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Golf R: 
20 rychlých let

Nejrychlejší písmeno v abecedě značky 
Volkswagen slaví narozeniny. Před dvaceti lety 
sjel z výrobního pásu první vůz vrcholného 
modelu Golf R. Automobilka proto u příležitosti 
jubilea představila exkluzivní speciální edici 
Golf R 20 Years. Bude se vyrábět pouhý rok, 
a tak se každý exemplář okamžitě stane 
žádaným sběratelským kouskem. Modely 
označené písmenem R se staly synonymem 
sportovní jízdy a pozoruhodnou akceleraci 
nabídne i výroční novinka. Turbodmychadlem 
přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec dosahuje 

nejvyššího výkonu 245 kW (333 k) působivým 
způsobem. Řidič si může zvolit režim 
emocionálního startu, který zvýší otáčky motoru 
před rozjezdem až na 2 500 za minutu a zajistí 
výrazný zvuk motoru. Speciální funkce udržuje 
turbodmychadlo v konstantně vysokých 
otáčkách i při jízdě s částečným zatížením, 
aby motor dokázal při následném požadavku 
intenzivního zrychlení reagovat ještě rychlejším 
nárůstem hnací síly. Dynamiku a sportovní 
výkony na silnici zlepšuje i otevřená škrticí 
klapka po uvolnění pedálu plynu.

Touareg a Golf R slaví 20 let na trhu. Model ID.5 patří 
mezi nejbezpečnější vozy ve své kategorii. A elektromobily 
vyrábíme už ve čtyřech závodech.

Výroba elektromobilů 
nabírá obrátky 
Volkswagen spuštěním výroby elektrického 
modelu ID.4 v německém Emdenu rozšiřuje 
svou globální síť pro výrobu elektromobilů. 
Emden se po Cvikově a čínských závodech 
An-tching a Fo-šan stal druhou německou 
a celkově čtvrtou továrnou značky produkující 
elektromobily. Ještě letos se k nim připojí také 
americká Chattanooga a německý Hannover. 
Volkswagen tak vytvoří předpoklady ke splnění 
svého cíle vyrábět v Evropě, USA a Číně 
1,2 milionu elektromobilů. Do přestavby závodu 
v Emdenu, v němž pracuje 8 000 zaměstnanců, 
investoval Volkswagen miliardu eur. 
Emden je tak první high-tech továrnou pro 
elektromobilitu v Dolním Sasku, kam koncern 
Volkswagen plánuje do roku 2026 poslat 
celkem 21 miliard eur, aby z regionu vybudoval 
německé centrum pro elektromobilitu.

Výroční edice Touareg
Dvacáté narozeniny letos slaví i mimořádně úspěšné SUV Touareg. 
Exkluzivní výbava jubilejní edice je výjimečně rozsáhlá. Moderní 
prvky výbavy, jakými jsou na přání dodávaný Travel Assist nebo 
sériový panel přístrojové desky Innovision Cockpit s 15" displejem 
informačního a zábavního systému, zajišťují ještě vyšší úroveň 
komfortu a nejlepší možnou konektivitu. Vzduchové odpružení Air 
& Steering s funkcí řízení zadní nápravy a další inovace v konstrukci 
podvozku zvyšují dynamiku vozu a Touareg se díky nim ovládá 
výrazně snadněji, než by většina řidičů na základě jeho vnějších 
rozměrů očekávala. Ceny začínají na částce 2 479 900 Kč.

Jednička s hvězdičkou pro 
asistenty modelu ID.5 
Euro NCAP udělilo značce Volkswagen nejlepší možnou známku 
za nejnovější asistenční technologie v jejím novém čistě 
elektrickém SUV. Zkušební technici nezávislé organizace tak 
potvrdili, že inovativní systémy čistě elektrického ID.5 nabízejí 
nejvyšší komfort a vynikající úroveň asistenčních funkcí. Na přání 
dodávaný Travel Assist se sdílenými daty dokáže mimo jiné aktivně 
udržovat vozidlo ve svém jízdním pruhu, zachovávat bezpečnou 
vzdálenost od vozidla jedoucího před ním a dodržovat řidičem 
nastavenou nejvyšší rychlost jízdy. 
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ID. Buzz
Bulli ročník ’22
Bus, Busík, Bulli, Transporter, Caravelle, Multivan. 
Ikonický vůz se začal sériově vyrábět v roce 1950. A teď 
přijíždí jeho plně elektrický následovník pro 21. století.
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Uvnitř modelu ID. Buzz 
si připadáte jako 
v moderním 
luxusním salonku

Open space
Na kompaktním půdorysu vznikl mimořádně 
velký prostor: v přátelském prostředí 
„obýváku“ má pět osob k dispozici dostatek 
místa na cestování a spoustu místa pro svá 
zavazadla – objem 1 121 litrů lze sklopením 
sedadel druhé řady zvětšit na 2 205 litrů. To 
vše díky rozvoru náprav 2,99 metru, který 
je v rámci modelů na platformě MEB dosud 
nejdelší. Ve střednědobém horizontu se 
na trh dostane i šestimístná a sedmimístná 
konfigurace a prodloužený rozvor. Interiéru 
vládnou rovné linie přístrojové desky 
s přehledně nad sebou uspořádanými prvky, 
multifunkční volant a dva digitální displeje. 
Řidič i cestující mají k dispozici dostatek 
prostoru včetně velkého počtu odkládacích 
schránek. Přední sedadla v modelu ID. Buzz 
jsou uložena v relativně vysoké poloze 
a vybavena loketními opěrkami. 
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Velmi lehká 
hybridní kola 
se skládají ze 
dvou dílů

Myšlence na elektrický 
„busík“ je padesát
Přestože ID. Buzz nemá spalovací motor, je 
v jeho přední části uloženo velké množství 
techniky od agregátu topení a klimatizace 
až po elektromechanický posilovač brzd. 
Evropské verze přijdou na trh s baterií 
o kapacitě 77 kWh, která napájí elektromotor 
o výkonu 150 kW. Ten pohání zadní nápravu. 
Nabíjecí výkon při použití střídavého proudu 
je 11 kW. Prostřednictvím konektoru CCS 
v rychlonabíjecí stanici na stejnosměrný 
proud se nabíjecí výkon zvýší až na 170 kW, 
díky čemuž se z 5 na 80 % dobije přibližně 
za 30 minut. ID. Buzz mimochodem není 
prvním vozem Bulli s elektrickým pohonem. 
Již před padesáti lety představil Volkswagen 
na hannoverském veletrhu model T2 
poháněný elektromotorem umístěným vzadu, 
jehož maximální dojezd činil 85 kilometrů.
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Volkswagen nahrazuje kůži 
ve voze ID. Buzz 
materiálem, který není 
vyroben ze zvířat

Sympatická tvář
Design novinky jednoznačně odkazuje 
na původní klasiku. Zaujmou především 
velice krátké převisy karoserie. Celková délka 
činí 4 712 milimetrů. Ikonicky čisté tvary 
doplňuje vynikající aerodynamika: ID. Buzz má 
součinitel odporu vzduchu 0,285 (u klasického 
modelu T1 to bylo 0,44). Na předchůdce 
odkazují přední partie vozu. Kapota ve tvaru 
písmene V a velké logo přídi propůjčují 
charismatický vzhled. Umocňuje ho světelná 
lišta, která propojuje přední světlomety. 
Rozdělení designu na horní a spodní zónu 
pokračuje na bocích i na zádi. Mimořádně 
nápadné to je v případě dvoubarevného 
lakování. Stejně jako všechny modely ID. sází 
i ID. Buzz kompletně na LED diody. Nápadité 
animace mu dodávají až lidský charakter. Vůz 
díky tomu inteligentně komunikuje se svým 
okolím. Spustí uvítací proces, jakmile se řidič 
přiblíží – vypadá to, jako by vůz otevřel oči 
a snažil se navázat oční kontakt. 

Zaujal vás 
ID. Buzz?
Prozkoumejte 
jeho přednosti 
na našem webu.
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Ano, C-3PO už zase sekýruje svého 
zaobleného kamaráda. Ten přitom stojí 
před něčím, co do Hvězdných válek 
nepatří: před moderním elektromobilem 
Volkswagen ID. Buzz.

Jenže: teď už vlastně patří. 
Automobilka totiž rozjela partnerství 
se seriálem Obi-Wan Kenobi a výše 
popsaná scénka se objevuje v reklamním 
spotu vlastní produkce, který vznikl 
ve spolupráci se společnostmi Lucasfilm 
a Industrial Light & Magic. Kromě 
známých postav ze Star Wars v ní hlavní 
roli hraje právě ID. Buzz.

Seriál je k dispozici od 14. června 
na platformě Disney+. Poslední květnový 
víkend se v kalifornském Anaheimu 
uskutečnila akce Star Wars Celebration, 
na níž se ukázaly dva zcela unikátní vozy 
inspirované seriálem. Nechyběl ani jeho 
hlavní představitel Ewan McGregor, 
který se nedávno stal ambasadorem 
wolfsburské automobilky. Herec je 
jejím velkým fandou, dokonce vlastní 
slušnou sbírku historických vozů, z nichž 
jeden si sám předělal na elektromobil. 
Jako dlouholetý ambasador dobré 
vůle UNICEF UK podporuje charitativní 

projekty po celém světě a jeho spojení 
se značkou Volkswagen je tak logickým 
krokem na cestě k udržitelné mobilitě 
budoucnosti.

Na kalifornské premiéře seriálu zářily 
také další dvě hvězdy. Koncepty „ID. Buzz 
Light Side Edition“ a „ID. Buzz Dark Side 
Edition“ připravené ve spolupráci se 
společností Lucasfilm ztělesňují světlou 
a temnou stranu síly a odkazují na dvě 
hlavní postavy Obi-Wana Kenobiho 
a Dartha Vadera. Béžový lak světlé 
varianty má připomínat odstín tuniky 
Obi-Wana Kenobiho, chromové prvky 

odkazují na kosmické lodi a modrá linie 
na bocích symbolizuje hrdinův světelný 
meč. Nechybí modré prosklení, speciální 
osvětlení spodku vozu nebo loga Aliance 
rebelů. Temnou verzi, jejímž základem 
je užitkový model ID. Buzz Cargo, zdobí 
pochmurná červená a černá barva, která 
je ve spodní části lesklá a v horní matná. 
Výrazný červený tón světlometů, oken 
a světelných lišt odkazuje na světelný meč 
Dartha Vadera. Dvoubarevný kontrast 
podtrhuje červené osvětlení spodku. Loga 
na krytech kol zde pochopitelně patří 
temné straně – Impériu.

Tohle není sci-fi! 
„R2-D2, tady nemáme co dělat. Ty se seznamuješ? 
Tohle ale není droid, R2,“ zní z útrob zlatavého 
nablýskaného robota. Zní vám to povědomě?

© 2022 TM Lucasfilm Ltd
Podmínky předplatného naleznete na www.disneyplus.com
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Kateřina Svitková  
a Petr Čech
Fotbal ze všech 
pohledů
Málokdy se poštěstí povídat si zároveň s nejúspěšnějším 
českým fotbalistou i nejúspěšnější českou fotbalistkou. My jsme 
to štěstí měli a zasedli jsme k rozhovoru s Kateřinou Svitkovou 
a Petrem Čechem. Mohli jsme se tím pádem podívat na fotbal 
z mužského i ženského pohledu, rozebrat ho z perspektivy dvou 
generací a došlo i na úvahu, jak by to dopadlo, kdyby Kateřina 
kopala proti Petrovi penaltu.
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Co ty nové generace přinesou?
Petr: Myslím si, že s nimi nastane 
ještě větší rozvoj ženského 
fotbalu. Mezi děvčaty ve věku 
kolem deseti let je dnes v Anglii 
ohromné množství aktivních 
fotbalistek. Vidím to na své dceři 
a jejích kamarádkách. Když jsem 
přišel do Anglie, hrávali po škole 
a o přestávkách fotbal jen kluci. 
Dnes jsou hřiště plná holek. Mají 
své vzory, sledují fotbal v televizi 
a na internetu, fandí klubům 
i národním družstvům. Fotbalem 
zkrátka žijí. Tahle nová základna 
ženský fotbal hodně nakopne.
Kateřina: Naprosto souhlasím. 
Pro mladé holky je strašně 
důležité, že dnes mají své vzory. 
Když jsem začínala hrát, nevídala 
jsem fotbalistky ani v televizi, 
natož na hřišti. V SK Rapid Plzeň 
ještě stabilní ženský tým vlastně 
nefungoval. Jakmile je kluby začaly 
zavádět, celý sport se rychle zvedl. 
Dnes je super vidět, že fanoušci 
klubu chodí na zápasy mužských 
i ženských týmů.

Uvidíme brzy ženské trenérky 
i u mužských týmů? Změní to 
nějak fotbal?
Kateřina: Třeba o trenérku 
Chelsea Emmu Hayes projevuje 
zájem spousta mužských týmů. 
Trenérka Manchester United 
Casey Stoney šla trénovat 
do USA, kde je naprosto běžné, 
že fotbalové týmy trénuje žena. 
Vím o spoustě aktivních hráček, 
které si dělají trenérské licence, 
takže předpokládám, že trend 
bude narůstat. Bude zajímavé to 
sledovat.

Díky našemu rozhovoru jsem 
nahlédl do historie ženského 
fotbalu, která je nesmírně 
zajímavá. První zápas se sice 
odehrál už v roce 1881, ale pak 
měly ženy na dlouhá léta fotbal 
zakázaný. Mezinárodní ženská 
asociace funguje od 60. let 
minulého století, což už je sice 
nějakých 60 let, ale stejně se mi 
zdá, že pozornost ženský fotbal 
získal až nedávno. Je to jen 
dojem?
Kateřina: Dojem to není. Myslím 
si, že za to může právě ta dlouhá 
pauza, kdy byl ženský fotbal 
zakázaný. Aby se sport rozšířil, 
potřebuje mít kolem sebe lidi 
několika generací. Nejenom 
hráče, ale i bývalé hráče, kteří se 
stávají trenéry, funkcionáři, sport 
popularizují, rozvíjí a přitahují 
k němu nové talenty. U ženského 
fotbalu tohle všechno nastalo 
až poměrně nedávno. Zato má 
tu výhodu, že lidi, kteří se kolem 
něj pohybují, ho mají opravdu 
rádi. Díky nim jde rychle nahoru, 
stává se atraktivnějším pro diváky 
i sponzory a další generace hráček.

