
Tereza Kadeřábková o soutěžích krásy a životě s fotbalistou 
Lukáš Hejlík mapuje českou gastronomii pro elektromobilisty 
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Extrémní 
terénní 
elektromobil

Nevšední studii terénního vozu ID. XTREME, 
která u mnoha fanoušků elektromobilů vyvolá 
nadšení, představila na akci Setkání ID. ve 
švýcarském Locarnu značka Volkswagen. 
Koncept s pohonem všech kol vychází z modelu 
ID.4 GTX a kombinuje silné stránky moderního 
SUV s dobrodružným charakterem terénního 
automobilu. Unikátní terénní vůz zaujme 
svým robustním vzhledem a mimořádným 
výkonem. Vývojářům se podařilo celkový 
nejvyšší výkon pohonného ústrojí konceptu 
zvýšit v porovnání s modelem ID.4 GTX o 65 kW 

na 285 kW, tedy téměř o 30 procent. Studii 
propůjčuje autentický vzhled zvýšený rallyový 
podvozek, 18palcová terénní kola s terénními 
pneumatikami, dodatečným předním 
ochranným rámem s upraveným deformačním 
nosníkem a blatníky vyrobenými 3D tiskem, 
které jsou o 50 milimetrů širší. Pro výlety mimo 
silnice je elektromobil s pohonem všech kol 
vyzbrojen střešním nosičem s přídavným LED 
osvětlením a kompletním zakrytím spodní části 
vozu hliníkovými panely.

ID. XTREME projede hladce jakýmkoli terénem. 
Golf R „20 Years“ pokořil rekord Nürburgringu. 
V Číně testují cestování dronem.

Létající tygr
Prototyp plně elektrického osobního dronu se 
schopností vertikálního vzletu a přistání (eVTOL) 
představila v červenci společnost Volkswagen 
Group China. Jedná se o první plod projektu Vertical 
Mobility, jehož cílem je vyvinout řešení pro mobilitu 
budoucnosti a rozšíření městské dopravy z ulic 
do vzdušného prostoru. Dron získal na základě 
nápadného lakování kombinací černé a zlaté barvy 
a své premiéry v roce Tygra přezdívku Flying Tiger 
(Létající tygr). Dopravní prostředek je 11,2 m 
dlouhý a má rozpětí křídel 10,6 m. Osm rotorů 
zajišťuje vztlak a dva rotory pohyb v horizontální 
rovině. Koncern uskuteční v průběhu letošního 
roku řadu testovacích letů za účelem technické 
optimalizace. Předpokládá se, že vyladěný prototyp 
dokáže přepravit čtyři cestující včetně zavazadel na 
vzdálenost až 200 km.

Král Nürburgringu 
Nový Golf R „20 Years“ se stal na Severní smyčce Nürburgringu 
nejrychlejším erkem všech dob. Benjamin Leuchter překonal 
za volantem jubilejního vozu se zvýšeným výkonem dosavadní 
nejlepší čas modelu Golf R2 o 4 sekundy, když tradiční okruh 
o délce 20 832 m absolvoval za 7:47,31 minuty. Nejrychlejší golf 
zrychlí z 0 na 100 km/h za 4,6 sekundy a dosahuje elektronicky 
omezené nejvyšší rychlosti 270 km/h. Skvělým sportovním 
výkonům vozu pomáhá špičková sériová výbava s technickými 
vychytávkami, mezi něž patří paket R-Performance, manažer jízdní 
dynamiky a elektronicky řízené tlumiče.

Ještě sportovnější GTX  
Produktová značka GTX ztělesňuje sportovní vrcholné modely 
rodiny Volkswagen ID. V uplynulém roce představené modely 
ID.4 GTX a ID.5 GTX s pohonem všech kol dvěma elektromotory 
jsou nyní k dispozici s ještě rozsáhlejší sériovou výbavou, která 
umocňuje jejich sportovní charakter. Vozy se mimo jiné pyšní 
zatmavenými zadními okny, vyhříváním předních sedadel, 
variabilní středovou konzolou, klimatizací Air Care Climatronic 
s aktivním kombinovaným filtrem a třízónovou regulací teploty. 
Vylepšené modely si můžete začít objednávat za ceny od 
1 597 900 Kč (ID.4 GTX) a 1 656 900 Kč (ID.5 GTX).
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Na elektrickou notu
Od kompaktního a mrštného vozu do města přes 
dynamické crossovery až po prostorný „busík“. Rodina 
modelů ID. se představuje v plné parádě.
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ID.Light nabízí 
individuální 

nastavení 
osvětlení

ID.3
Ráno odvézt děti do školy, dojet do 
kanceláře, odpoledne vyrazit na nákup 
a dopravit ho domů – a to vše na jedno 
nabití. Mrštná kočka pro každodenní 
použití dokáže zastat všechny úkoly. Díky 
akumulátoru o kapacitě 58 kWh dojedete, 
kam si budete přát. Elektromotor dává 
výkon 204 koní a zrychlení na stovku trvá 
pouze 7,3 sekundy. Přední LED světlomety 
a nově navržené logo Volkswagen podtrhují 
futuristický vzhled vozu, dlouhý rozvor 
zajišťuje nadstandardní vnitřní prostornost 
a krátké převisy karoserie mimořádně dobrou 
manévrovatelnost. Futurismus, pohodlí 
a přehlednost pokračují i v interiéru – 
pohledná a pohodlná sedadla, přehršel místa 
pro nohy, absence středového tunelu a velký 
dotykový displej stejně jako inteligentní 
koncepce osvětlení ID.Light, kterým s vámi 
vůz komunikuje a usnadňuje navigaci.

10



Čtyřkolka ID.4 
GTX ujede na 
jedno nabití 
480 km

ID.4
Silné jako SUV, ohleduplné k planetě jako 
všechny vozy ID. To je atraktivní rodinný 
automobil s fantastickým designem 
a průměrem otáčení jako u malého vozu. 
Zaujme třeba enormně rozměrným 
panoramatickým střešním oknem, které 
se rozpíná téměř přes celou střechu. Před 
ostrým sluncem chrání roleta, kterou lze 
ovládat hlasem. Světové auto roku 2021 je 
k mání s akumulátorem o kapacitě 77 kWh 
ve výbavové linii Pro. Maximální výkon činí 
174, 204, nebo 265 koní a dojezd se pohybuje 
v rozmezí 511–530 km podle WLTP. Sportovní 
verze GTX dosahuje maximálního výkonu 
299 koňských sil a z nuly na stovku vystřelí 
za 6,2 sekundy.
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Volitelný systém Travel 
Assist se přizpůsobuje 
jízdnímu stylu řidiče

ID.5
Elektrický pohon a dynamická svažující se 
linie střechy, to je spojení moderního SUV 
a kupé. Velkorysý, prostorný a vzdušný interiér 
navržený ve stylu open space přináší svobodu 
pro všechny členy posádky. Akumulátor 
disponuje inteligentní funkcí nabíjení 
v určitém časovém intervalu, například pro 
využití výhodného nočního tarifu. Technologie 
LED Matrix použitá ve světlometech 
umožňuje jízdu s trvale zapnutými dálkovými 
světly, aniž dochází k oslňování ostatních. 
Nechybí ani volitelná 3D zadní světla s LED 
technologií s animovanými brzdovými světly 
a dynamickými blinkry, které se postupně 
plynule rozsvěcují a názorně ukazují směr 
odbočení. Stejně jako ID.4 je i tento model 
vybaven akumulátorem o kapacitě 77 kWh, 
dvě výkonové verze nabízejí sílu 174 nebo 
204 koní. Dostupná je i výkonná čtyřkolka 
GTX s 299 koňmi.
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Pětimístná 
verze nabízí 
1 121 litrů pro 
zavazadla

ID. BUZZ
Nová ikona Volkswagenu pro éru 
elektrické mobility. Praktický a inteligentní 
společník na všechny cesty zaujme nejen 
nenapodobitelným půvabem, ale také 
nejmodernějšími technologiemi a zcela 
novým vnímáním prostoru. Spojuje moderní 
proporce s inovativními technologiemi, design 
navíc jednoznačně vychází z jeho ikonických 
předchůdců – modelů Bulli, chcete-li 
Transporter. Velkoprostorový vůz hraje na 
udržitelnou notu: dodává se s neutrální bilancí 

emisí CO2 jako každé ID. a jezdí s nulovými 
lokálními emisemi. V interiéru vládnou 
recyklované materiály, například na čalounění 
sedadel, podlahové krytině a čalounění 
stropu; navíc se nepoužívá kůže živočišného 
původu. „Busík“ a poloměr otáčení lehce přes 
jedenáct metrů? Ano, ID. Buzz je nadmíru 
obratný a všestranný vůz. Díky chytrému 
využití prostoru a nově vyvinuté úsporné 
koncepci interiéru mají cestující spoustu 
místa v oblasti nohou. Sedadla s možností 
komfortního nastavení umožňují variabilní 
využití interiéru.
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Snížení spotřeby 
paliva vylepšuje 

deaktivace  
válců ACTplus

Pohonná jednotka slouží jako základní motor 
o výkonu 110 kilowattů (150 koní) v řadě modelů, 
jde o nejprodávanější zážehový agregát značky, 
který se vyrábí na celém světě. Nyní přichází v nové 
vylepšené generaci nazvané TSI evo2. Motor už 
je k dispozici ve vozech T-Roc, T-Roc Cabriolet 
a Touran, do konce letošního roku se objeví i pod 
kapotou dalších modelů. Kompaktní čtyřválec 
se zatím dodává ve verzi 110 kilowattů, později 
přibudou i další výkonové varianty.

Kompaktní motory TSI z rodiny EA211 si získávají 
oblibu zákazníků už od roku 2012. Montují se 
na jedenácti místech na třech kontinentech a každý 
rok se jich vyrobí více než čtyři miliony. Už při 
svém debutu, kdy byly k mání ve třech objemových 
variantách, se tyto agregáty mohly pochlubit mnoha 
skutečně špičkovými konstrukčními prvky. Mimo 
jiné i díky důsledně lehké konstrukci byl motor 
v porovnání s předchůdci lehčí až o 21 kilogramů.

Variabilní turbo a spalování paliv  
z obnovitelných zdrojů
Nový agregát si i v druhé generaci ponechává 
spalovací proces TSI evo, kterým se pyšnila 
už předešlá generace 1,5 litru evo1. Vedle 
optimalizovaného chlazení spalovacích prostorů je 
i v aktuální verzi motoru stěžejním prvkem symbióza 
Millerova cyklu, tedy časné uzavírání sacích ventilů 
v kombinaci s vysokým kompresním poměrem. 
Dalším technickým řešením je technologie 
přeplňování VTG – turbodmychadlo s variabilní 
geometrií rozváděcích lopatek.

Motory TSI evo2 jsou zkonstruovány ke spalování 
paliv obsahujících složky z obnovitelných zdrojů – 
díky tomu mají dobré vyhlídky na uplatnění 
v budoucnosti. Navíc jsou vhodné pro různé stupně 
hybridizace. U plug-in hybridních pohonů jsou 
reálné celkové výkony dosahující až 200 kilowattů 
(272 koní).

Čtyřválec na dva válce
Mezi další technické novinky druhé generace patří 
uložení trojčinného katalyzátoru a filtru pevných 
částic pro zážehové motory do jednoho modulu 
v blízkosti motoru. Konstruktéři tím zvýšili účinnost 
čištění výfukových plynů. Současně se snížilo 
množství ušlechtilých kovů potřebných k výrobě 
katalyzátoru, což přispívá k trvalé udržitelnosti. 
Tato řešení položila nezbytné základy pro splnění 
budoucích emisních norem.

Zásadním technickým modulem pro snížení 
spotřeby paliva je vylepšený systém deaktivace válců 
ACTplus, na jehož vývoji spolupracovala vývojová 
centra ve Wolfsburgu a Salzgitteru. Deaktivace 
a aktivace obou válců doznala dalších technických 
vylepšení, která zaručují ještě rovnoměrnější běh 
motoru. Inženýři optimalizovali spalovací proces 
ve dvouválcovém provozním režimu, navíc se jim 
podařilo rozšířit oblast provozních podmínek, 
v nichž lze válce deaktivovat. Při aktivním systému 
ACTplus se nespaluje palivo ve druhém a třetím 
válci v nízkých a středních otáčkách při nízkém 
až středním zatížení. V aktivních válcích se zvýší 
účinnost, zatímco oba prostřední válce se pohybují 
téměř beze ztrát – a při dalším přidání plynu se 
do procesu pohonu vozu znovu zapojí. Přechody 
mezi jednotlivými provozními režimy jsou pro řidiče 
neznatelné.

Kromě zmiňovaného výfukového 
turbodmychadla VTG s variabilní geometrií 
rozváděcích lopatek nabízí jednotka 1.5 TSI evo2 
další špičkové prvky: vysokotlaké vstřikování paliva 
vytváří tlak až 350 barů, plazmová povrchová úprava 
pracovních ploch válců snižuje tření a chladicí 
kanály v odlitcích pístů umožňují další optimalizaci 
spalování a zvýšení účinnosti.

