiblovi do rozhlasové 
redakce pro děti a mládež a ať 
s nimi vymyslíme nějaký pořad pro 
Meteor. Díky tomu, že jsem z těch 
nahrávek opravdu pár pořadů 
sestavil, mi nabídli ještě za studií 
práci v Českém rozhlase. Strávil 
jsem tam dalších 20 let. Paradoxně 
jsem ale nikdy nepracoval pro 
Meteor.

Když jsem před pár dny viděl, že 
organizujete sbírku na podporu 
ukrajinských zoo, uvědomil jsem 
si opět, jakou prestiž a silnou 
pozici ve společnosti pražská zoo 
má. Je v tom pražská zahrada 
výjimečná?
Nechci, aby to znělo vychloubačně, 
ale naše zoo je v tomto ohledu 
vážně výjimečná. Aspoň ve smyslu, 
že když něco řekneme, tak nám 
zpravidla naslouchá velká část 
veřejnosti, politici, ale i ostatní 
zoologické zahrady. Nedokážu 
přesně říct, z čeho tato její pozice 
vychází. V mezinárodním prostředí 
se pražská zoo prosazovala 
od samého začátku, v dobách 
působení ředitele Jiřího Jandy 
jsme dosáhli výjimečných úspěchů 
v odchovech zvířat. Kdy se začal 
hlas zoo prosazovat v české 
společnosti? Tím si nejsem jist. Čím 
jsem si jist, že se Češi vždy snažili 
zoo pomáhat.

Co je vlastně hlavní úlohou zoo? 
V zoo se pojí funkcí mnoho. Patří 
k nim zábava, rekreace, vzdělávání, 
výzkum i ochrana a záchrana 
ohrožených druhů. Musí je zastávat 
všechny. Asi nejobecněji by se 
náš cíl dal shrnout jako budování 
prostředí, které je příjemné jak pro 
lidi, tak pro zvířata. 

Hlavním cílem zoo je 
budovat prostředí 
příjemné jak pro lidi, 
tak pro zvířata
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Je to důvod, proč se v zoo 
neustále něco staví, upravuje 
a rozšiřuje?
Ano. Dobře je to vidět třeba na 
pavilonech slonů. Po založení 
zoo byli ustájeni v objektu, který 
stával na místě, kde dnes bydlí 
lemuři. Byl to tak malý dům, že 
ho Ondřej Sekora ve 40. letech 
parodizoval v ilustraci, na které 
slon svůj pavilon odnáší na zádech. 
Nahradil ho podstatně větší „starý 
sloninec“, který ale opět zastaral 
a místo kterého jsme v roce 2013 
otevřeli nové Údolí slonů, kde mají 
opět nesrovnatelně větší prostor 
a mnohonásobně lepší podmínky.

Je složitější budovat nákladné 
areály pro zvířata, která nejsou 
moc divácky atraktivní?
To je zajímavá oblast, kterou my 
pečlivě sledujeme. Děláme si 
podrobné výzkumy, u kterých zvířat 
lidé tráví nejvíce času a co se jim 
líbí. Obecně se nám nejvíce líbí 
velká a všeobecně známá zvířata 
jako právě sloni, žirafy, kočkovité 
šelmy. Druhou atraktivní skupinu 
tvoří zvířata, která mají některé 
lidské rysy – samozřejmě lidoopi, 
opice, ale třeba také surikaty, 
které se staví na zadní nohy, nebo 
tučňáci, kteří připomínají pána 
oblečeného ve fraku. U ostatních 
zvířat musíme pracovat s nějakým 
příběhem. Vezměte si například 
naše nové Velemlokárium. 
Velemlok určitě není zvíře, nad 

kterým by se člověk rozplýval, jak 
je roztomilý. Když ho ale propojíme 
s románem Karla Čapka, tak může 
vzniknout jeden z nejpopulárnějších 
pavilonů naší zoo.

Takže každé zvíře může být 
zajímavé a populární?
Každé zvíře může být zajímavé, 
jakmile se o něm něco dozvíte, 
a jedním z úkolů zoo je tyto 
poznatky lidem sdělovat. Zároveň 
si ale uvědomujeme, že některá 
zvířata prostě jsou atraktivnější než 
jiná. Třeba naše gorily považujeme 
doslova za jakési velvyslance 
divokých zvířat. Díky jejich 
popularitě získáváme prostředky na 
péči a ochranu dalších živočišných 
druhů, a to nejenom v zoo, ale 
i v jejich přirozeném prostředí. Když 
v Kamerunu podporujeme strážce 
rezervací nebo organizujeme 
projekt Toulavý autobus, tak 
se sice soustředíme především 
na gorily, ale zároveň s nimi 
chráníme spoustu dalších živočichů 
a pomáháme jim. Ať už bojem 
proti pytláctví, nebo proti kácení 
deštného pralesa, kde gorily i tisíce 
dalších zvířat žijí. 

Jak složité je organizovat takový 
projekt?
Na projektu Toulavý autobus je 
dobře vidět, jak velký dosah může 
činnost zoologické zahrady mít. 
Spustili jsme ho s myšlenkou, 
že budeme děti v Kamerunu 
seznamovat s divoce žijícími zvířaty 
v jejich zemi. Budovat v nich 
povědomí, že to nejsou zvířata na 
lov, ale tvorové, kteří si zaslouží 
naši ochranu. Začali jsme tím, že 
jsme uzavřeli smlouvu o využívání 
opuštěné základny v biosférické 
rezervaci Dja ve východním 
Kamerunu. Abychom mohli 
zaměstnávat místní lidi, navázali 
jsme spolupráci s místní neziskovou 

Snažíme se 
pomáhat zvířatům 
i přímo v místech, 
kde přirozeně žijí

Miroslav Bobek 
(*1967)
Český přírodovědec 
a manažer. Vystudoval 
zoologii na Přírodovědecké 
fakultě UK, od roku 1993 
působil v Českém rozhlase. 
Začínal jako redaktor 
a zpravodaj a podílel se 
na řadě přírodovědných 
projektů. Postupně 
pak působil na pozicích 
šéfredaktora stanice Praha, 
zakládal a vedl online 
divizi Českého rozhlasu 
a populárně-naučnou stanici 
Leonardo. Pražskou zoo vede 
od roku 2010, od téhož roku 
působí mj. i v Radě Evropské 
asociace zoologických zahrad 
a akvárií.
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organizací Tropical Forest and 
Rural Development. K tomu jsme 
museli získat dobrozdání místních 
úřadů, prefekta, inspektorů 
místních oblastí, zástupců škol, 
rozjet spolupráci se záchrannou 
stanicí v Méfou, kde působí 
izraelští a britští ochranáři. Dnes 
máme podepsanou smlouvu 
i s kamerunským ministerstvem 
životního prostředí. Vydání 
knihy Gorilí pohádky, která je 
první vázanou knihou napsanou 
v místním dialektu badjoué, zase 
podpořil kamerunský ministr 
kultury. Často i díky podpoře naší 
diplomacie jednáme s nejvyššími 
vládními kruhy. Bylo tomu tak třeba 
na Srí Lance, odkud máme slony, 
nebo v indickém státě Gudžarát, 
odkud jsme do zoo přivezli vzácné 
indické lvy. A samozřejmé je to 
v Mongolsku, kde běží projekt 
návratu koní Převalského. S ním 
jsme začali v roce 2011 a ze všeho 
nejdřív jsme museli vyřešit situaci, 
že místní aerolinie vyřadily z flotily 
letadla Antonov, která zvládala 
přistávat na nezpevněné stepi, a my 
jsme neměli jak koně dopravovat 
na místo reintrodukce.

Jak jste to vyřešili?
Navázali jsme spolupráci 
s Armádou ČR a společně už jsme 
provedli devět transportů koňů 
z naší zoo do mongolských stepí. 

Jaká je budoucnost zoologických 
zahrad? Ubírá se právě tímto 
směrem k přirozenosti, 
k přírodě? 
Vývoj zoo je v různých 
státech různý, ale dá se v něm 
vysledovat několik trendů. 
Jeden z nejzásadnějších je snaha 
chovat méně živočichů a dávat 
jim více životního prostoru v co 
nejpřirozenějším prostředí. 
Dalším trendem je určitá tendence 

zahrady decentralizovat. To 
už probíhá i u nás. Naši koně 
Převalského mají výběh v Dívčích 
hradech, kde zároveň pastvou 
napomáhají obnově původních 
společenstev stepních rostlin. 
V Dolních Počernicích zase vznikne 
velká ohrada pro zubry, kteří už 
v Troji vůbec nebudou. Třetí a asi 
nejvýznamnější trend spočívá 
v rozvoji in-situ projektů, kdy 
zoo chrání zvířata přímo v jejich 
domácím přirozeném prostředí, 
v původním areálu výskytu. Svět 
se rychle mění a je těžké se dívat 
daleko dopředu. Dovedu si ale 
čistě hypoteticky představit, že 
by pražská zoo měla regulérní 
„filiálky“ třeba v Mongolsku, kde 
by návštěvníci mohli sledovat 
divoké koně a zároveň s nimi 
by byly chráněny další desítky 
živočišných druhů, které ve stepi 
žijí. Nebo v Kamerunu, kde by 
fungovala in-site zoo s gorilami 
a faunou deštného pralesa. Žijeme 
v době, kdy každý den mizí ze světa 
nenahraditelné živočišné druhy. 
Moderní zoologické zahrady by se 
měly snažit zastávat roli ochránců 
posledních ostrovů divoké přírody 
a jejich obyvatel. 

Text Jiří Holubec Foto Profimedia

Žijeme v době, kdy 
každý den ze světa  
mizí nenahraditelné 
živočišné druhy
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Nový T-Roc
S omlazenou tváří 
Svěží a vylepšený design vně a především 
uvnitř, pokrokové asistenční systémy a široká 
paleta digitálních služeb. To je oblíbený 
kompaktní crossover T-Roc po čerstvé 
modernizaci. Co od něj můžete čekat?

Vylepšený kabát dostaly všechny tři verze 
modelu, tedy T-Roc, T-Roc R i T-Roc 
Cabriolet. Vylepšení se dočkal také interiér, 
kde vládnou ušlechtilejší materiály, 
nový displej informačního a zábavního 
systému nebo sériově dodávaný digitální 
přístrojový štít Digital Cockpit. Z vyšších 
automobilových tříd si kompaktní SUV 
bere inovativní technologie jako osvětlení 
IQ.LIGHT LED Matrix nebo asistenční 
systémy IQ.Drive, Travel Assist nebo 
tempomat s prediktivní úpravou rychlosti. 
Vše zapadá do strategie automobilky 
zvané Accelerate, která míří k jednomu 
cíli – stát se softwarově orientovaným 
poskytovatelem mobility.

Charismatický a všestranný model sbírá 
celé čtyři roky svého dosavadního života 
úspěchy, a to i přesto, že nemá přímého 
předchůdce a v době svého uvedení byl 
absolutní novinkou. Od jeho uvedení na 
trh v roce 2017 si ho koupilo víc než milion 
zákazníků. Koncem roku 2019 modelovou 
řadu rozšířila sportovní verze T-Roc R a na 
jaře 2020 se představila možnost užívat si 
výhod SUV bez střechy: T-Roc Cabriolet.

