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Čím to je, že se vždy tak dobře vyspíte v hotelu? Možná proto, 
že doma ještě nemáte svou vysokou postel, jejíž přednosti jsou 
nesporné, a to nejen estetické. Právě v showroomu LUXURY SLE-
EPING naleznete ty správné vysoké postele, které mohou být také 
polohovatelné, a všechny jsou designově unikátní. Kromě ložnico-
vých doplňků si můžete vybrat také exkluzívní ložní prádlo, a další 
domácí textil, např. do koupelny či kuchyně.

Něco unikátního…
Jako je každý z nás jedinečný, tak i jakýkoliv výrobek z LUXURY 
SLEEPING je originálem zakázkově vyráběným na míru a dle přání 
zákazníka s možností výběru ze široké škály barev a materiálů, 
a dokonce i vlastního návrhu designu, ať už se jedná o postele, 
matrace či domácí textil. 

Tajemství úspěšných…
Tajemství úspěšného dne spočívá v nočním plnohodnotném odpo-
činku. Ten Vám zajistí právě kvalitní, ručně a na zakázku vyráběná 
vysoká kontinentální postel, která je sestavena z několika kompo-
nentů dle výběru zákazníka. Jejím základem je boxspring (pod-
kladový systém), který nahrazuje lamelové rošty.  Další vrstvu tvoří 
hlavní matrace s náplní přírodních materiálů (jako je ovčí vlna, 
bavlna, len a koňské žíně) v kombinaci se zdvojenými taštičkovými 
pružinami patentovaného systému, ten Vám poskytne ideální pod-
poru páteře. Dokonalý pocit při uléhání si vychutnáte díky vrchní 

matraci, která korunuje celou spací plochu postele.  
Důkazem jedinečnosti postelí v LUXURY SLEEPING je skutečnost, 
že každá postel je individuálně vytvořena na základě požadavků 
a potřeb každého zákazníka na vzhled a funkčnost postele. Každý 
komponent je vyráběn „na míru“ od nožiček přes boxspring, mat-
race, čelo postele až po materiál, barvu a dekorativní doplňky jako 
jsou například kameny Swarowski či diamanty v záhlaví postele. 
Královské ocenění kvality, používání výhradně těch nejlepších 
přírodních materiálů a více než 100 let tradice poctivé řemeslné 
výroby Vám zaručí kvalitní spánek po celý život.

Trump i ve Vaší ložnici…
Neexistuje snad lepší synonymum slova „luxus“ než jedno jediné 
jméno – Trump. 
Světoznámý muž činu, který založil své impérium na Manhattanu, 
rozšířil své aktivity o výstavbu hotelů a golfových hřišť napříč celým 
světem a založil svou vlastní licenční značku TRUMP HOME. 
Jejím základem jsou vysoké postele, které jsou tvořeny z několika 
jednotlivých vrstev, aby splňovaly požadavky pro naprosto kom-
fortní a zdravý noční odpočinek. Nebyla by to značka TRUMP, kdy-
by se pod ní neskrývalo něco výjimečného. Matrace postelí Trump 
Home jsou mistrovským dílem, ať už z hlediska náplně, technolo-
gie, zpracování, tak i finálního vzhledu. Pořiďte si do ložnice svého 
„trumpa“ a užívejte si luxusní životní styl v podobě postelí posky-
tujících extrémní pohodlí a elegantní milionářský design! 

V LOŽNICI S TRUMPEM… 
a NEjEN S NíM…

Multibrand showrooM luXurY slEEPinG VáM odhalí tajEMstVí sVěta zdraVého 
a koMfortního sPánku Pro náročné. nEchtE sE insPiroVat a VYzkoušEjtE unikátní 
luXusní PostElE rEnoMoVaných sVětoVých značEk kuPErus, PullMan, slabbinck  
a noVě na čEskéM trhu také truMP hoME či liMitoVanou kolEkci „sEcrEts d´alcoVEs  
od sVětoznáMé náVrhářkY chantal thoMass! 

LUXURY SLEEPING showroom, Korunní 2569/108b, Vinohrady – Praha 10, tel.: 773 503 100 
www.postele-LS.cz , e-mail: info@postele-LS.cz
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Mezi celou řádkou možností zastřešování od 
pergoly po zimní zahrady výrazně v posledních 
letech vyniká posuvné zastřešení terasy od spo-
lečnosti ALUKOV. Tento tradiční český výrobce, 
vývojář a inovátor využil své dlouholeté zkuše-
nosti z oblasti zastřešování bazénů a zdokonale-
ním tohoto systému vzniklo jedinečné posuvné 
zastřešení terasy. Posuvné zastřešení na rozdíl 
od klasických zimních zahrad nabízí výrazně 
vyšší komfort. 
Jednoduše můžete regulovat teplotu na terase 
tím, že zastřešení otevřete nebo uzavřete. Boční 
stěny z bezpečnostního skla vás uchrání i před 
silným větrem, polykarbonát ve střeše odolá 
i kroupám. Jednotlivé části zastřešení se velmi 
snadno posouvají po kolejnicích umístěných na 
jedné straně na zemi a na druhé na stěně domu. 
Zkrátka pohoda jako na dovolené přímo na vaší 
zahradě…
Zastřešení zároveň slouží jako izolace stěny, 
ke které přiléhá. V jarních měsících je dokonce 
možné přes zastřešení vyhřívat vedlejší místnos-
ti. V zimních měsících může na terase zůstat za-
hradní nábytek, a pokud vysvitne slunce, vzduch 
se pod zastřešením může ohřát i na pokojovou 
teplotu, přestože venku mrzne a leží sníh. 
To vše pochopitelně v moderním designu, který 
perfektně přilehne ke každému domu, a to 
i díky široké škále barevných provedení. 
S rekordně velkou expozicí (350 m2) se před-
stavil ALUKOV na výstavě FOR ARCH 2014 
v pražských Letňanech. Vedle výstav, českých 
i zahraničních, kterých se ALUKOV účastní, si 
můžete kdykoliv zastřešení teras, bazénů a SPA 
prohlédnout na showromech společnosti v hlav-
ním výrobním závodu v Orli u Chrudimi, v Praze 
na Rohanském nábřeží a nově také v brněnském 
AZ Tower. 

ŽIjTE SVŮj SEN
PřEdstaVtE si Místo, kdE sE budEtE 
VždY cítit bájEčně. oázu klidu, 
VE ktEré najdEtE sVé útočiště 
za každého Počasí a kdE budEtE 
stálE VE sPojEní s Přírodou. uMítE 
si PřEdstaVit, žE takoVé Místo 
najdEtE PráVě na Vaší tErasE? ano! 
stačí ji sPráVně zastřEšit… 



POSUVNÁ ZASTŘEŠENÍ
TERAS A BAZÉNŮ

NAVŠTIVTE NAŠE SHOWROOMY:
PRAHA - Rohanské nábřeží 15, Praha 8 
BRNO - AZ TOWER, Pražákova 69, Brno 
OREL - Orel 18, Slatiňany, okr. Chrudim

www.alukov.cz
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Během letošního léta jsem měla pocit, že vlastně celá Praha se přesunula kamsi do 
teplých krajin, aby se vrátila až během podzimu, pro který slibovali meteorologové 
teplé a slunečné počasí.  
Ti, kteří si to mohli dovolit, poté co zjistili, že se jednalo maximálně o reklamní tah 
a teplo se nějak nekoná, tam pro změnu odcestovali v nějakém super lastu znovu. 
Domů se vraceli rozesmátí, opálení lidé, aby se z nich po pár dnech staly nastydlé 
trosky znechucené sychravým počasím kolem sebe. Zkrátka počasí se zbláznilo 
a my se možná zblázníme s ním. Jen si tak v duchu říkám, jaké budou letos asi 
Vánoce, když už máme za sebou ty předloňské, které se nesly ve znamení krásného 
slunečného počasí a výletů a ty loňské pro změnu v duchu deště a sychrava, kdy jsme 
marně čekali na sníh…  Ať tak či tak, doufám, že najdete nějaké podzimní večery, 
kdy si sednete v klidu doma s vydáním magazínu ICE, který právě teď držíte v ruce. 
Takže, pokud je zrovna ošklivo a vy už nemůžete pracovat na zahradě, můžeme 
si alespoň něco hezkého přečíst. Třeba o tom, jaké je to bydlet na zámku, kde se 
nejlépe nakupuje a kam vyrazit za exotikou.   
Před tím si ale nezapomeňte přečíst povídání o Bradu Pittovi, který ve svém novém 
filmu září naprosto stejně, jako ve všech předchozích. Ve výčtu osobností, o kterých 
se v podzimním magazínu ICE dočtete, samozřejmě nesmějí chybět takové celebrity, 
jakými je například herečka  Andrea Kerestešová či zpěvák Marián Vojtko.
A protože sychravých dní už teď bude čím dál víc, připravili jsme pro vás zajímavý 
materiál o čokoládě a vanilce a malého průvodce dobrým vínem. Pro nějaký ten 
hezký den snad přijde vhod tip na výlet do Českého Krumlova, který rozhodně stojí 
za to navštívit.  
Dále vám představíme ty nejžhavější novinky z plastické chirurgie a vypravíme se 
společně nakupovat zimní výbavu. A samozřejmě nejenom to… 

Takže příjemné počteníčko a krásný podzim.
Alice Kelly

šéfredaktorka
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Oris Aquis Red Limited Edition
Mechanický strojek 
s automatickým nátahem
Pouzdro z ušlechtilé oceli 
s otočnou keramickou lunetou
2000 ks v limitované edici
Vodotěsnost 30 ATM

www.oris.cz
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 20  
zdraví a krása - krásný de-
kolt na přání

26  
bydlení a domácnost - Moderní 
interier

 34  
luxus - bydlení a život na 
zámku

46  
rozhovor - andrea kerestešová - 
duše si zvykla na tělo

 54  
architektura - život  
v domech s pamětí

58  
luxus - nakupování, sonda do 
velkoměst

 74 cestování - nechte se 
hýčkat. Přišel pravý čas na 
pravou exotiku.

96  
luxus - luxusní doutníky 

 104 rozhovor - Marian 
Vojtko: jsem vděčný 
za to, co mám

110  
speed – do brna se vrátily 
monoposty formule 1

 116 na zdraví - dva ne-
smiřitelní rivalové. 
káva, nebo čaj?

122  
Gurmán - fascinující  
příběh čokolády

 128  
cestopis - Exotika - 
postřehy z cest

134  
na zdraví - je lépe ho pít, 
než o něm psát...