Vidíte to stejně i vy, Petře?
Petr: Když jsem začínal v Chelsea, 
tak ženský tým sice existoval, ale 
hrával v separátní lize, na malých 
stadionech, a často nebylo moc 
možností, jak utkání vůbec vidět. 
Když Premier League ženský fotbal 
zahrnula do programu, všechno 
se změnilo. Kluby se dnes velmi 
snaží, aby byly ženské zápasy 
atraktivní, aby na ně chodili diváci 
a přenášela je televize. Výsledky 
jsou jasně vidět, když se člověk 
podívá na stadion nebo na televizi. 
Hlediště jsou plná a utkání jsou 
fotbalově na vysoké úrovni. Jak 
říkala Katka, je velmi důležité, že 
už existuje prostředí, ve kterém 
se můžou uplatnit bývalé 
hráčky. Postupovat na trenérské 
pozice, působit ve vedení klubů 
a vychovávat další generace.

Dříve se tvrdilo, že fotbal 
je na ženy moc drsný. Dnes 
internetem běhají videa, 
kde fotbalista simuluje 
zranění, kdežto fotbalistka se 
po skutečném brutálním zákroku 
oklepe a sprintuje dál. Je to tak 
i ve skutečnosti?
Petr: Já bych řekl, že hodně záleží 
na mentalitě hráčů a hráček 
a taky na zvyklostech národních 
lig. Osobně se třeba nevydržím 
dívat na portugalskou ligu, kde 
každou chvíli někdo leží na trávníku 
a simulování je regulérní součástí 
klubové taktiky. V Premier League 
by to fanoušci nepřijali.
Kateřina: Ženy mají možná 
trochu tendenci snést na hřišti 
víc a dokázat, že je jen tak něco 
nepoloží. Jinak ale souhlasím. Je 
to o mentalitě každého hráče. 
Znám fotbalisty i fotbalistky, 
kteří to dělají, jiní takové chování 
neuznávají. Já osobně bych klidně 
hrála se zlomenou rukou, jen abych 
utkání dohrála do konce. 

V Anglii chodí 
fanoušci klubu  
na zápasy mužských 
i ženských týmů 
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Před chvílí jste, Kateřino, 
zmínila USA, kde má fotbal jiné 
postavení než v Evropě. Vždy 
tam byl vnímán jako ženský 
sport a ženské týmy mají lepší 
podmínky pro vyjednávání 
například o odměnách. Rozšíří se 
vyrovnávání platů hráčů a hráček 
i k nám?
Kateřina: V USA kauza srovnávání 
platů probíhala na úrovni národních 
družstev a podle mě zcela právem. 
Americká reprezentace vyhrává 
mistrovství světa, její hráčky jsou 
sportovní hvězdy a nedává smysl, 
aby braly méně než muži. Podle 
mě by se na národní úrovni mohly 
platy vyrovnat i u nás. Jednak 
jde o stejný reprezentační výkon, 
jednak si nemyslím, že by chlapi 
dostávali za účast v národním týmu 
nějaké horentní sumy. A obecně? 
Myslím si, že by si ženy zasloužily 
lepší odměny. Neočekávám, že 
bychom se vyrovnaly sumám 
klubových hvězd, ale fotbalistky 
by měly mít možnost se sportem 
uživit. Zaplatit si bydlení 
a zabezpečit se do budoucna. 

Jak to vidíte, Petře, vy? Nechci 
z vás dělat pamětníka, letos 
slavíte teprve čtyřicátiny, ale 
přece jen se ve vrcholovém 
fotbalu pár let pohybujete.
Petr: Já souhlasím. Na úrovni 
národních týmů srovnání 
podmínek prakticky nic nebrání. 
Na klubové úrovni se hodně 
operuje s atraktivitou pro sponzory, 
se sumami, jaké klub na hráče 

vynaloží a podobně. Nicméně, 
když se fotbalistka věnuje sportu 
na vrcholové úrovni, tak na nic 
jiného nemá čas. Dává tedy 
naprosto smysl, že by měla mít 
možnost se sportem slušně uživit. 
V současnosti jsou v platech velké 
rozdíly, což koneckonců platí 
i v rámci mužského fotbalu. Věřím 
ale, že s rostoucí popularitou 
ženského fotbalu se budou ty 
příslovečné nůžky uzavírat. 

Když mluvíme o reprezentaci, 
nemůžu se nezeptat na ženské 
EURO, které nám bohužel uteklo 
v penaltovém rozstřelu, kde 
zvonily tyče a břevna. Jaká byla 
v týmu nálada?
Kateřina: Měly jsme od začátku 
smůlu, že jsme dostaly nejlepší 
tým v losu. Když jsme hrály se 
Švýcarkami naposled, byly o tři 
třídy výš a dostaly jsme snad devět 
branek. Letos jsme s nimi dokázaly 
v obou zápasech remízovat 
a troufnu si říct, že jsme hrály lépe. 
Takže pocity byly smíšené. Sice to 
nakonec nevyšlo, ale jsem si jistá, 
že se ubíráme správným směrem 
a máme na to, hrát s nejlepšími 
týmy světa. 

Jaké to bylo, jít na poslední, 
rozhodující penaltu?
Kateřina: Já mám penalt odkopáno 
hromadu. V lize, v lize mistrů, 
v reprezentaci. Málokdy se mi 
stane, že bych ji neproměnila. 
Jenže tady to byla úplně jiná 
zkušenost a bohužel jsem trefila 
břevno. Zkušenost je ale pro 
vrcholový fotbal hrozně důležitá. Až 
budu ve stejné situaci příště, budu 
si věřit.

Profesionální 
fotbalistky by 
měly mít možnost 
se sportem uživit

Petr Čech 
(*1982)
Legendární fotbalový 
brankář, poradce technického 
a sportovního úseku klubu 
Chelsea. Jeden z nejlepších 
fotbalových brankářů světa 
své generace to dotáhl 
až na post brankářské 
jedničky londýnské Chelsea. 
Devítinásobný český fotbalista 
roku vyhrál ligu mistrů a získal 
4 tituly v Premier League. 
Aktuálně působí ve vedení 
Chelsea. Mezi jeho koníčky 
patří hra na bicí a hokej. 
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Nezkusila jste si kopnout penaltu 
proti Petrovi?
Kateřina: My jsme se na hřišti 
bohužel nikdy nepotkali, takže 
nemůžu říct, jak by to dopadlo.
Petr: Co nebylo, může být. 
Samotného by mě to zajímalo. 

Už jsem, Petře, nakousnul, že 
máte letos kulatiny. Třicátiny jste 
slavil během oslav vítězství v lize 
mistrů. Jak to proběhlo letos?
Petr: Slavit narozeniny zároveň 
s titulem v lize mistrů se jen tak 
nestává, takže moje třicátiny asi už 
nic netrumfne. Ani mi to ale nevadí, 
protože nemám velké oslavy rád. 
Vzal jsem si volno a strávil jsem 
s manželkou a dětmi pohodové tři 
dny. 

Když jsme se před dvěma lety 
bavili naposled, chystal jste se 
na post hokejového brankáře. 
Jak se vám v malé bráně chytá?
Petr: Od jara jsem odchytal dvanáct 
zápasů a žádný jsme neprohráli. 
Vyhráli jsme ligu i pohár, takže 
to jde dobře. Já sice chodím hrát 
hlavně pro radost, všichni v týmu 
jsou o patnáct let mladší než já, 
ale když se daří, tak je ta radost 
dvojnásobná (směje se). 

Teď jste se ale musel 
přeorientovat na velkou bránu, 
protože za pár dní nastoupíte 
v charitativním zápase UNICEF 
Soccer Aid v Londýně. Díval jsem 
se na sestavu a bude to určitě 
zajímavé utkání. Už jen proto, 
že ve vašem týmu nastoupí 
nejrychlejší muž světa Ussain 
Bolt a nejsilnější muž světa Tom 
Stoltman. 
Petr: Ani nepamatuji, kdy jsem 
naposled odehrál celých devadesát 
minut. Budu se muset dát během 
následujících tří dnů trochu 
do formy. Na zápas se ale moc 
těším. Hlavně až uvidím, jak si 
největší silák na planetě povede 
v bráně. Za každý tým také 
nastoupí tři hráčky, takže to bude 
zápas smíšených družstev. 

Neoslovili pořadatelé i vás, 
Katko?
Kateřina: Bohužel ne…
Petr: Ona je na to moc mladá. 
V tom utkání nastupuje stará garda 
(směje se).

A jaké tedy máte, Katko, 
plány? Petr před chvílí 
mluvil o podmínkách, které 
fotbalistkám nabízí v Chelsea. 
Vám letos skončila smlouva 
ve West Hamu a spekulací, že 
byste mohla zamířit do Chelsea, 
jsem pár postřehl. Nemůžete 
něco naznačit?
Kateřina: Spekulace jsou spekulace 
a nebudu ani nic naznačovat. 
Snad jen to, že hodlám zůstat 
v Anglii. V současnosti jsem ale bez 
smlouvy, včera jsem složila státnice 
a zítra odjíždím na dovolenou. Moje 
plány tedy jsou na pár dní vypnout. 

Nevymyslíte nějaký společný 
projekt s Petrem?
Kateřina: To bychom mohli, když 
vlastně bydlíme ve stejném městě. 
Já se ale zatím nevidím na úrovni, 
kdy bych s Petrem mohla něco 
vymýšlet.
Petr: Já bych nic nevylučoval. 
Minimálně ten penaltový rozstřel 
bychom mohli vyzkoušet. 

Text Jiří Holubec  

Foto Matěj Třešňák, Getty Images

Na hřišti jsme se 
nepotkali, ale 

penalty bychom 
vyzkoušet mohli

Kateřina Svitková  
(*1996)
Fotbalová reprezentantka, 
čtyřnásobná nejlepší 
fotbalistka ČR. Blonďatá 
záložnice získala čtyři české 
tituly se Slavií Praha a v jejím 
dresu si zahrála ligu mistrů. 
V červenci 2020 přestoupila 
do londýnského klubu West 
Ham United a stala se 
první českou profesionální 
hráčkou v Anglii. Přes 
skvělou sportovní kariéru 
nezanedbává ani osobní 
rozvoj a nedávno úspěšně 
zakončila inženýrské studium 
na VŠE.

2524



Parafinická 
nafta dorazila 
do Česka
Natankovat ji lze 
i u prvních českých 
čerpacích stanic, Čepro 
od února letošního 
roku pod označením 
Optimal Diesel Pro nabízí 
naftu s 15% podílem 
HVO velkoobchodním 
zákazníkům 
na terminálech 
v Hněvicích, Bělčicích 
a Loukově. 

Na vývoji R33 Blue Diesel se 
zásadně podílel koncern 
Volkswagen, jehož odborné 
znalosti se uplatnily při přípravě 
této ekologické nafty pro 
uvedení na trh.

R33 Blue Diesel 
má 33% podíl 
složek  
z obnovitelných 
zdrojů

Do roku 2050 bude Volkswagen kompletně 
klimaticky neutrální. V rámci iniciativy 
Way to Zero plánuje do roku 2030 snížit 
emise na vozidlo v Evropě o 40 procent 
oproti stavu z roku 2018 – to je v průměru 
o 17 tun CO2 na vůz méně napříč jeho 
celým životním cyklem. Tahounem jsou 
pochopitelně elektromobily, nicméně 
zajímavou alternativu na této misi 
představují modely s nejnovějšími 
vznětovými čtyřválci TDI. Ty na základě 
oficiálního schválení automobilky 
Volkswagen nyní mohou používat 
parafinické motorové nafty. 

Zajímavé (nejen) pro flotily
Tato nově vyvinutá paliva s obsahem 
biosložek umožňují při provozu vznětových 
motorů výrazné snížení emisí CO2, 
a to o 70 až 95 procent v porovnání 
s konvenční naftou. Všechny modely 
značky Volkswagen se čtyřválcovými 
vznětovými motory TDI dodané od konce 
června 2021 nyní mají schválení pro 
provoz s takzvanými parafinickými 
motorovými naftami podle evropské 
normy EN 15940. Použití tohoto paliva 
je smysluplným řešením například pro 
firmy s kombinovaným vozovým parkem, 
který zahrnuje jak modely s elektrickým 
pohonem, tak s konvenčními pohony.

Jízda na olej?
Spektrum parafinických motorových 
naft je široké. Jedna skupina těchto 

paliv označovaná HVO (Hydrotreated 
Vegetable Oil, česky hydrogenované 
rostlinné oleje) se vyrábí z biologických 
zbytků a odpadů. Rostlinné oleje se reakcí 
s vodíkem přeměňují na uhlovodíky, které 
se v libovolném množství přimíchávají 
do nafty, ale mohou být používány také ze 
100 procent jako palivo. Jednou z výhod 
nafty HVO je výrazně vyšší cetanové 
číslo, které ve srovnání s běžnou naftou 
umožňuje hospodárnější a čistější 
spalování. Zvyšuje vznětlivost paliva 
ve válcích a je přínosná především při 
studeném startu.

Rostlinné oleje, například řepkový 
olej, se mohou sice používat i pro výrobu 
HVO, ale maximální přínosy pro ochranu 
životního prostředí mají až při zpracování 
v podobě zbytků nebo odpadů – použitého 
stolního oleje, pilin a podobně. Biopaliva 
jsou již na trhu a jejich podíl v Evropě by se 
v průběhu příštích deseti let mohl zvýšit 
až na 20 až 30 procent celkového trhu 
s energiemi pro silniční dopravu.