T-Roc je jediným 
modelem Volkswagen, 

který je k dispozici 
i jako kabriolet
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Podmanivý i útulný
Modernizace se vnějšího vzhledu dotkla 
decentně. Všimneme si LED světlometů 
a tmavých překrytů zadních svítilen – obojí je 
nově v základní výbavě. Na přání lze mít světelný 
systém IQ.LIGHT LED Matrix, osvětlenou lištu 
na masce chladiče nebo zadní světla s novou 
grafikou a dynamickými blinkry. Přizpůsobit lze 
T-Roc díky pěti novým lakům a řadě zajímavých 
kol z lehké slitiny. Mnohem víc se toho ale událo 
uvnitř. Nová je přístrojová deska s měkčeným 
povrchem, displej infotainmentu je nyní jako 
tablet ve stejné výšce jako přístrojový panel 
za volantem. Větší sériově dodávaný digitální 
panel přístrojů lze na přání rozšířit na verzi 
Digital Cockpit Pro s úhlopříčkou až 10,25 palce. 
Nový je i multifunkční volant či kvalitní látkové 
obložení dveří. Vyšší výbavy Style a R-Line 
mají dveře a loketní opěrku čalouněné ekokůží 
s kontrastními švy. Výbava Style nabízí sedačky 
se středovou částí z mikrofleecu, k výbavě 
R-Line lze nově mít sportovní sedadla vpředu 
a čalounění kůží Nappa.



Nejsilnější 
motorizace jsou  
k dispozici také 
s pohonem všech 
čtyř kol 
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Základ + tři další výbavové stupně
Úprav se dočkalo také rozdělení jednotlivých stupňů výbavy. Vedle 
základní verze nazvané jednoduše T-Roc jsou v celé Evropě k mání 
další linie Life, Style a R-Line. Style v sobě zahrnuje dvoubarevný 
lak, doplňkové chromované prvky, ambientní osvětlení v kokpitu 
nebo komfortní sedačky. Vnější výbava nejvyšší verze R-Line 
se inspiruje u sportovního modelu R – chlubí se sportovním 
designem nárazníků nebo třeba multifunkčním sportovním 
volantem s dotykovým ovládáním. Dále tato verze zahrnuje 
sportovní paket s možností volit jízdní režimy, progresivní řízení 
a sportovní podvozek. Pro stupně Style a R-Line je k dispozici 
designový paket Black Style s černými vizuálními prvky v interiéru 
i exteriéru, které dodávají ještě sportovnější nádech.

SUV s výhledem 
Potěšení z jízdy, svoboda, radost ze života. Věci, které 
máme spojené s automobily bez střechy. A právě to 
nabízí nový T-Roc Cabriolet, který k tomu navíc přidává 
i robustnost a všestrannost vozu SUV. Disponuje elektricky 
ovládanou plátěnou skládací střechou, jejíž složení nebo 
roztažení trvá pouhých devět sekund. Otevřený crossover 
pojme čtyřčlennou posádku a k dispozici je ve výbavových 
stupních Style a R-Line. U nás se bude prodávat s motorem 
1.5 TSI o výkonu 110 kW a šestistupňovou manuální nebo 
sedmistupňovou automatickou převodovkou.

Ještě digitálnější 
V základní výbavě jsou asistenční systémy 
Front Assist a Lane Assist, k dispozici je na 
přání nový IQ.DRIVE Travel Assist s adaptivním 
tempomatem s prediktivním ovládáním 
rychlosti až do 210 km/h, které zohledňuje 
omezení rychlosti, začátky obcí, křižovatky 
a další pomocí obrazu z přední kamery, 
údajů z GPS a mapových podkladů. Nový 
infotainment v modelu T-Roc stojí na třetí 
generaci platformy MIB3, která nabízí dlouhou 
řadu online funkcí a služeb. V Evropě je první 
rok zdarma služba We Connect Plus, díky 
níž lze ovládat množství funkcí hlasem nebo 
používat streamovací služby. Apple CarPlay 
a Android Auto je teď možné používat také 
bezdrátově.

Pět motorizací
Majitelé nového T-Roc mohou vybírat 
z pětice motorů, tří TSI a dvou TDI, 
a volit mezi šestistupňovým manuálem 
a sedmistupňovou automatickou 
převodovkou. Základní litrový tříválec 
poskytuje výkon 81 kW, čtyřválec 
1.5 TSI 110 kW a nejsilnější dvoulitr pak 
140 kW, nebo dokonce 221 kW ve verzi R. 
Turbodiesely 2.0 TDI dosahují nejvyššího 
výkonu 85 a 110 kW. Posledně uvedený 
motor lze na přání spojit s pohonem všech 
kol 4MOTION, který je pro nejsilnější 
zážehový agregát dodáván standardně.



Inzerce

31
Čtyři válce a tři sta 
koní dělají z T-Roc 
nejdynamičtější 
kompaktní SUV 

Více o T-Rocu
Prohlédněte si 
model i na webu.
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Ještě sportovnější „erko“
Čtyři válce, velké turbodmychadlo a 221 kW 
neboli tři sta koní. To jsou čísla, která z nového 
T-Rocu R dělají nejdynamičtější sportovní 
kompaktní SUV. K tomu přispívá i sériově 
dodávaný sportovní podvozek a pohon 
všech kol 4MOTION. Náladu umocňují vedle 
sportovního zvuku také vizuální prvky vně 
i uvnitř. Nově navržený kožený volant disponuje 
dotykovým ovládáním, pro tento model je pak 
specifikem tlačítko R, které dává přímý přístup 
k volbě jízdních režimů. Na přání je k dispozici 
i výfukový systém Akrapovič.



Už 20 let jedeme
v maratonech
Letos slavíme jedno speciální výročí. Už celé dvě dekády 
jsme hlavním partnerem jednoho z nejkrásnějších 
světových běhů, tedy pražského maratonu. U té 
příležitosti jsme s modelem Taigo vyrazili na trénink 
s velkou nadějí této disciplíny Hanou Homolkovou. 
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Nedocenitelným pomocníkem 
při běžeckém tréninku jsou 
sportovní hodinky. Dokáží 
nejen zaznamenávat 
vzdálenosti, ale i vaše tempo, 
tep nebo to, jak se zlepšujete.

Začalo to pro nás v roce 2002. 
Pražský maraton už se touto 
dobou z nadšenecké akce stává 
běžeckou událostí roku, kam míří 
i celosvětové hvězdy. Z periferie 
města se přesouvá do centra, 
pár let se běhá už i přes Karlův 
most. A poprvé se k akci připojuje 
i Volkswagen coby partner pro 
mobilitu. A jsme nesmírně hrdí, 
že tohle partnerství pevně drží 
dodnes. Tedy do doby, kdy už 
s pořadatelskou organizací 
RunCzech spolupracujeme 
třeba i na půlmaratonu nebo 
na speciálních doprovodných 
aktivitách. Právě RunCzech má 
totiž velké zásluhy na tom, že 
je běh nedílnou součástí života 
mnoha Čechů.

Uběhnout maraton ale není 
pro každého a vyžaduje si docela 
pilnou a také dlouhou přípravu. 

Jak na ni jsme se zajeli podívat 
s českou štrekařskou nadějí Hanou 
Homolkovou. Ta v posledním 
roce vyhrála všechny regionální 
závody RunCzech kromě Mattoni 
Liberec Nature Run, jehož se 
nezúčastnila. A pro naše společné 
focení se akorát vrátila z běžeckého 
kempu na Kanárskách ostrovech. 
Přípravu na maratonské tratě 
přitom aktuálně bude trénovat i ve 
spolupráci s pražským Running 
Mallem. Spolu s dalšími trenéry 
v něm méně zkušené běžce naučí, 
jak při delších vzdálenostech 
dýchat, jak šetřit síly nebo další 
věci nutné pro kvalitní přípravu. 
Dopředu říkáme, že ta bude chvíli 
trvat a závratné časy na letošním 
běhu asi nečekejte. Ale pokud 
nemíříte na medaile, nějakou 
základní přípravu možná ještě 
stihnete.

Plán na maraton
Podívejte se, kolik 
byste toho měli 
odběhat.

Běžecké tréninky
RunCzech krom organizace 
závodů pomáhá fanouškům 
běhu i s individuální 
přípravou. Ve spolupráci 
s pražským obchodem 
Running Mall organizují 
pravidelné výběhy, ale i různá 
doplňová cvičení, běžeckou 
jógu nebo řadu tematických 
přednášek. A opravdu to není 
jen pro profíky!

Pokud se chcete 
v běhu zlepšovat, 
začněte kontrolou 
techniky s profíky
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Hana při trénincích poradí nejen jak zvládat 
dlouhé tratě fyzicky, ale i mentálně. 
Zájemcům poradí třeba i se stravou nebo 
čímkoliv dalším. Společné výběhy jsou totiž 
typické svou přátelskou atmosférou, která je 
běžecké komunitě vlastní.

Běh má být vždycky v první 
řadě radost. Ať si dáváte 

ranní kolečko parkem, nebo 
se připravujete na maraton

Běžecké tréninky na 
dlouhé tratě v RunCzech 

už brzy povede také Hana 
Homolková, velká česká 

naděje běhu na dlouhé 
vzdálenosti.
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Sportovní a elegantní model Taigo je 
skvělým parťákem pro výběhy 

v přírodě. Elegantní kompaktní SUV si 
totiž hravě poradí nejen s městskou 

džunglí, ale problém mu nedělají ani 
jednoduché nezpevněné cesty. 
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Výběhy jsou skvělou 
motivací pro všechny. 

A taky na nich můžete najít 
podobně naladěné parťáky 

či nové přátele

Součástí běžecké přípravy 
by měl být i silový trénink 

celého těla. Skvělé je, že 
workout hřiště rostou 

v Česku jako houby po dešti. 
Cvičit tak můžete i venku na 

čerstvém vzduchu.

Pokud byste se chtěli účastnit 
společných výběhů s trenéry Running 
Mallu, zamíříte nejčastěji do 
Letenských sadů nebo do Stromovky. 
Při těch delších ale můžete skončit 
i v Troje a kochat se moderní 
architekturou.
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Battle of the Teams je revoluční koncept 
týmového pojetí maratonu. Kapitánkou 

a patronkou toho našeho bude Zuzana 
Hejnová, jedna z nejúspěšnějších 

českých běžkyň.

Volkswagen 
maraton Praha
Zaběhněte si ho 
s námi i vy. Už 
v květnu to zase 
vypukne! 

Pražský maraton se vrací!
8. května 2022 se pražské centrum 
znovu zaplní běžci. Výborně 
zorganizovaná událost, nádherná 
trať, skvělé výkony. A perfektní 
akce pro profíky, kteří se chtějí co 
nejvíce přiblížit k rekordnímu času 
2:05:39 v případě mužů či 2:19:46 
v případě žen, tak pro ty, kteří si jeho 
zaběhnutím třeba jen chtějí splnit svůj 
sen a užít si ho v kulisách historické 
Prahy. Od loňského roku tenhle závod 
má i jednu novinku, která se jmenuje 
Battle of the Teams. Maraton totiž 

byl vždy vnímán jako individuální 
akce, a právě tenhle koncept spolu 
s RunCzech a dalšími partnery chceme 
trochu narušit. Celkem 32 elitních 
běžců tak rozřadíme do čtyř týmů 
(jeden z nich bude hájit značku 
Volkswagen) a čas každého z nich 
bude hrát roli. Patronkou našeho 
Volkswagen týmu i pro letošní rok 
bude úspěšná běžkyně Zuzana 
Hejnová. Tak doufáme, že nám budete 
v květnu fandit!