 140 tip na výlet - český 
krumlov - Město 
jako z pohádky

Vyzkoušejte nové ošetření v jednom z našich salónů Payot, který naleznete na našich webových stránkách.
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Přitom ještě před pár týdny se spekulovalo o tom, že jejich 
vztah prochází krizí a že se slavná Brangelina, jak se dvo-
jici přezdívá, asi rozejde.  Vzali se v jižní Francii na zámku 
Miraval, který před několika lety koupili. Kvůli utajení byla 
obřadu přítomna jen nejbližší rodina a přátelé a samo-
zřejmě jejich šest dětí. Ostatně hlavně na jejich popud se 
prý Brad s Angelinou vzali. Děti se také podílely na výrobě 
svatebních šatů, nevěstin závoj ozdobily svými kresbami. Na 
obřadu ale chyběl hereččin otec – herec Jon Voight, který 
se svou dcerou léta nemluví. Vyskytly se ale informace, že 
sňatek je neplatný. Svatba se měla konat podle amerických 
zákonů do 90dnů od jejího nahlášení, a to v Kalifornii. Slav-
ný pár ale údajně tuto lhůtu prošvihl a navíc se nechal od-
dat ve Francii. Uvidíme, jak si s tímhle jejich právníci poradí. 
Ani jeden z novomanželů neskládal svatební slib poprvé. 
Angelina se vdávala už potřetí, Brad podruhé. 

Dvakrát spolu před kamerou a dost
Angelina Jolie je nejen krásná žena, schopná herečka, 
režisérka a producentka, ale především žena, která obrátila 
život hollywoodského krasavce naruby. A nejen proto, že 
mu porodila děti, po nichž tak toužil. Brad se totiž léta dr-
žel jedné zásady – nikdy nehrál ve filmu se svou partnerkou 
a později manželkou – herečkou Jennifer Aniston. Protože 
párkrát tuto zásadu porušil a pokaždé jej to stálo vztah. Po 
natáčení napínavého thrilleru Kalifornia, kde  sehrál úlohu 
psychopatického vraha, se rozešel s Juliette Lewis, která 
ve filmu hrála roli Pittovy trochu jednodušší přítelkyně. 
Rozchodem skončil i jeho vztah s Gwyneth Paltrow. Ta si 
zahrála jeho ženu v drsné detektivce Sedm. Poté, co začal 
Brad žít s Jennifer Aniston, do společných projektů už se 
raději nepouštěl. Což vlastně ani nebylo tak těžké, proto-
že v době, kdy spolu žili, Brad točil jeden film za druhým, 

zatímco Jennifer sice také točila filmy, ale především byla 
hvězdou sitcomu Přátelé. Zatímco Brad nechtěl s Jennifer 
točit víceméně z pověrčivosti, ona zase těžce nesla, když on 
natáčel s nějakou hollywoodskou kráskou. Byla totiž velmi 
žárlivá a bála se, aby jí Brada nějaká krasavice nepřebrala. 
Údajně se tohoto bála proto, že ze stejného důvodu kdysi 
odešel od rodiny její táta. A její obavy byly na místě, pro-
tože právě během filmu Pán a paní Smithovi, o manželské 
dvojici, která se živí jako nájemní zabijáci, když jednoho 
dne dostane zakázku, že má zabít jeden druhého, se Brad 
dal dohromady s Angelinou Jolie. 

Šťastný táta Brad
V té době už jeho manželství s Jennifer procházelo něko-
likátou krizí. Nejdřív šlo o nevěru, ale pak o rodinu. Brad 
už tenkrát chtěl dítě, ale Jennifer mateřství odkládala, až 
skončí série Přátelé. Když si pak na dítě udělala čas, nemoh-
la otěhotnět. V tu chvíli se objevila Angelina, která už v té 
době měla adoptovaného čtyřletého syna Maddoxe a neta-
jila se tím, že touží i po vlastních dětech. K Maddoxovi, kte-
rému je dnes třináct, později už Brad s Angelinou společně 
adoptovali v roce 2007 tříletého vietnamského chlapečka 
Paxe, kterému je dnes deset, a vzápětí holčičku z Etiopie 
Zaharu, té je devět. Prvním vlastním dítětem hvězdného 
páru je dnes osmiletá Shiloh, v červenci o dva roky později 
se jim narodila ještě dvojčata Vivienne Marcheline a Knox 
Leon. „Můžete mít na kontě miliony dolarů a na polici 
několik sošek Oscarů, ale to všechno není nic v porovnání 
s tím být rodič. Pro mě jsou největším bohatstvím naše děti. 
Být táta je pro mě to nejkrásnější, co jsem mohl zažít.  
Otcovství mě změnilo, udělalo mě méně sobeckým, díky 
němu jsem pochopil, jak jsou některé věci v životě nedůle-
žité. Konečně mám smysl života,“ říká Brad Pitt.

BRad PITT: 
Konečně mám smysl života

Potkali sE PřEd téMěř dEsEti lEtY Při natáčEní filMu Pán a Paní sMithoVi. a od té dobY 
sE o nich nEustálE MluVí. naPoslEdY PřEkVaPili sVět na konci srPna, kdY sE hollY-
woodští hErci brad Pitt a anGElina joliE na sVéM záMku VE francii tajně Vzali. 
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James Dean a Thelma s Louise
Není divu, že Pitt tak moc toužil po rodině. Sám totiž 
vyrůstal se dvěma mladšími sourozenci v silně věřící rodině 
ve městečku Springfield, ale narodil se v Shawnee v Oak-
landu,18. prosince 1963. Jeho otec měl přepravní společ-
nost, matka pracovala jako školní poradkyně. Po střední 
škole začal studovat na Univerzitě v Missouri žurnalistiku, 
grafický a reklamní design a reklamu, sportoval, hrál na 
kytaru v několika studentských kapelách. Lákal ho ale 
film a všechno kolem něj, proto se nakonec rozhodl školy 
nechat a vydal se do Los Angeles. Aby si vydělal na herecké 
kurzy, prodával zmrzlinu, hlídal parkoviště, dělal číšníka 
i živou reklamu. Díky tomu, že byl podobný Jamesi Dea-
novi, dostal roli v reklamě na džíny Levis i drobnou roličku 
v seriálu Dallas. Debutoval filmem Cutting Class, kde si jej 
všiml režisér Ridley Scott a nabídl mu roličku floutka v dnes 
už kultovním snímku Thelma a Louise. Následovala hlavní 
role v hudebním snímku Johnny Suede. V senzačním světě 
si zahrál po boku Kim Basingerové, pak jej Robert Redford 
obsadil do filmu Teče tudy řeka. Role milovníka přetrhl 
záporný psychopat v dramatu Kalifornie, statut hvězdy si 
získal po boku Toma Cruise v Interview s upírem.  

12 opic i sedm smrtelných hříchů
Bradu Pittovi skvěle sedí jak role akčních, tak i romantic-
kých hrdinů, dobře vypadá jako antický polobůh i útrapami 
války strhaný voják. Divačky si ho zamilovaly v romantic-
kém dramatu Legenda o vášni, vzápětí si zahrál v mysteri-
ózní sci-fi 12 opic, která mu vynesla nominaci na Oscara za 
vedlejší mužskou roli.  Následoval temný thriller Sedm po 

boku Morgana Freemana, kde Pitt hraje mladého ambici-
ózního detektiva, pátrajícího se svým parťákem po zvráce-
ném vrahovi, jenž se při konání svých zločinů inspiruje bib-
lickým desaterem.  O tom, jak krutě ovlivnila život skupinky 
kluků jedna neuváženost a následný pobyt v nápravném 
ústavu pro mladistvé, vypráví drama Spáči. Následovala 
další Bradova zásadní role – Sedm let v Tibetu. Smrt, která 
si říká Joe, si zahrál v dalším mysteriózním filmu Seznamte 
se, Joe Black.  

Jennifeřiny obavy se naplnily
Brad naštěstí brzy pochopil, že herectví nemůže zakládat 
jen na své líbivé tváři, naopak si vychutnával role, kde 
může vypadat jinak a snažil se přijímat co nejvíc různorodé 
role. Tak se objevil například v gangsterské komedii Podfu-
(c)k.  Agenta, který se dostane do vězení v Číně, odkud se 
ho snaží dostat ven jeho ochránce Robert Redford, si zahrál 
ve filmu Spy Game. Při natáčení tohoto snímku se Pitt zami-
loval do své bývalé snoubenky Jill Schoelen. Ta však dala 
přednost jinému, tak se Brad zase vrátil k Jennifer Aniston. 
Jednoho ze skupiny elitních lupičů, kteří se rozhodnou 
během jedné noci vyloupit tři vyhlášená kasina, si zahrál 
ve skvěle obsazené kriminální komedii Dannyho parťáci. 
Jednu z  postav tu hrála Julie Roberts. Jennifer Aniston po 
předchozí zkušenosti s Bradovým odskokem k expartnerce 
a s přihlédnutím k tomu, že Julia mívala v té době ve zvyku 
začít si milostný vztah s hercem, s nímž pracovala, toto 
natáčení svého manžela dost těžce snášela. Pitt se vzápětí 
zaměřil na vybudování muskulatury a svou vypracovanou 
postavou se pak pochlubil v antické výpravné pohádce 
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Troja, v níž si zahrál Achilla. Pak přišla zmíněná a pro Brada 
zásadní kriminální komedie Pán a paní Smithovi, při jejímž 
natáčení se naplnily Jennifeřiny obavy. Původně měla roli 
Angeliny hrát Nicole Kidman a Jennifer na Brada naléhala, 
ať roli odmítne. Nakonec ji ale odmítla sama Nicole, ale 
přijala ji Angelina.  

Největší kasovní trhák
Brad pak natočil povídkové drama Babel. Podivuhodný pří-
pad Benjamina Buttona vypráví příběh padesátníka, který 
může být se svým životem zdánlivě spokojený až na jeden 
komplikovaný detail. Místo aby stárnul, naopak mládne. 
Pitt za něj zaslouženě získal Oscara. Roli přijal jen pod pod-
mínkou, že postavu ztvární od dětských let až po starce. 
V maskérně pak trávil někdy až pět hodin, než jej patřičně 
nalíčili. Zvláštní snímek, který má být poctou přírodě, osudu 
a životu kolem nás, je Strom života. Ve filmu 12 let v řetě-
zech, který posbíral na posledním klání několik Oscarů, si 
Brad Pitt zahrál kladného hrdinu, tesaře původem z Kana-
dy, který pošle dopis rodině hlavního hrdiny do New Yorku. 
Ve snímku Světová válka Z hrál Pitt vojenského experta na 
řešení různých krizových situací, který je nasazován vždy 
tam, kde vypukne nějaký konflikt. Jeho práce je najít zdroj 
problému a vzápětí řešení, které krizi zažehná. Ale posled-
ní úkol se zdá být i nad jeho síly. Lidstvo na celém světě 
totiž začala ničit ohromná virová epidemie, která se šíří ne-
uvěřitelnou rychlostí. Tento „zombie thriller“se překvapivě 
stal Bradovým největším kasovním trhákem v jeho kariéře 
a překonal i pompézní antickou podívanou Troja. Momen-
tálně se jedná o tom, že vznikne pokračování.  