Prsty v tom má Volkswagen
Zákazníci v Evropě se již dnes mohou 
setkat s parafinickými motorovými 
naftami pod různými produktovými 
označeními, například C.A.R.E, Diesel nebo 
NEXTBTL. Současně jsou také dostupné 
a výrazně rozšířenější motorové nafty, 
které odpovídají normě EN 590 a obsahují 
příměs parafinické motorové nafty. Mezi ně 
patří R33 Blue Diesel, V-Power Diesel, OMV 

MaxxMotion nebo Aral Ultimate Diesel. Tato 
paliva jsou schválena pro použití ve všech 
vozidlech poháněných vznětovým motorem – 
a to i staršího data výroby.

Právě ekologickou naftou R33 Blue Diesel 
se plní nádrže vozidel v řadě výrobních 
závodů koncernu. Nafta nabízí dvě velké 
výhody. Zaprvé snižuje emise CO2 nejméně 
o 20 procent v porovnání s fosilní naftou, 
pokud se zohledňuje celková bilance od těžby 
až po spotřebu. Zadruhé se jedná o prémiové 
palivo, které má díky speciálním aditivům 
pozitivní vliv na opotřebení a životnost 
motoru. Nové palivo je k dispozici také 
na některých veřejných čerpacích stanicích.

Budoucnost: z plynu i zelené energie
HVO patří do kategorie paliv BtL 
(Biomass-to-Liquid), vyráběných přeměnou 
biomasy na kapalné palivo. Kromě BtL 
lze syntetickou naftu produkovat dalšími 

procesy, například GtL (Gas-to-Liquid; 
ze zemního plynu) nebo PtL (Power-to-
Liquid; z elektrické energie). GtL a PtL 
využívají možnost vyrábět z různých surovin 
nejprve syntézní plyn, ten je následně 
takzvanou Fischerovou–Tropschovou 
syntézou přeměňován na motorovou naftu 
odpovídající příslušné normě. K výrobě 
lze přitom zužitkovat nadměrná množství 
„zelené“ elektrické energie. V případě PtL se 
HVO získává z ekologicky vyráběné elektrické 
energie, vody a CO2 z atmosféry. 

Pro tato paliva podle normy EN 15940 se 
používá souhrnné označení XTL (X-to-Liquid), 
přičemž X symbolizuje variabilní výchozí 
složku. Tímto symbolem jsou také označeny 
čerpací stojany s příslušnými palivy. 
Nafta HVO je k dispozici již na více než 
600 čerpacích stanicích v Evropě – většina 
z nich je ve Skandinávii, kde jsou požadavky 
na ekologii mimořádně přísné. 

Renesance dieselů. Nafta ze zbytkových a recyklovaných 
materiálů výrazně snižuje emise CO2. Paliva z obnovitelných 
zdrojů mohou pohánět i nejnovější vznětové čtyřválce TDI.
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Zoo Praha 
& Volkswagen 
Jedeme v tom 
společně
Jako značka jsme se zavázali, že budeme 
dlouhodobě pečovat o ochranu životního prostředí. 
I proto jsme navázali partnerství se Zoo Praha, 
která se výrazně zasazuje o záchranu ohrožených 
druhů a tím i o zachování přírodní rozmanitosti. 
V péči o planetu prostě jedeme společně. 
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Areál představí skutečné 
prostředí kamerunského 

venkova, které gorily 
v Africe obývají.

Zoo Praha se dlouhodobě umisťuje 
mezi nejpopulárnějšími zoologickými 
zahradami na světě a patří mezi 
nejnavštěvovanější atrakce Prahy. 
Stala se i oblíbeným cílem výletů rodin 
s dětmi a právě na přípravě zázemí pro 
tyto návštěvníky se od letošního roku 
podílí značka Volkswagen osobní vozy. 
Ve společné režii začínají vznikat nové 
odpočinkové zóny i speciální akce pro 
veřejnost – od dětských dnů přes křty až 
po slavnostní zahájení provozu nových 
pavilonů. 

Jedním z nich bude pavilon goril, který 
otevře své brány 28. září. Svou rozlohou 
2 500 m2 spolu s dalšími téměř 3 000 m2 
venkovních výběhů se po svém dokončení 
stane největší expozicí Zoo Praha. Areál 
najdete pod viničním domem Sklenářkou. 

Návštěvníci se v něm přenesou 
do africké krajiny plné rostlin a zvuků 
tamní přírody. Hlavní atrakcí se stane 
skupina goril nížinných, doprovázená 
dalšími zvířecími obyvateli afrického 
tropického pralesa. Lidé se v areálu 
podívají i do kamerunské vesnice 
a do autentické středoafrické školní třídy. 
Zoo Praha se totiž o ochranu ohrožených 
zvířat stará dvěma způsoby. Jednak chová 
pojistné skupiny v přírodě bezprostředně 
ohrožených druhů a snaží se o jejich 
návrat do přirozeného prostředí. Stále 
výrazněji se ale podílí i na projektech, 
jejichž cílem je ochrana živočichů přímo 
v místě jejich výskytu. A právě tyto 
aktivity v kamerunské praxi představí 
expozice v autobusu zaparkovaném před 
vstupem do pavilonu. 

Nový domov  
něžných obrů

Pytláci loví lidoopy 
pro žádané maso,  
ale prodávají 
i chycená mláďata  
pro zábavu

Býložravé gorily dosahují 
váhy až 275 kg, takže 

většinu času tráví 
sháněním potravy
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Už více než rok obdivují 
Pražané při procházkách 
stádo koní Převalského 
na Dívčích hradech
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Kůň Převalského, poslední žijící druh 
divokého koně, přežil ve dvacátém 
století svou klinickou smrt. Na konci 
60. let z volné přírody vymizel. Právě 
pražská zoo sehrála stěžejní roli při jeho 
záchraně a dodnes je pověřená vedením 
mezinárodní plemenné knihy. 

Zároveň za uplynulých 90 let 
její pracovníci přivedli na svět přes 
250 mláďat. Jedno stádo obývá rozlehlé 
výběhy v chovné a aklimatizační stanici 
v Dolním Dobřejově na České Sibiři, 
kde se vzácní lichokopytníci mimo jiné 
připravují na transporty do Mongolska. 
Právě díky projektu Návrat koní 
do přírody, který Zoo Praha od roku 
2011 organizuje, se daří stav populace 
druhu stabilizovat. Kůň Převalského 
proto byl postupně přeřazen z kategorie 

vyhynulých do kriticky ohrožených 
a později pouze ohrožených druhů. Přesto 
je další ochrana stále potřeba. Pražská 
zoo se proto podílí na ochraně stád 
v přírodě a podporuje strážce chráněných 
oblastí na poušti Gobi, kde koně žijí. 

Od dubna 2021 se navíc další stádo 
prohání na pražských Dívčích hradech. 
Divocí koně v historické lokalitě 
vysoko nad Vltavou spásají travní 
porost a přispívají k návratu původního 
stepního společenství rostlin a živočichů. 
Návštěvníci je sledují ze tří vyhlídek 
s bezbariérovým přístupem. Jedna z nich 
poskytuje ojedinělý pohled na samotné 
koně i panorama Prahy. Nad citlivým 
propojením divoké přírody a pulsujícího 
velkoměsta se pozorovatelům tají dech.

Někteří jedinci 
přepravení do pouště 
Gobi mají ve volné 
přírodě už 
pravnoučata

Před jedenácti lety 
proběhl první transport 
koní Převalského 
do západního Mongolska

„Přírodě nakloněná mobilita pro 
všechny terény nám v naší 

každodenní práci pomáhá,“ chválí 
vozy Volkswagen marketingový 

ředitel Zoo Praha Vít Kahle.

Ozdoba mongolských 
i pražských stepí
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Indie
Poslední životaschopná populace 

gaviála indického na světě přežívá 
na severoindické řece Čambal. 

Od poloviny minulého století 
do počátku nového milénia se 

početnost celkové populace snížila 
o více než 95 %. Zoo Praha se od roku 
2008 podílí na vzdělávací a osvětové 

činnosti, zoologickém výzkumu 
a ochraně gaviálů před pytláky.

Austrálie
Požáry, jež v řadě oblastí světadílu vypukly 
na podzim 2019 a zcela neustaly až do jara 
2020, postihly jedinečnou australskou 
přírodu. Na sbírkovém kontu Zoo Praha se 
k 31. květnu 2022 sešlo neuvěřitelných 
23 271 595,75 Kč od 18 460 přispěvatelů! 
Po konzultaci s australskými kolegy část 
získaných prostředků směřovala na akutní, 
zejména veterinární péči, část na podporu 
dlouhodobých projektů: přesun vakoplcha 
trpasličího z hor do nížiny, chov klokana 
skalního a paropuchy corroboree.

Bulharsko
Otrávené návnady, zastřelená zvířata 
obsahující jedovaté olovo z broků a zbytky 
léčiv v mršinách uhynulého dobytka 
decimují populaci supa mrchožravého 
v jižní Evropě. Zoo Praha rozvíjí projekt, 
jehož dlouhodobým cílem je chov 
mladých jedinců nejmenšího evropského 
supa a jejich návrat do balkánské přírody. 
Proto finančně pomohla organizaci 
Green Balkans s výstavbou chovných 
voliér a v současnosti podporuje rozšíření 
chovu supů mrchožravých do dalších 
zoologických zahrad.

Kamerun
Uvědomělý přístup k ochraně přírody 
se rozhodli pracovníci zoo budovat 
od základu – u těch nejmladších. Nejdříve 
kamerunským dětem přivezli knížky 
gorilích pohádek. Po jejich přečtení si 
děti, které do té doby znaly gorily pouze 
jako maso na talíři, přály gorily spatřit 
na vlastní oči. Proto začal kamerunské 
cesty brázdit Toulavý autobus, který 
převáží děti na místa, kde mohou 
pozorovat gorily jako fascinující živé tvory.

„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.“ 

Miroslav Bobek 
ředitel Zoo Praha

Text Jindřich Novák  

Foto Matěj Třešňák, archiv Zoo Praha
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Inzerce
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Partnerství Zoo Praha a značky Volkswagen 
bylo oficiálně oznámeno v sobotu 
26. března 2022 při příležitosti zahájení 
nové, již 91. sezony zoologické zahrady 
Praha. V rámci bohatého programu se 
řediteli divize Volkswagen osobní vozy 
Patriku Fejtkovi dostalo cti pokřtít spolu 
s ředitelem zoo Miroslavem Bobkem 
nejnovější přírůstek gibona stříbrného. 
Čtyřměsíční sameček ohroženého druhu 
primátů, který se v přírodě vyskytuje pouze 
na ostrově Jáva, dostal jméno Claire. 
Všichni přítomní mu přáli především 
zdraví. V průběhu letošní sezony čeká zoo 
kromě otevření pavilonu goril také příchod 
páru vzácných a ohrožených luskounů 
krátkoocasých. U všech důležitých 
okamžiků bude nyní i Volkswagen.

„Z partnerství se Zoo Praha 
mám opravdu radost. Je 
založeno na společném 
zájmu o ochranu planety 
a veškerého života tak, jak je 
tady představují fantastické 
expozice a pavilony. 
Chceme zde vytvořit ještě 
krásnější prostředí pro 
rodiny a všechny milovníky 
přírody.“ 

Patrik Fejtek 
ředitel divize Volkswagen 
osobní vozy společnosti  
Porsche Česká republika

Bohatá sezona
ve spolupráci  
s Volkswagenem

Jedeme v tom 
společně
Více o našem 
partnerství 
čtěte na webu.
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Ráj s nulovou
uhlíkovou stopou 
Ostrov Astypalaia na jihu Egejského moře právě 
zažívá malou revoluci. Benzin a nafta se sem 
vozí trajektem, plavba z Pirea trvá deset hodin. 
Elektrifikace veškeré dopravy proto dává smysl.

Jako by na skalnatém ostrově, který se chlubí 
staletou historií a bělostnými vesnicemi, 
čas plynul pomaleji. Ale zdání klame. 
Právě tady loni Volkswagen a řecký stát 
spustily pilotní projekt, který chce proměnit 
Astypalaiu v chytrý a udržitelný elektrický 
ostrov. Elektromobily jako ID.3 a ID.4, 
elektrické skútry značky Seat Mó, elektrická 
kola a systém místní dopravy s nulovými 
emisemi – to vše má za cíl dekarbonizovat 
ostrovní dopravu. „Za několik let bude pro 
lidi jednodušší auto nevlastnit, ale využívat 
v případě potřeby – na hodinu, den nebo 
týden. Budoucnost spočívá v poskytování 
veřejné dopravy a sdílení automobilů 
pomocí inovativního softwaru,“ říká Nikolaos 
Komineas, starosta Chóry, hlavního města 
ostrova.

Vše začalo loni v létě. Předseda 
představenstva společnosti Volkswagen 
Herbert Diess předal 2. června tři speciálně 
vybavené vozy ID.4 místním policejním 
složkám, pobřežní stráži a civilnímu letectví. 
Další vozy následovaly záhy. Na jedno nabití 
52kWh baterií ujedou třicet kilometrů 
od pláže Paralia Vatses na jihozápadě 
k antickým ruinám na severovýchodě víc než 
jedenáctkrát.

„Astypalaia je laboratoří pro budoucí 
dekarbonizaci Evropy. V reálném čase 
zkoumáme, co lidi motivuje k přechodu 
na elektromobilitu a jaké pobídky jsou 
zapotřebí k přechodu na trvale udržitelný 
životní styl. Získané informace pomohou 
urychlit transformaci na trvale udržitelnou 
mobilitu a zelenou energii v Řecku. Díky úzké 
spolupráci mezi vládou a podnikateli se může 
Astypalaia stát vzorem rychlé transformace,“ 
uvedl Herbert Diess.

Lepší spotřeba díky kopcům
Astypalaia je pro pilotní projekt kromě 
zvládnutelného počtu obyvatel ideální také 
díky jednoduchosti a jednotnosti dopravního 
systému. Na ostrov nepřijíždějí téměř žádná 
auta zvenčí. Při rozloze 96 km² činí nejdelší 
možná vzdálenost z hlavního města Chóra 
do malé vesnice Vathis na druhém konci 
ostrova pouhých 35 kilometrů. 