Text Alan Pešilé Foto Tadeáš Kopča

Volkswagen maraton se 
konečně blíží. Celá akce 
vypukne 8. května a máte 
se opravdu na co těšit! 
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Inzerce
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Carlo Capalbo,
parťák českého běhu
Zakladatel organizace RunCzech a popularizátor běhu se 
ohlíží za úspěchy, kterých jsme na pražských maratonech 
za posledních 20 let dosáhli.

Jaké vzpomínky ze spolupráce 
RunCzech a Volkswagen vám 
v hlavě utkvěly nejvíce?
Je těžké vyzdvihnout jen některé 
okamžiky, jelikož dvacet let je 
neskutečně dlouhá doba, která naše 
vztahy posunula do nadstandardní, 
až téměř rodinné úrovně. Zažili jsme 
spolu hodně emocí a zajímavých 
příběhů, kterých je vždycky plno. 
Pokud ale musím vybrat jen jednu 
věc, tak je to bezesporu nastolení 
prvního světového rekordu, který byl 
součástí devíti dalších rekordů, jež 
jsme společně s Volkswagen dokázali 
překonat.

Jak se maratony v průběhu 
posledních 20 let vyvíjely?
Maraton začal před třiceti lety jako 
čistě sportovní událost, ale postupně 
se začal transformovat v něco 
mnohem většího. Závod dostal širší 
rozměr a s hrdostí mohu konstatovat, 
že jeho dnešní dopady jsou na úrovni 
sociální a etické, ale také mají velký 
podíl na podpoře komunální politiky 
a propagace města.

Pamatujete si, jak spolupráce se 
značkou Volkswagen začala?
Spolupráce s Volkswagen byla jasná 
volba. Nechtěli jsme nikoho menšího 
než druhou největší automobilku 
světa, se kterou sdílíme stejné firemní 
hodnoty a důraz na kvalitu práce. 

Na čem takové dlouhodobé 
partnerství stojí?
Jádro spolupráce spočívá v důvěře 
v silného partnera, na kterého 
se můžete za každých okolností 
spolehnout. Za dobu našeho 
partnerství vše probíhalo na nejvyšší 
úrovni a díky inovativnímu přístupu 
společnosti Volkswagen jsme byli 
mezi prvními, kteří na běžecké akci 
použili elektrický automobil jako 
časomíru. Je mi opravdu velkou ctí 
spolupracovat s takto významnou 
značkou na světovém trhu.

Co chystáte do dalších let?
V následujících letech bychom rádi 
pokračovali v tom, co již po mnoho 
let děláme. Tedy organizovat stávající 
závody a přinášet tak pozitivní dopad 
na celou společnost. Také jsme si dali 
za cíl přinášet nové inovace a tím se 
neustále posouvat. Pro tento rok je 
to Battle of the Teams, který spojuje 
běžce do silných týmů a umožňuje 
tak jednotlivcům dosáhnout lepšího 
umístění. Velkou radost nám udělal 
článek světoznámého vydavatele, 
který uvedl, že RunCzech nastolil 
standardy světového sportu. A přesně 
v tomto duchu bychom chtěli 
pokračovat.

Elektromobil jako 
časomíru jsme 
použili mezi prvními
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Při jízdních režimech se 
dodržují různé 

rychlostní rozsahy. 
Sport vám dá rychlejší 

reakce. Úsporné Eco 
sáhne i do dalších 

systémů.

Jízdní režimy lze měnit tlačítkem 
vedle řadicí páky, u novějších 
modelů na přístrojové desce

Pomocí jízdních režimů lze přizpůsobit chování 
a odezvu vozu. Někdo dává přednost bryskní 
reakci motoru na plynový pedál a tvrdšímu 
odpružení. Jiní zase rádi jezdí úsporně nebo 
si libují v komfortní, měkčí jízdě. Skvělé je, 
že tato nastavení lze podle libosti střídat. 
Sportovněji reagující auto na okreskách lze 
vmžiku přepnout na pohodlný kočár polykající 
stovky kilometrů na dálnici. Odezva na pokyny 
od plynu, nastavení tlumičů a odpružení 
nebo třeba jinak řadící převodovka, která 
nenechá motor vytáčet a v hledáčku má 
úspornost – to jsou parametry, které většinu 
řidičů napadnou, když je o těchto režimech 
řeč. Jenže automobil musí brát v potaz faktorů 
daleko víc.

Je potřeba zahrnout například asistent 
světel a posilovače řízení, protože při různém 
nastavení podvozku se auto za jízdy různě 
chová. Důležité je myslet třeba i na funkci 
automatické regulace odstupu nebo to, že 
vůz je vybaven předpínači bezpečnostních 
pásů, protože s rozdílným přizpůsobením 
motoru a převodovky – rozdíl je především 
mezi režimy Eco a Sport – se musí dodržovat 
různé rychlostní rozsahy. Stejně tak u režimu 
Sport je potřeba počítat s vyššími rychlostmi, 
a tedy i kratšími časy pro reakci systémů, což 
se musí projevit u adaptivního tempomatu 
a systémech ochrany cestujících. A když 
přijde ke slovu úsporný způsob jízdy a šetření 
benzinem nebo naftou, je potřeba zahrnout 
i nastavení klimatizace a řízení motoru 
i převodovky.

Co vše se děje v režimu Eco?
Pokud tlačítkem vedle řadicí páky, voliče 
převodovky nebo u novějších modelů na 
přístrojové desce zvolíte úsporný mód Eco, 
vůz se uvede do stavu, který šetří palivo. 
Podstatné rozdíly proti ostatním profilům 
spočívají především ve snížení počtu otáček, 
při nichž převodovka řadí jednotlivé rychlostní 

stupně. Nastaví se mezní hodnota točivého 
momentu, ve sdruženém přístroji se zobrazí 
ukazatel zařazené rychlosti „E“ a nastavuje se 
ukazatel řazení nahoru a dolů u automatické 
převodovky. Vedle toho se aktivuje systém 
start–stop a funkce plachtění, pokud byly 
předtím vypnuté. Dojte též ke změně 
charakteristiky plynového pedálu.

Adaptivní tempomat ACC ovlivňuje 
zrychlování i zpomalování vozidla. Oba 
manévry probíhají „pomaleji“, méně razantně. 
Dynamický světelný asistent AFS mění 
nastavení ovládání světlometů – dynamické 
i statické světlo pro zatáčení, stejně jako 
rozsah klouzavého světla a variabilní rozložení 
světla jsou deaktivovány. Regulace sklonu 
světlometů pochopitelně zůstává v normálním 
režimu. Upravují se rovněž parametry 
tepelného managementu klimatizace nebo 
intenzita ventilátoru. Pomocné vytápění 
a inovativní řízení teploty ITM se optimalizuje 
s ohledem na nízkou spotřebu paliva.

Jízdní režim Eco. Je často opomíjen, přitom především 
při běžném provozu přináší nejeden užitek. Víte, co se 
po jeho aktivaci ve voze odehrává?
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Čtyři roky starý 
e-Golf má v létě 
dojezd mezi 
200 a 240 km

Jan Pavel 
Po elektromobilu toužil 
už dlouho, e-Golfem si 
splnil sen.

Lumír Zonyga 
Znojmo–Lipsko každý 
týden. ID.3 tohle jezdí bez 
problémů.

Jan Pavel patří k nadšencům do technologií 
a po elektromobilu pokukoval již nějakou 
dobu. Před dvěma lety si pořídil ojetý e-Golf 
a po dalších dvou letech provozu je s autem 
nesmírně spokojený: „Baví mě a naprosto 
splnilo očekávání,“ říká. Nadšení do technologií 
a určitá touha po nezávislosti na fosilních 
palivech, to jsou asi primární důvody, které 
Jana Pavla k pořízení ojetého elektromobilu 
vedly. „Na rodinném domě u Prahy máme 
malou solární elektrárnu, k technologiím 
máme velmi blízko a o elektromobily jsem 
se začal zajímat už někdy v roce 2012,“ říká 
majitel e-Golfu z roku 2018. 

Auto kupoval jako ojeté a doma to 
vyžadovalo určité přesvědčování. „Manželka 
to považovala za ekonomicky nevýhodné, buď 

jsme mohli mít stejně velké auto za poloviční 
peníze, nebo za stejné peníze auto podstatně 
větší, což by se nám jako rodině s malým 
dítětem hodilo,“ vysvětluje Jan Pavel. Nakonec 
ale elektromobil zvítězil. „Žena je nadšená 
z naprosto plynulého pohonu a tichého 
provozu, když má někam jet normálním 
autem se spalovacím motorem a manuální 
převodovkou, raději tu cestu odloží,“ usmívá 
se majitel e-Golfu.

Svůj e-Golf si přivezl z Ostravy a ani 
první cesty se nebál. „Dojezd v létě asi 
200 až 240 kilometrů a v zimě mezi 
160 a 200 kilometry na většinu našich cest 
bohatě dostačuje. Párkrát do roka pak jedeme 
za rodinou do Brna a byli jsme i na dovolené 
v Maďarsku,“ nastiňuje Jan Pavel, jak auto 
rodina používá. 

Pro letošek k autu pořídil tažné zařízení 
určené k umístění nosiče jízdních kol. „S koly 
jezdíme docela často, toto nám zlepší dojezd,“ 
vysvětluje. Delší cesty podle majitele vyžadují 
určité plánování, ale ne tak kvůli dostupnosti 
nabíjení, jako spíš kvůli možnostem využití 
času u dobíjecí stanice. U svého e-Golfu pak 
považuje za výhodu i nevýhodu to, že vychází 
z „běžného“ modelu se spalovacím motorem: 
„Technika čistě elektrických modelů je dál, 
ale tady je výhodou dostupnost běžného 
příslušenství a tradičních náhradních dílů,“ 
dodává.

Text Luděk Vokáč Foto Luboš Wišniewski

450 km na jeden 
zátah. I takové cesty 
zánovní elektromobil 
v klidu zvládá

Volkswagen ID.3 je v rukou Lumíra Zonygy 
takový křižník na dlouhé cesty. Každý týden 
s ním absolvuje trasu ze Znojma do Lipska 
a zpět. Přesto se jeho jízdní návyky od pořízení 
ojetého elektromobilu změnily minimálně 
a svůj ID.3 si Zonyga pochvaluje. „Ticho 
a výkon mě nadchly,“ říká. Mezi příznivci 
elektromobilů najdeme celou řadu fanoušků 
techniky a Lumír Zonyga k nim rozhodně patří. 
Vždyť asi není mnoho takových nadšenců, 
kteří by si koupili elektromobil s tím, že s ním 
každý týden potřebují absolvovat trasu o délce 
450 kilometrů na jeden zátah. V pondělí ráno 
totiž vždy Lumír Zonyga usedá do svého vozu 
a míří za prací do německého Lipska. V pátek 
se zase autem vrací domů.