Když se rodina stěhuje
Brad a Angelina byli před třemi lety vyhlášení časopisem 
Forbes za třetí nejbohatší pár světa. Slušných pár milionů 
utratili mimo jiné za svá honosná sídla. Jedno mají v Mali-
bu, to si pořídil Brad ještě bez Angeliny.  Manželé vlastní 
také dům v Anglii. V roce 2008 si pořídili již zmíněný Mira-
val na francouzské Riviéře, kde se konala svatba. K zámku 
patří mimo jiné vinohrad, les i rybník. Oba herci se snaží 
vždy naplánovat pracovní povinnosti tak, aby mohli trávit 
co nejvíc času s rodinou. Když Brad natáčel u Glasgow svůj 
film Světová válka Z, pronajal zámek ze 16. století, kam se 
všichni po dobu natáčení přestěhovali. Brad – stejně jako 
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Zásadní filmy Brada Pitta
Thelma a Louise – 1991
Teče tudy řeka – 1992

Kalifornie – 1993
Interview s upírem – 1994

Legenda o vášni – 1995
Sedm – 1995

12 Opic – 1995
Spáči – 1996

Sedm let v Tibetu – 1997
Seznamte se, Joe Black – 1998

Klub rváčů – 1999
Podfu(c)k – 2000

Dannyho parťáci – 2001
Troja – 2004

Dannyho parťáci 2 – 2004
Pán a paní Smithovi – 2005

Babel – 2006
Podivuhodný případ Benjamina 

Buttona – 2008
Strom života – 2011

12 let v řetězech – 2013
Světová válka Z - 2013

Konzultant – 2013



Angelina vynakládá také nemalé částky na různé charita-
tivní programy.  V roce 2006 manželé založili vlastní fond, 
který poskytuje humanitární pomoc po celém světě. Ange-
lina je velvyslankyní OSN a za svou činnost získala čestného 
Oscara.  Na charitativní účely věnovali i výtěžek z prodeje 
svých svatebních fotek, za které dostali zaplaceno v přepoč-
tu přes 100 milionů korun.

Pitt porušil své pravidlo
Před čtyřmi lety Brad v jedné televizní show prohlásil, že 
až mu bude padesát, skončí s hraním. Že bude dál filmy 
produkovat a možná se postaví za kameru, ale hercem prý 
být dál nechce. Naštěstí na to zapomněl a točí dál. Za pár 
týdnů ho uvidíme ve válečném snímku z druhé světové 
války Železná srdce. Zahraje si tu armádního seržanta, který 
se ujímá velení posádky tanku Sherman a vydává se do týlu 
nepřítele na vražednou misi proti početní i palební přesile. 
Brad nejen že s herectvím zatím nekončí, ale také se roz-
hodl porušit své zásadní pravidlo. Se svou ženou Angelinou 
se po deseti letech objeví v dalším filmu. Na Maltě natáčí 
romantický film By the Sea, k němuž Angelina napsala 
scénář a také ho režíruje.  Jeho děj se odehrává v 70. letech 
ve Francii a je příběhem jednoho manželství v krizi. Ange-
lina se svěřila, že prý ho napsala asi před třemi lety. Že by 
se inspirovala vlastním životem? Brad v tomto filmu hraje 
spisovatele, který se svou ženou – bývalou tanečnicí vyrazí 
do malého přímořského francouzského města. Tady se pod 
vlivem místních obyvatel a jejich osudů snaží najít cestu 
nejen k nim, ale hlavně sami k sobě. 

Zajímavosti:

• Brad má o tři roky mladšího bratra Douga 
a o šest let mladší sestru Julii

• Pro svatbu s Jennifer navrhl Brad originál-
ní snubní prsteny. Pak se mohl pomátnout 
vzteky, když zjistil, že italský klenotník, 
u nějž si jej objednal, prodává jejich kopie! 
Brad nakonec dostal nabídku, aby navrhl 
pro firmu celou kolekci šperků 

• Za honorář z filmu Podivuhodný případ 
Benjamina Buttona dal Brad postavit 
v New Orleans ekologické domy pro lidi, 
které zasáhl hurikán Katrina

• Je vegetarián
• Při natáčení filmu Sedm si zlomil ruku, 

zranění proto režisér zakomponoval do 
scénáře

• Kvůli roli ve filmu Sedm let v Tibetu má 
zakázaný vstup na území Číny

• Má licenci na pilotování jednomotorových 
letadel
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PURE PULP GLOW
PROMĚŇTE VAŠI PLEŤ 
V ZÁŘIVÝ DIAMANT!

KOMPLEXNÍ PÉČE PRO ZÁŘIVÝ VZHLED PLETI
HLOUBKOVĚ HYDRATUJE / REVITALIZUJE / VYHLAZUJE  

HLUBOKÉ VRÁSKY A DROBNÉ LINKY

KUPTE SI PURE PULP GLOW NA WWW.BEAUTYPROFESSIONALS.CZ A VYBERTE SI JEDNU ZE ČTYŘ VŮNÍ CAFÉ CAFÉ ZDARMA.



text: Eva brabcová, foto: shutterstock.com

Zdraví a krása

Cvičení a přístrojové kúry? Ano, ale 
zásadní proměnu nepřinesou
Mírné nedostatky pevnosti prsou lze korigovat za pomo-
ci speciálních cvičení. Prsa totiž tvoří nejen mléčná žláza 
a tuková tkáň, ale také podloží tvořené svalovinou. Pra-
videlné cvičení zaměřené na oblast hrudníku má na svaly 
prsou stejný vliv, jako na všechny ostatní v těle a je možné 
jím docílit jejich pevnějšího vzhledu. Cvičit lze doma, např. 
s pomocí malého gymnastického míče overballu, nebo 
v posilovně, kde je řada strojů, které se zaměřují právě na 
tuto partii. Dalším možným krokem je zpevnění poprsí ně-
kterým z řady speciálních kosmetických přístrojů. Často fun-
gují na principu střídavého působení podtlakové a tlakové 
fáze na podkožní vazivo, čímž se stimuluje jeho prokrvení 
a mízní tok. Současně se podpoří činnost enzymů a látková 
výměna v tkáňových buňkách a výsledkem je vyšší produkce 
kolagenu a elastinu, tedy látek tělu vlastních, dodávajících 
podkožnímu vazivu prsou více pružnosti a pevnosti. Při 
ošetření dochází ke zpevnění ochablé svaloviny a vaziv a ke 
zpevnění poprsí. Při ošetření se nasaje tkáň do podtlakové 
hlavice, dochází k vysokému okysličování buněk, zrychlení 
metabolismu a rovněž k detoxikaci buněk. Toxiny z těla 
jsou poté vyplavovány za pomoci lymfatického systému. 
Efekt lze zvýšit dermální vakuovou masáží, kombinovanou 
s vibrační masáží a proudovou mikrostimulací. Aby kúra 
byla účinná, je zapotřebí ji přibližně 10 – 15 zopakovat. 
Ošetření probíhá 2 – 3x týdně a po ukončení celého cyklu je 
dobré dopřát si jej jako udržovací zhruba jedenkrát měsíč-
ně. Tak jako většina podobných ošetření má i tato metoda 
několik kontraindikací, o kterých je třeba se informovat 
předem. V zařízení, kde se rozhodnete ji podstoupit, vám 
seriózní personál tyto informace poskytne předem a je to 
vždy známkou toho, že jste si pro péči o své tělo vybrali 
správného partnera, kterému na vás záleží.

Radikálního řešení, které přináší  
požadovaný výsledek 
Cvičení i přístrojové kúry jsou však řešením v takovém pří-
padě, kdy prsa nejsou nějak výrazněji negativně pozname-
nána a je zapotřebí je víceméně pouze zpevnit. Pakliže je 
problém výraznější, zaručený výsledek přinese chirurgický 
zákrok. Současná plastická chirurgie dokáže prsa zvětšit, 
zmenšit i tvarovat. Záleží na ženě a jejích představách, 
jak bude její nové poprsí vypadat. Samotné operaci vždy 
předchází odborná konzultace, při které se plastický chi-
rurg seznámí s jejími představami a doporučí nejvhodnější 
řešení. Ne vždy se totiž představy klientky shodují s tím, co 
je pro ni vhodné s ohledem k její anatomické stavbě těla. 
Dobrý plastický chirurg ji nejen vyslechne, ale také navrhne 
na základě svých zkušeností takovou variantu, která se pro 
ni jeví jako nejvhodnější.

Plný dekolt? Žádný problém!
Jednou z nejvyhledávanějších plastických operací prsů je 
jejich zvětšení pomocí implantátů. Touto metodou, odbor-
ně nazývanou augmentace, lze prsa zvětšit až o několik 
velikostí. K výplni se nejčastěji používají implantáty plněné 
silikonovým gelem a možná nevíte, že vybrat si můžete 
mezi dvěma druhy – kulatými a anatomickými. Zatímco 
kulaté volí nejčastěji ženy, které touží po výrazné podo-
bě svých vnad a jejich větších velikostech, anatomické 
implantáty, které mají tvar kapky, kopírují přirozený tvar 
prsou a zachovávají jim co možná nejpřirozenější podobu. 
Implantáty se vkládají buď pod, nebo na povrch velkého 
prsního svalu. O tom, která varianta bude v daném případě 
vhodnější, rozhoduje například i tělesná konstituce ženy. 
Zatímco jedna metoda je příhodnější pro štíhlé až hubené 
ženy s malými prsy, pro ženy silnější a vyvinutější je lepší 
varianta druhá. Volba optimálního řešení je pak souhrou 