Společnost Kosmocar, řecký dovozce 
vozů Volkswagen, došel při testovacích 
jízdách k zajímavému zjištění – dojezd 
modelu ID.4 Pure na ostrově dosahuje asi 
484 kilometrů. Průměr podle normy WLTP činí 
345 kilometrů. Důvody jsou dva. Po každém 
z četných stoupání následuje svah, kde 

Policejní vozy ID.4  
ujedou nejdelší trasu 
na ostrově na jedno 

nabití více než 
jedenáctkrát

Nová solární elektrárna, 
která začne fungovat 
příští rok, pokryje  
z poloviny veškerou 
spotřebu elektřiny 
na ostrově.
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Motýl v moři
Při pohledu shora má ostrov dvě 
odlišné části, které spojuje úzký 
pruh pevniny široký necelých 
100 metrů. Přezdívá se mu 
proto motýl v moři. Chóra, 
hlavní město a přístav ostrova, 
je jedno z nejmalebnějších měst 
v Egejském moři a leží na skále 
vystupující do moře a tvořící 
dva zálivy. Nad ním se tyčí hrad 
s nápadně bílými kopulemi 
kostelů Evangelistria a Agios 
Georgios. Pokud na ostrov zamíříte, 
nenechte si ujít benátský hrad 
Guerini ze 13. století nebo kostel 
Panagia Portaitissa z 18. století, 
jeden z nejkrásnějších kostelů 
Dodekanésu s vyřezávaným, 
pozlaceným ikonostasem.

elektromobily získávají energii rekuperací. 
K tomu se přidává nízká průměrná rychlost, 
i na hlavní silnici jedou vozy 55 až 60 km/h.

A co si myslí obyvatelé ostrova? „Mezi 
lidmi panuje opatrnost. Ptají se třeba, 
jak chceme v budoucnu vyrábět energii. 
Všichni chápou, že nemá smysl zavádět 
elektromobily, pokud budeme elektřinu 
vyrábět dieselovými generátory. Městská 
rada nyní přijala rozhodnutí, že Astypalaia 
nebude vyrábět víc elektřiny, než je nutné 
pro pokrytí vlastních potřeb. Buduje se 
solární farma, kterou doplní jedna větrná 
turbína,“ říká starosta Komineas.

Elektromobily i do soukromých rukou
Právě větrná elektrárna je řadě lidí trnem 
v oku. „Je skvělé, že utváříme budoucnost. 
Pro mě je ale také důležité, aby náš 
ostrov zůstal stejný. Naši hosté mají rádi 
alternativní cestování. Ochrana životního 
prostředí je jim blízká. Proto budou otevření 
přechodu na e-mobilitu. Lidé přijíždějí, aby 
si užili náš krásný ostrov. Nemůžeme dovolit, 
aby krajinu ovládly větrné turbíny a solární 
panely. Volkswagen a řecká vláda se musejí 
postarat o to, aby ostrov měl z přechodu 
dlouhodobý prospěch. Očekávám, že budou 

respektovat charakter a tvář Astypalaie,“ 
doufá Giorgios Giannoulis, který na ostrově 
provozuje kemp a velí hasičské jednotce.

Nejnovějším počinem projektu je předání 
prvního elektromobilu do soukromých rukou. 
Tyrkysový model ID.3 Pure poznal nového 
majitele letos v dubnu přímo u větrných 
mlýnů v Chóře. Dalšími dodanými vozy byly 
ID.4 a e-up! a také Seat Mó eScooter 125.

Nové služby ve spolupráci s místními
Následující milník projektu „Chytrý 
a udržitelný ostrov“ přijde už během 
letošního léta, kdy Volkswagen společně 
s místními společnostmi spustí inovativní 
služby plně elektrické mobility. Sdílení jízd 
a vozidel má zlepšit mobilitu a zároveň 
přispět ke snížení počtu vozidel na ostrově.

Právě podnikatelé na ostrově vnímají 
také nástrahy elektrické budoucnosti. 
„Půjčovny aut se obávají, že sdílení vozidel 
přinese novou konkurenci zvenčí. Netají ani 
skepsi vůči efektivnímu systému veřejné 
dopravy. To je pochopitelné, protože 
pokud bude systém dobře fungovat, méně 
turistů si půjčí auto na celý pobyt. S našimi 
půjčovnami a koncernem Volkswagen jsme 
se dohodli, že služba sdílení vozidel bude 

zavedena a provozována pouze ve spolupráci 
s půjčovnami. Budou do ní zapojeni naši 
podnikatelé a generální importér značky 
Volkswagen, společnost Kosmocar. Půjčovny 
by se neměly bránit tomu, co přichází, ale 
přizpůsobit se nastupující elektromobilitě 
včas. Mohou totiž získat vozy Volkswagen 
za atraktivní ceny, stát nabízí na každý vůz 
finanční podporu až 15 tisíc eur včetně 
šrotovného. Kdo ví, jak se program změní 
v budoucnu. Pokud jde o veřejnou dopravu, 
na Astypalaie existuje jeden soukromý 
autobusový dopravce, který bude zapojen 
do nového systému kyvadlové dopravy 
na vyžádání. Doposud provozoval svou 
autobusovou síť pouze v hlavní sezoně. 
Po zbytek roku zatím nic. To se v našem 
veřejném systému změní,“ popisuje starosta 
Komineas.

Výrazné úspory na obzoru
Transformace energetické soustavy 
na obnovitelné zdroje bude dvoufázová. 
Od roku 2023 bude zelenou energii 
poskytovat nová solární elektrárna 
s výkonem 3 MW. Tím se pokryje 
100 procent spotřeby energie při nabíjení 
elektromobilů a více než 50 procent celkové 

spotřeby energie ostrova. Do roku 2026 nová 
energetická síť pokryje více než 80 procent 
celkové poptávky po energii. Akumulátorové 
úložiště navíc pomůže udržovat rovnováhu 
v elektrické síti a maximálně využívat výkon 
solární elektrárny. Volkswagen má na ostrově 
vybudovat síť 230 dobíjecích stanic a zhruba 
1500 místních aut se spalovacími motory 
nahradí další elektromobily a skútry 
na elektrický pohon. Náklady na elektrickou 
energii by se přitom mohly snížit minimálně 
o 25 procent. Ostrov je v současnosti 
zásobován elektrickou energií z generátorů 
poháněných vznětovými motory.

„Mým hlavním cílem je přesvědčit lidi, 
aby na Astypalaie žili po větší část roku, což 
posiluje naši komunitu a místní ekonomiku. 
Proto se chci chopit této příležitosti. 
Například náš dopravní systém bude 
v budoucnu vyžadovat technologii 5G. Ta 
by umožnila pracovat z Astypalaie mnoha 
lidem, kteří toho v současnosti nejsou 
schopni. Mohou se tu ráno projít po pláži 
nebo si obout tenisky a vylézt na horu a pak 
se vrátit domů do práce. To vše s vědomím, 
že žijí na místě, které podporuje udržitelnost 
a chrání své z velké části nedotčené životní 
prostředí,“ uzavírá starosta.

„Byl jsem v pravý čas na pravém místě,“ říká 
starosta Chóry, kterému právě předal klíče 

od elektromobilu ID.4 šéf koncernu 
Volkswagen Herbert Diess.

Elektrická 
flotila se 
na ostrově 
rozrůstá, 
po místní 
samosprávě je 
začali využívat  
i soukromníci

Way to Zero
Čtěte více 
o technologiích 
budoucnosti.
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Obytňák na míru
Jak se Pepa Sršeň učil  
žít v autě
Proslavil se za řídítky motocyklů, známý český 
motocyklový nadšenec Josef Šiler alias Pepa Sršeň 
je ale samozřejmě i řidičem automobilu. V této roli si 
v poslední době nejvíc užívá svůj Volkswagen Crafter 
přestavěný na obytný vůz, do kterého „zaparkuje“ 
i dvě motorky. Pořídil si ho hlavně pro volný čas, ale 
využívá ho i při práci.
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Za hodinu rozhovoru toho řekne třikrát víc 
než běžný člověk. Přitom nemluví nijak zbrkle, 
naopak, vše působí jako pohodový hovor. Tak 
suverénní jeho projev je a není divu, že dovede 
bravurně předávat zkušenosti a znalosti ve své 
motoškole téměř komukoli. Přesto o sobě 
hned na začátku Pepa Sršeň říká, že je vlastně 
samotář a má rád klid a pohodu.

Dokazuje to i místo, kde s ním hovoříme. 
Nacházíme se nedaleko Klatov v jeho 
Adventure areálu, kde mimo jiné pořádá 
individuální kurzy jízdy na terénních 
motorkách. Areál a kurzy jsou součástí jeho 
motoškoly. Jak ale sám zároveň říká, je to 
i jeho zahrádka. „Když mě naštval soused 
na chatě, ze dne na den jsem ji prodal. 
A za ty peníze se mi podařilo koupit pozemky 
a vybudovat tenhle parádní areál,“ usmívá se 
Sršeň. Od blízké silnice ho dělí jen úzký pás 
lesa. 

Na samotě u lesa
Pepa ctí nejen soukromí své, ale i pohodu 
svých sousedů. „Vše mám řádně povolené, 
s pomocí přítelkyně se mi podařilo za rok 
vyřešit papírování a přesvědčit i sousedy. 
Báli se, že tu budou motorky dělat rámus, ale 
já jim ukázal, že to tak není. Podobně jako 
na silnici i tady je to o vzájemném respektu,“ 
vysvětluje Pepa Sršeň. 

Namísto chaty tu má jiné zázemí. Parkuje 
mu tady totiž jeho obytný Volkswagen Crafter, 
který si před dvěma roky pořídil. „Byl jsem 
tehdy na Tenerife, kam rád jezdím. Už několik 
let jsem přemýšlel, jak tam řešit ubytování, 
a nakonec mě napadlo, že největší svobodu 
budu mít v obytném autě,“ vysvětluje Sršeň. 
To bylo v době, kdy se v Evropě začaly 
objevovat první případy nemoci covid-19, 
auto tedy stihl objednat ještě před boomem, 
který během pandemie obytné vozy zažily. A je 
to skutečně pozoruhodný stroj. Volkswagen 
Crafter maximálních rozměrů má pohon 
4 × 4, terénní pneumatiky, automatickou 
převodovku a od firmy KRS na míru postavený 
vnitřní obytný prostor, jehož součástí je ovšem 
i garáž pro dvě adventure motorky. 

Všechno je tu promyšlené do posledního 
detailu a do posledního centimetru. „Crafter 
je jedno z mála aut, kam se mohou v mém 
uspořádání dvě motorky vůbec vejít,“ říká 
Pepa Sršeň. „Jsou tu hezky rozepřené, nikoli 
stahované na tlumičích dolů, vše funguje 
tak, jak jsem chtěl,“ říká Pepa. Postel se 
v autě nachází právě nad touhle „garáží“ pro 
motorky. „Je elektrická, a když se chceme 
v noci dobře vyspat, je třeba vyndat motorky 
ven a postel spustit níž,“ vysvětluje. 

Za dva roky vlastnictví strávil Sršeň v autě 
asi tři čtvrtě roku. K původnímu účelu, tedy 

Pepa Sršeň
Jmenuje se Josef Šiler, ale 
snad nikdo mu neřekne 
jinak než Pepa Sršeň. Tato 
přezdívka vznikla v mládí, 
kdy brázdil šumavská pole 
stroji Jawa 250 ve žluto- 
-černém zbarvení. Motorky 
ho začaly brzy živit, svůj 
um nejdřív „prodával“ 
jako kaskadér a dodnes 
je držitelem několika 
světových rekordů. Pak ale 
začal nabyté zkušenosti 
předávat jako instruktor 
v motoškole, nejprve 
na okruhu v Brně, následně 
ve vlastní škole. Je klatovský 
patriot a milovník Šumavy 
a právě tam se jeho kurzy 
většinou odehrávají.

Jízda Adventure 
areálem  

vyškolí každého 
motorkáře
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cestě na Tenerife, vůz ale zatím nepoužil. 
„Chystám se letos. Zatím jsem většinu času 
strávil nedaleko domova, třeba sem to mám 
třicet kilometrů,“ říká ve svém Adventure 
areálu. V autě se podle svých slov učil žít. 
Zaparkoval ho u domu a bydlel v něm, aby 
ho na cestách nic nepřekvapilo. Obytné auto 
naučí člověka žít úsporně. „Nemůžeš plýtvat 
vodou, chodit na záchod desetkrát denně 
a podobně. To se mi promítlo i do běžného 
života, žiju daleko úsporněji,“ usmívá se.

Hlavně se nelekat
Když Sršeň jezdí se svým Crafterem třeba 
na místa konání svých kurzů (ty vede osobně 
a pomáhají mu s nimi jeho zaměstnanci, 
které sám průběžně školí), bere samozřejmě 
neustále ohled na motorkáře. „Když vidím, že 
mě chce předjíždět, tak mu bliknu,“ říká s tím, 
že ale jinak neexistují běžné signály, kterými 
by se mohli na silnici řidiči auta s motorkáři 
domlouvat. „Je to hlavně o vzájemném 
respektu, nejhorší je dělat si naschvály,“ 
upozorňuje. Motorkáři i řidiči by se podle něj 
měli vždy dobře dívat kolem sebe. „Opravdu 
sledujte zpětná zrcátka,“ apeluje Sršeň s tím, 
že on sám za řídítky se snaží právě pomocí 
zpětného zrcátka auta odhadnout, zda o něm 
řidič ví. „Sleduju, jestli se do něj dívá, když to 
nezaregistruju, auto nepředjíždím,“ vysvětluje.

Přehled o situaci je podle něj jak 
za volantem, tak za řídítky zásadní. „Dívejte 
se tam, kam jedete, ne pouze kousek 
před sebe,“ dává další radu. „Já vlastně 
v motoškole učím lidi, aby se na motorce 
nelekali,“ popisuje filozofii svých kurzů, 
které probíhají v běžném provozu. Nejprve 
ale účastníci absolvují dopoledne na letištní 
ploše, kde Pepa a jeho instruktoři zkontrolují 
stav motorek a „nakoukají“ dovednosti jejich 
majitelů.