Volba ojetého ID.3 byla podle něj poměrně 
pragmatická. „Za cenu nového vozu v základní 
výbavě jsem dostal auto s vyšší kapacitou 
baterie a opravdu špičkovou výbavou, jejíž 
prvky mě velmi baví,“ chválí si svou volbu. 
Auto si pořídil od dealera Das Welt Auto 
v Jihlavě vloni v listopadu, přičemž předtím 
vůz sloužil jako testovací auto a od března 
roku 2021 najel necelých 25 000 kilometrů. 
Lumír Zonyga s ním zhruba za čtyři měsíce 
najel dalších 8 000 kilometrů, takže to vypadá, 
že tento ID.3 je skutečně v zápřahu. „Oproti 
cestám autem se spalovacím motorem jsem 
moc návyky nezměnil. I tak jsem cestou do 
Německa stavěl dvakrát, jednou na tankování 
za Jihlavou, jednou pro odpočinek u hranic. 
Teď stavím na nabíjení v Lovosicích, to asi na 
20 minut, pak typicky v Drážďanech, podle 

potřeby asi na 10–15 minut,“ vysvětluje Lumír 
Zonyga s tím, že se na rychlonabíječkách snaží 
využívat nejvhodnější část nabíjecí křivky 
a nabíjí zhruba v rozmezí 10–60 % kapacity 
baterie. 

Obecně pak podle svých slov patří 
ke klidnějším řidičům, v Německu se ale 
občas se svým ID.3 vydá i k hranici kolem 
150 km/h. „Věřím i životnosti baterií, záruka je 
dostatečně dlouhá a výrobci už myslím vědí, 
co dělají. Vzhledem k tomu, že to byla moje 
asi největší investice v životě, doufám, že mi 
bude můj ID.3 sloužit dlouho,“ uzavírá.

Prověřené ojeté 
vozy
Prozkoumejte 
nabídku 
elektrických aut 
Das Welt Auto.

Jak slouží
ojeté elektromobily 
Řada zákazníků může mít z nákupu ojetin obavy, obzvlášť 
u elektrických vozů, které jsou stále nové a tak trochu 
neznámé. Zajeli jsme proto za několika lidmi, kteří taková 
auta mají, abychom zjistili, jak jim po letech slouží.
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Naše větrné  
a solární farmy 
Volkswagen je první automobilka na světě, která 
v masovém měřítku podporuje výstavbu a provoz 
zelené elektřiny. Už dnes jsme partnerem obří solární 
farmy v Německu a větrné ve Švédsku. 

Volkswagen chce být do roku 2050 plně 
uhlíkově neutrální. Nejde tedy pouze 
o bezemisní elektromobily, ale také 
o odstranění uhlíkové stopy v celém procesu 
jejich výroby. K tomu slouží holisticky 
pojatý program „Way to Zero“, díky němuž 
je automobilka první na světě, která k této 
problematice přistupuje na průmyslové 
úrovni. „Maximálně se soustředíme na 
dekarbonizaci a udržitelnou mobilitu. 
Jako první výrobce aut takto masivně 
podporujeme rozvoj obnovitelné energie. 
Protože elektromobilita může k ochraně 
životního prostředí přispívat pouze tehdy, 
když elektrické vozy budeme soustavně 
nabíjet právě zelenou elektřinou,“ říká šéf 
automobilky Ralf Brandstätter.

Pokud se tento úkol podaří splnit, už 
to samo o sobě sníží emise CO2 téměř 
na polovinu v porovnání se standardním 
elektrickým mixem EU. Volkswagen už dnes 
nabízí koncernovým zákazníkům možnost 
zeleného nabíjení doma i na cestách. Dalšími 
investicemi na rozvoj obnovitelných zdrojů 
jde pak o další krok vpřed – podporuje 
větrné a solární farmy v těch regionech 
Evropy, kde se jeho elektromobily těší 
u zákazníků největší oblibě.

Švédské větrné farmy
Právě ve Švédsku vznikl zatím největší 
projekt tohoto typu v portfoliu společnosti 
Volkswagen. Jde o větrnou farmu u města 
Skellefteå na severu země. Dokončena 
byla v roce 2017, sestává z 99 turbín, které 
generují 247 megawattů, což z ní činí 
největší pozemní větrnou farmu v Evropě. 
Roční výroba dosahuje zhruba 700 GWh, 
což odpovídá spotřebě více než 161 tisíc 
domácností. Podíl společnosti Volkswagen 
činí zhruba 100 GWh, tedy pokrytí spotřeby 
asi 23 tisíc domácností. Automobilka touto 
podporou podtrhuje své postavení lídra 
v prodeji elektromobilů ve Švédsku. Její podíl 
na trhu dosahuje dvaceti procent, v loňském 
roce se tam prodalo na 9,5 tisíce vozů rodiny 
ID, přičemž nejúspěšnějším elektromobilem 
v této skandinávské zemi je ID.4 – loni si jej 
koupilo více než šest tisíc zákazníků. Švédsko 
je tak dobrým příkladem, jak je elektrická 
ofenziva automobilky v Evropě úspěšná. 
Volkswagen od ledna do října loňského roku 
dodal zhruba 290 tisíc elektromobilů, což je 
v porovnání s rokem 2020 trojnásobek.

Švédsko je skvělým 
příkladem toho,  

jak může elektromobilita  
fungovat komplexně
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Německé solární panely
Solární park Tramm-Göthen na výrobu 
sluneční elektřiny se rozjel začátkem 
letošního roku. Leží v polích mezi 
Ludwigslustem a Schwerinem a jeho plocha 
představuje skoro 350 fotbalových hřišť. 
Instalovaná kapacita činí 172 megawattů, 
což postačí na pokrytí spotřeby padesáti tisíc 
domácností. Volkswagen za projektem stojí 
jako silný průmyslový partner a spotřebitel, 
který tuto elektřinu odebírá pro své 
elektromobily. „Nakrmí“ jich zhruba 48 tisíc.

Do stavby parku v Meklenbursko – 
Přední Pomořansko nepříjemně zasahovala 
koronavirová pandemie. „Pravidelně jsme 
se potýkali s nedostatkem nejrůznějšího 
materiálu. Jednou jsme například museli 
převážet dodávku solárních panelů 
z Mongolska vlakem, protože přístavy 
byly zavřené,“ vzpomíná Thomas Heinz, 
projektový manažer společnosti Luxcara, 
která farmu postavila. Dílo se nakonec 
zdařilo. Už po roce práce tkvělo v zemi sto 
tisíc sloupů, které nesou 420 tisíc solárních 
panelů. Použité kabely by obtočily zeměkouli 

hned několikrát. Park je obrovský – technicky 
vzato sestává ze čtrnácti menších farem. 
Každá z nich je oplocená, přičemž mezi nimi 
vedou chodníky pro pěší. Velkou výhodou 
je i fakt, že solární park bezprostřední okolí 
přijímá bez námitek. Heslem při výstavbě 
totiž bylo, že farma nesmí negativně ovlivnit 
biodiverzitu, a zemědělské využití krajiny by 
měla dokonce zlepšovat. Proto v parku vedle 
luk s divokými rostlinami a vodních ploch 
pro žáby najdeme i masivní živé ploty a další 
vegetaci, která poskytuje dobré útočiště 
hmyzu a ptákům. Ohrožené druhy jako zajíci 
se mohou ukrýt v chráněných prostorech 
pod solárními panely.

„Dny, kdy dávalo smysl stavět solární 
farmy pouze na jihu Evropy, už jsou pryč,“ 
říká Lorenz Hahn ze společnosti Luxcara. 
Neustále se zvyšující účinnost a klesající 
ceny solárních panelů tak znamenají zelenou 
i pro elektrárny ve střední a východní 
Evropě.

Pár elektrárnami  
to nekončí!
Volkswagen se chce do roku 
2025 podílet na další dvacítce 
projektů na výrobu obnovitelné 
elektřiny ve Španělsku, Finsku 
a Velké Británii. Jejich celková 
kapacita má činit dalších sedm 
TW, což by mělo vystačit 
na spotřebu asi 600 tisíc 
domácností. Nejpozději v roce 
2050 chce automobilka být 
kompletně uhlíkově neutrální. 
Dílčím cílem je do roku 2030 
snížit emise automobilů v Evropě 
o 40 % oproti roku 2018. 

Way to Zero
Čtěte více 
o technologiích 
budoucnosti.

52



Evropské prodeje 
elektromobilů  
loni překonaly hranici  
1,3 milionu kusů

Jak rostou prodeje elektromobilů? V uplynulém 
roce dosáhly rekordních čísel. Podívali jsme se na 
statistiky, jak se jim daří v Evropě, v Česku i ve světě.

V roce 2021 prodeje elektrických vozů 
v Evropě dosáhly rekordních čísel. Takzvaný 
Starý svět je po Číně druhým největším 
světovým trhem pro elektromobily a velké 
zásluhy na tom máme i my. Volkswagen 
totiž patří nejen mezi největší světové 
výrobce elektromobilů. V Evropě je dokonce 
nejprodávanější značkou plně elektrických aut.

Obliba elektromobilů stoupá v Evropě 
dlouhodobě. Zatímco v roce 2010 se 
v 27 zemích EU, Velké Británii, Norsku a na 
Islandu prodalo celkem 734 elektromobilů, 
v roce 2020 už to podle údajů Evropské 
komise bylo téměř tisíckrát tolik. A v loňském 
roce elektromobily poprvé v historii v Evropě 
překonaly milion prodaných vozů za rok. 
Aktuálně dostupná čísla od společnosti JATO 
Dynamics hovoří o tom, že v zemích EU28 
(tedy stávajících zemích EU a Velké Británii) se 
v roce 2021 prodalo 1 205 387 elektromobilů, 
v Norsku pak dalších 114 579 elektroaut. 
Island k tomuto číslu přidal několik tisíc 
dalších vozů, takže elektromobily v roce 
2021 ve sledovaném regionu překonaly 
hranici 1,32 milionu prodaných kusů. Pokud 
bychom brali v potaz i plug-in hybridy, bude 
úspěch nabíjecích aut ještě výraznější (přes 
2,27 milionu kusů).

Čtvrt milionu prodaných vozů Volkswagen
Volkswagen se v uplynulém roce stal na 
tomto poli extrémně úspěšnou značkou. Ve 
světě prodal celkem 369 000 aut s možností 
nabíjení ze zásuvky, z toho 263 000 čistě 
elektrických aut. Prodeje čistě elektrických aut 
Volkswagen meziročně zdvojnásobil. V Evropě 
měly elektromobily na prodejích značky podíl 
už 19,3 % a díky tomu se stal Volkswagen 
největším prodejcem elektromobilů na tomto 
kontinentu. I letošní rok bude pro Volkswagen 
z hlediska elektromobilů s nejvyšší 
pravděpodobností rekordní. Na počátku 
ledna automobilka na letošní rok v Evropě 
registrovala přes 95 000 objednávek na své 
modely řady ID.
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Registrace elektromobilů v ČR

Česká data vznikla součtem prodaných 
elektromobilů podle SDA a hlášených údajů 
o prodaných vozech značky Tesla, která do 
roku 2020 součástí oficiálních dat nebyla. 

2012 89

2013 37

2014 197

2015 268

2016 262

2017 387

2018 703

2019 756

2020 3 262

2021 2 646

Prodeje elektromobilů ve světě

Světová data shromážděná serverem 
ev-volumes.com. Před rokem 2016 se 
globální data organizovaně 
neshromažďovala, proto je zde neuvádíme.

2016 506 880

2017 846 210

2018 1 436 580

2019 1 707 000

2020 2 268 000

2021 4 792 500

Prodeje elektromobilů v EU

Čísla do roku 2020 vychází z oficiálních dat 
Evropské komise. Rok 2021 pak je údajem 
statistik JATO Dynamics za země EU a Velké 
Británie.