KRáSNý dEKOLT 
na přání

krásná a PEVná Prsa jsou PřáníM každé žEnY, alE nE kE VšEM bYla Příroda tak štěd-
rá, abY sE stalo PřáníM sPlněnýM. oVšEM i tY, ktErýM bujné a PEVné PoPrsí bYlo dáno 
do Vínku, o ně MnohdY Přijdou V důslEdku MatEřstVí, horMonálních zMěn, Větších 
VáhoVých úbYtků a kolísání hMotnosti, nEbo zkrátka jEn VliVEM času a PřitažliVos-
ti zEMské. a stEjně, jako Prsa, Mohou ztratit PEVnost i PažE. nEní Však třEba nad tíM 
zoufat, ProtožE současná Plastická chirurGiE uMí hotoVé zázrakY. jako MáVnutíM 
kouzElného Proutku VYčarujE takoVá Prsa, o jakých snítE, a VašE PažE bEzPEčně zbaVí 
nEVzhlEdné PoVislé kůžE.
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několika faktorů. Poté přichází na řadu vložení implantátu 
do prsou. Provést jej lze třemi možnými způsoby: řezem 
v podprsní rýze, řezem v podpaží, nebo na spodní hranici 
prsního dvorce. Při vkládání implantátu podprsní rýhou 
vznikne pod každým prsem jizvička dlouhá asi 4 – 6 cm. 
Tak jako všechny jizvy i tyto časem vyblednou a stanou se 
jen minimálně viditelnými a ve stoje nejsou většinou vidět 
prakticky vůbec. Při řezu v podpaží je celý operativní výkon 
náročnější, avšak poprsí z důvodu absence jizev v jeho 
blízkosti působí maximálně přirozeným dojmem. Při výko-
nu metodou řezu na dolní hranici prsního dvorce zase jizva 
dokáže dobře splynout s rozhraním dvorce a okolní kůže 
a je tak opravdu nenápadná. Pokud uvažujete o plastice pr-
sou, připravte se na to, že všechny tyto operace se provádí 
v celkové narkóze a v nemocničním zařízení strávíte větši-
nou následujících 24 hodin, při složitějších zákrocích pak až 
48 hodin. A co vás čeká dál? Zhruba týden je třeba dodr-
žovat klidový režim na lůžku. Rekonvalescence probíhá 
přibližně dva týdny, avšak plná zátěž, na jakou jste zvyklé 
je možná až minimálně měsíc po operaci. Po tuto dobu 
je velice důležité nosit speciální kompresivní podprsenku, 
která drží implantát ve správné pozici. Toto doporučení se 
nevyplatí podceňovat. Minimalizuje se tím totiž i riziko vy-

tvoření tuhého vazivového pouzdra kolem implantátu, kte-
ré může vzniknout jako reakce na cizí těleso v organismu. 
Po operaci vás tak čeká sice období omezení, kdy nebudete 
moci nosit své oblíbené krajkové prádlo, cvičit v posilovně, 
běhat a provádět řadu dalších aktivit, které jsou pro vás 
důležité, ale požadovaný výsledek by mohly zhatit a při-
nést vám i případné zdravotní komplikace, ovšem tento čas 
a mírné nepohodlí je ve srovnání s krásným poprsím, které 
vám zvedne sebevědomí, opravdu zanedbatelný.

Modelace prsou připomíná práci 
umělce 
Ne každá žena si přeje mít prsa větší, ale problém může 
spočívat v jejich poklesu, ke kterému dochází často zejmé-
na po opakovaném těhotenství a také po velkém váhovém 
úbytku. Jak známo, pokud zhubneme, projevuje se to jako 
naschvál právě tam, kde si to přejeme nejméně. I původně 
bujné vnady se mohou proměnit v neesteticky vypadající 
zátěž hrudníku. Lékař z jednoho z center estetické medicí-
ny kde tyto zákroky provádí, prozrazuje, že přišla do jeho 
ordinace žena, která, jak záhy zjistil, ráda svérázně vtipko-
vala a pravila: „Pane, doktore, moje prsa visí proklatě nízko 
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u pasu. Co se s tím dá dělat?“ Té paní evidentně nechyběl 
smysl pro humor, ale také odhodlání cítit se zase příjemně 
žensky. Po operaci odcházela se slovy: „Tak nevím, jestli 
teď na ta prsa nebudu potřebovat ochranku. To je hotové 
umělecké dílo! “ 
Ano, i s problémem povislých prsou si plastická chirurgie 
dokáže velice dobře poradit. Řešení se nazývá mastopexe, 
neboli modelace prsou a jedná se o výkon s velmi efektním 
výsledkem. Spočívá v redukci plochy kožního krytu a vysu-
nutí hmoty prsu s dvorcem vzhůru a vyžaduje od chirurga 
značnou míru citu. Jeho práci lze tak trochu přirovnat 
opravdu k výkonu umělce.  Výsledkem je při zachování stá-
vajícího objemu prsů výrazná změna tvaru k lepšímu. Tento 
zákrok je samozřejmě prováděn v celkové narkóze a ope-
rační postup je volen s ohledem na tvar a velikost prsů před 
výkonem. Zajímá vás, jaké stopy kromě požadované po-
doby prsou na vašem těle takový zákrok zanechá? Jsou to 
samozřejmě jizvy. Mohou být cirkulární, to znamená kolem 
dvorce, nebo doplněné o šikmou vertikálu směřující od 
dvorce směrem dolů k podprsní rýze. Velmi častým řešením 
je operační postup, v důsledku kterého zůstává na prsu 
jizva, jejíž horizontální část je umístěna v podprsní rýze. 
Samozřejmě, že si každá žena přeje, aby stopy po operaci 

byly co nejméně nápadné a bylo jich co nejméně. Ne vždy 
by však nadměrná snaha minimalizovat operační jizvy 
byla ku prospěchu věci, neboť tam, kde dochází k velkému 
napětí prsu, se mohou v jeho důsledku vytvořit viditelnější 
jizvy. A to si rozhodně nepřejí ani ženy, ani lékaři.

„Dva zákroky v jednom“, aneb  
modelace a zvětšení prsou naráz
Častou variantou je kombinace modelace a zvětšení pr-
sou. „S úspěchem se provádí zejména u některých typů 
pokleslého poprsí, kde by samotná modelace přinesla sice 
zpevnění, avšak nikoliv již jeho požadovanou velikost. Při 
této operaci jsou prsa zbavena nadbytku kůže, prsní žláza 
s dvorcem je posunuta směrem vzhůru a do vytvořené 
dutiny v prsu je vložen implantát,“ říká o modelaci spojené 
se zvětšením prsou odborník, který se plastickým operacím 
prsou věnuje již řadu let. Dodává, že vzhledem ke složitosti 
zákroku se jedná o náročnější operaci, která však přináší 
překvapivě dobrý výsledek. Pooperační režim a průběh 
rekonvalescence je přibližně stejný, jako při operativním 
zvětšení prsů bez modelace. Ženám tento zákrok navrátí 
nejen ztracené vnady, ale zároveň s nimi i sebevědomí.



Zdraví a krása
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Zkrocené vnady
Některé ženy mají opačný problém – jejich poprsí je více 
než bujné. To by samo o sobě žádný problém nepředsta-
vovalo, opomineme-li, že velká prsa mohou v některých 
případech organismus zatěžovat a být například zdrojem 
bolestí zad, zejména tehdy, dojde-li k jejich poklesu. Potíže 
však nastávají, pokud tkáň prsou nadměrně zbytní.  Odbor-
ně se hovoří o tzv. hypertrofii. Rozlišují se dva typy - v prv-
ním případě se jedná o nadměrné zbytnění tukové tkáně, 
ve druhém jde o hypertrofii žlázovou, s převahou mléčné 
žlázy. To jsou situace, které vyžadují zásah skalpelu plas-
tického chirurga. Výsledkem redukce části tukového tělesa 
a někdy i mléčné žlázy jsou menší a pevná prsa, která bývají 
vzhledem k tělesné konstituci ženy nejen hezčí, ale také 
přináší úlevu organismu. Ve většině případů odstraněním 
hmotnosti prsů dojde totiž k výraznému snížení potíží, kte-
ré ženu před tím trápily, ať už to byla páteře, bolesti hlavy 
nebo třeba otoky dolních končetin.  

Nebojte se otázek
Častý dotaz, se kterým se ve své ordinaci plastičtí chirurgo-
vé setkávají, se týká bolestivosti těchto zákroků. Co na-
plat, prsa jsou jednou z nejcitlivějších částí ženského těla. 
Stejnou otázku jsme položili i my. „Operace prsou zpravidla 
doprovází až několikadenní bolest, jejíž intenzita je odvislá 
od prahu tolerance vnímání, což je velice individuální. Paci-
entky po dobu asi dvou až pěti dnů proto užívají léky proti 
bolesti, které je účinně mírní. Bolest po několika dnech 
ustoupí,“ odpovídá lékař.
Pokud se odhodláte podstoupit plastickou operaci prsou, 
neváhejte konzultovat s lékařem svá přání a neobávejte se 
ptát se na všechny klady i případné zápory. Dobrý plastický 
chirurg vám vaše otázky rád a otevřeně zodpoví a společně 
pak najdete takové řešení, které bude pro vás ideální. Kaž-
dá žena je osobnost a každé vyhovuje a „sluší“ něco jiného.

Dopřejte odbornou péči i pokožce 
dekoltu
Po operaci prsou získáte opět krásný plný dekolt. Aby jeho 
vzhled byl opravdu dokonalý, je mnohdy vhodné dopřát 
odbornou péči i jeho pokožce. Stejně tak, jako se používají 
za účelem omlazení speciální výplňové materiály pro oblast 
obličeje, lze je s úspěchem aplikovat rovněž do oblasti, 
kam oči mužů po pohledu do vašich očí míří nejčastěji – do 
dekoltu. Osvědčeným pomocníkem je v tomto případě ze-
jména kyselina hyaluronová, která je běžnou součástí tkání 
lidského těla. Jejím úkolem je vázat vodu, zajišťovat látko-
vou výměnu v pokožce, transportovat živiny a podporovat 
tvorbu nových kolagenových vláken, která jsou nezbytná 
pro mladistvý vzhled. Kolagen je totiž zodpovědný za 
pevnost a pružnost pokožky, avšak s věkem dochází k jeho 
přirozené ztrátě. Kolagenová vlákna pozvolna povolují 
a ztrácí svou pevnost, v důsledku čehož dochází k vidi-
telným projevům stárnutí. Efekt je po ošetření prakticky 
okamžitý a přetrvává přibližně až dva roky.

Hodina, která vrátí čas
Další možností jak podtrhnout krásu plného dekoltu je 
jeho omlazení neinvazivní metodou radiofrekvenčního lif-
tingu Thermage, který je převratem v moderních Anti Age 
metodách. Při tomto ošetření působí na kůži radiofrekvenč-

ní energie, která je přesně cílena na kolagenová vlákna. Te-
pelnou stimulací se tato vlákna posilují, buňky vytváří velké 
množství nového kolagenu a dochází k výraznému zlepšení 
pevnosti pokožky a její kvality. Účinek ošetření se dostavuje 
po jediné aplikaci, je viditelný prakticky ihned a výsledný 
efekt se postupem dalších asi 3 – 6 měsíců ještě zlepšuje. 
Přetrvává většinou minimálně po dobu pěti let a zhruba 
hodinové ošetření tak jako by vrátilo čas. I po zmiňovaných 
pěti letech bude váš dekolt vypadat mladší.