Vylepšený motor 1.5 TSI evo2. Nabízí menší spotřebu, nižší 
emise CO2 a využití pro plug-in hybridní pohon. Volkswagen 
představuje novou generaci zážehového agregátu.
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Tereza Kadeřábková
Mládí jsem trávila  
na hřišti
„Na soutěž krásy se dá připravit. Na to, co následuje po ní, 
už ne,“ řekla nám v rozhovoru vítězka Miss ČR 2012 Tereza 
Kadeřábková. Její životní pouť ji vedla pro královnu krásy trochu 
neobvyklým směrem – k fotbalu. Vyzkoušela si komentování 
zápasů, točení reportáží a dnes s manželem Pavlem vede 
dobročinnou nadaci, do které se zapojují přední čeští fotbalisté.
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Úplně média ignorovat 
ale také nejde.
To ne, protože jsou součástí mé 
profese. Poté, co jsem vyhrála 
soutěž Miss ČR, jsem se věnovala 
modelingu, fotila jsem, dělala 
jsem reklamy. Pak jsem se začala 
věnovat sportovním reportážím 
a moderování. A k tomu všemu 
média prostě patří. Když začal 
boom sociálních médií, tak se 
situace trochu změnila, protože 
s nimi vznikl prostor, kde si člověk 
může docela slušně vydělávat, 
a hodně lidí se jim začalo věnovat 
od rána do večera. Já si je hlídám. 
Když mi někdo nabídne spolupráci 
na propagaci produktu, který 
sama používám, tak s tím nemám 
problém. Nechci se sociálními 
sítěmi ale spojovat celý svůj život. 
Občas si říkám, že bych se jim 
měla věnovat více, protože dnes už 
agentury běžně sledují, jestli má 
modelka účet na instagramu a kolik 
tam má sledujících. Jelikož jsem ale 
vyhrála Miss v roce 2012, tak jsem 
se sociálními sítěmi nevyrůstala 
a vlastně jsem ráda, že si na 
natáčení videí a vytváření příběhů 
nenajdu dost času. Hranice mezi 
skutečným a virtuálním světem je 
hodně tenká a člověk by si měl dát 
pozor, aby věděl, kde je. 

Jedna z vašich profesí, kterou 
u dalších vítězek soutěží krásy 
často nevídáme, je moderování 
fotbalových přenosů a pořizování 
reportáží z fotbalového zákulisí. 
Jak k tomu vlastně došlo?
Vzpomínám si, že mě oslovil Libor 
Bouček, který tehdy moderoval 
studio ligy mistrů. Sháněl 
moderátorku, která by jezdila 
na velké zápasy a točila na nich 
reportáže a živé vstupy. Já tehdy 
měla čerstvý titul miss, psalo se 
o mně a taky se o mně vědělo, že 
táta je fotbalový rozhodčí. Asi si to 
tehdy Libor spojil a domyslel si, že 
budu mít k fotbalu blízko. 

V dnešní době je velmi ošemetné 
dělat si obraz o člověku na 
základě článků, rozhovorů 
a sociálních médií. Většinou 
z nich totiž vyjde úplně něco 
jiného, než je skutečnost. Jak 
byste představila sebe samu? 
Já bych řekla, že ze všeho nejvíc 
jsem teď maminka. Mám dvě 
dcery, které se snažím co nejlépe 
vychovávat. Pak jsem taky člověk, 
co miluje sport. Aktivně běh, túry 
po horách a volejbal. Pasivně 
atletiku v televizi a fotbal, který 
sdílím se svým manželem. Ten 
sleduji i naživo na stadionech. 

Jak náročné je balancovat mezi 
světem, který o vás chce vědět 
všechno, a světem, ve kterém 
chcete mít klid a soukromí?
Ono to vybalancovat jde, ale není 
to jednoduché. Člověk si musí 
dávat pozor, aby si vztah s médii 
a veřejností nastavil, jak chce on, 
a aby se mu mediální obraz nezačal 
překrývat s realitou. Pro mě je 
hodně důležité, abych si chránila 
svůj rodinný život. Nedávám 
na sociální sítě všechno, třeba 
moje dcery se tam objeví jen 
příležitostně. 

Člověk si musí dát 
pozor, aby si   
vztah s médii 
a veřejností nastavil 
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A měla jste?
Měla a mám. Táta pořád dělá 
rozhodčího. Je to jeho velký 
koníček a bude pískat, dokud to 
půjde. K fotbalu mě přivedl právě 
on. Odmalička jsem každý víkend 
trávila na hřišti a hrozně mě bavilo 
ho sledovat. Akorát mi bývalo 
nepříjemné, když fanoušci nadávali 
na nějaké jeho rozhodnutí. To jsem 
ze stadionu odcházela. 

Neměla jste někdy chuť fotbal 
hrát? Ženský fotbal dnes rychle 
nabírá na popularitě.
Já jsem to zkoušela, a když jsem 
byla malá, tak jsem asi dvakrát 
zašla i na trénink. Pak jsem ale 
přesedlala na volejbal, takže mě asi 
fotbal úplně nechytil. Dodneška se 
vlastně radši koukám na mužský 
fotbal, ale možná je to tím, že jsem 
vyrůstala v době, kdy ho holky moc 
nehrály. 

Před několika měsíci jsme dělali 
rozhovor s Jaromírem Bosákem, 
díky čemuž víme, jak složitá 
disciplína moderování je. 
Já mám spíš zkušenosti 
s natáčením reportáží než 
s moderováním, ale ani to bez 
přípravy dělat nejde. Před každou 
reportáží jsem si vyhledávala 
všechny možné informace, 
protože jsem nechtěla, aby mě 
někdo během vstupu nachytal 
nepřipravenou. Ono bylo už tak 
neobvyklé, že na reportáž přijela 
na hřiště holka s mikrofonem. 
Nechtěla jsem zažít situaci, kdy by 
si někdo řekl: „No jo, tu si vybrali 
jen proto, že je to ženská.“ 

Máte nějaký okamžik, na který 
nejradši vzpomínáte?
Mám. Není to ale setkání s nějakým 
slavným fotbalistou, i když ty 
okamžiky byly samozřejmě 
zajímavé. Nejvíc mi uvázly v hlavě 
momenty, kdy jsem vyšla ven na 
hrací plochu a cítila na vlastní kůži 
atmosféru rozsvíceného hřiště 
s ochozy plnými diváků. Úplně 
chápu kluky fotbalisty, že se toho 
pocitu nemůžou nabažit. 

Dostala jste se díky tomu i do 
fotbalového zákulisí, kam se 
běžný člověk nedostane? 
Byla jsem tam mnohokrát. Jako 
reportérka i se svým manželem. 
Když jsem si zablokovala záda, 
dostala jsem se díky němu do 
rukou profesionálního sportovního 
terapeuta, který mi je dal do 
pořádku. 

Jak se vlastně k reportážím 
a komentování staví váš manžel? 
Já je už nějakou dobu nedělám, 
ale když jsem na ně ještě jezdila, 
myslím, že na mě byl pyšný. Když 
jsem točila pro portál iSport, 
reportáže mi vycházely vždycky 
druhý den brzy ráno. Pamatuji si, 
jak jsem Pavla budila v šest hodin 
a hrdě mu ukazovala, co jsem 
natočila. Doufám, že mi to neměl 
za zlé. 

Atmosféra 
osvíceného hřiště 
s ochozy plnými 
diváků je úžasná

Tereza 
Kadeřábková 
(*1990)
Česká modelka 
a moderátorka. Po vítězství 
v soutěži Miss ČR 2012 
dostala nabídku pracovat jako 
reportérka fotbalových utkání 
pro stanici Prima Cool. Kromě 
toho pracovala i pro portál 
iSport a další sportovní média. 
S manželem žije v německém 
Hoffenheimu, kde má Pavel 
Kadeřábek dlouhodobé 
angažmá v místním 
fotbalovém klubu TSG 1899. 
Společně provozují Nadační 
fond manželů Kadeřábkových.
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S manželem Pavlem máte dvě 
děti a žijete v Německu. Dojíždíte 
pořád do Česka?
Teď už méně, protože Pavel ukončil 
kariéru v reprezentaci a do Česka 
jezdíváme už jen v létě a na Vánoce 
za rodiči. Když za ni hrával, jezdívali 
jsme na každý reprezentační sraz 
do Prahy. 

Co vám stojí v garáži za auto?
Máme velkého a spolehlivého 
Tiguana. Pro mě je to záchrana, 
protože moje největší noční můra 
je, že někam jedu autem, to klekne 
a už nenastartuje. 

Slyšel jsem, že jste s manželem 
založili dobročinnou nadaci. 
Můžete nám o ní něco prozradit? 
Nadační fond manželů 
Kadeřábkových jsme spustili před 
několika týdny. Chtěli bychom jeho 
prostřednictvím pomáhat hlavně 
dětem, ale nebráníme se spolupráci 
na jakémkoli projektu, který 
pomůže potřebným. V současnosti 
podporujeme spolek Caballinus, 
který provozuje hipoterapii 
a paliativní péči a finišujeme jeden 
velký projekt, do kterého jsou 
zapojeni známí čeští fotbalisté. 
Jmenuje se Každá minuta 
rozhoduje. Myšlenka je taková, že si 
každý fotbalista stanoví částku za 
odehranou minutu, a podle toho, 
kolik minut při utkání odehraje, 
tolik do nadace nakonec vloží. 
V půlce sezony a na jejím konci 
částku, kterou společně s fotbalisty 
vybereme, pošleme dítěti. 

Vím, že je na to ještě hodně 
brzy, ale kdyby se vás některá 
vaše dcera zeptala, jestli se má 
přihlásit do soutěže miss, co 
byste jí poradila? 
To je těžká otázka. Je to totiž velmi 
zvláštní svět, na který se nedá dost 
dobře přichystat. Dá se připravit na 
casting nebo na soutěž krásy. To, 
co následuje potom, je ale těžké 
očekávat a já sama jsem rozhodně 
nebyla připravená na to, co po 
výhře následovalo. Byla to škola 
života. Zažila jsem hezké věci i věci, 
které mě svým způsobem zranily. 
Kdyby se moje dcera rozhodla, že 
chce jít do soutěže, nechtěla bych ji 
od toho zrazovat a podpořila bych 
ji. Na druhou stranu bych svoje 
dcery nechtěla vést k modelingu 
nebo soutěžím krásy. Ony už ale 
mají svou hlavu teď a přepokládám, 
že až budou starší, o svých plánech 
budou rozhodovat samy. 

Text Jiří Holubec Foto Štěpán Černý

Spolehlivý  
a velký Tiguan  

je pro mě 
záchrana
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Na zelené louce 
vzniká gigafactory 

ve městě Skellefteå 
v severním Švédsku.

Rozhodujícím faktorem 
pro umístění továren 
jsou personál 
a energie pro výrobu

eur. Do celého řetězce ale pochopitelně 
vstupuje celá řada dalších silných hráčů 
a partnerů. Právě proto Volkswagen 
zakládá evropskou korporaci, která 
všechny činnosti spojí pod jednu 
organizaci – od zpracování surovin přes 
vývoj článku až po řízení gigatováren.

Další partner Volkswagenu, společnost 
Northvolt, staví továrnu ve Skellefteå 
v severním Švédsku. Northvolt bude 
dodávat nejen značkám v rámci koncernu 
Volkswagen, ale i dalším zákazníkům. 
Ve švédském závodu tak budou vznikat 
nejen unifikované články, ale i jiné 
formáty akumulátorů. Celá výroba ve 
Skellefteå je navržena tak, aby využívala 
obnovitelnou vodní energii.

Volkswagen se zatím rozmýšlí 
o umístění dalších továren, ve hře je 
i východní Evropa. Rozhodujícími faktory 
při tom jsou personál a energie. Továrna 
na výrobu článků vyžaduje dostatek 
kvalifikovaných zaměstnanců z okolí. 
„Nejde jen o chemiky, to jsou počty, které 
dokážeme sehnat, ale především o lidi se 
zkušenostmi z výroby. Potřebujeme také 

dostatek ekologické elektřiny, například 
ze solárních a větrných elektráren,“ 
upřesňuje Wolf.

Vlastní výroba i nákup
Nově vzniklých pracovních míst 
nebude v továrnách zrovna málo – 
celkové plány hovoří o pětimístné 
cifře. Jen v Salzgitteru vznikne více než 
2 500 pracovních míst.

První tovární blok v Salzgitteru by měl 
zahájit sériovou výrobu na jaře 2025. 
Zhruba po půl roce se rozjede druhý 
blok. Po něm budou v několikaměsíčních 
intervalech následovat další lokality 
počínaje jižní Evropou. Nejpozději do roku 
2030 plánuje Volkswagen dosáhnout 
celkové kapacity 240 GWh.

Výstavba gigatováren je skutečně 
velký a náročný projekt. Své o tom vědí 
lidé, které jsou za výstavbu továren na 
elektrické články zodpovědní. „Klíčové 
jsou tři věci. Zaprvé silný tým – najali 
jsme řadu špičkových odborníků a tým 
budeme pochopitelně dále rozšiřovat. 
Za druhé správní partneři pro výstavbu 
budov a výrobních závodů. A za třetí 
standardizace. Pokud bychom plánovali 
každý závod zvlášť, trvalo by to příliš 
dlouho. Proto jsme se rozhodli pro 
koncept standardizovaných továren, 
což ale nevylučuje snahu o maximální 
flexibilitu,“ říká Sebastian Wolf, který 
v koncernu výstavbu těchto továren řídí.

Jednotná konstrukce zjednodušuje 
a především urychluje plánování 
a nákupy, protože lze použít stejné 
komponenty pro budovy a zařízení 
ve všech továrnách. Liší se pouze 
schvalovací postupy v jednotlivých 
zemích. Středobodem standardizovaných 
továren je unifikovaný elektrický článek, 
který se vyrábí ve všech závodech 
Volkswagenu.