2012 13 986

2013 24 175

2014 37 855

2015 56 756

2016 64 316

2017 97 143

2018 148 454

2019 341 267

2020 720 913

2021 1 205 387



Elektromobil 
ve službách autoškoly
Pražská Autoškola Ládví používá k výuce řidičů mimo jiné 
i elektromobil. Konkrétně jde o Volkswagen e-UP!, který do 
flotily zařadila jako ojetý. Za zhruba rok a půl aktivní služby 
s ním žáci a instruktoři najezdili po Praze a nejbližším okolí 
už přes 20 000 kilometrů.

„Nic jednoduššího už řídit nejde,“ láká na svých 
stránkách na kurzy s elektromobilem Volkswagen 
e-Up! Autoškola Ládví. Ta elektromobil zařadila 
do své flotily zhruba před rokem a půl, tehdy byly 
e-Upu čtyři roky a měl najeto asi 15 000 kilometrů. 
Vytížení vozidla je teď podstatně větší, v autoškole 
totiž plní hned několik úkolů. „Je to vůz, se 
kterým mohou výcvikem projít žáci, kteří mají 
zájem o řidičský průkaz k vozidlu s automatickou 
převodovkou,“ říká René Pristaš, majitel autoškoly. 

Ideální auto pro začátečníky
„Zároveň nám ale často slouží v začátcích výcviku, 
abychom zjistili, jak na tom je žák se základními 
dovednostmi ovládání auta,“ dodává Pristaš s tím, že 
pro takový úkol je e-Up! zcela ideální. První hodinu 
nebo dvě s tímto autem tak absolvuje naprostá 
většina žáků autoškoly, celkově autoškola nabízí 
zájemcům o získání řidičského oprávnění skupiny B 
možnost absolvovat s elektromobilem až čtyři lekce. 

„Je to malé auto, díky elektrickému pohonu jezdí 
plynule, a tak se můžeme v první lekci soustředit 
na naprosté základy ovládání vozidla, jako je držení 
v jízdním pruhu, ovládání směrovek a dalších 
základních ovládacích prvků, a na plynulou jízdu,“ 
říká Pristaš. Vůz e-UP! podle něj u žáků boduje 
i malými rozměry, takže se žáci v začátcích s autem 
tolik nebojí. Za další přednosti označuje i celkově 
jednoduché tvary auta a výborný výhled z něj, žáci 
i instruktoři se tak dobře orientují. 

„Náš postup s e-Upem jako autem pro úvodní 
lekce se nám velmi osvědčil, žáci pak přesedají 
do dalších vozů lépe připraveni a mnohem méně 

stresováni,“ říká Pristaš s tím, že to ale samozřejmě 
neplatí úplně vždycky a najdou se žáci, kteří 
i s tak jednoduchým ovládáním „zápasí“. „Těm 
doporučujeme, aby pokračovali v kurzu třeba právě 
s e-Upem coby autem s automatickou převodovkou 
a udělali si řidičák právě na tento druh vozů, nebo 
aspoň s přechodem na manuální řazení nespěchali 
a vzali si víc lekcí s autem, které se dá ovládat téměř 
jedním pedálem,“ vysvětluje majitel autoškoly. 
„Úkolem instruktorů a celé autoškoly rozhodně 
není žáka k řidičskému oprávnění dotlačit. Prioritou 
je bezpečnost všech účastníků silničního provozu 
a v nezanedbatelné míře i pohoda a radost žáků 
z řízení. Chceme, aby se na další lekci těšili, protože 
řízení přece není za trest,“ dodává.

Pristaš také chválí, že díky svým vlastnostem 
usnadňuje e-Up práci samotnému instruktorovi. 
„Může se víc soustředit na některé detaily 
dovedností a základní návyky žáka. Úplné základy 
ho naučí tady a k autu s manuální převodovkou 
už instruktor přechází s žákem, který si základní 
dovednosti alespoň trochu osvojil, a může se 
tak lépe soustředit na strasti rozjíždění a řazení 
s takovým autem,“ říká Pristaš.

Elektromobil se osvědčil 
hlavně na počáteční lekce. 

Na učení je ideální
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Atraktivní i ekonomický vůz
Z podobných důvodů je podle něj e-Up! také skvělé 
auto pro různé kondiční jízdy. „Jak pro ty, kdo 
dlouho neřídili a chtějí se do toho trochu dostat 
zpět, tak i pro ty, kdo třeba chtějí získat nějakou 
tu praxi s jízdou s elektromobilem,“ říká Pristaš. 
Mnoho žáků autoškoly sice často ani netuší, že 
usedá do elektromobilu, nicméně s e-Upem se ti 
vnímavější a pokročilejší mohou naučit využívat 
třeba rekuperaci.

Tyto důvody, které z elektromobilu činí 
atraktivní součást flotily autoškoly, byly při pořízení 
auta samozřejmě zásadní. Ale nemalý vliv hrála 
i ekonomika provozu. „Provoz je rozhodně levnější 
než u aut se spalovacími motory,“ uznává Pristaš. 
Auto si podle něj zatím vyžádalo jen běžnou údržbu, 
nevyskytl se u něj žádný problém. „Vlastně jen 
měníme pneumatiky, letní a zimní,“ říká majitel.

Zároveň však zástupce Autoškoly Ládví přiznává, 
že elektromobil vyžaduje trochu intenzivnější 
plánování. V létě auto v provozu zvládne zhruba 
deset 45minutových lekcí na jedno nabití, v zimě 
je to ale zhruba polovina. „V létě může možnosti 
využití snížit intenzivní používání klimatizace, 
ta sníží dojezd asi o 10 %, v zimě je ale topení 

energeticky podstatně náročnější,“ říká Pristaš s tím, 
že většinou je auto nabíjeno z klasické zásuvky 
a trvá to asi čtyři až pět hodin. „V případě potřeby 
samozřejmě použijeme rychlou nabíječku, ale to 
se stává málokdy,“ vysvětluje instruktor. Co se 
samotné spotřeby týče, má provozovatel autoškoly 
vypozorováno, že v létě se pohybuje do 12 kWh na 
100 kilometrů, v zimě to je okolo 18 kWh.

Ceny kurzů s elektromobilem se nijak neliší 
od cen kurzů s běžnými vozy, kdo chce celý kurz 
absolvovat s e-Upem, musí u Autoškoly Ládví 
počítat jen s příplatkem za kurz s vozidlem 
s automatickou převodovkou. Jinak cena závisí na 
intenzitě kurzu, ten, kdo touží mít řidičské oprávnění 
„hned“, zaplatí víc než student, který si výuku rozloží 
do delšího časového období.

Text Luděk Vokáč Foto Luboš Wišniewski

Rozhodně je provoz 
levnější než se 

spalovacím motorem
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Tiguan Allspace
na letošním Dakaru 
Legendárního závodu napříč nehostinnou pouští se letos 
nepřímo účastnil i jeden Volkswagen, a to sériový Tiguan 
Allspace. S ním totiž na místo vyrazil český tým BARTH Racing 
v roli novinářského vozidla, které prozkoumávalo zákoutí země 
i záludné soutěže.
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Tým BARTH Racing se s novým 
Tiguanem Allspace na Dakar vypravil 
v podstatě ze dvou důvodů. Jednak 
kvůli natáčení pořadu Dakar za oponou 
pro Českou televizi, jednak protože si 
posádka chtěla nový Tiguan Allspace 
vyzkoušet v drsných podmínkách. 
„Předchozí Tiguan jsme otestovali na 
Dakaru v Jižní Americe, v roce 2020 jsme 
již v Saúdské Arábii zkoušeli Touareg 
a letos jsme si chtěli vyzkoušet novinku 
Tiguan Allspace,“ říká Michal Burkoň, 
ředitel Autocentra BARTH, které tým 
BARTH Racing v čele se čtyřkolkářem 
Zdeňkem Tůmou na Dakar vysílá. Auto po 
většinu času využívali moderátor Vlasta 
Korec s kameramanem, ale střídaly se 
v něm i další posádky. „Používali jsme ho 
pro přejezdy v rámci bivaků, pro návštěvy 
zajímavostí a památek v okolí a hlavně 
pro sledování a natáčení závodníků na 
trati Rallye Dakar,“ říká Burkoň. Auto 
tedy nejezdilo stejnými náročnými 
trasami jako závodní vozy, přesto nemělo 
úlohu úplně lehkou. „Kromě toho, že 
v něm moderátor Vlasta Korec často 
nocoval, muselo mnohdy překonávat 
trasy měřící i stovky kilometrů v poušti, 
jindy mířilo k místním památkám,“ 
popisuje Burkoň.

Záludná arabská poušť
Objevování krás Saúdské Arábie je 
poměrně neobvyklé. O zemi, která 
je turistům otevřena teprve krátce, 
neexistuje téměř žádná turistická 
literatura, a tak s hledáním zajímavostí 
pomáhali třeba pracovníci ambasády 
v Rijádu, Češi, kteří v zemi pracují, 
nebo místní. „S Tiguanem Allspace 
jsme se dostali do starobylých měst, 
oáz a samozřejmě strávili mnoho času 
v poušti,“ vypráví Burkoň. I když má 
Saúdská Arábie kvalitní silniční a dálniční 
síť, často se auto během výpravy ocitlo 
v nezpevněném terénu, ať už na písčitých 
cestách, nebo zcela mimo ně. „Snažíme 
se tu trochu rozbít onu představu 
o Tiguanu jako městském voze pro 
nákupy v obchodních centrech. A myslím, 
že se nám to daří skvěle,“ usmívá se. 
A s jakými nástrahami se musel vůz 
vypořádat? „Oříškem bývá už samotné 
tankování. Nafta slouží v Saúdské 
Arábii pouze pro pohon kamionů a ty 
nezajíždí do měst, takže ve městech ji 
nenatankujete. Musíte zamířit na kraj 
měst a často hledat pumpu, kde bude 
nafta k dispozici,“ vysvětluje Burkoň. 
„S kvalitou samotné nafty ale potíže 
rozhodně nebyly,“ ujišťuje Burkoň.

Cesty, které hodně skáčou
Nebezpečím na cestách jsou pak doslova 
náhodně rozeseté retardéry a velbloudi. 
„Retardéry si tu obyvatelé umisťují 
sami v místech, kde nechtějí, aby se 
jezdilo rychle. Jenže takový retardér 
snadno přehlédnete, takže jsme s autem 
několikrát nepříjemně nadskočili,“ 
vysvětluje šéf firmy BARTH a pokračuje: 
„Velbloudi se velmi často pohybují po 
trasách pro auta a to je nepříjemné 
hlavně v noci. Tak velké zvíře opravdu 
srazit nechcete,“ dodává. Tiguan se ale 
nakonec všem nástrahám vyhnul a při 
jedné z výprav, kdy zamířil na plochu 
vyschlého jezera Khararah, obstál i v roli 
zachránce. „Přišel za námi jeden místní 

obyvatel, že se svým terénním vozem 
v písečné pláni jezera zapadl. Tak jsme 
ho úspěšně vytáhli,“ přidává Burkoň 
další vzpomínku na letošní Dakar. 
Z něj se Tiguan vrátil do Česka zcela 
v pořádku a Zdeněk Tůma „přivezl“ domů 
fantastické čtvrté místo.