Dotek skalpelu pro navrácení  
pevných kontur paží
Jak bylo v úvodu řečeno, nejsou to jen prsa, která postu-
pem času mohou ztrácet svou pevnost a mladistvý vzhled. 
Další oblastí, která ženu dokáže potrápit, je část paží od 
podpaží k lokti, kde povislá a přebytečná kůže vytváří tak 
zvaná „křidélka“. Jedná se o přirozený proces stárnutí, 
který nemine nikoho z nás, ale paže mohou ochabnout již 
i mnohem dříve, například v důsledku střídání váhového 
přírůstku a úbytku, nebo z dědičných důvodů. Na povislou 
kůži paží není třeba rezignovat. Tento problém s úspěchem 
řeší plastická operace nazývaná brachioplastika. Název ope-
race má svůj původ v řečtině, kde slovo brachium znamená 
paži a plastos odpovídá slovu tvarovat. Zákrok redukuje 
povislou kůži a případný tuk v oblasti horní části paže mezi 
ramenem a loktem. Zároveň navrátí její pokožce původní 
hladký vzhled a pevné kontury. Efekt vypnutí kůže pacien-
ti pociťují ihned po operaci, avšak na konečný výsledek si 
kvůli otoku, který zákrok provází, musí ještě chvíli počkat. 
Daní za opětovně pevné paže jsou jizvy tvarem připomína-
jící písmeno T nebo Y, které vedou pod podpažní jamkou 
a dále po rozhraní vnitřní a zadní strany paže. Po zhojení 
postupem času blednou, ale je třeba se smířit s tím, že 
nikdy zcela nevymizí. Jejich velikost a podoba je závislá na 
schopnosti hojení vašeho těla, ale něčemu můžete předejít 
aktivně i samy - mějte na paměti, že jizvy je zapotřebí dů-
kladně chránit nejméně po dobu šesti měsíců před sluneč-
ním zářením. 
Lékař, který se brachioplastice již dlouho věnuje, upřesňuje, 
že zákrok prováděný v celkové narkóze trvá přibližně deva-
desát minut a vyžaduje většinou jednodenní hospitalizaci. 
„Následná léčba vyžaduje asi dva až tři týdny a po dobu 
hojení také nošení elastických bandáží. Ve většině případů 
jsou pacienti schopni po čtyřech týdnech plné zátěže, na 
kterou jsou zvyklí,“ dodává. U tohoto typu operace je ještě 
větší důraz než u ostatních operací kladen na rychlý a bez-
problémový průběh hojení pooperační rány a na tvorbu co 
možná nejmenší jizvy.  Zatímco k chirurgovi, gynekologovi, 
urologovi, ortopédovi a k dalším lékařským odbornostem 
přichází pacient se zdravotním problémem a operace ho 
má tohoto problému zbavit, plastického chirurga většinou 
navštěvuje v podstatě zdravý člověk. Přeje si jen vypadat 
lépe, jde tedy především o kosmetický efekt, tím větší ná-
rok na pooperační komfort pacient má. Velmi dobrý efekt 
má v tomto případě podpůrná léčba enzymovými léky. 
Enzymy, které obsahují, pomáhají při redukci otoků a he-
matomů, urychlují hojení a léčbu pooperační rány a působí 
proti nadměrnému jizvení tkáně. Jak vidíte, pokud vás trápí 
nedostatky týkající se vašeho poprsí či paží, nemusíte se 
s touto situací trápit ani smiřovat. Řešení existuje a chce to 
jen překonat obavy.
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Bydlení a domácnost

Dříve než si začneme povídat o jednotlivých kusech nábyt-
ku, pojďme se vypravit na malý výlet do světa textilií, které 
neodmyslitelně moderní interiér dotvářejí. Světoví výrobci 
interiérových textilií se každoročně představují na veletrhu 
Heimtextil ve Frankfurtu nad Mohanem. Pro roky 2015-
2016 zde bylo letos vytyčeno hlavní téma Experience, tedy 
Zkušenost a to ve čtyřech trendech: Sensory – Smyslovost, 
Mixology – Promíchanost, Discovery – Objev a Memory – 
Paměť.  
Smyslovost vyjadřuje v návrzích designérů současnou vzrůs-
tající potřebu člověka o dotykový prožitek a možnost vní-
mat textilie všemi smysly. Tvůrci tedy hledají spojení mezi 
vědou a smyslovým prožitkem. Jako s novinkou tak přichá-
zejí třeba s materiálem, jehož barvy se proměňují v souvis-
losti s množstvím a zdroji světla. Jiné tóny tedy budou mít 
za slunečního svitu a jiné za večerního umělého osvětlení.
Promíchanost je pokračování již několik let oblíbeného 
trendu využívání nejrůznějších kulturních tradic a jejich 
kombinací. Čistý enthno styl tu už nemá místo, mnohem 

současný trEnd zařizoVání intEriérů 
doPoručujE Výrazně barEVné i tVaroVě 
nEtradiční dEtailY. cElkoVý střízliVý 
VzhlEd s MiniMEM nábYtku jEdnoduchých 
tVarů tak získáVá na zajíMaVosti. dEtailY 
MůžEtE uPlatnit na něktErých kusEch 
nábYtku a standardních zařizoVacích 
PřEdMětů PráVě tak jako na VýraznéM 
Vzoru taPEtY na části stěnY.
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více se uplatňují ethno motivy například africké v technolo-
gickém provedení 21. století – jako 3D obrazy na textiliích 
tak najdeme exotické ovoce vedle objektů z recyklovaných 
materiálů, výřezy detailů motivů zvířecích kůží a srsti, 
zkrátka nejrůznější tradiční motivy rozlišných kultur promí-
chané a zobrazované ve zcela novém pojetí, včetně barev-
ných proměn.
Objev se zaměřuje na jedné straně na Vesmír, na druhé na 
mikrokosmos. V designech najdeme právě tak mikrosko-
pem zvětšené struktury měsíčních skal a meteoritů jako ob-
razy vzdálených galaxií a mlhovin. Klíčovou roli hraje také 
světlo, možnosti promítání světla a stínu na nejrůznějších 
objektech, laserové obrazce a optické řezy materiály.
Paměť je dokonalým kontrastem k přecházejícím třem 

MOdERNí 
INTERIéR
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trendům, reflektujícím vymoženosti moderní techniky. 
Obrací se naopak k tomu, k čemu se tak rád vždy znovu 
vrací člověk, pokud chce v klidu a míru spočinout, ulevit si 
od denního stresu a nechat se ukolébat klidem a jasnou 
srozumitelností toho, co mu dává svět 
přírody a kulturních tradic. Tady se 
uplatňují přírodní vlákna – len, 
bavlna a vlna v nejkvalitnějším 
moderním zpracování. Látky 
jsou plné květin realistic-
kých i stylizovaných, tradič-
ních pruhů, kostek, zkrátka 
designů, s nimiž je sice ne-
vzrušivo, zato příjemně a milo. 

Obývací pokoj
Centrem pokoje určeného pro společný život rodiny je vždy 
sezení. Sedací soupravy se nabízejí nejrůznějších velikostí 
i tvarů, trendy jsou stále hlavně rohové sedačky, jejichž 

části lze ale použít také zvlášť nebo 
se z nich dá rozložit příležitostné 
lůžko. Barevnost je stejně jako tvary 

nejčastěji velmi jednoduchá – 
různé odstíny šedé, béžové, 
hnědé, někdy černá nebo bílá. 
Takovou sedačku výborně dopl-

ní poněkud extravagantní křeslo. 
To, že má rozvlněné tvary, nezname-

ná ovšem, že vám nezajistí dokonalé po-
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hodlí, zvlášť když si k němu dopřejete i podnožník. Křeslo 
švédských návrhářů je takovou typickou ukázkou toho, jak 
se dají skloubit moderní materiál, nápaditý design a funkč-
nost. Barvy nabízí výrobce skutečně výrazné – růžovou, 
ostře zelenou, jasně žlutou, sytě modrou nebo rudou.
Máme-li to vzít pěkně od podlahy, pak designovým doplň-
kem je v každém případě koberec. Komfort podlahového 
topení a kvalitních podlahových krytin nevyžaduje zateplo-
vat kobercem celou podlahovou plochu, takže v moderním 
obývacím pokoji najdeme spíše menší koberce a před-
ložky. Oblíbené jsou velké dekory – stylizované květiny, 
kola a velké geometrické tvary.. Při výběru barev i dekoru 
musíme být opatrní, protože koberec bude jednou z desig-
nových dominant pokoje. Pokud koberec sladíte s detailem 
na stěně a pár drobnostmi, můžete si klidně dopřát třeba 
červený, kdo se chce hodně rozparádit, přidá k tomu i čer-
venou sedačku – vše ostatní ale bude střízlivě bílé, krémové 
nebo šedavé.
Designovou dominantou obývacího prostoru se může stát 
také svítidlo. Moderní interiéry často ustupují od centrální 
stropního osvětlení, jedno silně svítící těleso ovšem potře-
bujete. Můžete to být třeba takzvaná dánská stojací lampa. 
Říká se jí tak proto, že právě dánští návrháři přišli s tímto 
typem svítidla jako první. Má těžký podstavec, na kterém je 
dokonale vyvážená dlouhá nosná tyč ohnutá do oblouku. 
Ta nese velkou kouli s oříznutým vrchlíkem.. Častým mate-
riálem je mléčné sklo, ale pokud chcete něco skutečně vý-

razného, pořiďte si takovou lampu v mosazi nebo chromu. 
Komu nelahodí kulatý tvar, může stínidlo mít třeba kónic-
ké. Nedejte se ale svést levnými stínidly z plastových pásků, 
ta se k těmto vznosným kráskám skutečně nehodí.
Také design konferenčních stolků nemusí být fádní. Trendy 
materiálem je sklo v kombinaci s kovem. Hodně se expe-
rimentuje s výškou a tvarem desky, časté jsou dvě zvlášť 
osazené desky v různé výšce, přičemž jedna může být třeba 
trojúhelníková a druhá kulatá. Podobně se nakládá i s des-
kami dřevěnými. Skutečnou perličkou je stolek vytvořený 
z polyesterového resinu s povrchovou úpravou fiber glass 
a vysoký lak Jeho autorem je Cedric Ragot, designér fran-
couzské firmy Roche Bobois a stolky nabízí v nejrůznějších 
barvách od bílé přes červenou, modrou, zelenou či žlutou 
až po stříbrnou a zlatou. Zcela netradiční tvar, na kte-
rém jsou dvě odkládací plochy. Na té větší můžete klidně 
pracovat na notebooku, zatímco na menší si postavit šálek 
s kávou.