Wolfsburská automobilka společně 
s firmou Bosch zvažuje založení 
evropského dodavatele pro továrny na 
výrobu bateriových článků. V příštích 
několika letech se v Evropě rozjede 
nebývale velké množství  významných 
projektů na výrobu baterií. Zapojení 
už do raných fází – tedy do výstavby 
a vybavování továren – tak skýtá 
velký potenciál, který si Volkswagen 
uvědomuje. Oba partneři mají zkušenosti 
s inovacemi a s globálně propojenou 
masovou průmyslovou výrobou. 
Společnost Bosch mimo jiné vyvíjí stroje 
a zařízení na míru a dodává digitálně 
řízené montážní linky.

V plánu je rovněž spolupráce 
s belgickým specialistou na materiály 
Unicore. Debatuje se o vybudování 
výrobních závodů pro katodové materiály, 
o nákupu surovin a o recyklaci.

Udávání trendu
Nejdál je v současné době továrna na 
výrobu článků v Salzgitteru. Volkswagen 
do ní investuje přibližně dvě miliardy 

Evropská  
společnost 
Societas Europaea (SE) neboli 
Evropská společnost umožňuje 
podnikat v různých evropských 
zemích v souladu se standardním 
souborem předpisů. V Německu 
byla tato forma podnikání 
zavedena v roce 2004. SE 
založená společností Volkswagen 
pro podnikání v odvětví 
automobilových baterií pod sebe 
sdružuje činnosti v celém řetězci – 
od zpracování surovin a vývoje 
unifikovaných článků Volkswagen 
až po řízení evropských 
gigatováren. SE bude rovněž 
zodpovědná za nové obchodní 
modely, jako je recyklace surovin.

Bude gigatovárna 
i u nás?
V čele světového žebříčku 
výrobců akumulátorů pro 
elektromobily jsou zatím Číňané. 
Evropa má ale velice slušně 
našlápnuto. Skokanem roku je 
Maďarsko, které v půlce srpna 
potvrdilo výstavbu továrny na 
baterie v hodnotě 7,3 miliardy 
eur. Závod postaví celosvětový 
lídr v akumulátorech, čínská 
společnost CATL. Továrna 
v Debrecínu, která nabídne 
devět tisíc nových pracovních 
míst, bude s výrobní kapacitou 
100 GWh s přehledem největší 
v Evropě. Stavba by měla začít 
ještě letos a trvat by měla 
něco přes pět let. Akumulátory 
z Maďarska bude odebírat mimo 
jiné i Volkswagen. Ten vedle 
německého Salzgitteru, kde 
má ročně vzniknout kapacita 
40 GWh, což má stačit pro víc 
než půl milionu elektromobilů, 
a švédského Skellefteå bude 
odebírat baterie i ze závodu ve 
španělské Valencii. O dalších 
třech lokalitách pro výstavbu 
gigatováren se koncern zatím 
rozhoduje. Ve hře je i Česko: 
zájem o přilákání těchto investic 
vyjádřila už předchozí vláda a ta 
současná jej potvrdila. Koncem 
července schválila přípravu 
a stavbu parku v Plzni-Líních, 
který je právě jednou z variant 
pro vedení ve Wolfsburgu. 

Baterie, kam se podíváš. Evropa se v objemu výroby 
akumulátorů dostává na čelní místa světového žebříčku. 
Koncern Volkswagen plánuje výstavbu šesti gigatováren.

Vize

28 29



ID.5 & větrník 
Český ráj  
skvělých chutí
Gastro bloger Lukáš Hejlík vyrazil na unikátní 
zříceninu a zmapoval při tom zajímavé 
gastronomické podniky, které jsou chloubou 
romantického Máchova kraje.
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Mnichovo Hradiště se stává 
gastronomickou  
oázou Českého ráje 

Pochutnali jsme si 
na sladkém french

toastu a slaném 
english muffinu.

Modernímu prostoru 
kavárny dominují 
přírodní materiály.

Snídaně
Kafé Ořech
Poříčská 1612,  
295 01 Mnichovo Hradiště

Kafé Ořech je opravdu krásný projekt. 
Z dokonalé architektonické práce vyrostla 
kavárna, která pracuje s výběrovou kávou 
Doubleshot a skvělými pražírnami, dělá 
naprosto fešné snídaně, ale i celodenní 
bistro jídla. A ten interiér! Odsud se vám 
nebude chtít odejít.
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Nabití baterie pro 
bezpečný dojezd domů 
zabere pár minut

Dobít baterky si mohou 
elektromobilisté na 

výletech po Českém ráji 
v nabíječkami hojně 

vybavené Mladé Boleslavi.
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Karel Hynek Mácha 
zaznamenal podobu 
zámku na své kresbě

Zážitek z návštěvy 
pamětihodnosti umocní 

3D model zámku z jeho 
vrcholného období.

Ztracený zámek Zvířetice 
Podhradí, Bakov nad Jizerou 

Nedaleko Bakova se nad řekou Jizerou tyčí 
zřícenina původně gotického hradu, který 
v 17. století přestavěli na honosný barokní 
zámek. Zvířetice se staly oblíbeným cílem 
mnoha poutníků a výletníků a docházel sem 
i Karel Hynek Mácha. Postupem času z něj 
zůstaly jen ruiny. Díky projektu Vision 21, 
který pomocí technologie virtuální reality 
provedl 3D rekonstrukci pamětihodnosti, 
mohou dnes návštěvníci obdivovat zámek 
v jeho původní kráse.  
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Famózní kuřecí 
popcorn s domácí 
BBQ omáčkou jsme 
zapili svěží limonádou

Rychlý oběd
Kiosek U Kozáka
Bakovská 205, Veselá

Na okraji Veselé u Mnichova Hradiště se 
nachází malý stánek, kde vás čekají velké 
věci. Kiosek U Kozáka nabízí báječné 
streetfoodové menu, pestrou baletu burgerů 
z hovězího, trhaného vepřového i křupavého 
kuřete. Jsou pyšní na své domácí hrancle, 
z nichž dělají i poutine s vepřovým trhaným 
masem. K tomu čepují lokální pivo Garp, 
co víc chtít? 
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Foto Adriana Fialová

Holka s buchtou 
vás přesvědčí,  

že život je sladký

Batch brew se skvěle 
doplňovala s poctivým 
a lahodným větrníkem.

Káva a dezert
Holka s buchtou
Palackého 694, Mnichovo Hradiště

Dorty a další laskominy měla ráda odjakživa. Pak je začala 
péct jako Holka s buchtou a to už jí zůstalo. Objednávek 
přibývalo, až si musela otevřít pekárnu a cukrárnu. Zajít 
tam můžete na sladkou i slanou dobrotu ke svačině 
nebo třeba někomu pro radost. Kafe z liberecké pražírny 
Nordbeans podávají jen na filtru! 
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Jak se žije 
v Bateriovém údolí 
Nově vytvořená společnost má pomoci Volkswagenu 
stát se softwarovou a k životnímu prostředí 
ohleduplnou společností. Špičky z technologického 
a vědeckého světa tu pracují na budoucnosti napájení 
aut z akumulátorů.

Automobilka do nových technologií hodlá 
do roku 2026 investovat zhruba 18 miliard 
eur. A akumulátory jsou jednou z nich. 
Vždyť odhady hovoří o tom, že do roku 
2030 budou prodeje čistě elektrických aut 
představovat v Evropě sedmdesát procent 
trhu, v USA a Číně padesát procent. Právě 
proto v trojúhelníku měst Wolfsburg, 
Salzgitter a Braunschweig v Dolním Sasku 
vzniká „Bateriové údolí“. Právě odtud by 
nově založená Evropská společnost měla 
táhnout rozvoj této průmyslové oblasti. 
Sídlit bude v Salzgitteru a pod palcem 
bude mít celý řetězec od nákupu surovin 
přes vývoj baterií až po řízení prvních šesti 
evropských gigatováren (o nich píšeme na 
stranách 28 a 29).

Tato inovační lokalita leží příhodně 
blízko hlavnímu stanu automobilky 
ve Wolfsburgu, který čeká další 
rozšiřování o novou továrnu pro projekt 
Trinity. Kampus Sandkamp je navíc 
nejmodernějším výzkumným a vývojovým 
centrem Evropy. A není náhodou, že 
označení Bateriové údolí je inspirováno 
slavným Křemíkovým údolím v Kalifornii. 

Na obě místa totiž přijíždějí světové špičky 
svých oborů, aby v mezidisciplinárních 
týmech pracovaly na budoucnosti.

Z Číny do Braunschweigu
Jednou z nich je Chang Liu, která 
pracuje v oddělení nákupu. „Jsem z Číny 
a pracuji s kolegy z Německa, Koreje, 
Indie, Velké Británie a Severní Ameriky. 
Mezinárodní atmosféra je tu fascinující,“ 
říká vystudovaná automobilová inženýrka, 
která druhou část vysoké školy absolvovala 
na univerzitě v Braunschweigu. Pracovala 
nejprve pro Volkswagen, později pro 
Audi. A táhne ji to zpět. „Braunschweig 
jsem opustila třikrát. Byla jsem na stáži 
v Hamburku, diplomku jsem psala 
v Berlíně a rok jsem žila v Ingolstadtu. 
Ale vždy se vracím,“ říká s úsměvem 
a dodává, že díky studiím v Braunschweigu 
je pro ni Volkswagen „domovskou“ 
značkou – univerzita s automobilkou úzce 
spolupracuje v technologické oblasti.

Když pracovala v nákupu 
vysokonapěťových akumulátorů, vše se 
točilo kolem globálních zdrojů surovin. 
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Jde o multidisciplinární práci: v týmu jsou 
vždy lidé z oddělení kvality a z logistiky, 
stejně jako inženýři. Liu vyjednávala 
o cenách s dodavateli, analyzovala výrobní 
náklady a starala se o to, aby výroba měla 
k dispozici ty nejlepší komponenty pro 
akumulátory. Začátkem letošního roku 
se mladá Číňanka přesunula do oddělení 
projektového nákupu. „Tam jde například 
o zavádění technických vylepšení do 
sériové výroby. A toho můžeme dosáhnout 
pouze dobrou souhrou oddělení vývoje, 
kvality, logistiky a nákupu,“ popisuje.

A jak vidí iniciativu Way to ZERO, tedy 
snahu automobilky být klimaticky neutrální 
firmou? „Všichni tu společně pracujeme 
s cílem co možná nejvíc snižovat emise 
CO2. Naší mantrou je vyšší dojezd 
a rychlejší nabíjení, ale také třeba nižší 
náklady pro majitele našich elektromobilů. 
A já jako nákupčí k tomu mohu přispívat 
tím, že do celého řetězce přivedu 
spolehlivé a stabilní dodavatele,“ dodává.

Bateriové údolí ale nabízí víc než 
pouhou zajímavou práci v technologiích. 
„Braunschweig a Wolfsburg jsou malá, 

ale nesmírně příjemná města se spoustou 
muzeí, divadel a báječných restaurací. 
A v nedalekém pohoří Harz se dá skvěle 
vyrážet na túry a v zimě dokonce i trochu 
lyžovat,“ říká mladá žena, která bydlí přímo 
v centru Braunschweigu („Miluji to tu!“) 
a po městě se přesouvá autobusem nebo 
na kole. A do práce ve Wolfsburgu jezdí 
vlakem nebo sdílenými auty.

Elektrická náhoda
Krátké vzdálenosti a příroda za rohem 
učarovaly i Sarah Dieckové, 34leté 
projektové manažerce z oddělení vývoje 
baterií a elektroniky. Její specializací 
jsou hybridní automobily. V regionu se 
narodila a vyrůstala, dnes žije i pracuje 
v Braunschweigu, na němž se jí líbí, že 
se všude dostanete na kole. „Město má 
krásné historické centrum a vlastně celý 
život je tu soustředěný na jednom místě. 
Když máte chuť, jste za chvilku v horách 
Harzu, a pokud vás popadne touha po 
velkoměstě, do Hamburku a Berlína 
to je taky kousek,“ vypočítává výhody 
Diecková.

Po vystudování podnikové ekonomiky 
na univerzitě ve Wolfsburgu odjela 
do Austrálie poznat svět. Po návratu 
pracovala jako externistka pro Volkswagen, 
a když se pak otevíraly nové pozice ve 
vývoji vysokonapěťových akumulátorů 
v Braunschweigu, přihlásila se.

Dnes coby projektová manažerka pro 
industrializaci má na starosti spouštění 
výroby nové generace plug-in hybridních 
modelů. „Jsem takový komunikační 
uzel mezi kvalitou, nákupem, výrobou, 
plánováním a logistikou,“ popisuje.

Hybridy s elektrickým i spalovacím 
motorem vnímá jako prvek, který „otevírá 
dveře“ zákazníkům, kteří se na čisté 
elektromobily ještě stále dívají skrz prsty. 
„Osahají si elektrický pohon, aniž se musejí 
vzdát toho, co důvěrně znají. A ti, kteří 
na elektřinu jezdí pravidelně, jí velice 
brzy propadnou,“ říká Diecková. Podle ní 
nemá iniciativa Way to ZERO alternativu: 
„Musíme udělat všechno, co je v našich 
silách, abychom zlepšili klimatickou situaci. 
Čím dříve přejdeme na jízdu elektromobily 
poháněnými udržitelnou energií, tím lépe.“

Společná práce na elektrické revoluci
Liu a Diecková jsou dvě zástupkyně 
plejády špičkových odborníků, kteří 
ve Volkswagenu utvářejí budoucnost 
mobility. „Vznikají tu zcela nové produkty, 
ať jde o akumulátory samotné, nebo 
o příslušný software,“ říká Diecková. 
K zavádění těchto novinek do výroby 
využívá automobilka inovativní výrobní 
metody a nové procesy jak ve vývoji, tak 
ve výrobě.