Objevovat krásy země není 
snadné. Turistické 

literatury moc neexistuje. 

Vůz sloužil primárně 
jako novinářské 

vozidlo pro přípravu 
pořadu Dakar za 

oponou.

Chcete vidět víc?
Další materiály 
máme na webu.

Účast vozu na Dakaru měla 
rozbít představu Tiguanu 

jako městského SUV
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Jméno Freddy Kottulinsky možná 
nepatří k nejznámějším, avšak v historii 
motorsportu je zapsáno nesmazatelným 
písmem. Švédský závodník německého 
původu se totiž stal za volantem vozu 
Volkswagen Iltis vítězem teprve druhého 
ročníku náročné a legendární Rallye 
Dakar. A Iltis obsadil i druhé místo. Tím 
úspěšná dráha ale teprve začala.

Iltis jako základ pro Quattro
Terénní vůz Iltis je možná jedním 
z nejdůležitějších závodních aut 
historie, které široká veřejnost příliš 
nezná. Na trh se dostal v roce 1978 
a byl to drsný off-road, který byl určen 
především pro armádu, prodával se však 
i civilním zákazníkům. Rok po uvedení 
Iltisu na trh se jel první ročník slavné 
Rallye Paříž–Dakar a lidé z tehdejšího 
Volkswagenu dostali nápad. Účast 
v takové rallye by mohla být skvělým 
marketingovým tahem, obzvlášť když 
svým autem chtěli zaujmout třeba 
i francouzskou armádu. A tak se čtveřice 
Iltisů, v podstatě vyvinutá a vyrobená 
techniky automobilky Audi, postavila 
na start druhého ročníku závodu v roce 
1980. Iltisy startovaly v téměř sériové 
podobě. Dostaly jen větší karburátory 
a jiné vačkové hřídele, ale to bylo skoro 
vše. A samozřejmě nechyběla patřičná 
rallyová výbava. 

Auto, jehož sériový motor měl objem 
1,75 litru a výkon 70 koní (v závodní 
podobě to bylo údajně až 110 koní), sice 
nebylo na trase z těch nejrychlejších, ale 
patřilo od počátku k nejspolehlivějším, 
a především těžilo z pohonu všech 
kol. Iltis měl čtyřstupňovou manuální 
převodovku s redukcí a přes tu motor 
standardně poháněl zadní kola. Přední 
však mohl řidič snadno připojit pákou 
a rázem byl vůz schopen zdolávat i ten 
nejnáročnější terén. I díky tomu všechny 
čtyři vozy dojely do cíle, a to na prvním, 
druhém, čtvrtém a devátém místě. 
Kvalit pohonu všech kol si inženýři 
Audi všimli, když Iltis využívali jako 
doprovodné vozidlo při testech aut 
na sněhu. A tak vzali tento technický 
základ a vytvořili dnes legendární pohon 
Quattro.

Po něm otěže přebralo TDI
Nejsilnější éra továrního týmu přišla 
až v novém tisíciletí, konkrétně v roce 
2003. Tehdy postavil Volkswagen na 
start tři exempláře speciálu Tarek, 
jehož zadní nápravu poháněl agregát 
1.9 TDI s točivým momentem 390 Nm 
a výkonem 218 koní. Atletický Tarek 
dojel v celkovém pořadí na šestém 
a osmém místě, ale na další pokusy 
s ním nedošlo. Štafetu po něm totiž 
hned v dalším roce převzalo nové 

SUV Touareg. A tak se na start Rallye 
Dakar ročníku 2004 postavily první 
Race Touaregy kategorie T2 osazené 
motorem 2.3 TDI s výkonem 231 koní 
a bylo z toho opět šesté místo. O rok 
později už došlo na první pódiové 
umístění Race Touaregu – Jutta 
Kleinschmidt auto se spolujezdkyní 
Fabrizií Pons dovezla do cíle na třetím 
místě. To už byl Race Touareg posílen na 
260 koní. Od roku 2006 pak Volkswagen 
nasazoval vylepšený Race Touareg 2, 
jehož motor 2.5 TDI disponoval v tomto 
ročníku výkonem 275 koní. Auto mělo 
kratší rozvor než původní vůz a posádce 
poskytovalo lepší rozhled po okolí. 
Dvojice Giniel de Villiers a Tina Thörner 
dovezla vylepšenou novinku do cíle na 
druhém místě, což bylo tehdy nejlepší 
umístění dieselového auta na Dakaru. 
V roce 2007 byl posílený Race Touareg 2 
(285 koní) jen čtvrtý.

Touareg pravidelně na bedně
Ročník 2008 slavné rallye byl zrušen 
a místo něj se jela Central Europe Rally, 
ve které s Race Touaregem 2 zvítězil 
legendární Carlos Sainz. V roce 2009 
zavítala poprvé Rallye Dakar mimo 
Evropu a Afriku, konkrétně do Jižní 
Ameriky. A tentokrát z toho bylo pro 
Race Touareg 2 dvojité vítězství (vyhrál 
Giniel de Villiers, druhý byl Mark Miller). 
O rok později pak v Jižní Americe 
obsadily Race Touaregy 2 v kategorii 
automobilů všechna pódiová umístění. 
Zvítězil Sainz před nastupující hvězdou 
Násirem al-Attíjou. A v roce 2011 
s vylepšeným Race Touaregem 3 (stále 
motor 2.5 TDI, teď s výkonem 310 koní) 
tento trojitý triumf Volkswagen 
zopakoval, tentokrát v pořadí al-Attiyah, 
de Villiers a Sainz. Kromě Touaregu 
se Rallye Dakar účastnily i speciály 
pro třídu bugin, které vlastně byly 
pokračovateli původního typu Tarek. 

Speciál podle specifikace tehdejší 
kategorie FIA T1 měl pod kapotou 
motor 3.0 V6 TDI s výkonem zhruba 
270 koní a poháněnou zadní nápravu. 
Největším úspěchem bylo 21. místo 
v roce 2010.

Současnost a Dakar Classic
Volkswagen jako tovární team se rallye 
v posledních letech přímo neúčastní. 
Koncernovou štafetu po nás převzala 
značka Audi, jejíž tři revoluční hybridní 
modely RS Q e-tron dojely všechny do 
cíle, nejlepším výsledkem bylo deváté 
místo. Na převratnou techniku je to 
nadějný výsledek. Volkswagen však na 
tratích byl k vidění v rámci kategorie 
historických aut, která se jezdí nově 
od letošního ročníku. V roce 2021 tak 
byl například nejstarším vozem na 
startu Volkswagen Brouk z roku 1968 
a nechyběly ani historické modely Iltis.

Bugina Tarek se poprvé na 
Dakaru představila v roce 2003 
a hned v prvním roce se 
umístila v nejlepší desítce.

Za volantem Touaregu se 
objevila taková jména jako 

Carlos Sainz či Giniel de 
Villiers. A slavili s ním velké 

množství úspěchů.

Iltis v 80. letech sice nepatřil 
k nejrychlejším autům na 
Dakaru, ale spolehlivostí si 
dojel až pro první dvě místa 
v druhém ročníku. 

Pohled do historie
Volkswagen a Dakar
Naše vozy na této náročné rallye slavily mnoho 
úspěchů. Pojďme si je teď připomenout. Od úplných 
začátků až po speciály Race Touareg.

Zlatý, stříbrný 
i bronzový. Touareg 

patří k nejúspěšnějším 
vozům historie Dakaru
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Poklad z muzea
Golf Country
Bylo to v 90. letech tak trochu zjevení. Zvýšená verze populárního 
modelu s rámem vpředu a rezervou vzadu předznamenala masovou 
oblibu podobně stavěných aut. 

Zvýšené varianty dnešních aut vídáme běžně, své 
„alltracky“ má většina automobilek. Před čtyřiceti 
lety to ale vůbec běžné nebylo. U nás pomalu 
začínala zvonit hrana komunistické nadvládě, 
když Volkswagen na ženevském autosalonu 
v roce 1989 představil koncept Montana. 
Výrazně zvednutý Golf původně do sériové 
výroby vůbec jít neměl, vlna zájmu však výrobce 
přesvědčila, aby auto nakonec na montážní linky 
poslal. V roce 1990 se tak vůz s označením Golf 
Country dostal k prvním zákazníkům. Zajímavý 
a netradiční byl postup, kterým vznikal. Ve fabrice 
Volkswagen vyrobili úplně běžný Golf (navíc byl 
jen čtyřramenný volant a sportovní sedačky) 
s pohonem všech kol Syncro, který pak převezli 
do rakouského závodu Steyr-Daimler-Puch ve 
Štýrském Hradci. Tam ho zase trochu rozebrali. 
Přidali rám, který světlou výšku zvýšil o celých 
šest centimetrů. Auto dostalo silnější pružiny 
a tlumiče nebo trubkovou klec a ochranný plát 

pod motorem. Celá karoserie šla nahoru o dalších 
dvanáct centimetrů. Diferenciál vzadu dostal 
rovněž pomocný rám. Světlá výška dosahovala 
solidní hodnoty 21 centimetrů. Zádi dominovala 
výklopná konstrukce nesoucí rezervní kolo jako 
u off-roadů. Příď zdobil ochranný trubkový rám. 
Rakušané přidali celkem 438 dílů. 

Co bylo pod kapotou?
Většinu Golfů Country poháněl atmosférický 
motor o objemu 1,8 litru s osmiventilovým 
rozvodem, který dosahuje nejvyššího výkonu 
72 kilowattů, tedy 92 koňských sil. Točivý 
moment vrcholí na hodnotě 143 Nm, udávaná 
nejvyšší rychlost činí 160 km/h a zrychlení z nuly 
na sto pak 12,9 sekundy. Výrobce deklaroval 
průměrnou spotřebu 10,9 litru benzinu. 
Zavazadelník je podobně jako u běžného Syncra 
maličký – 230 litrů. V několika exemplářích 
vznikla i turbodieselovým motorem poháněná 

verze Golfu Country nebo nabroušená varianta 
s ostrým agregátem 1.8 o výkonu 85 kilowattů 
z modelu GTI. Tuto padesátikusovou sérii si však 
mezi sebou rozebrali zaměstnanci automobilky, 
kteří se na projektu podíleli. Při otevření přední 
kapoty upoutá jedna zajímavost: spousta 
prázdného prostoru. Motor je totiž utopen 
hluboko dole, což je dáno tím, že je namontován 
stejně jako u běžného Golfu druhé generace. 
Avšak celá karoserie kolem je o pořádný kus výš.

Jak se s ním jezdí?
Pohonná jednotka pochopitelně více než 1,2 tuny 
vážícímu autu neuděluje kdovíjakou dravost. 
„Krátký 5stupňový manuál však dynamiku v rámci 
možností vylepšuje. Řazení je uzpůsobené pro 
jízdu v terénu, jednička je velice krátká, takže 
ani při rozjezdu do prudšího stoupání auto nijak 
zvlášť netrpí. Ale i na silnici je sympaticky svižné 
a motoru se celkem chce jít do otáček. Byli jsme 

i na dálnici a třeba 140kilometrová rychlost byla 
úplně bez problémů. Ano, hluk je pak vyšší, to 
zvednutí udělá své. Ale svezení to bylo navýsost 
příjemné,“ vzpomíná na setkání s tímto unikátním 
vozem zkušený automobilový novinář Ondřej 
Chamilla.