„Probereme zásady a rady a v provozu se 
pak domlouváme jednoduchými gesty,“ říká 
s tím, že není příznivcem interkomů. „Je to 
jako v autě, když telefonujete, tak pak nevíte, 
kudy jste jeli. Interkom je to samé, lidé se 
soustředí na hovor a to je na nic,“ vysvětluje. 
Soustředění, rozhled a předvídavost jsou 
podle něj základy bezpečné jízdy. A byť 
sám často jezdí rychle, jízdu na motorce 
si užívá i při nízkých rychlostech. „Když 
žákům na začátku fáze na silnicích říkám, 
že pojedeme průměrnou rychlostí 68 km/h, 
mnozí kroutí hlavou. Ale ještě nikdo nepřišel 
a neřekl mi, že by se nesvezl,“ usmívá se Sršeň. 
A závěrem dodává ještě jednu zásadu: „Mnozí 
odborníci učí řidiče zvládat krizové situace. Já 
je učím, aby se do nich nedostali.“

Text Luděk Vokáč Foto Luboš Wišniewski

Světové rekordy 
Pepy Sršně
Vzdálenost ujetá  
po předním kole

272,3 metru

Maximální rychlost jízdy  
po předním kole

234 km/h

Vzdálenost ujetá  
po předním kole se 
spolujezdcem

227,14 metru

Inzerce
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VÝMĚNA PNEU 
V PŘÍPADĚ 
POŠKOZENÍ

ROZŠÍŘENÁ 
GARANCE

NEJLEPŠÍ CESTY JSOU BLÍŽE, NEŽ SI MYSLÍTE.
Naše skandinávské kořeny zaručují, že vám naše 
letní pneumatiky NOKIAN TYRES POWERPROOF
a NOKIAN TYRES WETPROOF zajistí 
bezstarostnou jízdu ve všech podmínkách. 
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V budoucnu si zákazníci 
koupí autopilota 
třeba jen na dlouhou 
cestu k moři

Elektrifikace je pouhý začátek. Automobilky se postupně 
přetvářejí v technologické společnosti. Stále větší 
soustředění na software s sebou nese také změny ve vývoji.

Digitalizace mění automobil 
v mobilní softwarové zařízení. 
Zákazníci si mohou svůj vůz 
přizpůsobit, a to i během jeho 
používání. Zrychluje se vývoj 
i výroba. Kam automobily míří?

Vše je součástí ekosystému
Automobily zítřka budou 
komunikovat s okolím. Využijí 
digitální asistenční systémy 
a virtuální modernizace – 
příkladem je budoucí vlajková loď 
Volkswagenu Trinity, která bude 
schopná autonomního řízení 
úrovně 4 a přijde na trh v roce 
2026. Chytré elektromobily budou 
navíc elektřinu spotřebovávat 
i dodávat zpět do sítě.  
 
100 milionů řádků kódu
Digitalizace je přinejmenším stejně 
velkou výzvou jako elektrifikace. 
Golf II měl v roce 1980 asi 50 tisíc 
řádků kódu řídicích jednotek, 
dnešní modely mohou mít až 
100 milionů řádků – desetkrát víc 
než chytrý telefon. A toto číslo 
dál poroste. V plně propojených 
a automatizovaných automobilech 
by kód mohl být až trojnásobný.

Upgrady kdykoliv a kdekoliv
Dnešní Golf umožňuje zhruba 
10 milionů konfigurací, Trinity 
jich bude mít jen 140. Brzy ale 

půjde flexibilně upravovat funkce 
softwaru podle aktuálních potřeb. 
Aktualizace a upgrady zajišťují, že 
vůz má podobně jako třeba telefon 
vždy nejaktuálnější software. 
Nové funkce na přání bude možné 
přidávat i po nákupu vozu. 

Rychlejší vývoj i výroba
S nárůstem funkcí a elektroniky 
na počátku roku 2000 hraje stále 
důležitější roli konektivita. Proč? 
Třeba aby se vůz mohl proměnit 
v pohodlné kino, když uvízne 
v dopravní zácpě. S pohodlnými 
místy k sezení, klimatizací 
a osvětlením interiéru podle 
přání příslušných uživatelů. 
Požadavky těchto systémů – ať už 
jde o nabíjení, nebo inteligentní 
domácnost – se dnes zohledňují už 
v prvních fázích vývoje. Přitom se 
vše zrychluje. Vývoj nového vozidla 
se zkrátil na 40 měsíců namísto 
dřívějších 54.  
 
Nové úkoly. Nové profese
Hlavním pracovním nástrojem 
automobilových vývojářů bylo 
po desítky let rýsovací prkno. 
Požadavky na vývoj se ale 
v průběhu posledních desetiletí 
zcela proměnily. Obrovskou 
revoluci přinesl do práce 
automobilových návrhářů nástup 
CAD (computer aided 

design – počítačem podporované 
projektování) v 80. letech minulého 
století, který předznamenal další 
digitalizaci technické profese. 
Cestu od nápadu k prototypu 
jednotlivého dílu i celého vozu 
dnes zkracuje a usnadňuje 
zobrazování dat pomocí virtuální 
reality, rozšířené reality nebo 3D 
tisku. Interiéroví designéři navíc 
využívají světelné modelace 
a návrhy nových materiálů pomocí 
nanotechnologií. Transformací 
prošla i náplň a vybavení 
nejrůznějších testovacích pracovišť. 
Není to tak dlouho, co byste 
ve Wolfsburgu rozhodně nepotkali 
lidi, kteří vyvíjejí a testují aplikace 
zajišťující propojení vozů s jejich 
řidiči či servisem. Technický vývoj 
se samozřejmě rozrostl i o experty 
na elektromobilitu, kteří vyvíjejí 
baterie pohánějící elektromobily, 
specialisty na komunikaci vozu 
s nabíječkou. A tak bychom mohli 
pokračovat hodiny. 

Laboratoř budoucnosti
Obecně se ve vývoji pozornost 
přesouvá od čistě mechanických 
prvků k integraci softwaru. 
Volkswagen proto významně 
investuje do vzdělávání dvanácti 
tisíc zaměstnanců technického 
vývoje. Připravuje je na elektrickou 
a digitální budoucnost. Srdcem 
transformace se stane nový 
kampus Sandkamp. Na výstavbu 
komplexu ve Wolfsburgu vynaloží 
Volkswagen v příštích pěti letech 
800 milionů eur. Uplatnění v něm 
najdou čtyři tisíce zaměstnanců 
a půjde o nejmodernější vývojové 
centrum pro automobily na světě. 
Tradiční bariéry mezi odděleními se 
zruší, spolupráci bude řídit divize 
User Experience (UX). Sandkamp 
zastřeší design, uživatelskou 
zkušenost, produktovou strategii, 
modelové řady, technické řízení 
projektu a spolupráci se členy 
kooperujících týmů z dalších 
oddělení automobilky.

Akcelerace 
proměny
Iniciativa ACCELERATE má 
za cíl zrychlit transformaci 
Volkswagenu v automobilku 
budoucnosti. Vedle 
směřování k autonomní 
jízdě úrovně 4 je ve hře 
například plně online prodej 
vozů, vlastnictví automobilů 
formou předplatného nebo 
výroba plně propojených 
aut, kterých by už koncem 
příštího roku mělo na celém 
světě jezdit přes půl milionu. 
Nedílnou součástí iniciativy 
je elektrifikace. Do roku 2030 
by měl podíl nově prodaných 
elektromobilů v Evropě činit 
70 %, v USA a Číně polovinu.

Změny ve vývoji zrychlují výrobu. Model 
Trinity se vyrobí za deset hodin. Výroba 

jednoho vozu VW Beetle zabrala 
v 50. letech více než sto hodin. 
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R-Line
Sportovní a stylová
Stupeň R-Line je pro mnohé modely značky 
Volkswagen tou nejvyšší možnou výbavou. 
Existují samozřejmě výjimky, každopádně 
však platí, že s R-Line dostane zákazník 
špičkovou technickou výbavu auta a také řadu 
elegantních vizuálních doplňků a řešení, která 
dodávají autům na sportovní atmosféře. 

R jako rychlost
Písmeno R je u Volkswagenu tradičně 
odznakem sportovní dravosti. Poprvé se 
objevilo už na počátku 90. let u modelů 
Passat, Corrado, Golf a Vento VR6 
vybavených jedinečným šestiválcovým 
motorem se stejným označením. Motor 
nabídl ještě více výkonu a dravosti než 
oblíbená provedení GTI. V roce 2002 se 
objevuje Golf R32 a přichází éra označování 
nejdravějších Volkswagenů písmenem 
R a číslem, které vyjadřovalo zdvihový 
objem motoru. S uvedením šesté generace 
Volkswagenu Golf a jeho provedení 
Golf R v roce 2009 se písmeno R jako 
označení nejvýkonnějších verzí modelů VW 
osamostatnilo.

Tyto sportovní modely slavily a slaví 
u zákazníků velké úspěchy. I proto má 
Volkswagen v současnosti v nabídce hned 
několik modelů řady R. Ovšem ne každý 
zákazník touží po nejvyšším výkonu a s ním 
spojovanými prvky, jako je tuhý podvozek 
a další pro někoho „extrémní“ řešení. 
Přitom sportovní design i některé prvky, 
jako třeba sportovní sedadla s výraznějším 
bočním vedením, mají mnozí zákazníci 
v oblibě. 

R-Line se sportovním duchem
Časem se v nabídce začala objevovat výbavová 
linie R-Line, která přináší zejména estetické 
sportovní úpravy a některé zajímavé prvky 
výbavy auta. Nejprve se objevuje spíš jako 
sada doplňkových balíčků v rámci programu 
Volkswagen Individual, R-Line prvky si 
v něm mohli zákazníci objednávat od roku 
2008 u modelů Golf, Touran, Passat, Tiguan 
a Touareg. Postupem času pak výbava R-Line 
v nabídce automobilky zdomácněla a stala se 
samostatným stupněm, který u mnoha modelů 
tvoří vrchol nabídky nebo se o tuto pozici dělí 
s některými specifickými výbavami (například 
„terénní“ Alltrack nebo elektrifikované GTE). 
Zatímco v počátcích své existence R-Line 
navazovala na provedení Highline, dnes tento 
samostatný výbavový stupeň představuje typicky 
ještě vybavenější a samozřejmě sportovnější 
alternativu k oblíbeným „středním“ stupňům 
Style nebo Elegance. V nabídce vrcholné 

výbavy R-Line najdete  
i model Golf Variant
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Vozy R-Line jsou 
často vybavené 
automatickou 
převodovkou

Vozy linie R jsou sportovní 
a stylové zároveň. Dokládá to 
interiér kabrioletu T-Roc (vlevo 
nahoře), kola z lehkých slitin 
u modelu Tiguan (vlevo dole) 
i zdobné logo na kapotě.

Stupně  
pro každého
Kdo po sportovním nádechu u svého 
auta netouží, může zvolit oblíbené 
„střední“ výbavové stupně Style 
(u modelů Polo) nebo Elegance. Ty 
v mnoha případech tvoří konzervativnější 
alternativu k R-Line a případné chybějící 
prvky lze snadno doplnit za příplatek. 

Výbava Style

Je obecně koncipována jako velmi dobře 
vybavený stupeň, ve kterém zákazník 
získá „vše, co by mohl potřebovat“. I v ní 
tak může získat třeba ona větší kola 
z lehké slitiny, jen spíš s elegantním než 
sportovním designem. Totéž platí pro různé 
další vizuální doplňky, které se zaměřují spíš 
na eleganci než na sport. Že se výbavy Style 
a R-Line spíš doplňují a míří na zákazníky 
s trochu jiným vkusem, dokazuje třeba i to, 
že u modelů Polo, Golf, T-Roc a Taigo, kde 
tyto stupně tvoří stěžejní část nabídky, 
vychází obě výbavy ze základního stupně 
Life a každá z výbav ho rozšiřuje po svém.

Výbava Life

Je příjemným základním stupněm výbavy. 
Rozhodně u ní nehrozí, že by zájemce 
dostal auto jen s minimem prvků. Vždyť 
třeba u oblíbeného SUV Tiguan (u kterého 
na Life navazuje místo výbavy Style výbava 
Elegance) najdete třeba 17" kola (18" pro 
vozy s pohonem 4MOTION), automatickou 
trojzónovou klimatizaci, možnost 
bezdrátového propojení se smartphonem, 
infotainment s osmipalcovým dotykovým 
displejem, LED světlomety (pro denní 
i dálkové svícení a LED zadní světla), 
adaptivní tempomat ACC, systém Lane 
Assist a spoustu dalších praktických, 
komfortních i bezpečnostních vychytávek.

Co všechno je součástí R-Line
Součástí standardní výbavy jsou typicky například 
kola z lehkých slitin ve sportovním designu, různé 
sportovní vizuální doplňky exteriéru (spoilery, 
loga R-Line a další úpravy) i interiéru (dekory 
palubní desky, ambientní osvětlení, dekor pedálů), 
sportovní prvky jako multifunkční sportovní volant 
nebo sportovní sedadla, často navíc čalouněná 
v prémiovém provedení v kůži Nappa. Výbava R-Line 
také často obsahuje standardně řadu technických 
vymožeností, za které musí zákazníci ostatních 
výbav připlácet nebo které jim nemusí být v daných 
výbavách dostupné. V R-Line tak zákazníci mohou mít 
lepší infotainment, pokročilejší funkce konektivity, ale 
i více asistenčních systémů nebo LED světlomety.

Nejen pro silné motory
Jako nejvyšší výbavový stupeň je provedení R-Line 
typicky dostupné jen k vybraným motorizacím 
konkrétních modelů, přesto zůstává paleta 
pohonných jednotek ve verzi R-Line příjemně široká. 
U řady modelů pokrývá v podstatě celou šíři nabídky 
motorů. Častěji než u nižších výbav se tato linie 
pojí s automatickou převodovkou. Výbavu R-Line 
mohou mít obecně zákazníci (samozřejmě v závislosti 
na konkrétním modelu) v autech vybavených motory 
od 1.0 TSI přes 1.5 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TDI až po 3.0 TSI 
a 3.0 TDI u velkého SUV Touareg. Široké je i cenové 
rozpětí, což znamená, že Volkswageny s výbavou 
R-Line vyhoví širokému spektru zákazníků s různými 
potřebami. Nejdostupnějším R-Line Volkswagenem 
je Polo s motorem 1.0 TSI a cenou 539 900 korun, 
vrcholem je Volkswagen Touareg R-Line 3.0 TDI 
s cenou 2 151 900 korun.