Jídelna
Místo, kde se schází rodina ke stolování, bývá často na pře-
chodu mezi kuchyní a obývacím pokojem. A protože není 
výjimkou, že kuchyň máme zařízenou v lesklém hi-tech 
moderním stylu, zatímco obývák ladíme spíš do domác-
kého lehce nostalgického útulna, je pořízení stolu a židlí 
tak trochu oříškem pro chytrou Horákyni. Naštěstí nabídka 
jídelních sestav se v posledních letech velice rozrostla, a tak 
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nakonec jistě najdete něco, co bude ladit s kuchyní i s obý-
vákem. Pokud chcete něco v moderním stylu, nabízejí se 
stoly se skleněnými deskami a židle z tvarovaného plastu. 
Chcete-li ale něco skutečně luxusního, pak zvolte kombina-
ci skla, chromu a kůže. Ať už v černém nebo bílém provede-
ní vytvoříte tak právě onen designový můstek mezi kuchyní 
a obývacím pokojem. Trendem poslední doby je nahrazení 
čtyř noh stolu středovou nosnou konzolí – křížovou, zvl-
něnou, trubkovou, zkrátka různou. Při výběru se zaměřte 
hlavně na tento prvek a vyzkoušejte, jestli je o desku stolu 
možno se opřít, aniž se stůl rozhoupe nebo převáží.
Osvětlení jídelního stolu by mělo poskytovat všem okolo 
něj stejné množství příjemného rozptýleného světla. Není 
tady tedy žádné univerzální pravidlo, naopak je nutno 
přizpůsobit výběr osvětlovacího tělesa nad stůl podle toho, 
zda bude čtvercový, kulatý, dlouhý nebo malý. Nad obdél-
ník pro více osob se hodí tři stejné jednožárovkové lustříky, 
zatímco nad čtvercový stůl bude stačit jeden, zato s širším 
stínidlem rozptylujícím světlo více do všech stran. Pokud 
máte rampu s více zavěšenými svítidly, všechny by měly mít 
stejně dlouhé závěsy, aby na všechna místa stolu dopadalo 
stejné množství stejně ostrého světla. Stropních svítidel je 
velký výběr, a tak pokud chcete být skutečně tvarově zása-
doví, najdete například i ovál se směrovatelnými žárovkami 
nad oválný stůl do velké jídelny.

Ložnice
Také postele mění svůj design a ty moderní luxusní vypa-
dají jinak než před deseti lety. Základem dobrého spaní je 
samozřejmě kvalitní matrace. Protože dnes už se vyrábějí 
z různých studených a líných pěn, nepotřebují nutně mít 
uvnitř pera. A protože v módě jsou interiéry s nádechem 
orientu, pronikly do Evropy také postele s jednoduchou 
plochou deskou a na nich položenou matrací. Ty pravé 
japonské – futony – se na den srolují a uloží. V evropské 
ložnici si ale dopřejeme spíše matraci vyšší a také deska 
nebude přímo na zemi, ale raději na nožičkách, aby se do 
postele pohodlně uléhalo a hlavně ráno z ní dobře vstáva-
lo. Přesto s tímto trendem doznaly současné luxusní postele 
jednu zásadní proměnu – zmizela vysoká pelesť u nohou 
a zůstalo jen čelo za hlavou. Pokud položíte matraci na 
plochou dřevěnou desku, bude mít tendenci po ní klouzat. 
Tomu zabrání kus nábytku postavený do nohou postele. 
Často tak u luxusních ložnicových sad nábytku najdete buď 
otománek přesně v šířce postele nebo praktičtější truhlu, 
do níž se skládají na den přikrývky.
Vysoká čela postelí bývají čalouněná, kožená, dřevěná, 
hladká nebo dekorovaná – jsou jedním z dominantních 
ozdobných prvků v ložnici. Zároveň ale také následují 
vývoj techniky a najdete v nich zabudované reproduktory 
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i připojení na sluchátka. Tradiční lampičky z nočních stol-
ků nezmizely, k nim ale přibylo moderní osvětlení. Místo 
centrálního lustru je nad čelo postele umísťováno bodové 
osvětlení s rozptýleným světlem, u kterého se mnohem po-
hodlněji čte, než u jednosměrného světla lampičky. A kdo si 
přeje mít v ložnici nebe plné hvězdiček, může si ho dopřát 
s pomocí LED světýlek rozmístěných po stropě.
Mnohem rychleji se mění trendy v ložním prádle. Před pár 
lety tu řádily pestré kombinace barev a vzorů, dnes se luxus 
vrací ke sněhobílé nebo k elegantní kombinaci černá – bílá 
– šedá. Ostatně také luxusní ložnicový nábytek má dnes 
rád černobílou kombinaci, takže i doplňky se tomu rychle 
přizpůsobily.

Předsíň
Jak známo, řada pověšených kabátů a volně odložené boty 
při vstupu do bytu žádnou parádu nenadělají. Ideální je 
vše odkládat rovnou do skříní a do botníku – ty pak samo-
zřejmě potřebují mít udělanou mikroventilaci, abychom 
dovnitř nezavřely i všechny pachy těla a ulice, které jsme si 
přinesli domů. Předsíň má být půvabná a lákat ke vstupu 
do neméně pěkného vnitřku bytu. Moderní design si hraje 
s různými stolky, poličkami a konzolemi. Jejich nezbytnou 
součástí jsou zásuvky – musíte přece mít kam odložit klíče 

a kartáč na šaty a na boty. Jednoduchý předsíňový pultík 
může mít ozdobné třeba nohy. A pokud má působit lu-
xusně, pak se alespoň musí tvářit jako dřevěný, když už 
nebude skutečně vyroben z masivu, nejlépe některého 
exotického dřeva, ale pro milovníky světlého nábytku třeba 
i klasické sukové borovice.
Pokud zařizujete spíše halu než maličkou vstupní předsíň, 
můžete sem umístit příjemné posezení. V hale je obvyk-
le řada dveří, takže pamatujte na zachování pohodlně 
průchozích koridorů a sedací nábytek se stolkem, kde si 
dáte kávu a kus řeči s kamarádkou, volte raději subtilnější 
a snadno přenosný, lehký. Ideálně se nabízí bambus a ra-
tan, zejména pokud máte balkon nebo terasu, kam si tuto 
sedací sestavu přenesete na léto.
Protože předsíň i hala jsou zpravidla bez oken, potřebuje-
me prostor něčím projasnit. Zrcadla a zrcadlové dekorace 
odrážejí světlo a zároveň dodávají i menšímu prostoru zdá-
ní velikosti. V předsíni nad stolkem se samozřejmě uplatní 
pravé zrcadlo, ve kterém si při odchodu z bytu zkontro-
lujete svůj vzhled. V hale se pak budou hodit zrcadlové 
mozaiky, z nichž složíte větší či menší skleněný obrázek, 
odrážející v zajímavém rozložení protější stěnu. Nebo si 
sem zavěsíte nějakou umělecky provedenou zrcadlovou 
dekoraci. WWW.FILOMURO.CZ

STYL
   DESIGN&
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BydLENí a ŽIVOT 
Na záMKU

kroMě klasického zPůsobu „Můj důM – Můj hrad“ VYdláždila historiE i jiné cEstY  
k VYužití nádhErných staVEb a arEálů. sPousta záMků, jE dnEs VYužíVána VEřEjností. 
jsou to záMkY VE státníM VlastnictVí i tY, jEž bYlY V rEstitucích naVrácEnY PůVodníM 
MajitElůM či jEjich PotoMkůM. 
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Zkrátka se lidé snaží dědictví slavné i neslavné historie 
zachovat a využít jak se dá. Rekonstruuje se (mnohdy za 
velmi obtížných okolností), také se chátrá a v těch nejhor-
ších případech i bourá. Konají se prohlídky, festivaly, zřizují 
sanatoria, mateřské školy, archivy, muzea a tak dále. Nikdo 
dnes nežije na zámku po staru, takovou anachroničnost 
nelze očekávat, ale zkuste si dát pohovku do místnosti se 
stropem malovaným renesančním malířem a pak se na ní 
posadit. Těžko si představit, že se rozvalíte a zapnete spor-
tovní kanál. Člověk by vzal raději do ruky knihu nebo tužku 
a papír. Inspirující prostředí. 

Slávy zašlých časů
V Evropě najdeme zámky různých stylů z různých období: 
gotické zámky bývají mnohdy přestavěné hrady, například 
Blois na Loiře ve Franci. Toto staré, kdysi významné krá-
lovské sídlo je dobrým zachycením příchodů a odchodů 

historických epoch i stylů. Jak šel čas a zámek několikrát 
změnil svou tvář do podoby rozsáhlého, bohatě zdobené-
ho komplexu. Zámek stojí na pozůstatcích mohutných zdí 
tvrze, které jsou lemovány ulicemi města Blois. Také vyvý-
šení stavby nad okolním městem nezapře, že šlo původně 
o středověké opevnění. V 15. století byl hrad přestavěn. 
O to se zasloužil Ludvík XII. a byl to právě on, kdo statut 
Blois změnil ze „zámečku“ na významné královské síd-
lo stejně slavné a velkolepé jako bylo později Versailles. 
Zrenovoval vstupní křídlo, jehož fasáda z červených cihel 
a šedého kamene nese stopy renesančního doteku. Klenuté 
oblouky laločnatého tvaru, hlavice sloupů i ozdobné reliéfy 
se objevují na jinak gotické stavbě. Také zahradu v rene-
sančním duchu, připojil tento panovník ke svému domu. 
Dnes už zahrada neexistuje. Na jejím místě v podhradí je 
dnes náměstí a nádraží. Po Ludvíkovi XII. přišel další muž 
– renovátor – František I. Či spíše to byla jeho manželka 