Golf Country je veskrze kompaktní auto 
a díky malým rozměrům se s ním velmi dobře 
manévruje – to platí o silnici, stejně jako 
o výletech mimo ni. Zkrátka: Golf Country je jako 
stvořený na (alpský) venkov. Byť technicky jde 
v podstatě o obyčejný Golf, chuť vyrazit mimo 
zpevněné cesty verzi Country rozhodně nechybí. 
Mezinápravová spojka sice dokáže poslat na 
zadní kola pouze polovinu hnací síly a uzávěrky 
diferenciálů byste hledali marně, ale s lehčím 
terénem se auto umí vypořádat s přehledem. 
Jízda je stabilní a podvozek náramně filtruje 
všechny výmoly a nerovnosti. „Mít tohle auto 
v Alpách muselo být super!“ říká Chamilla. 

Country stálo na 
základu běžného 
Golfu. Ve Štýrském 
Hradci z něj však 
dokázali udělat 
terénní speciál.

I přes vyšší posazení je 
auto překvapivě 
stabilní. Jízda po 

alpském venkově 
v něm musela být ve 
své době perfektní.

Tenhle kousek 
předběhl dobu. 
A my jsme si ho 

mohli projet!
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Jakmile se však vůz dostane do náročnějšího 
terénu, dostává se na své limity. Mezinápravová 
viskózní spojka zkrátka nedokáže tak pružně 
a rychle reagovat a posílat točivý moment na 
zadní nápravu, jako to umí Haldex. Přesto je 
jízda s vozem mimo silnice veliká zábava. „Za 
volantem dominuje jeden pocit. Sedí se opravdu 
velmi vysoko. Je to zvláštní zážitek, sedíte 
v malinkaté kabině a na všechno se díváte svrchu, 
i dnešním vozům SUV hledíte takříkajíc do očí,“ 
neskrývá pobavení. „A překvapila mne ještě jedna 
věc: jak dobře se to auto chová na silnici. Když se 
na něj podíváte, okamžitě vás napadne, že půjde 
o rozhoupaný a rozevlátý kočár. Ale je to mylný 
předpoklad. Auto velice dobře drží na vozovce, 
i tady dobře filtruje nerovnosti, přitom se ale 
nijak nepříjemně nenaklání. Díky tomu se dobře 
ovládá a lze se i trochu odvázat a zatáčky projet 
ostřeji,“ popisuje Chamilla.

V dobrém stavu jich je jako šafránu
Marketingový manažer Volkswagen Berthold 
Krüger v době vzniku auta počítal s tím, že 
světlo světa spatří celkem patnáct tisíc vozů 
verze Country. Nakonec z výrobních pásů sjela 
jenom polovina. Přes velký zájem o původní 
koncept Montana tak sériová verze žádnou díru 
do světa nakonec neudělala. Lidé si Golf Country 
často pořizovali jako pracovní vozy, jezdili s nimi 
za prací nebo koníčky do lesa či na pole. Auta 
dostávala pěkně zabrat, a tak není divu, že 
exemplářů v dobrém stavu je dnes jako šafránu. 
Už má postavení ikony a majitelé si za něj 
nechávají solidně zaplatit. Pro představu – v době 
psaní článku bylo na mobile.de k dispozici pouze 
23 kusů v cenách mezi deseti a 25 tisíci eur.

Text Štěpán Vorlíček Foto Daniel Martinek, Faster magazine

Lidé si je původně 
pořizovali jako pracovní 

vozy. Jejich hodnota však 
do dneška razantně 

stoupla.

Vyrobilo se ho jen 
sedm a půl tisíce 

kusů. Jde tedy 
o opravdový unikát
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Jizerská 50
Po pauze zpět. 
A s rekordní účastí
Na legendárním závodě nechyběly ani 
užitkové vozy Volkswagen. České běžkaře totiž 
podporujeme už čtvrt století.

Víkend fandů bílé stopy začal v pátek 
11. února závodem Volkswagen 
Bedřichovská 30, v neděli vše završila 
legendární Jizerská 50. Hladký průběh celé 
akce zajišťovala flotila aktuálních modelů 
Volkswagen Užitkové vozy v čele s novým 
Multivanem, který byl vystaven na stadionu 
v Bedřichově a poskytoval rovněž shuttle 
servis pro VIP účastníky.

Jizerská 50 slavila rekord
Po roční pauze vynucené covidem se ČEZ 
Jizerská 50 vrátila velkolepě. V neděli 
nastoupilo do závodu neuvěřitelných 

4 444 lyžařů, celkově se všech závodů 
zúčastnilo 8 194 nadšenců z 34 zemí, kteří 
jsou tou pravou duší této akce. Tento počet 
tak překonal zájem z roku 2020.

Dramatický finiš a únik ve stoupání
Hlavní závod ovládli Nor Andreas Nygaard 
a Švédka Ida Dahlová. Oba však zcela 
odlišně: zatímco Nygaard triumfoval 
ve sprintu čtyřčlenné skupiny, Dahlová 
své vítězství získala ve stoupáních. 
Druhý v mužské kategorii skončil Martin 
Løwstrøm Nyenget a třetí Johannes Eklöf. 
Nygaard tak navázal na triumfy z let 2019 

„Volkswagen Užitkové 
vozy je již čtvrt století 
neodmyslitelnou součástí 
českého běžeckého 
lyžování a jako dlouholetý 
a spolehlivý partner Svazu 
lyžařů České republiky jsme 
nechyběli ani na Jizerské 
50. Náš tým jako vždy 
podporoval organizátory 
flotilou připravenou 
i pro nejnáročnější 
zimní podmínky. Hlavní 
automobilovou hvězdou 
byl nový Multivan, který se 
v Bedřichově představil jako 
ideální vůz pro rodinnou 
dovolenou, v zimě i v létě.“

Jakub Šebesta
ředitel divize Volkswagen 
Užitkové vozy

Nádherné počasí a rekordní 
počet účastníků. V takovém 
duchu se letos nesl tradiční 
závod Jizerská 50.
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a 2020. Nejlepším Čechem byl Jiří Pliska, 
jenž uzavřel nejlepší dvacítku časem 
pouhých 21 sekund přes dvě hodiny. 
Česká ikona dálkových běhů Stanislav 
Řezáč bral 23. místo, třetím nejlepším 
Čechem byl Jan Šrail na 27. místě. 
V nejnáročnějším stoupání ze Smědavy na 
Knajpu se do trháku vydala Ida Dahlová, 
která pronásledovatelkám Astrid Øyre 
Slindové a Brittě Johansson Norgrenové 
nadělila 21 sekund. Švédská hvězda poté 
náskok udržela až do cíle. Tam byla druhá 
Norgrenová, třetí příčka měla překvapivé 
obsazení – Norku Theu Krokan Murudovou. 

Z Češek nejlépe skončila Kateřina Smutná, 
která uzavřela první desítku. Asi čtyřicet 
sekund po ní dojela Sandra Schützová na 
jedenácté příčce. Karolína Grohová skončila 
celkově sedmnáctá.

Tradiční sobotní akcí je firemní štafeta. 
Ve čtyřčlenných týmech se potkávají 
elitní borci s hobíky, kteří reprezentují 
barvy svých chlebodárců. Mezi účastníky 
byli například Šárka Strachová, Kateřina 
Neumannová nebo Martin Koukal, který 
svou sestavu dovezl na stupeň nejvyšší.

Perfektní akce 
pro profíky  

i hobby běžkaře. 
I to je tradiční 

závod Jizerská 50

S běžkařským 
svazem jsme už  
25 let. V jeho 
službách aktuálně 
slouží vozy 
Multivan 6.1, 
Transporter 6.1 
a Crafter. Vše 
s pohonem všech kol 
4Motion.

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

Pavlína
Zbořilová
+420 724 730 003

www.DELUXEA.cz

Ondřej
Světlík
+420 724 065 774

Petra
Melková
+420 724  065 777

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

Lily Beach
Resort & Spa

Maledivy

Vydejte se za kvalitním odpočinkem pod palmami, bělostnými 
plážemi s křišťálově čistým mořem a za úžasným servisem 
pětihvězdičkové úrovně. Oblíbené maledivské resorty Lily 
Beach a Hideaway Beach nabízejí vše, co budete během 
dovolené v tropickém ráji potřebovat. Můžete si dopřát služby 
privátního komorníka, pohodlí moderních vil na pláži i nad 
vodní hladinou či prvotřídní gastronomické zážitky v několika 
restauracích, kde nechybí jak mořské plody, tak šampaňské. 
Jedny z nejkrásnějších podmořských scenérií pak budete moci 
obdivovat během šnorchlování s mantami či želvami                     
u korálového útesu jen kousek od pláže. To vše skvěle 
doplňuje dokonalý klid, perfektní soukromí a naprostá 
pohoda. Dovolená na Maledivách předčí očekávání i těch 
nejnáročnějších klientů! 

Situaci ve světě neustále sledujeme

Na Maledivy již není potřeba PCR test

V hotelech jsme osobně bydleli

Dovolenou Vám připravíme na míru

Hideaway Beach Resort & Spa
The Signature Collection by Hideaway

Maledivy
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Gastrovýlety  
Na cestě za sladkým
I cukrařina u nás se neskutečně posunula. Stojí na české tradici, francouzské 
škole, současných trendech, ale velmi často také super inovativních kreativních 
nápadech. Pojďte ji spolu s Lukášem Hejlíkem ochutnat.
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Cukrařina v Česku
už dávno neznamená jen
věnečky a větrníky. 
Pojďte ji s námi ochutnat!

Jak se na cestách 
osvědčilo nové Taigo?
Na to, které jeho funkce 
se hodí na výlety 
i městský provoz, se 
podívejte v našem 
posledním videu 
s Lukášem Hejlíkem. 

Cafe Synagoga
Za Soudem 282, Český Krumlov 

Kavárna s francouzskými dezerty, řemeslnými croissanty 
a poctivou zmrzlinou sídlí opravdu v prostoru bývalé židovské 
synagogy. Hitem jsou tu červené croissanty s malinou 
a mascarpone, ale i další příchutě jako třeba limeta, bazalka 
a sníh. Podnik vede Michaela Fürstová, která spolupracuje 
s lokálním dodavatelem bylinek a ovoce. V červnu proto 
můžete ve vitríně zahlédnout eclairku s bezovou pěnou nebo 
jahodou a citronem, na podzim zase dezerty s příchutí hrušky, 
švestky i ostružin. Řemeslná zmrzlina mění chutě každý 
týden, můžete tedy ochutnat klasickou pistácii nebo třeba 
červený pomeranč s Campari. Dokonale sladká je i přilehlá 
zahrada ležící zcela mimo ruch centra Českého Krumlova.

Cafe 8smička
Kamarytova 97, Humpolec

Bára a Zdeněk Rýznerovi, milovníci umění, se rozhodli 
v Humpolci zrevitalizovat zchátralou textilku a otevřít v ní 
originální zónu pro umění. A v ní je také kavárna Báry 
Lamačové, která s láskou peče už od 19 let. Ve hře je s ní 
její mamka, Ivana Tošerová. Do nebes vás vystřelí výstava za 
8 Kč, ale i parády české a francouzské cukrařiny. Ať zkusíte 
kremroli, či větrník, croissant, kokosový éclair, nebo choux 
s karamelovým mascarpone, bude to raketa! Zajít sem můžete 
už posnídat, třeba párečky místního řezníka nebo loupák 
s jahodovou marmeládou, ale Ivana tu vedle báječného 
chleba, který prý nikdy péct nechtěla a kterého dnes dělá 
až 300 bochníků týdně, vaří i obědovou polévku. V podniku 
můžete potkat také tatínka Zdeňka Tošera, tedy pokud zrovna 
nebude na cestě pro mouku nebo do obchodů, kam dámy 
dodávají plody své skvělé práce.