K dispozici pro většinu modelů
V nabídce je tedy pro modely Polo, Golf (včetně Golf 
Variant), Touran, Passat, Arteon a také SUV modely 
Taigo, T-Roc, Tiguan a Touareg. Široké spektrum 
modelů samozřejmě přináší ve výbavě R-Line různé 
prvky, vždy je tu ale jasné zaměření na sportovní 
vzhled a atmosféru a na špičkový komfort i technické 
vymoženosti mezi praktickými prvky výbavy.

54 55



Elektrická rychlá 
ID.4 GTX pomáhá 
zachraňovat životy
Jsou elektromobily vhodné i pro práci, při níž jde o minuty 
a lidský život visí na vlásku? Zdravotnická záchranná 
služba Zlínského kraje (ZZS ZK) momentálně intenzivně 
testuje elektromobil Volkswagen ID.4 GTX. První 
zkušenosti přitom říkají, že auto náročným podmínkám 
bez problémů vyhovuje a řidiči jsou z něj nadšeni.
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V kopcích nad Zlínem, někde u Lešné, 
zkolaboval při procházce mladý muž. 
Kolaps hlásí na tísňovou linku 155 
jeho kamarád a operátorka vzhledem 
k okolnostem vysílá na místo ze základny 
ve Zlíně nejen sanitku se záchranáři, 
ale v rámci systému rendez-vous také 
pohotovostní vozidlo s lékařem. Zhruba 
tak by mohl vypadat hypotetický scénář 
zásahu, kterého se v různých koutech 
Zlínského kraje od konce letošního května 
účastní plně elektrický Volkswagen 
ID.4 GTX. 

A nejde o žádné teoretické zkoušky. 
Auto skutečně slouží v ostrém provozu 
a s lékařem na sedadle spolujezdce 
pomáhá zachraňovat životy. „Postupně 
chceme auto otestovat na základnách 
ve Zlíně, v Otrokovicích, Uherském 
Hradišti, Kroměříži a Slavičíně,“ říká Josef 
Valenta, ředitel ZZS ZK. Účelem je podle 
něj otestovat auto v různých podmínkách. 
„Zatímco ve Zlíně jezdí auto krátké trasy 
takříkajíc kolem komína, v jiných lokalitách 

na něj čekají jiné úkoly, ale také odlišný 
terén,“ vysvětluje Valenta výběr lokalit 
pro testy. Na každé z nich auto postupně 
stráví 14 až 21 dní v ostrém nasazení. 
„Využíváme ho ve všední dny od sedmi 
do devatenácti hodin, což jsou typicky časy 
největšího vytížení,“ říká Valenta. Při službě 
ve Zlíně auto absolvovalo denně pět až 
deset výjezdů.

Elektrická čtyřkolka baví
První zkušenosti s elektromobilem jsou 
přitom jen a jen kladné. „Mohu potvrdit, že 
auto využíváme zcela stejným způsobem 
jako naše stávající vozy pro systém rendez- 
-vous,“ pokyvuje Valenta, že se elektromobil 
z hlediska použitelnosti nijak od ostatních 
aut neliší. „Řidiči se na službu s ID.4 GTX 
vždy velmi těší, v praxi oceňují jak 
intenzivní akceleraci auta, tak schopnosti 
jeho brzdového systému,“ popisuje 
Valenta první zkušenosti. „Auto nabíjíme, 
kdykoli je přítomné na základně, a energie 
v baterii nám vždy na den provozu vystačí,“ 

Záchranná služba 
Zlínského kraje
Vystudovaný právník Josef Valenta 
vede záchrannou službu Zlínského 
kraje od roku 2012. „Je pravda, 
že jsem při výběru vysoké školy 
zvažoval i medicínu, nakonec ale 
shodou okolností vyhrála práva. 
Po 15 letech praxe jsem se ale 
obloukem ke zdravotnictví vrátil,“ 
říká Josef Valenta, který dříve 
také zastával manažerské funkce 
v nemocnici Prostějov a pražské 
Nemocnici Na Františku. Za 10 let 
ve Zlíně pomohl záchrannou službu 
zmodernizovat. Ta nyní disponuje 
například 16 výjezdovými 
stanovišti, moderním vozovým 
parkem a špičkovým vybavením.
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rozptyluje dále jakékoli obavy ohledně 
dojezdu. Pro jistotu ale záchranáři dobíjí 
ID.4 GTX pokud možno vždy do 80 % 
kapacity baterie, což je výrobcem 
doporučené maximum pro udržení 
vlastností akumulátoru po celou dobu jeho 
plánované životnosti.

Nulový problém s elektromobilitou
Někdy dokonce auto stráví na nabíječce 
mezi zásahy jen pár minut. I když s autem 
řidiči záchranné služby rozhodně nejezdí 
v rukavičkách, v městském provozu 
zvládnou na jedno nabití baterie bez 
problémů ujet i více než 250 kilometrů. 
Mimochodem, nabíječka je k dispozici 
na všech stanovištích ZZS ZK. I standardní 
sanitky totiž mají baterie, které „živí“ jejich 
nákladnou výbavu určenou k záchraně 
životů. S nasazením elektromobilů tak 
nemusí záchranáři zásadně měnit svou 
infrastrukturu.

Důležitým kladem vozu ID.4 GTX je 
jeho velkorysý prostor, do něhož se vejde 

i veškeré potřebné vybavení. Auto má 
kromě vysílačky a speciálního počítačového 
systému s napojením na zdravotnické 
operační středisko především nákladnou 
zdravotnickou výbavu. „V autě vždy vozíme 
tři batohy s kompletním zdravotnickým 
vybavením včetně léků a infuzí. Stejně 
jako naše ostatní vozy je vybaveno 
defibrilátorem, přístrojem pro nepřímou 
srdeční masáž a plicním ventilátorem,“ 
vyjmenovává Valenta důležité prvky.

Aktuální test má pomoci ZZS ZK 
připravit na možné budoucí širší nasazení 
elektromobilů v praxi. Záchranáři tak teď 
se zástupci dealera, českého zastoupení 
automobilky i s konstruktéry z Wolfsburgu 
diskutují různé konstrukční detaily, které 
v budoucnu usnadní nasazení takových 
aut do provozu. „Vše nám pomůže lépe 
definovat parametry elektromobilu, který 
bychom v budoucnu pro plnění našich 
úkolů potřebovali,“ dodává Josef Valenta.

Text Luděk Vokáč Foto Luboš Wišniewski

Systém rendez-vous
V systému zdravotnické záchranné 
služby existují v podstatě tři 
typy posádek. RLP je tříčlenná 
posádka s řidičem záchranářem, 
zdravotnickým záchranářem 
a lékařem. Obvyklejší je složení 
zvané RZP, které v sanitním voze 
tvoří řidič záchranář a zdravotnický 
záchranář. Třetí variantou je 
posádka RV, tedy rendez-vous. Tu 
tvoří řidič záchranář a lékař a pro 
svůj přesun používá kompaktnější 
automobil. Lékař na místo zásahu 
cestuje nezávisle na jiných 
posádkách. Výhodou takového 
systému je rychlý příjezd lékaře, 
ale také to, že je lékař okamžitě 
v pohotovosti pro další možný 
zásah.
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Sázka na
budoucnost
Když dostane náležitou péči, bude dobře a spolehlivě 
fungovat. Tahle pravda platí nejen pro lidské tělo, 
ale i pro automobily. Vůz, který dostává pravidelný 
a kvalitní servis, je navíc lépe prodejný. 

Doporučené servisní prohlídky je dobré 
nezanedbávat a rozhodně na nich nešetřit. 
Dokonce bychom se neměli na peníze, 
které za ně utratíme, dívat jako na výdaj, 
ale jako na investici. „Vydávat peníze 
za pravidelný servis znamená úsporu 
v příštím období. Když vůz udržujete 
v dobré kondici, zajišťujete tím, že vás 
v budoucnu nepotkají nenadálé větší opravy. 
Pravidelným servisem tak vlastně zvyšujete 
hodnotu automobilu,“ popisuje Jan Špinar, 
vedoucí divize After Sales ze společnosti 
Porsche Česká republika. Při pravidelných 
prohlídkách navíc může technik odhalit 
blížící se závadu – díl v horším stavu, který 
by brzy mohl způsobit vážnější komplikaci.

Každé auto chce svoje
Auta v sobě mají velice složité technologie 
a softwarovou výbavu – autorizované 
servisy tak dávají čím dál větší smysl. 
A jistotu. „Pro kvalitní a spolehlivé 
opravy je nezbytný proškolený personál, 
moderní dílenské vybavení, odpovídající 
diagnostika a technika. Ilustrovat to 
můžeme na výměně čelního okna, kdy 
je nutné precizně zkalibrovat kamery 
a radary. To servis pracující s řadou 
různých značek v podstatě nemá šanci 
kvalitně zajistit,“ popisuje odborník 
společnosti Porsche Česká republika.

Autorizovaný = drahý. To je mýtus, 
jemuž řada lidí stále věří. Ceny za díly 
a za hodinu práce sice na první pohled 
mohou vypadat vyšší, velkou roli ale hrají 
časové normy výrobce, které autorizovaný 
servis musí dodržovat. Pro příklad: „běžný“ 
servis má sice cenu za hodinu práce 
nižší, ale naúčtuje si třeba dvě hodiny. 
Autorizovaný servis má „hodinovku“ vyšší, 
výrobce ale pro tentýž úkon stanovuje 
normu například hodinu a dvacet minut. 
Finální cena za práci tak v autorizovaném 
servisu může být paradoxně nižší.

Lhostejnost se nevyplácí
Průměrné náklady na typický pravidelný 
servis možná leckoho překvapí. Budeme-li 
počítat s nájezdem 150 tisíc kilometrů 
a pěti lety provozu, u modelu Golf 1.4 TSI 
to za celou dobu vychází na zhruba 31 tisíc 
korun, tedy asi šest tisíc za rok; u vozu 
Passat 2.0 TDI je částka zhruba stejná, 
u modelu Touareg 3.0 TDI pět let servisu 
přijde asi na 49 tisíc korun.

Pokud se následně musí vyměnit 
celý motor, může taková oprava vyjít 
i na několik set tisíc korun.

Servisní historie 
vozu zvyšuje 
jeho hodnotu při 
prodeji

Technici autorizovaných servisů 
značky Volkswagen dodržují 
časové normy stanovené 
výrobcem, takže neplatíte hodiny 
navíc.
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„U autorizovaného servisu máte 

jistotu, že všechny použité náhradní 
díly jsou originální, výrobcem testované 
a certifikované. Tyto servisy často poskytují 
svým zákazníkům různé slevy, zapomenout 
nesmíme ani na nový program MyCard 
(my-card.cz). Ten po registraci nabízí 
držiteli například patnáctiprocentní slevu 
na originální díly a přípravu a zajištění 
STK; její vyšší verze pak zahrnuje i výměnu 
brzdové kapaliny nebo sadu předních 
stěračů, výměnu kompletních kol 
včetně vyvážení nebo slevu na originální 
příslušenství,“ uvádí Špinar.

Neotřesitelným argumentem pro 
autorizovaný servis je servisní historie 
vozu. Každý servisní úkon se zapisuje 
do systému výrobce, je tedy doložitelné, 
jakou péči má vůz za sebou. To opět při 
následném prodeji zvyšuje jeho hodnotu. 
Například díky tomu nelze narazit na ojetý 
vůz se stočeným tachometrem.

Servisními balíčky proti inflaci
Jan Špinar přidává ještě jeden zajímavý 
tip: servisní balíčky. „Jde o službu, 
kterou si zákazník předplácí pravidelný 
servis dopředu na pět let. Volit lze limit 
kilometrů – 60, 100 a 150 tisíc – a základní 
a vyšší úroveň. Ta základní kryje úkony 
předepsané výrobcem, tedy výměnu 
oleje a veškerých filtrů. Vyšší stupeň pak 
vedle toho zahrnuje i výměnu dílů a práci 
u součástí, které podléhají opotřebení, jako 
jsou stěrače, akumulátor, brzdové destičky 
a kotouče, výměnu rozvodů, tlumičů 
a podobně. Výhodou je, že předplaceným 
servisem se zákazník kryje před inflací, 
balíčky kalkulují s aktuálními cenami. 
Představit si to lze jako fixaci úrokové 
sazby u hypotéky. Nespornou výhodou také 
je, že balíčky jsou spojeny s konkrétním 
vozidlem – opět tedy při prodeji zvyšují 
jeho hodnotu.“

Na pět let 
předplacený 
servis 
chrání zákazníka 
před inflací

Servisní balíčky
Vyberte si variantu, 
která vám bude 
vyhovovat.

Pečlivě vyškolení technici 
a originální díly testované 

výrobcem jsou zárukou nízkého 
poklesu ceny vašeho vozu.
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Záruka mobility

Přivolání pomoci - Česká republika: 800 123 000
Přivolání pomoci - v zahraničí: +420 261 104 363

Zákazníci jsou pro nás na prvním místě a prodejem 
vozu nebo uplynutím záruční lhůty naše péče o ně nekončí. 
Kvalita každého vozu Volkswagen je v našich autorizovaných 
servisech pravidelně sledována. Všichni naši mechanici, servisní 
poradci a dílenští specialisté mají zájem na tom, abyste se na svůj 
vůz mohli spolehnout a vždy se bez problémů dostali tam, kam 
potřebujete. S naší Zárukou mobility nikdy nezůstanete stát 
bez pomoci. Hezkou dovolenou vám přeje Volkswagen Servis.