Neuschwanstein
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královna Klaudie, která vnukla manželovi nápad přesunout 
se do Blois ze zámku Amboise. František nechal vystavět 
nové křídlo nesoucí v sobě silný vliv italské renesance. 
V tomto křídle se nachází také knihovna, ve své době jedna 
z nejvýznamnějších pokladnic vědění. Středem budovy 
prochází ono dominantní spirálovité schodiště s pompézní 
výzdobou, jež dalo tváři zámku Blois další jedinečný rys. Po 
smrti Klaudie se František zdržoval v tomto sídle jen zříd-
ka a záhy přesunul svou residenci i s knihovnou na zámek 
Fontainebleau. Ve druhé polovině 16. století, za Jindřicha 
III., se na Blois často konala shromáždění francouzských 
generálních stavů. Na jednom z těchto sněmů nechal král 
zavraždit svého úhlavního nepřítele, vévodu z Guise a den 
na to i jeho bratra, kardinála Ludvíka z Guise. V 17. století 
došlo na další stavitelské práce. Tentokrát se týkaly zad-
ního křídla, které je naproti vstupnímu křídlu Ludvíka XII. 
François Mansart dodal zámku nový prvek: dvojitě lome-

nou střechu, jeho vlastní inovace. Ta je pojmenována po 
něm – mansardová střecha. Félix Duban začal v roce 1846 
s renovaci a nejnovější křídlo zámku vystavěl v klasicistním 
slohu. Zámek byl před touto opravou již více než sto let 
neudržován. Poslední ránu mu zasadila Velká Francouzská 
revoluce. Tehdy lid vyplenil komnaty boháčů – utiskovatelů. 
Zámek začal nedlouho po opravě, kromě prohlídek, slou-
žit také jako muzeum. Dodnes je tomu tak a doufejme, že 
ještě dlouho bude. 
Čistě renesanční perlou je největší zámek na Loiře – Cham-
bord, proslavený myriádou komínů. V první polovině 16. 
století byl zámek dokončen. Je pravděpodobné, že projek-
tování stavby ovlivnil i geniální Leonardo da Vinci. Ten měl, 
podle historiků, přispět vyprojektováním dvojitě spirálovi-
tého schodiště v centrální části zámku. Stavba jako celek 
má půdorys obdélníku s nádvořím, ve kterém je umístěna 
právě ona centrální pětipatrová stavba, přiléhající k jed-
né straně vnitřního obvodu. Tento design je inspirován 
středověkými tvrzemi, ale samozřejmě, že jde o obytnou 
stavbu, nikoliv obrannou. Zajímavé je, že zámek se nachá-
zí v oblasti, která je dost bažinatá a tak bylo podloží pod 
velkým objektem zpevněno dubovými kůly zaraženými až 
do hloubky 12 metrů. Hodně z tohoto architektonického 
skvostu mají na svědomí opět stejní králové, jako u zámku 
Blois. Ludvík XII. a jeho syn František I. Zámek měl sloužit 
jako královské sídlo. Jak jinak. Lepší mít víc domů, poho-
dlněji se tak cestuje za vladařskými povinnostmi. Nebo 
to byla jen rozmařilost a plýtvání financemi? Tento názor 
zastávali zejména obyčejní lidé. Kdo ví. Nakonec v zámku 
nesídlil ani otec ani syn. Alespoň že se překrásná stavba 
dochovala jejich potomkům a my dnes můžeme obdivovat 
umění jeho stavitelů.  
Chenonceau byl zase vystavěn na místě bývalého mlýna, 
tedy přímo na Loiře. Později byla stavba spojena s druhým 
břehem řeky mostem, na němž je dvoupatrová galerie. 
S oblibou se tu scházela aristokracie, a to i pozdějších 
časech. Hned po Versailles je to druhý nejnavštěvovanější 
zámek ve Francii. 
Ono slavné Versailles, dnes jedna z nejvýznamnějších 
barokních památek na světě, byl na počátku 17. století jen 
obyčejným loveckým zámečkem na kopci nad stejnojmen-
nou vesničkou. Král Ludvík XVIII do zdejšího bažinatého 
a lesnatého kraje, plného zvěře jezdíval na lov. Zámek kou-
pil v roce 1631 a začal zde budovat královské sídlo. Po jeho 
smrti v tomto díle pokračoval i jeho syn „Král Slunce“. Ten 
pověřil architekta Le Vau, aby rozšířil zámek a projekt oká-
zalých zahrad dostal na starost Le Nôtre. V roce 1678 pově-
řil Ludvík XIV architekta Julese Hardouin-Mansarda dalším 
rozšířením stavby. Tento slavný muž tu pracoval dalších 30 
let až do své smrti. V té době vznikl zámek Velký Trianon. 
Ano, z toho vidíme, že ke komplexu bude patřit i Malý Tria-
non. Versailles připomíná spíš městečko pro aristokraty, než 
jeden zámek. Najdete tu i Operu. A všude kam vkročíte, 
jsou úžasné sochy, malby prozrazující, kolik úsilí a umu si 
takový projekt vyžádal. Mistr Le Brun byl pověřen vedením 
malířů, sochařů, tapetářů, kovotepců a dalších umělců, kte-
ří tu pracovali více než 50 let. Pár čísel vám upřesní před-
stavu o Versailles: rok 1865: je zde zřízena nová nemocnice, 
aby pokryla vysokou úrazovost na stavbě, kde pracuje 
36000 dělníků a 6000 koní. Dvůr čítá na 20000 osob, z toho 
je 9000 vojáků a 5000 sloužících. Zbytek jsou hosté, žijící na 
královský účet. Velikost tohoto dvora dodávala králi lesku, 
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ale výdaje byly astronomické. Nádherné zahrady s terasa-
mi obklopující přepychový zámek mají rozlohu kolem 100 
ha a nejen to vypovídá, že šlechtický životní styl se čím dál 
víc zabýval sportem, lovem, slavnostmi, uměním, hudbou. 
Uměli bojovat s nudou prostředky vskutku pompézními, to 
se musí nechat, ale ekonomická situace země se postupně 
zhoršovala. K revoluci už tehdy nebylo daleko. V Paříži 
to vřelo a venkov měl následovat během vlády několika 
dalších králů. Věc dojde tak daleko, že král bude povstalci 
vyhnán z Versailles zpět do Paříže, pád Bastily a poprava 
monarchy bude následovat. Hýřit a hodovat na účet druhé-
ho se dá jen dočasně a dluh musí být jednou splacen. Králo-
vé Francie dali světu nádhernou barokní stavbu. Na mra-
morové podlaze se však válely výkaly a splašky tekly kolem 
překrásných soch a po mramorových schodištích. 
Neuschwanstein je naší odbočkou do Bavorska. Vystavěl 
ho Ludvík II. Bavorský. Zámek je architektonickou oblud-
ností, mísící v sobě snad všechny styly. Trůnní sál je inspi-
rován slavným chrámem Hadgia Sofia. Na trůn už peněz 

nezbylo. Nákladná stavba během z let 1869 – 1887 doslova 
vysála přilehlé kraje. A přitom majitel byl takový lidumil! 
Na zámku, který inspiroval i Walta Disneyho, totiž vystavěl 
operu pro Richarda Wagnera a stal se jeho mecenášem. 
O lid a hospodářství se však staral pramálo. Bůh ví proč ho 
jednoho dne, na pokyn bavorských ministrů zatkl soudní 
psychiatr. Monarcha byl odvezen na zámek Berg, kde o dva 
dny později za záhadných okolností zemřel.  

Hrad versus zámek
Počátek éry zámků byl projevem změn technických, eko-
nomických, sociálních. Začalo se tím pádem bydlet jinak. 
Například hygiena začala velmi pozvolna nabývat na 
důležitosti a díky tomu se měnilo uspořádání místností, 
jejich rozměry i struktura, ale žádný spěch. Ještě musí přijít 
horší věci, aby se to začalo řešit opravdu. Dejme tomu na 
Pernštejně, který stojí na vysoké skále, lze asi těžko před-
pokládat, že do skály někdo bude vrtat odpadní potrubí 
nebozízkem. Záchody se jednoduše umístily nad hradní 
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příkop a tak hrad „voněl“ široko daleko. Nejinak tomu 
bylo i ve městech, jenže tam splašky padaly rovnou do ulic, 
kde chodili lidé a ne do hradního příkopu. Ve středověku 
byla sice města a významnější sídla vybavená systémem 
potrubí, který přiváděl do kašen vodu různé kvality, ovšem 
problémem byl chybějící odvod odpadních vod a likvidace 
komunálního odpadu. To byly hlavní příčiny nakažlivých 
nemocí. Kanalizace tedy v době zámků postupně dostává 
prostor, dá-li se to říci o rigolech v dlážděných ulicích. Na 
zámku i ve městě byla starost o odpad práce pro lidi tak 
na úrovni katova pomocníka. Všechno se odnášelo a čistilo 
ručně. Když ve 20. letech 15. století poprvé hromadně vyčis-
tili Pražské ulice, tak vězte, že to bylo spojeno také s úče-
lem shromáždění munice a nikoliv čistě hygienické osvěty, 
neboť splašky z Pražských náměstí shromážděné v soudcích 
putovaly ke Karlštejnu, který byl v té době obléhán. Vskut-
ku bakteriologické zbraně. To samé se týká zdokonalení 
rozvodu pitné vody. Ten byl sice už poměrně kvalitní, co se 
týkalo dopravy, ale kvalita zdrojů se stále značně lišila.

 Vařilo se také jinak. Obecně rostlo bohatství ve světě, 
zdokonalovalo se umění války, ale především diplomacie. 
Zámky tedy měly plnit také tuto funkci. Diplomacie za po-
moci lesku, hojnosti, umění a kultury zaznamenala význam-
ný posun kupředu.  Začalo se konat více recepcí, slavností 
a stoupla jejich úroveň z hlediska množství hostů, kvality 
jídel, jejich přípravy – zkrátka honosnosti a jakosti. Dejme 
tomu kuchyně na středověkém hradě Pernštejně nebyla tak 
luxusně vybavená a veliká, jako třeba na zámcích Frýdlantu 
nebo Sychrově. Vařilo se v ní jen pro pána hradu a jeho ro-
dinu (drobná večerní sešlost 21 potomků), pár komorných, 
kuchařku, nejbližší stráž a nezbytnou obsluhu. Občas bylo 
třeba pohostit vzácnou návštěvu, ale tím to končilo. Zbytek 
„krys“ na hradě ať se o sebe postará. Tyhle časy, ale minuly.