Příležitosti, které globální společnost 
přináší, úsvit nové éry dopravy, práce 
v multidisciplinárních a multikulturních 
týmech a život v malých městech 
s vysokou životní úrovní – právě to 
jsou charakteristické znaky působení 
v Bateriovém údolí, které obě ženy 
vyzdvihují. A je snad něco, co jim chybí? 
„Je,“ říká Liu, „v Braunschweigu a okolí 
postrádám opravdu dobrou čínskou 
nebo korejskou restauraci. Miluji asijskou 
kuchyni!“ A Sarah Diecková? Milovnice 
lyžování by ráda měla v okolí vysoké hory, 
jako jsou Alpy. „Ale kdoví, to se třeba 
změní,“ říká s šibalským mrknutím.

Mezinárodní 
atmosféra  
v Bateriovém údolí 
je fascinující.
Chang Liu
Nákup baterií  
vysokého napětí

Jízda elektrickým 
vozem vás brzy 
naprosto pohltí.
Sarah Diecková
Projektová manažerka  
Vývoj baterií a elektroniky

Děláme vše  
pro zlepšení 

klimatické 
situace
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1 800 kg
vážila olověná baterie 
z roku 1896 pohánějící 
model Lohner-Porsche 
Mixte

60 km
činil dojezd vozů VW Golf 
CitySTROMer MkI a MkII 
v osmdesátých letech 
20. století

26,5 kWh
měla kapacita 
první li-on baterie 
ve vozech značky 
Volkswagen

Jak se vyvíjely kapacity baterií. Trakční baterie urazily 
dlouhou cestu. Dojezd prvních elektromobilů byl nepatrný, 
renesanci přinesly lithium-iontové články.

Prehistorie elektromobilů
Zatímco první praktický vůz se spalovacím 
motorem (Benz Patent-Motorwagen) 
se objevil v roce 1885, vozy poháněné 
elektřinou se postupně objevovaly už zhruba 
od konce 20. let 19. století a měly před 
ostatními pohony znatelný náskok. Také 
vratislavický rodák Ferdinand Porsche začal 
svou kariéru v roce 1896 elektromobilem, 
který zkonstruoval u rakouské karosárny 
Jacob Lohner Werke und Sohn. Později 
vyvinul i sériový hybrid (motor dobíjel právě 
baterii). Olověná baterie vozu Lohner-Porsche 
Mixte se skládala ze 44 článků a měla 
kapacitu 21,6 kWh, ovšem také hmotnost 
1 800 kilogramů a relativně nízké napětí 
80 V. Podobně na tom byly i další tehdejší 
elektromobily. Popularitu si získaly především 
v USA, kde se těšily velké přízni veřejnosti 
zhruba do 20. let 20. století. Pak převládla 
auta se spalovacími motory.

70. léta
Návrat elektromobilů zpět k popularitě byl 
zdlouhavý. Automobilky začaly technologii 
intenzivněji zkoumat zhruba v šesté a zejména 
sedmé dekádě minulého století. Sem spadají 
i počátky elektromobility pod značkou 
Volkswagen. Jejím prvním elektromobilem se 
v roce 1972 stal model T2 Elektro Transporter. 
Jeho olověná baterie o hmotnosti 850 kilogramů 
vystačila podle vytížení auta a profilu trasy na 
dojezd zhruba 50–80 kilometrů. Nabíjení z běžné 
220V zásuvky zabralo 10 hodin. Baterii ale bylo 
také možné měnit. Na elektrický Transporter 
navázal legendární hatchback Golf. První 
testovací elektromobily vyjely už v roce 1976, 
tedy dva roky po uvedení Golfu na trh. Olověná 
baterie se z 220V zásuvky nabíjela 12 hodin. 
Na základě těchto experimentů v roce 1981 
vznikl Golf CitySTROMer. Jeho olověná baterie 
měla kapacitu 11,4 kWh a slibovala dojezd asi 
60 kilometrů. V roce 1985 přijela druhá generace 
se stejnou technikou.

Třetí generace
K posunu došlo u třetí generace z roku 
1993. Ta sice stále zachovávala olověné 
akumulátory, jejich balík s kapacitou 
17,3 kWh (a hmotností 300 kilogramů) ale 
stačil na dojezd zhruba 90 kilometrů. Na 80 % 
kapacity, což je dnes často udávaná hodnota, 
se baterie dala nabít za 1,5 hodiny. K lepšímu 
dojezdu si mimochodem třetí CitySTROMer 
poprvé pomáhal i rekuperací.

Revoluce po roce 2000
Pak už přišla revoluce v technologii baterií. Lithium-iontové baterie, které 
jsou dnes u elektromobilů standardem, Volkswagen zkoušel od roku 2008 
u testovací série plug-in hybridních Golfů TwinDrive. Auta měla baterii 
s kapacitou 11,2 nebo 13,2 kWh a na elektřinu dovedla ujet necelých 
60 kilometrů. Hmotnost baterie byla 150 kilogramů. Li-ion techniku použil 
i plně elektrický Golf. Nejprve tu byla od roku 2011 menší série vozu Golf 
Blue-e-Motion, ten vycházel ze šesté generace bestselleru. Jeho baterie 
měla kapacitu 26,5 kWh a dojezd činil až 150 kilometrů.

e-Golf na scéně
V roce 2013 přišla další změna, na platformě sedmé generace modelu 
Golf vznikl model e-Golf. To už byl moderní elektromobil se vším 
všudy, včetně baterií a nabíjení. Li-ion baterie s kapacitou 24,2 kWh 
nabídla dojezd až 190 km na jedno nabití a také premiérově možnost 
rychlého nabíjení výkonem až 40 kW. To znamenalo, že e-Golf šel 
na 80 % kapacity dobít za pouhých 20 minut. Pro rok 2017 kapacita 
baterie vzrostla na 35,8 kWh, což zvedlo dojezd na 300 kilometrů.

Nové dimenze 
s ID. 
Od roku 2020 Volkswagen 
nabízí elektromobily 
v samostatné řadě ID. 
Průkopník, model ID.3, 
aktuálně nabízí hned 
tři možné kapacity 
baterie: 45, 58 a 77 kWh 
s udávaným dojezdem až 
330, 420 a 550 kilometrů. 
U nejlepších variant mohou 
řidiči využít nabíjecí výkon 
až 125 kW, se softwarem 
verze 3.0 dokonce až 135 kW. 
Nabíjení v rozmezí od 5 % do 
80 % kapacity baterie zabere 
u modelu se 77kWh baterií 
pouhých 29 minut. Tuto 
techniku brzy zákazníkům 
„přiveze“ i model ID. Buzz, 
který navazuje na legendární 
Transporter a svým způsobem 
tedy i první elektromobil 
Volkswagenu.

I když se může zdát, že jsou 
elektrické vozy v automobilovém 
prostředí stále novinkou, opak je 
pravdou. První elektromobily se 
totiž objevily ještě před vozy se 
spalovacími motory. Auta jezdící 
na fosilní paliva ale zejména 
kvůli nedostatečné kapacitě 
baterií rychle převládla. Teď však 
akumulátory vyspěly a doslova 
vrací úder. Podívejte se na to, jaká 
je historie techniky baterií.
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Text Luděk Vokáč Foto Luboš Wišniewski

Jan Macek
Těším se, že 
si vyzkouším 
elektrický svět.

Z „ajťáka“ se stal pivovarník. Jan Macek 
z Andělského pivovaru, relativně čerstvého 
přírůstku pražské scény minipivovarů, se však 
o techniku zajímá dál a je i nadále nedílnou 
součástí jeho práce. V podniku má totiž 
na starosti právě pivovarské i restaurační 
technologie. A jeho nadšení pro techniku se 
ukazuje i ve volbě jeho nového auta.

V malém pražském pivovaru s restaurací 
vsadili na moderní procesy. Třeba proces 
vaření piva a související postupy tak 
mohou majitelé ovládat jednoduše pomocí 
aplikace v mobilu. I proto je plug-in hybridní 
Volkswagen Arteon pro Jana Macka vlastně 
zcela logickou volbou: je to moderní auto, 
které v dnešní digitální době obstojí na 
výbornou. K potřebám svého uživatele model 
„sedí“ podobně dobře jako technologie, 
které zajišťují, že pivovar s výstavem asi 
300 hektolitrů ekonomicky funguje a uživí se 
jen prodejem piva ve své vlastní restauraci. 
„Neměli jsme ambici, že bychom pivo 
prodávali dál do prodejní sítě,“ usmívá se 
Macek.

Proč jste si vybral právě tento pohon?
Může to vypadat, že jsem si plug-in hybridní 
auto zvolil třeba kvůli aktuálním vysokým 
cenám paliv. A možná to z tohoto hlediska 
byla prozíravá volba, ale došlo k ní už téměř 
před rokem, takže současná situace na to 
neměla vliv. Vedle úsporného provozu šlo 
o to, že si chci vyzkoušet svět elektrických 
aut. Společník už na plně elektrické auto 
přešel, ale já jsem i vzhledem k tomu, že doma 
parkuji ve společných garážích a nemohu 

tam nabíjet, hledal právě určitý mezikrok, 
kterým plug-in hybrid je. Navíc jsem dříve měl 
Volkswagen Passat CC, takže se teď po kratší 
pauze ke značce Volkswagen rád vrátím.

Jaká máte od auta očekávání?
Chci si vyzkoušet elektromobilitu a zjistit, jak 
funguje dobíjecí síť. V běžném pracovním 
režimu najezdím denně z domova do práce 
a zpět asi 50 kilometrů a u nás v Andělském 
pivovaru budu moct auto nabíjet, takže 
předpokládám, že každodenní cesty do práce 
zvládnu na elektřinu. Přitom ale nebudu díky 
spalovacímu motoru omezený na možnosti 
nabíjení. Na elektřinu tedy chci jezdit hlavně 
po městě, kde je to skutečně nejefektivnější. 
Dlouhé cesty absolvuji bez potíží v hybridním 
režimu se spalovacím motorem. Za svou 
motoristickou kariéru jsem vystřídal již řadu 
vozů s benzinovým nebo naftovým motorem, 
teď si tedy chci zkusit něco nového, a kdo ví, 
třeba se příště již odhodlám k přechodu na 
plně elektrický vůz. Pro mé současné potřeby 
je ale plug-in hybrid ideální.

Měl jste na auto ještě nějaké speciální 
požadavky?
Volil jsem relativně neutrální a nenápadnou 
tmavě šedou barvu, na které ale dobře 
vynikne logo Andělského pivovaru vyvedené 
v bílé barvě. A co se výbavy týče, jelikož jsem 
fanoušek moderních technologií, přidával 
jsem si prvky jako třeba head-up-displej, 
asistent pro automatické parkování a další 
asistenty, které mi zpříjemní jízdu a ovládání 
auta. Už se těším na první kilometry.

V běžném pracovním 
režimu najezdím  
50 kilometrů denně

Arteon v akci
Nabitý pro byznys
České firmy sázejí na firemní Arteon do zásuvky pro jeho 
variabilní pohon, nízké provozní náklady a jízdní komfort. 
A jejich řidiči objevují při svých každodenních cestách 
možnosti elektromobility.
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Oslovila mě 
komfortní jízda, 
infotainment 
i elektrický pohon

Štěpán  
Richter
Baví mě design 
a úsporný provoz 
mého Arteonu.

Po letech využívání služebních Volkswagenů 
se spalovacím motorem přešel Štěpán Richter 
ze společnosti Arval na model s plug-in 
hybridním pohonem. A ze své volby je nadšen. 
Většinu běžných cest do práce a z práce 
zvládne čistě na elektřinu a užívá si ticho 
a s ním spojený komfort na palubě Arteonu.

Leasingová společnost Arval CZ patří 
k významným hráčům na poli poskytování 
operativního leasingu po celém světě. 
Štěpán Richter v ní na pozici Head of Indirect 
sales řeší prodej operativního leasingu přes 
obchodní partnerské firmy. Těmi jsou hlavně 
dealeři nových vozů, včetně některých značky 
Volkswagen. Dále mezi ně patří online brokeři, 
banky a další zprostředkovatelé. Jako svůj 
nový služební vůz před rokem zvolil plug-in 
hybridní Volkswagen Arteon Shooting Brake.

Proč právě Arteon?
V Arvalu pracuji 10 let, devět let z toho 
jezdím vozy značky Volkswagen. Většinou to 
byly modely Passat, na půl roku jsem si ale 
v minulosti vyzkoušel i typ CC a vedle vzhledu 
mě u něj učarovala výborná aerodynamika 
a s ní spojený jízdní komfort. Když jsem tedy 
před více než rokem vybíral nové auto, byl 
pro mě Arteon jasnou volbou. Mám rodinu 
a velkého psa, takže je pro mě prostorné 
kombi nutností. Zároveň nepatřím k velkým 
fanouškům vozů SUV, takže Arteon Shooting 
Brake pro mě byl jednoznačný vítěz. Obzvlášť 
když jsem po letech používání Passatů toužil 
trochu po změně.