Volkswagen Servis
vám přeje pohodovou 
dovolenou



Když potřebujete
být v obraze
Šetří čas, zjednodušuje práci, usnadňuje spolupráci a zvyšuje 
efektivitu. Podívejte se na tři příklady, jak virtuální realita 
pomáhá v technickém vývoji, plánování montáže a v logistice.

Používání nástrojů virtuální reality (VR) 
znamená pro automobilku velký přínos. 
Zejména v rané fázi vývoje vozu díky 
nim není nutné stavět velké množství 
fyzických prototypů. Obecně nástroje VR 
snižují výdaje na materiál a služební cesty 
a tím přispívají k plnění cílů udržitelnosti. 
Zjednodušují také koordinační 
a vyhodnocovací procesy. Stručně řečeno: 
šetří spoustu času a peněz, a to i u nás 
ve Volkswagenu.

1. Simulátor jízdy v technickém vývoji
Uchopit volant, převodovku na D, uvolnit 
brzdy, rozjezd. Projíždíme Wolfsburgem, 
ulice, domy, stromy, nic neobvyklého. 
Pouze jsme nikam nevyjeli, ale nacházíme 
se v simulátoru jízdy v areálu technického 
vývoje Volkswagenu a okolí vidíme přes VR 
brýle. Během virtuální jízdy technici ověřují 
řadu důležitých faktorů. Je (skutečné) 
škubnutí při utahování bezpečnostního 
pásu nepříjemné? Jak snadno se ovládají 
různé funkce? Je používání displeje 
intuitivní?

Simulátor je vlastně jednoduchý 
model kokpitu. Žádné dveře ani sedadlo 
spolujezdce, palubní deska je úplně plochá. 

Elektrické aktuátory umožňují nastavit 
sedadlo řidiče, volant a pedály úplně stejně 
jako v normálním autě. Zajímavé to začne 
být, až když si vývojáři nasadí brýle pro 
virtuální realitu a uvidí vše jako v reálném 
vozu: zobrazovací a ovládací prvky, 
displeje, zrcátka. Kamerový systém sleduje 
pohyby rukou a přenáší je do scény VR.

Data pro interiér pocházejí z různých 
oblastí technického vývoje. Jsou 
zformátována pro tyto zvláštní potřeby, 
vizualizaci obstarává herní engine. Všechny 
části do sebe dokonale zapadají a VR 
pracuje s téměř stejnou přesností jako 
v reálném světě.

Dojmy z jízdy na simulátoru jsou 
realistické. Podélné a příčné zrychlení 
generuje elektromechanický hexapod. 
Variabilní kokpit je připojený k platformě, 
která simuluje pohyby podvozku ve všech 
směrech.

Dobře zhodnotit ergonomii z dojmů 
ze simulátoru je náročné – a nikdy 
není dokonalé. Každý uživatel má jiné 
preference. Mladá žena chce od sedadel 
a ovládacích prvků něco zcela jiného než 
starší muž. Cílem vývojářů tak je najít co 
nejlepší kompromis.

Po nasazení brýlí se 
strohý simulátor 

promění ve vůz
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Vývojáři pomocí VR hodnotí interiér 
nového modelu také z pohledu budoucích 
zákazníků. Používá se statický sedací box, 
který stejně jako jízdní simulátor přesně 
reprodukuje všechny rozměry interiéru 
nového modelu. V brýlích se pak zobrazují 
například různé barevné koncepty nebo 
celé pakety výbavy. Pro porovnání je 
možné ukázat i interiér předchozího 
modelu nebo jiného referenčního vozu.

2. Plánování montáže bez kartonu
Jedním z příkladů využití VR ve výrobě 
jsou takzvané workshopy „3P“ (produkce, 
příprava, proces). Přicházejí ke slovu, když 
je třeba sestavit nebo upravit montážní 
linku v některé z továren koncernu (jsou 
vhodné ale také pro lisovnu, karosárnu, 
lakovnu a logistiku). 

Na workshopu se sejdou zástupci 
plánování závodu, logistiky, montáže, 
pilotního výrobního centra a kvality. 
Společně určí, jak je třeba jednotlivé cykly 

nastavit, a to do nejmenších detailů: je 
vozík na materiál na správném místě? Jsou 
trasy zaměstnanců co nejefektivnější? 
A jsou všechny sekvence pohybů 
ergonomické?

Tradičně se tyto stanice stavěly 
z překližky, kartonu a různých atrap 
a maket. Jako vyráběný vůz se používal 
rozebraný skutečný prototyp. Ty jsou 
ale velmi drahé, proto se tato setkání 
přesunula do světa virtuálních schůzek, 
virtuálních cyklů a virtuálních automobilů. 
Jako datový základ se používá digitální 
obraz výrobního zařízení. Podobu 
jednotlivých montážních cyklů opět 
zpracovává herní engine, který vizualizaci 
posílá do 3D brýlí.

Účastníci se většinou scházejí 
ve školicích střediscích. Nosí ovladače 
a datové rukavice a sledovací systém 
v místnosti přenáší jejich pohyby 
do simulace, v níž vystupují jako avataři. 
Každý si může nastavit velikost svého 

avatara – zjistí se tak, zda se například 
180 centimetrů vysoký muž neudeří hlavou 
o víko kufru, nebo zda se naopak drobnější 
žena nebude do zavazadelníku muset příliš 
natahovat. Přitom se zaznamenává čas, 
který každý takový úkon zabere.

Průkopníkem technologie VR je Audi. 
Model e-tron GT byl prvním modelem 
značky, který na workshopech 3P neměl 
fyzický prototyp. Ve VR se montážní 
procesy analyzují komplexně, což 
umožňuje odhalit případné chyby mnohem 
dříve.

3. Procházka logistikou budoucnosti
Virtuální realita se uplatňuje i při zavádění 
nových logistických procesů. Nahrazuje 
statická zobrazení a teoretické textové 
dokumenty, které tyto procesy popisují. 
Cílem je zvýšit efektivitu a urychlit digitální 
transformaci.

Příkladem mohou být VR workshopy, 
které se týkají úpravy pracovních postupů 

v logistice pro nový IT systém a jeho 
software. Pro zaměstnance, kteří musí 
zvládnout tisíce procesů, představují 
změny spoustu nových věcí. Jak vypadá 
etiketa, kterou je třeba naskenovat? 
Co dělat, když je něco v nepořádku se 
zásobami? Na těchto VR workshopech 
s plánovači a IT specialisty mohou logistici 
své procesy promýšlet, formovat a ladit 
od samého začátku.

Dříve se spousta času trávila u stolu 
a výsledkem bylo množství textů 
a diagramů. Nástroje VR umožňují 
znázornit procesy tak, že si je každý může 
virtuálně projít a ihned je pochopí. Navíc 
se dají využívat v každé fázi projektu – při 
plánování procesu, při jeho úpravě podle 
specifik továrny, při školení zaměstnanců 
i při běžném provozu.

Aplikace VR jsou zatím ve fázi testování. 
Nejprve se zavedou v továrně v Emdenu 
a poté v rychlém sledu i v dalších 
lokalitách, a to i mimo Evropu.

Virtuální jízda 
na simulátoru
přináší překvapivě 
realistické dojmy

Udeří se 180 cm vysoký muž  
o víko otevřeného zavazadelníku? 

VR dá jasnou odpověď

Praktická 
abstrakce
VR technologie umožňuje 
zaměstnancům, kteří se v ní 
pohybují pomocí datových 
brýlí a rukavic, poznávat 
a testovat digitální systémy 
a nástroje. Díky simulacím 
jsou analýza zranitelných míst 
i řízení změn velmi rychlé 
a soustředěné.
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Řeč je o Volkswagen Festivalu, který 
s podporou importéra už posedmé pořádá 
oficiální český Volkswagen Club. Jaký bude 
letošní ročník, nastiňuje jeho organizátor 
a koordinátor klubu Zdeněk Fišák. Jasné je 
už teď jedno. Zlatým, tedy vlastně fialovým 
hřebem bude krásný kabriolet z roku 1995, 
který jeden z účastníků festivalu může vyhrát 
v tombole. A získat ho může skutečně každý, 
za účasti notáře se losuje ze všech vstupenek.

„Zakladatel klubu Tomáš Hanousek si 
moc přál model EOS, nakonec padla volba 
na trojkového Golfa, který je přece jen 
dostupnější a lépe k nalezení v uspokojivém 
stavu. Po zkušenostech s první tombolovou 
vlaštovkou, starým Broukem, kterého jsme 
vlastnoručně dávali dohromady snad půl roku, 
jsme chtěli tentokrát vsadit na kus, který bude 
potřebovat renovací a zásahů méně. Navíc 
třetí generace ikonického auta už vlastně stojí 
na pomezí veteránství, takže se bude dobře 
hodit i k nám,“ popisuje Fišák, jak dospěli 
k rozhodnutí, co hledat.

Kočár na víkend
Začali už nedlouho po skončení loňského 
festivalu, začátkem listopadu. Tehdy ještě 
nebylo jasné, jestli vůz bude, nebo nebude mít 
střechu. „Na přelomu února a března mi Tomáš 
zavolal, že našel jeden vůz v dobré kondici – 
a navíc v Česku. A bez střechy! Co víc, zjistil 
jsem, že majitelem je můj spolužák ze základní 
školy, kterého jsem dvacet let neviděl,“ říká 
Fišák. Spolužák dokonce bydlí v okolí vísky, kam 
Zdeněk Fišák jezdí na víkendy za rodiči. Hned 
následující týden se tedy na auto jel podívat. 

Pár neduhů našel, ale jinak spatřil vůz, s nímž 
jeho majitel jezdil v podstatě jen na srazy 
a který používal jako kočár na nedělní vyjížďky. 

„Domluvili jsme se na penězích a plácli si 
s tím, že za pár týdnů zase přijedu na víkend 
a auto si odvezu. Měsíc nato jsme ho měli u nás 
v garáži. Původní majitel měl vůz předělaný 
na vzduchové odpružení, před prodejem ale 
vrátil běžné pružiny. Pokud tak šťastný výherce 
tomboly bude chtít, auto je na vzduchové 
měchy kompletně připraveno. K autu jsme 
dostali krásná kola značky BBS, která pro 
Volkswagen Golf první, druhé a třetí generace 
ráfky vyráběla. Auto je opticky upravené trochu 
do sportovna, má laděný výfuk nebo sportovní 
zrcátka. Pod kapotou je motor o objemu 
1,8 litru s výkonem 55 kilowattů, což vůz 
dokáže už solidně rozhýbat. Uvnitř zaujmou 
například krásné červené šachovnicové potahy,“ 
popisuje Fišák.

A právě potahy způsobily drobnou 
komplikaci. „Cestou od spolužáka k nám 
do Brna jsem v autě natočil kraťounké, 
nevinné story na náš Instagram. A strhla se 
vlna reakcí od několika desítek lidí, kteří auto 
v desetivteřinovém videu poznali a ptali se, 
jestli jde skutečně o kus, který znají ze srazů. 
Auto identifikovali právě podle červené 
šachovnice na horní straně sloupku u držáku 
střechy. Takže bohužel kvůli takovému detailu 
se nám nepodařilo auto udržet v tajnosti 
a přišli jsme o překvapení,“ vypráví pobaveně 
koordinátor Volkswagen Clubu.

Zapište si  
do kalendářů
26. až 28. srpna 2022, 
letiště Hosín u Českých 
Budějovic.

Začíná se v pátek 
odpoledne a končí se 
nedělním obědem. 

Volkswagen fest
Je libo kabrio?
Třetí generace Golfu a rovnou bez střechy – právě takový krasavec 
vám může říkat pane. Stačí, když si koncem prázdnin zajedete 
na akci, na níž věrný fanoušek Volkswagenu nesmí chybět.

Jeden šťastlivec 
z festivalu odjede 

tímhle parádním 
Golfem MK3 Cabrio
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Souboje 
na letištní dráze
Pořadatelé očekávají 
tradiční účast kolem osmi 
set automobilů. „Velkým 
sobotním tahákem 
jsou oblíbené sprinty, 
na které se sjíždějí vozy 
nejrůznějších značek – loni 
jsme zaznamenali například 
Aston Martin DB9 nebo 
krásnou a našlapanou 
Audi RS6 o výkonu 
1300 koní. Odpolední klání 
je pak vyhrazené pouze 
Volkswagenům,“ říká 
organizátor festivalu Zdeněk 
Fišák. 

Volkswagen  
v plné parádě
Festival využívá celý 
areál letiště, k dispozici 
bude kemp s elektrickými 
přípojkami a sprchami. 
Chybět nebudou stánky 
mnoha desítek partnerů 
od kosmetiky přes pojištění 
po tuning a detailing. 
Za letištním hangárem 
najdete samostatnou 
tuningovou zónu 
s vybranými wolfsburskými 
vozy, které jezdí po českých 
silnicích. K vidění budou 
všechny modelové řady 
Volkswagenu – od „téček“ 
po současné vozy.

DJ hvězdy  
za mixákem
Velkým trumfem programu 
bude sobotní vystoupení 
dvou známých jmen – 
představí se DJ Wich 
a Maniak. Co se týká péče 
o žaludky všech přítomných, 
koncept se pro letošek 
opět posunul – místo párků 
a klobás se můžete těšit 
na hamburgery, žebra nebo 
trhané maso.

Už se nemůžete 
dočkat?
V mobilní aplikaci si můžete 
prohlížet fotky z minulých 
ročníků a sledovat, jak 
probíhají přípravy festu. 
Na místě pak budete dostávat 
přímo do telefonu notifikace 
o začátcích soutěží nebo 
koncertů.

VWM_page.indd   1VWM_page.indd   1 24.06.2022   14:2124.06.2022   14:21

Tradiční sprinty  
nechybí ani letos.  