Cukrářství Eklér
Masarykova 1900, Holešov

Hana Valášková otevřela cukrářství s mámou Marií 
a po práci v mezinárodní firmě si splnily sen – otevřít 
si vlastní cukrářství. Marie nejvíc zkušeností pobrala od 
Heleny Fléglové u ní v HF Pastry Academy a dneska je 
v jejich ženském týmu už spousta skvělých a zkušených 
kamarádek. Se svým cukrářstvím se vydaly tou 
nejpoctivější cestou, své první výrobky testovaly rok! 
Pronikly i do světa kávy, takže si tu dáte zrno od Kikafe 
nebo Pikoly. Kromě dokonalých zákusků se se stejným 
odhodláním věnují pečení originálních svátečních 
dortů, práci s čokoládou a také zmrzlině, která často 
kopíruje chutě jejich eklérků.

John 1990
Václavské náměstí 1, Lovosice

Bára Johnová s přítelem Kubou navazuje na 
třicetiletou tradici rodinné cukrárny. Pojmenovali 
ji na počest dědečka John 1990. Vše tu začíná 
snídaní, třeba vejcem Benedikt, kafe mají z ústecké 
pražírny a denně dělají precizní zákusky a dorty. Báru 
moderní cukrařina opravdu baví, stejně jako spousta 
nadšených cukrářů se nechává inspirovat v zahraničí 
a přichází s vlastními variacemi. Třeba dýně je dezert 
s karamelem, rakytníkem, pomerančem a skořicí. 
Jablko je rovněž podle Cédrica Groleta u Báry 
s vanilkou, skořicí, limetkou, kurkumou a zázvorem. 
Nebojte, nechybí ani české zákusky a v létě sezonní 
poctivá zmrzlina. Ano, děda by měl radost.
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79Globální nedostatek čipů a výpadky 
v dodavatelském řetězci automobilů 
prodlužují dodací dobu nových vozů. 
Jak vyplývá z průzkumu Volkswagen 
Financial Services, pouze menší část 
řidičů je ochotna ze svých nároků na nový 
vůz slevit. A chování zákazníků ovlivňuje 
i horšící se ekonomická situace. Řada 
z nich se nehodlá vydat z posledního 
a místo nákupu za hotové zvažuje 
financování vozu pomocí úvěru nebo 
operativního leasingu. „Z průzkumu 
jednoznačně vyplynulo, že Češi prodlevy 
v dodavatelském řetězci automobilů 
vnímají jako problém, který výrazně 
zasahuje do jejich nákupního chování. 
Téměř polovina důsledky výpadků 
pocítila na vlastní kůži nebo u svých 
blízkých a 35 % z těch, kteří pořízení auta 
plánovali, bylo nuceno nákup odložit,“ 
říká Vratislav Strašil, jednatel Volkswagen 
Financial Services. Příčin zpoždění je 
podle českých řidičů celá řada. Suverénně 
nejčastěji (67 %) vinu připisují nedostatku 
čipů. Polovina spatřuje problém 
v koronavirových opatřeních a podle 
37 % roli hraje i nedostatek klíčových 

materiálů pro výrobu. Prstem též pětina 
respondentů ukazuje i na Evropskou unii 
s jejím tlakem na přechod na alternativní 
pohony. Pokud nejsou Češi ochotni při 
výběru vozu sáhnout po skladovém vozu, 
nezbývá jim než se připravit na delší 
čekací dobu nebo pozměnit své nároky – 
to však většina řidičů odmítá. Zatímco 
38 % řidičů konkrétní konfiguraci vozu 
raději oželí, jen aby auto dorazilo včas, 
zbylé dvě třetiny řidičů ústupky dělat 
nechtějí. Nejčastěji jsou Češi ochotni 
slevit z barvy vozu (80 %), doplňkové 
výbavy (79 %) nebo z konkrétního modelu 
(76 %). Nejméně nakloněni jsou pak 
kompromisům ohledně typu paliva (53 %) 
a spotřeby (59 %).

Hlouběji do kapsy
Současná horšící se ekonomická situace 
vede k tomu, že Češi začínají více 
uvažovat o pořízení vozu na operativní 
leasing či úvěr. Zhruba sedmina řidičů 
raději namísto pořízení nového vozu 
sáhne po vozu ojetém, třetina pak zvažuje 
namísto běžného nákupu za hotové 
pořízení pomocí finančních produktů. 

Hlavní motivací je kromě snahy „nevydat 
se z posledního“ i pozitivní osobní 
zkušenost a nabídka all-in-one řešení, kdy 
za jednu měsíční splátku získají kromě 
samotného automobilu i doprovodné 
služby v podobě pojištění, servisu, 
výměny pneumatik nebo asistence na 
cestách. „Ceny nových i ojetých vozů 
rostou. V době, kdy se vše zdražuje, se 
proto lidé logicky více zajímají o finanční 
služby. Pro klienty, pro které je důležitá 
výše měsíční splátky, jsme například 
nedávno přišli s novým úvěrovým 
produktem Financování CHYTŘE. 
Výhoda oproti běžnému úvěru je v nižší 
měsíční splátce a možnosti nastavení 
poslední navýšené splátky od 20 do 
60 procent ceny vozu podle preferencí. 
Není potřeba se bát vyšší splátky na 
závěr, neboť je samozřejmě kryta cenou 
daného vozu, a navíc my již na začátku 
klientovi garantujeme, za jakou cenu vůz 
vykoupíme, pokud si to na závěr splácení 
bude přát,“ říká Vratislav Strašil.

Klientům poskytuje tento úvěr velkou 
flexibilitu – na konci smluvní doby mohou 
kromě možnosti jednorázového splacení 
vůz prodat a získané peníze použít na 
poslední splátku či zbývající částku 
rozložit do dalších splátek. „Automobil na 
úvěr tak díky nízkým měsíčním splátkám 
přibližujeme i té skupině klientů, pro 
kterou byl dříve nedosažitelný. Naše 
chytré financování proto nabízí vše, co 
tradiční úvěr, díky poslední navýšené 
splátce ale zachovává maximálně nízké 
měsíční splátky,“ dodává Vratislav Strašil.

Auta nejsou, 
Češi si zoufají
Nový průzkum Volkswagen Financial Services ukazuje  
chování Čechů v souvislosti s nedostatkem nových vozů. 

Volkswagen 
Financial Services
Kompletní nabídku 
financování, včetně 
zajímavých akcí, 
najdete na webu. 

Volkswagen MyCard je servisní karta pro majitele osobních a užitkových vozů 
Volkswagen (fyzické osoby), která je vázaná na konkrétní vozidlo, a v rámci 
nového programu přináší spoustu výhod. Zájemci si mohou vybrat jednak 
bezplatnou verzi Service, nebo zvolit rozšířenou placenou verzi Service+, 
která umožňuje využívat ještě další výhody nad rámec základní verze. 
Využijte skvělou příležitost, mít MyCard se rozhodně vyplatí.

Více o benefitech a jak získat svoji MyCard zjistíte zde:

my-card.cz

MyCard
Moje výhody. Můj servis. 

MyCard pro
osobní vozy 
Volkswagen

MyCard pro 
užitkové vozy
Volkswagen
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Připravte se na grilovací sezonu. 
Originální příslušenství se hodí 
nejen pro fanoušky Bulli.

Buďte připraveni 
nejen na grilování!
Kompletní nabídku 
produktů najdete 
v našem e-shopu.

Skládací gril T1
Přenosný, 
rychle složitelný 
a s vyjímatelnou mísou 
na uhlí.

Grilovací set
V praktickém provedení 
z nerezové ocele 
s dřevěnou rukojetí.

Skládací box T1
Stačí pár pohybů 
a máte z ploché tašky 
velký, pevný box 
s nosností až 30 kilo.

Zástěra
Je opatřená speciální 

vrstvou, která odpuzuje 
špínu a vlhkost.

Chňapka
Minimálně do teploty 
100 stupňů Celsia vás 

bezpečně ochrání.
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Nejskromnější prezidentské auto? Brouk. Když se řekne vůz pro 
prezidenta, vyskočí nám na mysli obrazy limuzín nebo SUV. Uruguay to 
však ještě nedávno měla docela jinak.

José Alberto Mujica pochází z chudé 
uruguayské rodiny baskických 
přistěhovalců. V 60. a 70. letech 
byl členem partyzánského hnutí 
národního osvobození a účastnil 
se řady odbojových akcí proti 
tehdejšímu diktátorskému režimu. 
Byl několikrát postřelen a skoro 
patnáct let strávil ve vězení. Po 
obnovení demokratického režimu 
v roce 1985 se situace otočila 
a z bývalého nepřítele režimu se 
stal v novém politickém zřízení 
nejdříve poslanec, později i ministr 

zemědělství. A jelikož byl mezi lidmi 
velmi oblíbený, završil svou pouť 
politikou jako prezident v letech 
2010 až 2015. A nejen Uruguayci 
ho za jeho vystupování, na hony 
vzdálené běžným politikům, milovali. 
Zakládal si na lidové image, na 
politická jednání nosil sandály 
a jezdil v modelu Volkswagen Brouk 
z roku 1987. I během prezidentování 
žil na polorozpadlém rodinném 
statku nedaleko Montevidea a živil 
se pěstováním květin. Devadesát 
procent prezidentského platu prý 

dával fondu, který pomáhá lidem 
rozjíždět vlastní podnikání. Na 
jeho popud se Uruguay stala první 
zemí na světě, která legalizovala 
marihuanu, a díky němu také 
povolila sňatky párů stejného 
pohlaví. Jako svůj nejcennější 
majetek v době zvolení udával právě 
zmiňovaného Brouka za osmnáct set 
dolarů.

Světlemodrý automobil sehrál 
jednu z ústředních rolí během 
prezidentské inaugurační slavnosti, 
při níž hlavu státu vezl. Popularita 
muže, jenž nabádal lidi, aby mu 
říkali Pepe, dále rostla, když odmítl 
šoféra a sám svůj vůz řídil během 
cest do práce v prezidentském 
paláci, kde pouze úřadoval; jinak 
dál žil na farmě. Když jeho období 
v roce 2015 skončilo, přišla poměrně 
zajímavá nabídka. Jeden arabský 
šejk Mujicovi za auto nabídl milion 
dolarů. Tehdy už bývalý prezident 
štědré pokušení odmítl. V rozhovoru 
pro místní rozhlasovou stanici 
prohlásil, že „by auto nikdy neprodal, 
protože by to považoval za urážku 
všech přátel, kteří se složili, aby si 
vůz mohl koupit“. A dodal, že Brouka 
potřebuje, aby mohl vozit svou fenku 
Manuelu, která přišla o nohu a stala 
se další lidem milovanou ikonou jeho 
prezidentského období.
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Na Příkopě 12, Praha 1
www.cernaruze.cz
Otevírací doba:

po–pá 10–20 h., so 10–19 h., ne 11–19 h.
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