A proč jste zvolil právě plug-in hybrid? Byla 
to vaše volba, nebo je to firemní politika?
Svým způsobem obojí. Arval samozřejmě 
v rámci své dlouhodobé strategie podporuje 
elektromobilitu a nové trendy v mobilitě. 
Tímto směrem máme tedy zaměřenou 
i naši firemní politiku flotily vozidel. V rámci 
Car Policy společnosti Arval je zohledněna 

i maximální hodnota emisí CO2. Já jsem si 
podle ní klidně mohl vybrat Arteon s tradičním 
dieselem, ale sám jsem raději sáhl po plug-in 
hybridu. Volba to byla poměrně jednoduchá. 
Po zkušenosti s jízdními vlastnostmi 
Volkswagenu CC jsem si chtěl vybrat podobný 
vůz. Velmi mě oslovila komfortní jízda díky 
pohodlným sedačkám, skvělý infotainment 
a v neposlední řadě i elektrický pohon. 
Vzhledem k tomu, že bydlím 35 kilometrů od 
našich pražských kanceláří, drtivou většinu 
běžného dojíždění zvládnu na elektřinu. 
Nabíjím doma, zatím z 230V zásuvky, ale 
uvažuji o tom, že si pořídím wallbox. V práci 
máme v garážích nabíječky, auto mám tedy 
vždy dostatečně nabité. Spalovací motor 
přijde ke slovu až při delších cestách.

Jak se vám s plug-in hybridem jezdí?
Jsem nadšen. Velmi si užívám ticho, které 
je s jízdou spojené. V elektrickém režimu 
auto jede rychlostí až 140 km/h, což je zcela 
dostačující i na jízdu po dálnici. Komfort, klid 
a plynulý projev pohonu mě celkově naučily 
jízdu trochu zklidnit, po dálnici jezdím při 
dojíždění většinou tak 120 km/h a užívám 
si to pohodlí. Na druhou stranu, když je to 
potřeba, umí auto pořádně zabrat. Spotřeba 
je skvělá, většinou jezdím za 2 až 2,5 litru 
benzinu a tankuji tak po 2 000 kilometrech. 
Když objíždím naše obchodní partnery po 
republice, dlouhodobá spotřeba stoupne 
k 3,5 litrům na 100 km. A když jsme vloni 
jeli s rodinou do Chorvatska, auto si bralo 
kolem pěti litrů. Což je skvělé, plug-in hybrid 
pro mě kombinuje komfort a hospodárnost 
elektromobilů s bezstarostností tradičních 
vozů se spalovacím motorem. A v neposlední 
řadě zmíním výhodu snadného parkování 
při obchodních schůzkách v Praze, kdy díky 
elektrické registrační značce mohu v zónách 
parkovat zdarma a neřeším parkovací hodiny 
ani časové limity.
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Dlouhodobou 
spotřebu mám 
zhruba 2,5 litru  
na 100 km

Petr Šmidlík
Arteon se mi dobíjí 
během práce.

Pro japonskou společnost Yusen Logistics 
(Czech), s. r. o., pracuje Petr Šmidlík už přes 
15 let. A i když ve své práci najezdí ročně 
velkou porci kilometrů, je jeho nový Arteon 
plug-in hybrid za tu dobu teprve jeho 
třetím služebním autem. Head of IT české 
a slovenské pobočky logistické firmy tak 
doufá, že s Arteonem opět stráví i více než 
šest let společného života.

Coby logistická firma vsází Yusen Logistics 
samozřejmě také na moderní technologie. 
Petr Šmidlík u společnosti začínal prací na 
výzkumném projektu v oblasti RFID čipů, 
které firmě pomáhají v logistice identifikovat 
jednotlivé zásilky či komponenty. Firma 
totiž mimo jiné zajišťuje i logistiku 
v automobilovém průmyslu, na Slovensku 
třeba i pro závod Volkswagen Bratislava. „Na 
Slovensku mimo jiné využíváme i nákladní 
vozy na CNG, což je pohon, který jsem si 
vyzkoušel u svého předchozího služebního 
auta. Teď jsem se chtěl posunout zase 
o kousek dál,“ říká Petr Šmidlík.

Proč padla volba na Arteon plug-in hybrid?
Patřím k fanouškům moderních technologií. 
Když jsem v roce 2007 v Yusen Logistics začínal, 
byl mým prvním služebním autem dvoulitrový 
dieselový Passat, ale tehdy moc praktických 
alternativních možností více orientovaných na 
ekologii nebylo. V roce 2013 jsem zvolil Passat 
s pohonem na CNG a byl jsem v tomto směru 
ve firmě průkopníkem. Dnes už ale máme ve 
fleetu celkem 23 aut s pohonem na stlačený 
zemní plyn a ve slovenské pobočce navíc 
využíváme i CNG tahače. Když přišel čas na 
volbu nového služebního auta, chtěl jsem se 
opět posunout o kousek dál a plug-in hybrid se 
stal logickou volbou. 

Jak vlastně auto při práci využíváte?
Naše společnost má v České republice celkem 
šest poboček, dvě v Praze, dvě v severních 

Čechách, jednu ve Strančicích a jednu v Kolíně. 
Další tři pobočky máme na Slovensku. 
Jeden nebo dva dny v týdnu obvykle 
trávím na home officu administrativou, ale 
zbylé dny navštěvuji jednotlivé pobočky. 
Oproti minulosti, kdy jsem více přejížděl po 
schůzkách, je tento režim stabilnější. Kvůli 
covidu si lidé hodně zvykli využívat pro 
schůzky online prostředí, čímž ubylo cestování 
autem. Ušetřený čas lze využít efektivněji 
a stihnu i více práce.  Na druhou stranu 
ale zodpovídám za tým 15 lidí a snažím se 
s nimi pokud možno mluvit osobně, a tak 
pobočky pravidelně objíždím a domlouvám si 
tam i další schůzky se zákazníky a partnery. 
Výhodou je, že se mi většinou z běžné 
230voltové zásuvky auto stihne během 
pracovní doby dobít. Arteon tak povaze mé 
práce plně vyhovuje.

A jaké jsou vaše zkušenosti s ním?
Autem jezdím od začátku letošního března 
a zatím jsem najel 10 000 kilometrů, 
dlouhodobou průměrnou spotřebu mám 
asi 2,5 litru na 100 kilometrů. K tomuto 
číslu se ale dostávám i včetně cest na naše 
vzdálenější pobočky, protože při cestách 
na ty bližší se klidně dostanu i k 1,5 litru na 
100 kilometrů. Líbí se mi například, že plug-in 
hybrid umí na pokyn řidiče ušetřit energii 
v baterii nebo baterii dokonce po cestě dobít 
na požadovanou úroveň. Využívám této 
funkce třeba při cestě po dálnici, kdy si jízdu 
na elektřinu „nechám“ na závěrečný úsek 
po běžných okresních silnicích a ve městě. 
V praxi tak většinu jízd zvládám na elektřinu 
a sám jsem zvědav, jak bude baterie fungovat 
dlouhodobě a jak si udrží svou nominální 
kapacitu. Určitě bych rád s Arteonem zase 
jezdil řadu let, auta nestřídám moc rád, jednak 
si na ně zvyknu, jednak mi dlouhodobé užívání 
přijde logické z hlediska udržitelnosti, která 
patří k dlouhodobým cílům naší společnosti.
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Řada podnikatelů dnes buduje své vlastní fotovoltaické 
elektrárny, u nichž se přímo nabízí myšlenka na nákup 
elektromobilu a z toho plynoucí velice výhodné nabíjení 
z vlastních zdrojů. Navíc velká část firem, především 
těch velkých nadnárodních, má ve své strategii 
a směrnicích zakomponovány závazky k ekologičtějšímu 
provozu automobilů s nižšími emisemi. „Co se 
firemních flotil týká, je proto důležité se zamyslet, pro 
koho je elektromobil vhodný. Ty současné dokážou 
urazit i s dálničním provozem kolem tří set kilometrů 
na jedno nabití, při úspornější jízdě klidně i čtyři sta 
a víc. Pojížďky po regionu nebo pravidelné jízdy po 
městě a okolí tak pro elektrické vozy Volkswagen 
nepředstavují zásadní problém,“ vysvětluje Dušan 
Klimek, produkt-marketingový specialista Volkswagenu 
pro e-mobilitu.

Na Plzeň, Vávro!
Podívejme se na modelový příklad obchodníka, který 
se z Prahy vypraví do Plzně (2 × 100 km) a v obou 
městech a okolí stráví nějaký čas popojížděním (rovněž 
2 × 100 km) – za den tedy urazí zhruba čtyři stovky 
kilometrů. Budeme-li počítat spotřebu spalovacího 
motoru 7,5 litru, dojdeme při dnešní ceně 42 korun 
za litr k částce 1 260 korun, tedy 3,15 Kč na kilometr. 
U elektromobilu bude analogický propočet následující: 
kapacita 77 kWh / 400 km, cena elektřiny cca 6 Kč 
za kWh, tedy zhruba 1,15 Kč na kilometr. Při využití 
alternativních zdrojů energie samozřejmě ještě méně.

Provozními úsporami to ale nekončí. Díky speciální 
„EL“ registrační značce mohou elektromobily parkovat 
například v Praze v zónách pro rezidenty zdarma nebo 
bezplatně využívat dálnice. „Markantní je to také 
u servisu, který u elektromobilů probíhá jednou za dva 
roky a jde povětšinou spíše o prohlídku. Elektromotor 
totiž neobsahuje olejovou náplň, v motoru nedochází 
ke karbonizaci, neřeší se turbodmychadlo, ventily, válce, 

alternátor, startér, filtr pevných částic, vstřiky, spojka 
a tak dále. Také opotřebení brzd je díky rekuperaci za 
jízdy zcela minimální,“ vypočítává Klimek.

Komfortním prvkem pro majitele vozů z rodiny ID. 
je rovněž mobilní aplikace We Connect ID., s níž lze 
kontrolovat na dálku, jaký je aktuální stav nabití, kdy 
dobíjení skončí, a také lze vůz předehřát či vychladit.

Infrastruktura v balíčku
Podstatou ID. modelů je samostatně vyvinutá 
podvozková platforma pro elektromobily zvaná MEB. 
To je důležité, protože dnešní generace elektromobilů 
již nespoléhá na platformy aktuálních konvenčních 
modelů, ale využívá právě ideální aerodynamiku, 
konstrukci a materiály této elektrické platformy.

„Existuje ještě jedna alternativa, hybridní vozy. 
Ty dnes dokážou na jedno nabití ujet čistě elektricky 
kolem čtyřiceti kilometrů a zároveň jsou díky 
spalovacímu motoru vhodné i na dálkové trasy. Už příští 
rok by měly dorazit nové generace plug-in hybridních 
ústrojí ve faceliftovaných modelech. Nabídnou ještě 
delší dojezdy, a dokonce možnost rychlonabíjení 
stejnosměrným proudem (DC), podobně jako je to 
u čistě elektrických ID. vozidel,“ nastiňuje blízkou 
budoucnost marketingový odborník.

Jedna dobrá zpráva: byť nijak závratným tempem, 
ale dobíjecí infrastruktura neustále roste a veřejných 
nabíjecích stanic každým rokem přibývá. Dnes jich 
v Česku funguje něco přes tisíc. Faktem nicméně 
zůstává také to, že většina elektromobilů se nabíjí 

Přejít, či nepřejít?
To je, oč tu běží
Všechno zdražuje, inflace nás dusí, každý litr benzinu či nafty se pěkně 
prodraží. Firmy tak častěji než dříve uvažují o přechodu na alternativní 
energie – a s tím souvisejí i elektromobily.

Elektromobily Volkswagen 
disponují bezpečnostní 
a komfortní výbavou
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ve svých domovských stanovištích. Firmy i soukromí 
klienti využívají praktické nabíjecí stanice zvané 
wallboxy či přímo vysokovýkonné DC dobíjecí stanice 
s integrovaným uložištěm. Najdeme je v garážích 
nebo u venkovních parkovacích stání. Tuto nabíjecí 
infrastrukturu dokážou prodejci Volkswagenu 
samozřejmě dodat společně s elektromobily. Cena 
wallboxu se pohybuje kolem šestnácti tisíc korun 
za základní variantu, verze s rozhraním WLAN 
a kompletním monitoringem spotřeby, doby nabíjení 
a nákladů přijde na 37 tisíc.

Není potřeba se obávat ani zdlouhavého dobíjení, 
jak Dušan Klimek objasňuje: „Nabití z veřejných DC 
dobíjecích stanic trvá do půl hodiny, s wallboxem 
zhruba 7,5 hodiny.“ 

Záruka, design a auto na měsíc
Volkswagen svým výrobkům věří – elektromobily 
rodiny ID. dostávají standardní záruku na akumulátor 
na osm let nebo 160 tisíc ujetých kilometrů. K tomu 
výrobce aktuálně poskytuje na všechny elektromobily 
ID. prodlouženou tříletou záruku (nebo do 90 tisíc 
kilometrů). Záruku lze samozřejmě dále prodloužit.

„Firmy se na nás dnes s poptávkou na konzultace 
kolem elektromobilů obracejí velice často. Elektrická 
modelová nabídka Volkswagenu se dynamicky 
rozrůstá, nejoblíbenějším modelem nadále zůstává 
plnohodnotné SUV ID.4, k dispozici je také praktický 
hatchback ID.3 jako alternativa například k modelu 
Golf nebo designové SUV-Coupé ID.5. To je svým 

avantgardním ztvárněním ideálem pro zákazníky, 
kteří se rádi odlišují. Aktuálně k nám přichází velmi 
očekávaná novinka, která bude mít svou osobní 
i užitkovou verzi – model ID. Buzz,“ říká Klimek.