K tomu skvělá hudba  
a komunita nadšenců

Vstupenky
Už teď si je 
můžete koupit 
na webu festivalu.
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Brno
pro foodies
V druhém největším českém městě se dějí 
neuvěřitelné věci, alespoň podle Lukáše Hejlíka. 
I proto se rozhodl lidi městem provést a chystá 
o něm celého průvodce. Protože prý je v něm 
všechno, za čím dřív foodies jezdili do Londýna, 
Berlína nebo Budapešti. 
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V Česku fakt není lepší 
místo, kde bych mohl s edicí 
monoprůvodců začít

Jak se na cestách 
osvědčilo nové ID.4?
Na to, které jeho funkce 
se hodí na výlety 
i městský provoz, se 
podívejte také na webu.

Eggo Break Feast bistro
Dvořákova 12, Brno – město

Kluci začali svými snídaněmi zahlcovat Brno už v roce 2018, 
tehdy ještě ve svém Citroënu z roku 1971. Po dvou letech se 
Eggo Truck Brno, respektive tihle tři spolužáci z vysoké školy, 
kteří opustili svoje profese a vrhli se do gastra, přesunuli 
do malého bistra v centru Brna, kde mohli svoji nabídku 
rozšiřovat o nestandardní snídaně, brunche a vyprošťováky 
s menšími obědy nebo příležitostnými večerními akcemi. 
Dnes patří mezi nejoriginálnější snídaňová bistra v Česku. 
Legendární jsou jejich míchačky v briošce nebo sandwich 
B.L.T. & Egg, ale zkuste cokoliv z jejich snídaňové karty, 
budete žasnout.

Element Restaurant & Bar
Běhounská 7, Brno – město

Tomáš Reger a Jan Liška jsou Moraváci, kteří nasbírali 
zkušenosti v gastru různě po světě, aby se pak po 
20 letech vrátili a podělili se o ně v Brně, ve svém podniku 
Element. Tom se stará o kuchyň, Jan o bar a provoz. Menu 
v Elementu vychází z lokálních surovin, které jsou upraveny 
tak, aby vynikla jejich přirozená chuť a zároveň aby hosty 
bavilo jíst. I barové menu se tady mění podle sezony, 
nálady anebo podle toho, s čím za barem zrovna pracují. 
Jejich podnik je dneska oblíbenou adresou, když chcete 
večer vyrazit na originální večeři s drinkem. Zkuste jejich 
vyhlášené arancini se smaženým risottem s domácím kimči 
a mozzarellou nebo plátky jeleního hřbetu.Dezertína

Novobranská 16, Brno – město

Může za to sázka na jednom mejdanu. Zuzina nikdy 
neměla k vaření nebo pečení zvláštní vztah, ale vsadila 
se s kámošem, je jedno o co, a když prý prohraje, 
upeče mu do kavárny koláče. A prohrála! Pro brněnskou 
scénu je to však jedna z největších výher. V roce 2014 
si pak založila sociální sítě a začala dodávat dezerty 
do stále více kaváren a na oslavy i svatby. V roce 2016 
otevřela s Petrem foodtruck Būcheck a v roce 2022 
přišel další krok – vlastní take away shop nejenom 
s dorty, koláči a koblihami, ale také s vymakanými 
croissanty. A k dostání je tu i výběrová káva a domácí 
limonády. Najdete tu i její slavný Red Velvet nebo třeba 
Rič Bič, což byl u Būchecka největší hit.

MONOGRAM Espresso Bar
Kapucínské náměstí 12, Brno – město

Adam Neubauer se do kaváren zamiloval v Londýně. 
Tou dobou ještě výběrová káva u nás psala své úplně 
první kapitoly. Pracovat v kavárně při studiu na vysoké 
škole je trapné klišé, ale v Adamově případě se 
z brigády brzy stala práce, koníček a také zábava. Praha 
mu dala mnohé, tím nejdůležitějším však byla jeho 
žena, se kterou se seznámil nepřekvapivě v kavárně. 
V roce 2015 zahájili přesun na Moravu a mohla 
se tak začít psát kapitola s názvem MONOGRAM 
Espresso Bar. A tak vyrazte na espresso nebo filtr 
k trojnásobnému baristovi roku, nikdo jiný tenhle titul 
třikrát nevyhrál. 

Lukáš Hejlík chystaného průvodce o Brně komentuje 
takhle: „Samotného mě překvapilo, jak rychle jsme 
se pustili do třetí knížky Gastromapy. Tentokrát vás 
provede jen jedním městem – mým milovaným Brnem! 
Sám často zírám, jaké další nové a zajímavé podniky 
tady vznikají, a troufám si tvrdit, že tak našlapanou 
a přátelskou gastroscénu v jiném českém městě 
nenajdete. V tomhle průvodci vám dám 100 důvodů, 
proč se sem vydat – na odpoledne, víkend, týden nebo 
klidně na celé léto! Je tu také navíc super elektroklima 
a samotné město Brno má s elektromobilitou velké plány. 
Takže mě Brno opravdu dobíjí! Tady máte čtyři tipy jako 
ochutnávku, zbývajících 95 najdete v knížce Brno 100.“ 
A my ve Volkswagenu jsme hrdí, že můžeme být znovu 
jejím partnerem. Tak si nechte chutnat!
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79Překvapivé zjištění vyplývá z průzkumu 
Volkswagen Financial Services, který 
mapoval povědomí českých řidičů 
o možnostech financování automobilů 
a jejich návyky při jeho výběru. 
Pouhá třetina respondentů správně 
identifikovala některé ze základních 
atributů operativního leasingu a úvěru 
na financování vozu. Navzdory tomu 
nadpoloviční většina respondentů 
hodnotí svou znalost nástrojů 
financování v průměru známkou 2. 
Přibližně 65 % účastníků průzkumu 
si pak stýská, že nemá dostatek 
relevantních informací o možnostech 
financování. Každý desátý si jde 
sjednat úvěr nebo leasing bez jakékoliv 
konzultace.

Sami sobě odborníky
Češi preferují vyhledávání informací 
o finančních produktech na vlastní pěst. 
Bezmála polovina si srovnává nabídky 
doma za pomoci internetu, každý třetí jde 
pro radu za blízkými, přičemž rozhodující 
je jejich předešlá zkušenost. Na rady 
expertů z oboru, jako jsou finanční 

poradci nebo prodejci vozů, spoléhá 
pouhá pětina respondentů. 

„Budoucí majitelé nových vozů 
ve dvou z pěti případů využívají převážně 
internetové srovnávače, byť webové 
stránky poskytovatelů financování nabízí 
více relevantních informací. Například 
web Volkswagen Financial Services 
je navržen tak, aby všechny potřebné 
informace byly jednoduše dostupné 
a uživatel se k nim dostal pomocí dvou 
kliknutí. Druhou možností je zajít se 
poradit k autorizovanému prodejci, kde 
vyškolení odborníci vždy rádi pomohou 
najít vhodný způsob financování,“ říká 
Vratislav Strašil, jednatel společnosti 
Volkswagen Financial Services. 

Nejdůležitější je úroková sazba
Ekonomická situace se začíná 
podepisovat na peněženkách českých 
spotřebitelů – inflační tlaky zvyšují ceny 
zboží napříč trhem, nové nevyjímaje ani 
ojeté vozy. Lidé se nechtějí vydat z úspor, 
ale koupě nového vozidla se zároveň nedá 
odkládat věčně. Vliv na nákupní chování 
Čechů potvrdil i průzkum, ze kterého 

vyplývá, že aktuální růst cen přiměl 
téměř polovinu dotázaných uvažovat 
o financování vozu prostřednictvím 
úvěru nebo operativního leasingu. 
Při srovnávání finančních produktů 
respondenti považují za nejdůležitější 
výši úrokové sazby (63 %). Dále jim 
záleží na výši měsíční splátky (53 %), 
době splácení (43 %) nebo výši akontace 
(40 %). Proto stále více lidí volí pro 
financování nových vozů operativní 
leasing. Naopak nejméně důležité jsou 
pro řidiče všeobecné obchodní podmínky, 
doprovodné služby nebo renomé 
společnosti.

Flexibilní financování
„Víme, že řada klientů je nucena více se 
zamýšlet nad financemi, aby nesahala 
do svých finančních rezerv. Proto jsme 
nedávno zavedli nový úvěrový produkt 
Financování CHYTŘE. Je vhodný pro 
klienty, jimž nejvíce záleží na výši měsíční 
splátky, která je v porovnání s jinými 
možnostmi financování nízká,“ dodává 
Vratislav Strašil. Oproti běžnému úvěru 
je nižší pravidelná splátka a možnosti 
flexibilní finální splátky ve výši 20 až 
60 % ceny vozu. Vyšší finální splátka je 
kryta cenou daného vozu a už od podpisu 
smlouvy má klient garantovanou výkupní 
cenu vozu. 

Průzkumu společnosti Volkswagen 
Financial Services se zúčastnilo celkem 
840 českých respondentů. Sběr dat byl 
realizován prostřednictvím aplikace 
Instant Research agentury Ipsos.

Volkswagen 
Financial Services
Kompletní nabídku 
financování, včetně 
zajímavých akcí, 
najdete na webu. 
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Je přítel nejlepším rádcem?
Více než třetina Čechů tápe v rozdílech mezi operativním leasingem a úvěrem 
na financování vozu a o výběru služby se neradí s odborníky, ale s rodinou a kamarády. 
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Vyrážíte na dovolenou k moři nebo 
do hor? Skočte si pro vychytané doplňky 
k autorizovaným partnerům Volkswagen.

Chladicí box
Parťák proti vedru má objem  
25 litrů a nikdy nezklame.

Dětská sedačka
KIDFIX i-SIZE jsou štíhlé  
a na zadní lavici mnoha vozů  
se vejdou tři.

Dynamické  
středové kryty kol
Krásné i odolné proti nárazu. 
A logo se nikdy neroztočí!

Čistič displeje 2v1
Ohmataná obrazovka infotainment 

panelu i displeje mobilů a tabletů 
rychle prokouknou.

Cesta bude 
dlouhá!
Kompletní 
nabídku produktů 
najdete v našem 
e-shopu.
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Odstraňovač hmyzu
Kromě much vás zbaví 

i pozůstatků zplodin z ovzduší 
a zbytků mastnoty.

Stvořeno pro život

Na vybrané spotřebiče Bosch 
až 15 000 Kč zpět.*
Více na akce-bosch.cz

Žijte chytře
#LikeABosch

*  Akce se vztahuje na vybrané pračky, sušičky, myčky a chladničky Bosch. 
Maximální částka při nákupu čtyř spotřebičů. Akce trvá od 1. 5. do 31. 7. 2022. 

Až

15 000 Kč
zpět*
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Život Tří sester je prostě jízda. Vidět jejich koncert 
naživo je zážitek. Setkání s legendami pub-rocku 
na benzince ale taky stojí za to.

Léto je v plném proudu a kapela Tři 
sestry v rámci svého letošního turné 
rozdává radost a zábavu tisícovkám 
věrných fanoušků po celém 
Česku. Skupinu, k jejíž image patří 
nepřetržité popíjení alkoholu 
a divoký životní styl, za diváky vozí 
zbrusu nový Volkswagen Crafter. 
V kabině pohodlného a variabilního 
vozu rozhodně nebude panovat 
nuda. Historie skupiny je totiž 
protkána bezpočtem humorných 
a někdy i dost bizarních příběhů. 
Kapele se nevyhýbají ani při jejích 
častých cestách. 

Jak vzpomíná ve své knize 
Járo, kakao! zpěvák a textař 

Lou Fanánek Hagen, obrovskou 
„popularitu“ si kolem roku 2007 
při cestě ze Šumperku do Rožnova 
pod Radhoštěm získala kapela Tři 
sestry mezi moravskými pumpaři. 
Zamýšlený nákup vaječného koňaku 
u čerpačky kousek za Šumperkem 
onehdy přerušil výkřik obsluhy, která 
spatřila bubeníka kapely Františka 
Vránu, jak stojí opřený o výdejní 
stojan a nahý zírá do krajiny. Paní 
za pultem se rozhodla zavolat policii 
a kapele nezbylo než urychleně 
naložit nebohého nudistu do vozu 
a dát se na ústup. Když kapelní 
dodávka překročila hranice okresu 
a nebohý Vrána se oblékl a slíbil, že 

příště zachová dekorum, zastavila 
u stanice konkurence. Přesto nákup 
vaječňáku opět přerušil výkřik, 
tentokrát zákazníků: „Děti, okamžitě 
do auta! Volám 158!“ Kapela vyběhla 
ven a uviděla nahého Vránu, jak 
leží v pozici automechanika pod 
dodávkou a dožaduje se klíče. 
Nezbylo než opět naskákat do vozu 
a vyrazit dál. Bubeník ztropil poprask 
ještě jednou, na další pumpě se 
mu zalíbil povalující se kus potrubí. 
Muzikanti uslyšeli toho dne potřetí 
„Volám policii“ a řidič kapely musel 
opět bleskurychle startovat. Teprve 
pak Vrána konečně usnul a cesta 
k vaječňáku i do Rožnova byla volná. 

Potkejte se v létě  
se Sestrami!
09. 7. 16:00

Ústí nad Labem, 
letní kino

16. 7. 12:00

Jezero Poděbrady

22. 7. 17:30

Řevnice, lesní 
divadlo

23. 7. 17:00

Zruč nad Sázavou, 
Zručský dvůr

06. 8. 12:00

Harrachov

12. 8. 17:00

Buchlovice, 
zámecká zahrada

13. 8. 17:30

Točník, fotbalové 
hřiště

20. 8. 16:30

Uničov, zahrada 
Městského klubu

26. 8. 17:00

Klatovy, Camp 
Lázně

02. 09. 17:00

Čestice, zámek

03. 09. 17:00

Výrava, letní parket

10. 09. 17:00

Moravský Krumlov, 
nádvoří zámku
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KOMPLETNÍ KOLA 
PRO VOZY 
VOLKSWAGEN

ŠPIČKOVÉ JAPONSKÉ PNEUMATIKY 
ZA PŘEKVAPIVOU CENU

DEZENT AO black DEZENT TO dark DEZENT TV silver

Kvalitní litá kola vhodná pro zimní provoz Kvalitní litá kola vhodná pro zimní provoz 
za akční ceny v originálních rozměrech za akční ceny v originálních rozměrech 

nebo s Typovým listem!nebo s Typovým listem!
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