Volkswagen se také snaží o podporu úspěšných 
podnikatelů, proto se v roce 2022 stal partnerem 
soutěží Živnostník roku a Firma roku. Finalisté 
z krajských kol jako cenu získávají možnost vyzkoušet 
na měsíc jeden z vozů ID. Krajská kola hostí úspěšné 
a inovativní živnostníky a firmy z daného kraje, proto 
je flotilový tým a produktový manažer připraven ke 
konzultacím elektromobility, které jsou na těchto 
akcích velmi žádané.

„Modely ID. se postupně stávají úspěšnou a žádanou 
alternativou k jednotlivým kategoriím vozů se 
spalovacím motorem. Díky správnému cílení a přesným 
požadavkům na vozy mohou firmy ušetřit značné 
finanční prostředky do budoucna. V neposlední řadě 
je komfort a jednoduchost užívání elektromobilu pro 
klienty velmi příjemnou záležitostí – kdo jednou zkusí, 
nerad se vrací zpět ke klasickým spalovacím motorům,“ 
uzavírá Klimek s úsměvem.

Firemní zákazníci oceňují 
elegantní a promyšlený 
design vozů ID.
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Nový Amarok
Drsný a univerzální
Charismatický pick-up pohánějí silné 
motory a vyznačuje se vysokou praktičností 
i univerzální použitelností. Jeho nová verze 
dorazí na český trh v první polovině roku 2023.

Prémiový pick-up ohromuje 
nejen svými čistě užitkovými 
vlastnostmi. Nový Volkswagen 
Amarok vás při tvrdé práci 
v terénu rozhodně nezklame. 
Zároveň vás rozmazlí nebývalým 
komfortem a ve výbavě u něj 
najdeme moderní prvky známé 
z prémiových vozů, včetně celkem 
více než 20 nových asistenčních 
systémů. 

Výrazným prvkem 
vozu jsou blatníky  

s horním 
ohraničením 

podběhů

Pohledný atlet
Nový Amarok je skutečně globální 
model, který bude Volkswagen nabízet 
v Austrálii a na Novém Zélandu, v Africe, 
na Blízkém východě i v Evropě. Výroba 
bude probíhat v Jihoafrické republice, 
vyvíjen a testován byl Amarok v Německu 
a Austrálii. Designéři značky mu dali 
opravdu nepřehlédnutelný vzhled. Jasně 
navázali na předchozí generaci, oproti 
ní je ale vzhled modelu charismatičtější 
a atletičtější. Nová je již samotná 
tvář vozu, kterou tvoří vysoká kapota 
motoru, výrazné horizontální lišty na 
masce chladiče a na ně navazující LED 
světlomety dodávané sériově u všech 
verzí. Pod touto sestavou nalezneme 
mohutný přední nárazník, jehož design 
se liší v závislosti na provedení. Verze 
Amarok, Life a Style mají tradičnější pojetí 
nárazníku, provedení PanAmericana (off-
roadový styl) a Aventura (exkluzivní styl) 
upoutají pozornost výrazným motivem 
písmene X. 
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Dotykový displej 
palubního systému 

má uhlopříčku 
10 nebo 12 palců

Komfortní a praktický 
Robustní vzhled se promítá i do interiéru. Na 
českém trhu se bude nabízet výhradně prostorné 
provedení DoubleCab s pětimístnou komfortní 
kabinou. V ní najdeme nejen královsky dimenzovaná 
sedadla a kvalitní a odolné materiály, ale také 
spoustu praktických prvků. Interiér se například 
může pochlubit až dvaceti odkládacími prostory, 
od obvyklých přihrádek a držáků až po prvky jako 
prostorná schránka pod středovou loketní opěrkou, 
která pojme i tablet, nebo prostor za zadními sedadly. 
Sedadla mohou být v závislosti na stupni výbavy 
čalouněna látkou nebo kůží. Ovládání vozu sází 
na kombinaci ergonomicky optimálně navržených 
tlačítek a otočných ovladačů a dotykového displeje. 
Fyzickými tlačítky se nastavuje například hlasitost 
informačního a zábavního systému nebo provozní 
režimy pohonu všech kol. 

Silák k neutahání 
Nový Amarok oproti předchůdci narostl, zejména se zvětšil jeho 
rozvor. Amarok tak nabízí více místa posádce i nákladu. Za dvojitou 
kabinou DoubleCab je ložná plocha o délce 1 544 a šířce 1 224 mm. 
Největší šířka mezi podběhy je 1 206 mm a na korbu se napříč 
vejde jedna standardní europaleta. Bočnice sahají 529 mm vysoko 
nad podlážku korby. Veškerý náklad lze k ložné ploše samozřejmě 
bezpečně připevnit, a to pomocí stabilních kotevních ok. Každé 
z nich je možné v tahu zatížit až silou 500 kg. Užitečnou hmotnost 
vozu, která v závislosti na výbavě a motorizaci činí až 1,16 tuny, 
tak mohou uživatelé využít skutečně beze zbytku. Nový Amarok 
si poradí s jakýmkoli terénem. Mezigeneračně vzrostla například 
brodivost, která činí 800 milimetrů. Díky kratším převisům 
karoserie se také zlepšily nájezdové úhly, které dosahují 29 stupňů 
vpředu a 21 stupňů vzadu. Skvělou průchodnost terénem zajistí 
také jeden ze dvou pokročilých systémů pohonu všech kol.

Přesvědčivý výkon
Na českém trhu se pod kapotou Amaroku 
objeví výhradně silné vznětové motory 
TDI. Základem nabídky je provedení 
s dvoulitrovým agregátem vyladěným 
na 125 kW a 405 Nm s připojitelným 
pohonem všech kol a šestistupňovou 
manuální převodovkou. Dalším stupněm 
je dvoulitrový čtyřválec TDI, který 
nabídne dokonce 151 kW a 500 Nm 
točivého momentu. Toto provedení u nás 
dostane trvalý pohon všech kol 4MOTION 
a šestistupňovou manuální, nebo zbrusu 
novou desetistupňovou automatickou 
převodovku. Vrcholnou motorizací je pak 
provedení V6 3.0 TDI, které dosahuje na 
evropském trhu výkonu 177 kW a točivého 
momentu 600 Nm. Standardem je tu vždy 
desetistupňová automatická převodovka 
a trvalý pohon všech kol 4MOTION.
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Vybere si každý
Nový Volkswagen Amarok bude 
k dispozici ve třech standardních 
úrovních výbavy (Amarok, Life 
a Style) a dvou speciálních edicích 
(PanAmericana a Aventura). 
Zatímco základní provedení 
Amarok je zaměřeno užitkovějším 
směrem, už verze Life nabídne 
třeba komfortnější prvky jako 
v osmi směrech nastavitelná přední 
sedadla. Style do mixu přidává 
nejen komfortní, ale i stylové prvky, 
jako třeba chromované detaily 
a 18palcová černě lakovaná kola 
z lehké slitiny. Vrcholem nabídky 
jsou cestovatelsky zaměřená verze 
PanAmericana a exkluzivní provedení 
Aventura.

Bezpečný a přátelský 
I přes svou drsnou povahu disponuje nový Amarok také řadou 
špičkových prvků výbavy, včetně pokročilých asistenčních systémů. 
Zcela tak naplňuje podstatu sloganu „No Matter What“, tedy volně 
přeloženo „jsem připraven, ať se stane cokoli“. V souladu s tímto 
sloganem vůz nabídne až šest různých jízdních režimů, třeba pro 
jízdu na kluzkém povrchu nebo na úsecích s náročným terénem. 
Jízdu s vozem řidiči zpříjemní doslova armáda asistenčních systémů. 
Těch může mít Amarok i více než dvacet a najdeme mezi nimi 
„vychytávky“ jako například adaptivní tempomat ACC+.
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Pod nebem
plným hvězd
Dovolená a vůz Volkswagen California 6.1? Dokonalé 
spojení! O svém desetidenním italském putování 
vypráví automobilový novinář Jakub Rejlek.
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Itálie, to je srdcovka. Já i manželka milujeme 
víno, dobré jídlo a pohodové lidi. To všechno 
země rozkládající se na Apeninském 
poloostrově dokonale splňuje. Vždyť co 
víc potřebujeme k životu, než tři pé: pršut, 
parmazán a prosecco, že? Máme rádi Multivan, 
kterým už jsme na dovolenou vyrazili několikrát, 
a protože naší čtyřleté dceři chceme dopřát už 
také o stupínek dobrodružnější zážitek spaní 
v kempu, je volba jasná. California 6.1. To auto 
mě baví hned v několika směrech – sedí se 
vysoko, člověk má přehled, přitom jede jako 
osobák, je rychlé, svižné, obratné. A celá rodina 
v něm najde dostatek místa – i na spaní.

Plán tedy zní: sever naší milované Itálie, 
několik nocí v hotelu, dalších pár v kempu 
a závěr u kamarádů na farmě. Vyjíždíme 
ze Žatce a cestou, zhruba po šesti stech 
kilometrech, máme v plánu zastávku na 
přespání v Bolzanu. Máme štěstí na hotel přímo 
v centru, procházíme si krásné starobylé město, 
břicha plníme báječnou večeří.

Parkování ve městech? Žádný problém – 
jednou z výhod Californie je její malá výška. 
V pohodě zajede do běžných podzemních 
garáží s výškou omezenou na něco přes dva 
metry. A v Bolzanu přichází další doslova šok. 

Kamarádi se podivovali, proč jsem si vybral 
verzi s motorem 2.0 TDI evo o výkonu 150 koní, 
a ne tu nejsilnější verzi – dovolenou ale chceme 
trávit v poklidném tempu, nespěcháme, 
nepotřebujeme jezdit tryskem. Přesto rád 
jezdím svižně, což s tímto motorem funguje 
náramně – a přestože na německých dálnicích 
držíme stabilní tempo mezi 140 a 170 kilometry 
za hodinu, po příjezdu do naší první zastávky jen 
nevěřícně civím na displej palubního počítače: 
7,9 litru nafty na sto!

Následující den míříme do Jesola u Benátek, 
kde si dopřáváme klasické moře, písečnou pláž, 
lehátka, malá skotačí na pláži i ve vodním parku. 
Pro ni je to ideální mořské místo: s pískem na 
stavění hradů a velmi pozvolným přibýváním 
hloubky, i po sto metrech ve vodě krásně stačí.

Ráno po vykoupání sedáme do auta směr 
Gardské jezero. Tradiční jižní břeh kolem 
Peschiera del Garda nebo Sirmione dobře 
známe, letos se nám ale na místní písek 
a bahýnko tak úplně nechce; volíme proto místo 
víc na sever. Nacházíme malý kemp u městečka 
Lazise, kde nám společnost dělají především 
starší německé páry. Což nám vyhovuje, plných 
kempů s bazény a diskotékami jsme si užili už 
dávno.

Potkáváme nádherně zrenovovanou T2 
z Nizozemska a vyhazujeme kotvy. Místa pro 
jednotlivá auta jsou ohraničená vysokým 
živým plotem skýtajícím dostatek soukromí. 
Parkujeme, vytahujeme markýzu, židle a stolek, 
zvedáme střechu. Připraveni na večer a noc!

Sen cestovatele
California podle mne zhmotňuje ideál cestování 
a táboření s autem. Má všechno, co čtyři lidé 
na cesty nebo klidně i dvoutýdenní kempování 
potřebují. Jistě, není tak vybavená jako velké 
obytné vozy, na druhé straně jsme si ověřili, že 
i bez záchodu a sprchy to pohodlně jde – vždyť 
99 procent kempů je tímto zázemím vybaveno. 
A nemusíme se starat o svůj biologický odpad…

V autě je vařič s prostorem na přípravu jídla, 
posezení venku pod stříškou, teplo obstará 
nezávislé topení. Plně nabitá baterie ukazuje 
výdrž 46 hodin. I bez připojení v kempu jsme 
bez potíží strávili dva dny, po nichž displej 
ukazuje zbývající kapacitu 37 hodin. Výdrž 
je tedy víc než dostatečná, především když 
v kempu používáte pevnou přípojku.

Po procházce městem se chystáme 
ulehnout. A přichází další příjemné překvapení. 
Potrpím si na kvalitní postel a často mne trápí 

bolesti zad, manželka je na tom podobně – 
proto jsme při pohledu na tenkou matraci 
nevěřili, že nás čeká příjemná noc. Ale díky 
tvrdému podkladu se i na tenkém polstrování 
spí překvapivě dobře. Ráno jsme vyspaní do 
růžova a dcera je pochopitelně nadšená – večer 
si rozepnula větrací otvory a jako princezna na 
mráčku usínala pod hvězdnou středomořskou 
oblohou. A to probuzení ráno – první noc 
v obytném autě!

To na mne nepřestává dělat skvělý dojem. 
Poslední generace je velmi dobře odhlučněná, 
o spotřebě už řeč byla. A obrovskou výhodu 
vidím v tom, že jakmile člověka popadne chuť 
popojet o kus dál, jednoduše auto složí – 
doslova během pár minut zaklapne – a je 
pryč. A navíc se s ním manévruje jako s autem 
kategorie MPV.

Právě tuhle vlastnost nejednou vděčně 
oceníme – jako třeba při výletu do Brescie. Je 
tam přece muzeum legendárního silničního 
vytrvalostního závodu Mille Miglia, to 
nemohu vynechat! A kde se najíst? Máme 
tip na maličkou restauraci Hosteria, v níž 
vaří sám majitel. Jenže když dojíždíme do 
asi té nejzapadlejší ulice ve městě, na žádné 
krmení to vůbec nevypadá. A zaparkovat 

Palubní počítač 
ukazuje parádní 
spotřebu  
7,9 l / 100 km

Tahle snídaně šampionů 
se podává v malém 
agriturismo nedaleko 
Verony.
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Krásný designový hotel Sugar Beach se rozprostírá podél výjimečné písčité 
pláže na západním pobřeží ostrova. V minulém roce prošel resort 
kompletní rekonstrukcí a nabízí skvělé místo k odpočinku. Díky luxusnímu 
ubytování, špičkové lokalitě a široké nabídce aktivit je Sugar Beach Resort & 
Spa vhodným místem jak pro rodiny, tak také pro novomanžele a páry.

Sugar Beach Resort & Spa
Maurícius

Zajišťujeme luxusní dovolenou

V hotelech jsme bydleli

Dáme Vám osobní rady

Zájezdy připravujeme na míru

Barbora
Dvorníková
+420 724 065 775

Jana
Paseková
+420 724 065 779

Ondřej
Světlík
+420 724 065 774

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

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

není kde. Už už se zklamaně otáčím, když 
vtom z nenápadně vypadajících dveří vybíhá 
právě sám majitel šéfkuchař a mává na nás, 
ať rozhodně nikam nejezdíme. Vždyť se tu 
nedá zaparkovat, já na to. To je v pohodě, 
ukážu vám, praví on. A úchvatným italským 
způsobem nás doslova vmanévruje na 
chodník. Sklopená zrcátka, auto úplně 
připlácnuté na zeď. „Normale. A tavola!“ 

Ráj na zemi
Vcházíme do miniaturního podniku s jídelním 
lístkem čítajícím čtyři nebo pět jídel. Absolutní 
nádhera. A to jídlo – no, jako od italského 
kuchaře. Neustále k nám chodí, vyptává 
se, brebentí, nosí drobnosti na ochutnání. 
Těstoviny s obyčejnou rajčatovou omáčkou pro 
dceru, které na menu nejsou? Není problém. 
Dokonce přináší několik druhů těstovin, aby 
si mohla vybrat! Po tříhodinovém obědě 
v úžasně domácké atmosféře platím, načež jako 
pozornost přistává na stole grappa. Pan domácí 
si nalévá také, jde nás vyprovodit, fotíme se, 
mává nám. Nevěřícně na sebe s manželkou 
zíráme: jak to děláme, že se nám tak často daří 
objevovat takové perly?

Čeká nás poslední etapa. Jedeme pozdravit 
naši oblíbenou Veronu a projít si město a pak už 

se přesouváme asi patnáct kilometrů na sever 
od města za našimi kamarády Frankem a jeho 
ženou Ileniou, kteří tam mají malé vinařství 
a u svého domu pronajímají čtyři útulné pokoje. 
Klasické italské agriturismo. Pěstují olivy, lisují 
svůj olej a vyrábějí z oliv kosmetiku. Nechybí 
slepice, ráno čerstvá vejce, vlastní salámy, 
pomazánky z oliv, v domácí peci upečený 
chleba, pečivo i sladké koláče.

A jakmile se jim naplní všechny čtyři pokoje, 
Frank srazí stoly k sobě a přichází degustace 
místního vína. Umí o nich vyprávět jako 
málokdo, krájí svůj salám a klobásky i sýry od 
kamaráda. Nezapomenutelný večer s námi sdílí 
další tři páry: Lucemburčané, Němci a Italové. 
Tahle pospolitost a domácí atmosféra mne 
uchvátila už před lety a od té doby do Mezzane 
di Sotto jezdíme pokaždé, když jsme na severu 
Itálie na dovolené. Což je každý rok. 

Pět dnů uteče jako voda a my musíme domů. 
Takže ahoj, milovaná Itálie, zase napřesrok. 
To budeme mít v plánu zajet i trochu víc na 
jih – co taková Modena a muzeum Ferrari? 
Anebo muzeum a výrobní závod Lamborghini 
v nedaleké Sant’Agata Bolognese? Ptáte-li se 
mě – nějak bych to vydržel!

Text Štěpán Vorlíček Foto Jakub Rejlek, mkt databáze Volkswagen

Auto se 
jednoduše složí 
a zaklapne za 
pár minut

V kempu u Lago di Garda 
nám dělal společnost 

nádherně zrenovovaný 
Volkswagen T2.
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Raketa v hávu trojkového Golfu s označením 
A59 z člověka mačká emoce a radost z řízení 
servíruje plnými hrstmi. A proto je velká škoda, 
že vznikla jen ve dvou exemplářích. Své o tom 
ví zkušený automobilový novinář Jakub Rejlek, 
který měl unikátní možnost se vozem – jediným 
provozuschopným prototypem na světě, který je 
dnes v depozitu wolfsburského muzea – svézt.

„Je to asi nejzajímavější koncept, který 
kdy automobilka vyvinula, a dostal se až 
do fáze vyrobeného vozu. Volkswagen se 
se speciálem postaveným na bázi Golfu III 
chystal vrátit do nejvyšší třídy mistrovství 
světa v automobilových soutěžích v sezoně 
1994. A Golf A59 měl být homologační speciál 
určený do běžného provozu – cílem bylo prodat 
2 500 kusů,“ vypráví začátek příběhu unikátního 
vozu Rejlek. Vůz z roku 1993 se nakonec do 
výroby nedostal, zčásti kvůli špatným finančním 
poměrům automobilky, zčásti pro svou 
závratnou cenu – sériový A59 měl stát osmdesát 

tisíc tehdejších marek, tedy třikrát víc než 
legendární verze GTI.

Na míru šotolině
Kompletně ručně vyrobený vůz na první pohled 
zaujme řadou detailů, za příklad může sloužit 
hned několik průduchů a výdechů na přední 
kapotě kvůli dobrému chlazení a odvětrání 
výkonného turbodmychadla. Pod čelním sklem 
najdeme na kapotě dvě netypické „boule“ – 
počítalo se totiž s tím, že auto bude závodit na 
šotolině, a tak bylo potřeba zvětšit prostor pro 
příslušné tlumiče s vysokým zdvihem.

Výrazné jsou masivně rozšířené blatníky, 
jelikož konstruktéři o 76 milimetrů zvětšili rozvor 
předních kol. Navazují lemy prahů a zadní buclaté 
blatníky. Ten pravý zdobí krásný detail v podobě 
prohnutého víčka nádrže. Čisté a svalnaté linie 
dominují zádi s decentním spojlerem a závodním 
výfukem.

Bestiální výkon
Golf A59 má pod kapotou dvoulitrový čtyřválec 
vycházející z běžného šetnáctiventilového 
celohliníkového agregátu z Golfu GTI třetí 
generace. Přibylo obrovské turbo, mezichladič 
stlačeného vzduchu a pár dalších drobností. 
Motor dával 280 koňských sil v 6 000 otáčkách, 
točivý moment vrcholil ve 3 500 otáčkách 
hodnotou 370 Nm. Závodní převodovka je 
šestistupňová, postavená podle regulí skupiny N, 
aby si dokázala poradit se zatížením plynoucím 
od silného motoru.

„Unikátní je i čtyřkolka z dílny rakouského 
Steyru. Na rozdíl od řešení pro běžné golfy třetí 
generace má tento systém mezinápravový 
a zadní diferenciál, které počítač mohl kdykoli 
uzavřít – typicky to mělo být při přechodu mezi 
různými povrchy. Zkrátka chytrá čtyřkolka pro 
rallye. Podle výkonu, protáčení kol a natočení 
volantu uměl systém poslat na zadní kola 
25 až 100 procent výkonu. Třešničkou na dortu 

pohonu je možnost pomocí tlačítka a otočného 
kolečka ve schránce spolujezdce, pardon, vlastně 
navigátora, přemapovat řídicí jednotku a navýšit 
tlak přeplňování – nejvyšší výkon se pak šplhá 
až ke čtyřem stovkám koní!“ neskrývá protřelý 
novinář a fanda motosportu své nadšení.

Sportovně strohý je i interiér, kterému vládnou 
speciálně pro tento vůz vyrobené skořepinové 
sedačky Recaro nebo ovladač, který přepínal 
zobrazované údaje o různých teplotách a tlacích.

Podle Rejlkových slov jsou ale tím 
hlavním, co člověk z Golfu A59 vnímá, emoce. 
V devadesátých letech byla pro dobré a bezpečné 
svezení klíčová jedna základní dovednost: 
zatraceně dobře umět řídit. „Tohle auto prostě 
musíte neustále soustředěně a vědomě ovládat. 
Pro běžného řidiče by už dnes – a vlastně 
i tehdy – bylo nebezpečné. Ano, dnešní Golf R má 
lepší brzdy a přilnavost na silnici se asi taky nedá 
srovnávat, ale tady převládá radost. Je to zvíře,“ 
vypráví s rozzářenýma očima.

Zvíře jménem
Golf A59
Volkswagen plánoval začátkem devadesátých let minulého století 
návrat do rychlostních zkoušek světového šampionátu v rallye. 
Půdu si na to připravoval neskutečným strojem – přeplňovanou 
třísetkoňovou šelmou. 

Nejvyšší 
výkon 
šplhal až ke 
400 koním

Dravec mohl pěkně 
zatápět slavným 

japonským rallyovým 
hvězdám 

devadesátých let.
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Opravdu chytré
tepelné čerpadlo
myslí za Vás.

VITOCAL. Chytré tepelné čerpadlo.

A nyní přímo na: 
viessmann.cz/vitocal

Jen pokud se dá tepelné čerpadlo inteligentně propojit s fotovoltaickým 
systémem a bateriemi, je vhodné i k modernizaci a dokonce zařídí, že Váš 
chytrý telefon je ještě chytřejší, pak se o něm dá skutečně říct, že je chytré. 
Tak jako nový VITOCAL. Jak může být Váš dům ještě chytřejší, se dozvíte 
u odborných topenářských fi rem.

Po sešlápnutí 
plynu se chvíli 
nic neděje,  
pak přijde 
kopanec!  

Z dnešního pohledu 
strohé palubní desce  
dominoval sportovní 

tříramenný volant.  

To nejlepší z devadesátek
Také podvozek je podle něj specifický. Dostal 
speciálně vyvinuté těhlice, jiné zavěšení předních 
kol nebo víceprvkovou zadní nápravu. Zajímavé je 
ale prý to, že auto není brutálně tvrdé jako dnešní 
sportovní vozy, naopak dokáže spolehlivě pobírat 
nerovnosti na okreskách.

„S moderním autem šlápnete na plyn a turbo 
se okamžitě roztočí a vůz akceleruje. Tohle je 
ale úplně něco jiného – po sešlápnutí plynu se 
vteřinu až dvě nic neděje, než se nafouká turbo… 
a auto pak přímo ďábelsky vyrazí vpřed. První tři 
čtyři rychlostní stupně jsou extra krátké, aby bylo 
možné dokonale využít tu extrémní sílu. Jednička, 
chvíli klid, pak neskutečný kopanec doprovázený 
i charakteristickým zasvištěním turba, přeřadíte – 
a totéž znovu. Přeřadíte – a zase. A ještě jednou. 
S tímhle se prostě musí vědět, jak na věc. Pak je 
to ale neskutečně zábavné. Všechno je rychlé, 
agresivní, plné síly. A přitom je to dvoulitr, který 
tehdy normálně dával tak sto padesát koní. Tohle 

umí dvakrát tolik!“ popisuje. Když Jakub Rejlek 
pátrá v paměti po slabinách unikátního Golfu, 
zmiňuje dvě věci. Ve srovnání s dnešními vozy 
větší vůli v řízení, které nebylo tak přesné a přímé 
jako dnes – to ale byl znak doby. A po rozjetí na 
vyšší rychlosti (mimochodem maximálka byla 
asi 270 km/h a na stovku to 1 373 kilogramů 
těžkému speciálu netrvalo ani pět sekund) byly 
cítit slabší brzdy. Ale jak novinář říká: taková 
prostě byla doba.

„Ale ten zážitek! Když zapadnete do těch 
závodních sedaček, vidíte pro nás dnes už 
vlastně úsměvný digitální přístrojový štít s mraky 
nejrůznějších údajů, otočné ovladače – pocity 
jako v opravdovém závodním autě. Jistě, na 
stejné trati by dnešní Golf R byl určitě rychlejší, 
ale ty emoce jsou jiné. Už jenom to, jak interiér 
dodnes voní – to se nedá popsat, je to návrat do 
devadesátek. Neskutečně mě to bavilo a vrátilo 
do dob dospívání. Zvíře jedno!“ dodává emotivně.
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Foto Petr Hamerník, Zoo Praha, Tadeusz Burski

Nový domov
pražských goril 
Fanoušci Zoo Praha a jejích zvířecích obyvatel 
se 28. září 2022 dočkali. Veřejnosti se otevřely 
brány Rezervace Dja. V dosud největším 
pavilonu areálu na ně čekají obyvatelé 
kamerunského pralesa.  

Pavilon nese název Rezervace 
Dja podle konkrétní oblasti 
v Kamerunu, kde se Zoo 
Praha dlouhodobě podílí na 
ochraně přírody a realizuje 
svůj projekt Toulavý autobus. 
Návštěvníci se v něm 
seznámí s kamerunskou 
krajinou: od školy 
a zemědělské krajiny na 
okraji tamní vesnice až 
po hustý deštný les plný 
vegetace, zvuků a jeho 
zvířecích obyvatel. Současně 
s pavilonem byl otevřen 
i zcela nový vstup do Zoo 
Praha, který se nachází 
v těsné blízkosti autobusové 
zastávky Sklenářka. 

Pavilon se stal 
domovem rodinné skupiny 
goril nížinných a dalších 
zvířecích druhů střední 
Afriky: gueréz, kočkodanů, 

osináků, kalonů, talapoinů, 
štětkounů či zlatohlávků. 
Návštěvníkům se v expozici 
poprvé představí zcela nový 
gorilí pár – samec Kisumu 
a samice Duni, dcera slavné 
Moji. Oprávněnou pozornost 
si získají i další obyvatelé 
Rezervace Dja – třeba 
pestře zbarvené kočkodany 
Brazzovy spatří lidé po více 
než půl století dlouhé pauze. 

Nový pavilon slavnostně 
otevřel ředitel Zoo Praha 
Miroslav Bobek za účasti 
představitelů hl. m. Prahy 
a řady známých osobností 
i zahraničních hostů. 
O dopravu hostů na akci 
se postarala flotila vozů 
značky Volkswagen, která 
je dlouhodobým partnerem 
zoologické zahrady.  

Gorily si oblíbily 
venkovní výběh 

pavilonu
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Gorily si každý 
večer staví 
hnízda 
z dřevité vlny

Co běžná denní péče 
o chovnou skupinu obnáší? 
Ráno začíná kontrolou 
zdravotního stavu zvířat 
a technického stavu pavilonu. 
Potom se gorilám připravuje 
ranní krmná dávka, kterou 
dostávají v zázemí. Po krmení 
následuje úklid expozice 
a příprava dalšího krmení 
do expozice. Po poledni 
dostávají gorily potravu ve 
formě speciálních granulí pro 
gorily. Poté chovatel připraví 
odpolední krmení, které má 
každá gorila přesně na míru. 
Kolem půl třetí odpoledne 
opět chovatel zavolá gorily do 
zázemí, kde dostanou krmení, 
a on může opět připravit 
expozici s další krmením ve 
formě okusu a zeleniny.  

Co patří k běžné stravě goril? 
Drtivou většinu krmné dávky 
tvoří zelenina a okus. Každý 
den skupina zkonzumuje okolo 
25 kg různých druhů zeleniny 
a velké množství větví. 

Dá se vypozorovat, co 
pražské gorily v jejich novém 
domově nejvíc baví?  
Rády využívají parkosy a lana 
a lezou do poměrně velkých 
výšek. Také si velmi oblíbily 
venkovní výběh. 

Gorily nížinné obývají pavilon 
společně s guerézami 
pláštíkovými. Jak spolu tyto 
dva druhy vycházejí?  
Oba patří mezi býložravce 
mírných povah, takže báječně. 
Stejně jako v přírodě guerézy 
obývají vyšší patra pralesa 
a gorily se více pohybují 
po zemi. Rozhodně si nijak 
nevadí a občas si guerézy hrají 
s nejmladším členem gorilí 
skupinu Ajabuem. 

Máte nějaký tip, čeho by si 
návštěvníci pavilonu měli při 
pozorování všímat?  
Rozhodně bych doporučil, 
aby si všímali, jak spolu právě 
guerézy a gorily vycházejí. 
A i klidu, který na mě osobně 
z hlavní expozice působí. 

Jak se spolu členové tlupy 
dorozumívají? Mají jejich 
gesta či projevy nějaký 
konkrétní význam? 
Gorily se dorozumívají řečí těla, 
ale i akusticky. Každý jejich 
postoj nebo výraz obličeje je 
projevem komunikace mezi 
členy skupiny. Akustické 
projevy mohou návštěvníci 
slyšet díky mikrofonům 
umístěným nad expozicí, 
zatímco gorily nejsou díky 
silnému sklu rušeny. 

Jak by se měli návštěvníci 
pavilonu chovat, aby jejich 
přítomnost byla vůči gorilám 
co nejohleduplnější? 
Rozhodně je nefotit s bleskem, 
a pokud budou zvířata ve 
venkovním výběhu, nekrmit je! 
Mají vyváženou krmnou dávku. 
Nevhodné krmení by jim mohlo 
naopak velmi ublížit. 

Pohodová 
atmosféra  
Jedním z osmi pracovníků 
Zoo Praha, kteří se o gorily 
i další primáty starají, je 
vrchní chovatel Zoo Praha 
Martin Vojáček. Přiblížil 
nám každodenní starost 
o dobrosrdečné jedlíky 
i další zajímavosti ze života 
v pavilonu. 

Hosty přivítal ředitel 
Zoo Praha Miroslav 
Bobek (vlevo) a vrchní 
chovatel Martin 
Vojáček.

Program zpestřilo 
vystoupení 

kamerunského 
souboru.
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U nejmladší generace českých řidičů 
klesá chuť kupovat si auto za hotové. 
Zatímco si svůj první vůz pomocí úvěru 
nebo operativního leasingu financovalo 
9 % českých zoomerů, další auto si 
tímto způsobem plánuje pořídit 18 % 
z nich. Jejich chování se sbližuje se 
zahraničními trendy. Zejména v západní 
Evropě se operativní leasing pomalu 
stává dominantním produktem. Při volbě 
pohonu patří mladí čeští řidiči mezi ty 
konzervativnější. Fosilní paliva preferují 
téměř dvě třetiny z nich. Z variant 
karoserií je nejvíce lákají vozy kombi 
(34 %), sedan (28 %) nebo SUV (26 %).  

Osmina generace Z automobil nechce 
Automobil nyní nevlastní 40 % 
dotazovaných v kategorii 16 až 27 let. 
I přesto, že větší část z nich si s rostoucím 
věkem automobil pořídit plánuje, 13 % 

o pořízení vlastního vozu neuvažuje. 
Mezi jejich nejčastější argumenty patří 
dobrá dostupnost prostřednictvím MHD, 
ekologické dopady a v neposlední řadě 
vysoké náklady spojené s pořízením 
a provozem vozidla: „Statisíce korun na 
nový vůz nosí v kapse málokdo. Vzhledem 
k současné finanční nejistotě tak může 
financování prostřednictvím úvěru nebo 
operativního leasingu pomoci lépe 
naplánovat výdaje domácnosti a hotovost 
si ponechat pro nenadálé situace,“ říká 
Vratislav Strašil, jednatel společnosti 
Volkswagen Financial Services.  

Za zážitky, prací a svobodou 
Pohled mladé generace na automobil 
je pragmatický a praktický. Jako klíčový 
dopravní prostředek ho vidí zejména při 
cestách do zahraničí (62 %) a do práce 
(54 %), důležitou roli hraje i pohodlí 

(46 %) a svoboda (41 %), kterou jim 
vlastní vůz přináší. Pouze každý sedmý 
reprezentant generace Z si nedokáže 
život bez automobilu představit a jen 
necelá tři procenta automobil vnímají 
jako statusovou záležitost.  

Nákup online 
Téměř 30 % respondentů by ocenilo 
možnost sjednat pořízení vozu alespoň 
částečně online, čtvrtina z nich dokonce 
očekává možnost kompletního pořízení 
přes internet s následným vyzvednutím 
klíčků u prodejce. Loajalita ke konkrétní 
značce vozu nic neříká drtivé většině 
dotázaných. Jednoho stálého favorita 
má pouze 16 % respondentů. „Loajalita 
stoupá s věkem. Pokud jsou s jednou 
značkou mladší kategorie řidičů 
spokojeny, je pravděpodobné, že jí 
zůstanou věrny. Totéž pozorujeme 
i u našich klientů – jakmile jednou 
zkusí financování pomocí úvěru nebo 
operativního leasingu a odnesou si 
pozitivní zkušenost, zřídkakdy přecházejí 
zpět na financování prostřednictvím 
hotovosti,“ uzavírá Vratislav Strašil.

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

Operativní leasing  
se stává trendem 
Generace Z chce auta spíše využívat než vlastnit a předpokládá, 
že si vůz pořídí online. Ukázal to průzkum společnosti Volkswagen 
Financial Services mezi Čechy ve věku od 16 do 27 let. 
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Elegantní a hřejivé. Se stylovými 
a praktickými doplňky si užijete zimu v plné 
parádě. Skočte si pro ně do E-shopu!

Prošívaná bunda
Parádní kousek v designu GTI 
zdobí ramenní sedlo z tkané 
kárované látky.

Střešní box Comfort
Optimalizovaný aerodynamický 
tvar boxu maximálně redukuje 
nepříjemné rušivé zvuky za jízdy.

Škrabka na led 
Praktická škrabka z extrémně 

pevného polystyrenu, doplněná 
smetáčkem na sníh.

Termohrnek 
Dvojitá vakuová stěna 
z ušlechtilé oceli udrží nápoj 
teplý až osm hodin.

Pletená čepice
Pokrývka hlavy ve stylu GTI 
zahřeje i sluší.

Rukavice
Díky speciálnímu zpracování 

povrchu na palcích 
a ukazovácích obsloužíte svůj 

telefon a zůstanete v teple.

Vybavte se  
na zimu
Kompletní 
nabídku produktů 
najdete v našem 
E-shopu.
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Nabídka pro  
osobní vozy  
Volkswagen

Nabídka pro  
užitkové vozy  
Volkswagen

Zvýhodnění 15 000 Kč pro osobní vozy,
20 000 Kč pro užitkové vozy  
a pro Crafter 30 000 Kč.

Volkswagen Servisní balíčky
Na 5 let máte vystaráno! Nyní výhodněji.
Pořiďte si Volkswagen Servisní balíček pro váš vůz nyní se zvýhodněním 15 000 Kč pro osobní vozy,
20 000 Kč pro užitkové vozy a pro Crafter dokonce 30 000 Kč. A máte vystaráno na 5 let, nebo do vámi 
zvoleného limitu najetých kilometrů. Akce platí pro všechny varianty nájezdu a rozsahu služeb nejen  
pro nové a skladové vozy, ale také pro vozy před první servisní prohlídkou v provozu do stáří 2 let  
s nájezdem do 30 000 km. Nabídka platí do 31. 12. 2022 nebo do odvolání. Kontaktujte svého prodejního  
partnera a získejte veškeré informace o výhodách služby Volkswagen Servisní balíčky.

Srdcař z Hollywoodu. Ewan McGregor vlastní zajímavou 
sbírku, v níž nechybí trojice Brouků. Jednoho z nich si 
nechal přestavět na elektrický pohon.

Ewan McGregor si letos zahrál titulní 
postavu v televizním miniseriálu 
Obi-Wan Kenobi, která běžela 
na platformě Disney+ a jehož 
partnerem se stala automobilka 
Volkswagen. A nemohla si přát 
lepšího ambasadora, než je skotský 
herec. Jako dlouholetý partner 
dobré vůle UNICEF UK podporuje 
po celém světě charitativní projekty 
a je tak ideálním spojencem pro 
misi automobilky, kterou je zajištění 
udržitelné mobility budoucnosti.

Ewan vzpomíná, že wolfsburskou 
značku měl v krvi už jako dítě – 
v sedmdesátých letech jezdil spolu 
s rodiči jejich Broukem. A nebyly to 

krátké cesty. Rodina se každoročně 
na letní dovolenou přesouvala ze 
severu britských ostrovů do Bretaně, 
kde kempovala u městečka Carnac 
proslaveného neolitickými menhiry. 
Vyráželo se na noc, děti v pyžamu, 
aby se prospaly, než se přijede 
ke kanálu. Na těchto výpravách 
zřejmě vzklíčilo semínko lásky 
k Volkswagenu.

Později pochopitelně přišla touha 
po vlastním autě – Ewan začal 
o víkendech dokonce mýt nádobí 
v restauraci, aby na svého prvního 
Brouka ušetřil. „Za dva roky jsem 
nastřádal pět set liber a s tátou jsme 
pak procházeli inzeráty v novinách. 

A našli jsme! Ani nevím, jestli jsme 
cíleně hledali Brouka, nebo to prostě 
bylo jediné auto, na které jsem 
měl. Každopádně mi změnil život, 
vzpomíná. 

Herec má dnes doma kromě 
dalších vozů tři Brouky a jeden 
Transporter T2, který si pořídil 
po odstěhování do Kalifornie. 
V Anglii si koupil také užitkovou 
verzi T2 s plnými boky bez oken 
a s levostranným řízením. Jeho 
Brouci jsou z let 1971 – rok hercova 
narození –, 1974 a miláčkem je 
„ovál“ z roku 1954. A právě ten 
prošel netradiční přestavbou. 
„Měl jsem možnost několikrát 
řídit elektromobil a ten pohon 
mne začal fascinovat. V San 
Diegu jsem našel firmu, která se 
přestavbami klasických aut na 
elektřinu zabývá. Říkal jsem si totiž, 
že s elektromotorem bych svého 
Brouka používal daleko víc. A taky že 
ano, v Los Angeles s ním teď jezdím 
pořád. A je to skvělé. Dokonce teď 
za jízdy slyším své spolucestující,“ 
vyprávěl se smíchem slavný herec, 
který si kvůli ještě slavnějšímu 
autu nechal na domě naistalovat 
fotovoltaiku. Takto vyrobenou 
elektřinou nejen nabíjí Brouka, 
ale i čerpá vodu z vlastní studně 
k zavlažování zahrady.
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