Světélkující paroží na zámku
Elektrické světlo, jaká je to dnes samozřejmost, ale před-
stavte si, že jste sluha, co má na starosti všechny lustry na 
hradě. Stáhnout lustr hezky dolů se stropu a doplnit pet-
rolej. A to už bylo technicky slušně provedeno – mít lustr 
s petrolejkami, zavěšený na kladce na půdě nad místností. 
Ještě předtím to byly svíce a louče. A osvětlená chodba? 
Ani nápad, hezky popadněte do ruky louči. 
Zámek Hluboká nad Vltavou byl elektrifikován v roce 1909, 
tedy nedávno tomu bylo 100 let a můžete si na zámek 
zajet v zimě, kdy se prohlídka věnuje speciálně elektrifi-
kaci formou interaktivního divadla. I v jiných technických 
aspektech je Hluboká na předním místě mezi českými 
zámky. Bylo zde instalováno jedno z prvních horkovzduš-
ných topení. Podstatné ale je, že se šlechtické domy měnily 
z chladných pevností určených k obraně na ryze obytné, 
reprezentativní, luxusně zařízené objekty s technicky složi-
tějšími prvky.
V 15. století, začínají se vedle kamene stále více použí-
vat cihly, budovy jsou omítnuté a zdobené štukem nebo 
obkladem z mramoru. Plochá omítka ozdobená malbou 
takzvané sgrafiti je známé kupříkladu ze zámku Frýdlant.  
Stavitelství přestalo být doménou církve, iniciativy se 
chopila šlechta a bohatší měšťané. V renesančním období 
se také objevují vnější sloupořadí, kupole, valené klenby, 
schodiště se stává něčím svébytným, samostatným. Okna 
a dveře měly jednoduchý funkční tvar obdélníků. U nás 
je renesanční architektura krásně doložená například na 
Lobkovickém (dnes Swarczenbergském) paláci, který je 
součástí Pražského hradu. Pardubická tvrz byla přestavěna 
na zámek, Litoměřický zámek, Nelahozeves, Letohrádek 
královny Anny je také renesančního stylu. Důraz na bydlení 
a pohodlí se projevují i ve vnitřní výzdobě zámků. Dřevěné 
obklady, malované stropy, tapety činí místnosti příjemnější-
mi a také lépe udržují teplo. Krby jsou nahrazovány kamny, 
která jsou v některých místnostech spojena do společného 
systému. Všude jsou obrazy, sochy, drahý nábytek nesmírné 
umělecké hodnoty a mnoho luxusních předmětů počínaje 
loveckými zbraněmi a sbírkou vějířů konče.
S koncem 16. století, končila také v zemích českých éra 
hradů už definitivně. Trvala od 12. století. Jestliže přece 
jen zámek měl obranný systém, bylo to kvůli tomu, že šlo 
o přestavěný hrad. Postupně k nám pronikal životní styl 
rozvíjený ve Francii a dalších zemích západní Evropy. Doba 
barokní přála velkoleposti a zdobnosti. Krása se nechávala 
patřičně rozkvést v okázalém stylu architektury i života. 
V budovách z té doby je vidět touha po dosažení něčeho 
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božského a dokonalého. Jsou osazeny sochami, na nichž 
jsou zpracovávány detaily do té doby nerozvíjené - obliče-
je, záhyby plášťů. Symboly krásy jsou vyváženy prvky smrti 
a zhouby. Šlechta možná stavěla zámky, ale země české 
utrpěly třicetiletou válkou. Jedno vojsko přejelo směrem 
ku Praze, další zase směrem od ní. Armády doslova vyjídaly 
města i vesnice jako hejna kobylek. Vyrabované usedlosti 
a podupaná pole museli hospodáři opustit. Krajině vládl 
hlad a strach. Jako apokalypsa se Evropou v té době šířila 
černá smrt - morová nákaza a Turecké ležení bylo od Vídně 
coby kamenem dohodil. Nebylo to tedy poklidné období. 
Do českých zemí proudila cizí šlechta z Itálie, Španělska 
a dalších zemí. Dostávaly zde pozemky a tituly za to, že po-
mohli Habsburkům, do čehož se původní česká šlechta příliš 
nehrnula. Ať už měl zámek ve vlastnictví kdokoliv, podlé-
hal stále panovníkovi a měl povinnost spravovat pro něj 
svěřené panství. Stavěly se pily, pivovary, zakládaly lesnické 
spolky a hospodářství přidružená přímo k areálům zámků 
bývala rozsáhlá. Starostí měl tedy feudál dost, pokud to 
byl zodpovědný hospodář. Bydlení na zámku s sebou tedy 
přinášelo stále více práce a starostí o hospodářství, nemlu-
vě o souvisejících politických záležitostech. Častokrát si ani 
ten, kdo zámek dal vystavět, svého sídla neužil a plody jeho 
práce ocenili až další generace.

Bydlení a život na zámku  
v novodobé historii
Kdo by si nechtěl žít jako král? Bydlet na zámku je pro vět-
šinu představa, řekněme pohádková a romantická. To ale 
vůbec nevadí, všichni máme rádi pohádky, ne? Nebo jsme 
alespoň měli. Osud honosných sídel v této zemi se pohádce 
příliš nepodobá. Začátek 20. století v sobě nesl pachuť roz-
kládající se Rakouské monarchie, a zatímco pro obyčejný 
lid znamenal konec 1. světové války politicky nadějné časy, 
pro šlechtu se měly poměry začít postupně zhoršovat. Nově 
vzniklá republika nejprve zrušila šlechtické tituly. Nezůstalo 
jen u toho. O rok později proběhla majetková reforma, při 
níž byly některé pozemky šlechtě zabaveny a převedeny 
do vlastnictví státu, který je částečně rozprodal menším 
i větším zemědělcům. Na konci třicátých let 20. století přišel 
nacizmus a 2. světová válka mu kráčela v patách. O majetek 
přišlo, po obsazení Československa Hitlerovou armádou, 
hodně rodů, bohatších i těch chudších. Když skončila válka, 
na chvíli se zdálo, že se vše vrátí do starých kolejí, ale to už 
se blížila éra tvrdého stalinismu 50. let. Snad nikdo z těch, 
kdož chtěli nadále spravovat majetek rodu, pojicí je se slav-
nou minulostí předků a vlastí, nebyl v bezpečí. Chtě nechtě 
musela většina šlechtických rodin rodnou zemi a své drža-
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vy opustit. Schwarzenbergové, Colloredo- Mansfeldové, 
Wratislavové z Mitrovic, Lobkowiczové a mnozí další se pak 
po pádu komunismu soudili nebo dosud soudí o navrácení 
svého majetku. 
Jeden z nejznámějších zámeckých pánů u nás není nikdo 
jiný, než Karel Schwarzenberg. Šlechtic, politicky a spo-
lečensky významný člověk, spravuje rozsáhlý majetek po 
předcích. Tedy pokračování dynastie v moderní době. 
Pan Schwarzenberg bydlí v Praze nebo na zámku Dřeví-
či. Ve švýcarském Scheinfildu se nachází rodový zámek 
Schwarzenberg, kde předseda TOP 09, exministr, bývalý 
senátor a kandidát na prezidenta také tráví svůj čas. Jeho 

manželka Therese ale sídlí jinde – v rakouském Štýrsku na 
zámku Obermurau. Ten je také ve vlastnictví české větve 
rodu Schwarzenberků. Inu, hodí se mít více domů, když se 
s manželkou vážně nepohodnete. Ale více domů znamená 
také více starostí. Někdy se jedná o ekonomicky výnosné 
objekty, jindy zase o černé díry polykající čas a peníze. 
Tak například vídeňský Palác Schwarzenberg nechal Karel 
přestavět na luxusní hotel. Takhle velké hospodářství je 
finančně náročné na údržbu, ale vezme-li se to za správný 
konec, je zde obrovská možnost výdělku, to je samozřejmé. 
Je to tedy základní pravidlo – zámek musí pěkně vydělávat, 
jinak to dnes prostě nejde. O tom se důkladně přesvědčilo 
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mnoho nadšenců, kteří si své vysněné zámky koupili v po-
revoluční době. Ty však byly nebo ještě jsou v desolátním 
stavu. Takový Robert Kodym, frontman a zpěvák kapely 
Lucie si koupil v roce 2000 zámek Bečváry. Zámek má 26 
pokojů. Robert s rodinou obývá 3 + kk. Pak je tam zkušeb-
na, údržbářská dílna, nahrávací studio. V patře ještě nejsou 
opravené podlahy, ale i tak spolkla rekonstrukce barokního 
klenotu veškeré úspory, vydělané tvorbou hudby. Robert 
Kodym vytvořil hodnoty v hudbě a s jejich pomocí zachra-
ňuje hodnoty, vytvořené v 18. století architektem Josefem 
Wichrem (přestavoval Arcibiskupský palác na Hrandčanech) 
malíři Hagerem, Redlmayerem nebo sochařem Ignácem 
Platzerem. Stát mu v tom také pomáhá. A kdo měl zámek 
před ním? Generál Laudon, dámy a pánové. Dostal jej od 
Marie Terezie v podstatně lepším stavu, než v jakém ho po-
prvé spatřil Kodym, ale musel se kvůli němu vzdát meče od 
ruské carevny s pochvou vykládanou diamanty. Kodym říká, 
že se do zámku naprosto zamiloval, hned jak ho uviděl. 
Všichni ho měli za blázna. Všimněte si, že tento scénář je 
v porevolučním období typický. Karel Roden zase opravuje 
už několik let zámek Skrýšov v jižních Čechách. Velký herec 
dobyl Hollywood, ale zůstal skromným člověkem. Bydlí 
v domku vedle zámku a podle vlastních slov nemá potře-
bu bydlet na v něm, jen ho opravovat. Takže tady jde spíš 
o koníčka. Také farmaří, chová lovecké psy, králíky a drů-
bež. Svůj úmysl „zazvěřit“ zámek se statkem tedy rozhodně 
splnil. Zámek rekonstruuje postupně, jak mu jeho vlastní 
zdroje a dotace z programu pro záchranu architektonické-
ho dědictví ministerstva kultury, dovolí. 
Na zámku necháte své srdce. Dokladem tohoto tvrzení 
je kastelánka zámku Mníšek pod Brdy, Jana Digrinová. 
Vystudovala na České zemědělské univerzitě a na zámek se 
dostala díky manželovi. Ten vyhrál v roce 2001 konkurz na 
kastelána. Později v roce 2005 vyhrál volby v Praze a jeho 
manželka dostala možnost převzít tuto práci. O životě na 
zámku a práci kastelána si nedělejte iluze. V zimě zámek 
nespí, naopak, sice je menší návštěvnost, ale zato se grun-
tuje 20 pokojů plus přízemí, kde je veškeré zázemí sloužící 
kdysi nižší šlechtě. Úklid se musí dělat průběžně i v létě. 
V případě Mníšku pod Brdy, jednoho z nejnavštěvovaněj-

ších objektů ve Středočeském kraji, je na zámku pět stálých 
zaměstnanců a v létě se ještě přibírají brigádníci. I tak je tu 
na jednoho člověka spousta dřiny a je to hodně o organiza-
ci prací. Potřebujete údržbáře. Dřív nebo později. Jakmile 
je objekt zmodernizován, tak to sami jen těžko zvládnete, 
tohle není obyčejný úklid. Někdo musí zámek propagovat, 
to znamená starat se hlavně o web, profily na sociálních 
sítích a vymýšlení programu a komunikaci s vystupující-
mi uměleckými či jinými subjekty. Není to jen o běžných 
prohlídkách, ty jsou základ, začátek. Během hlavní sezóny 
se koná dost akcí. Kuře – pomozte dětem, Pašijové hry, šer-
mířská škola pro děti, Velikonoční veselice, v létě koncerty 
kapel, historické bitvy, zahradní piknik v prvorepublikovém 
stylu a to zdaleka není konečný výčet. Návštěvnost za sezó-
nu je přes 54 000 lidí a to mluvíme jen o zámku samotném. 
Příběhy velkých, slavných hradů a zámků jsou dobře známy. 
Ale další krásy – doposud skryté, ještě čekají na své objevi-
tele. Náhoda tomu chtěla, že mi můj dobrý přítel o jednom 
takovém skvostu pověděl. Neměl jsem do té doby ponětí, 
že blízko Čelákovic, mého rodného města, shlíží z vlídného 
kopečku na šumící bory Polabské nížiny, osamělý lovecký 
zámeček – kdysi místo klidu a oddechu nepochopeného 
šlechtice. Jednoho červnového rána jsem tedy nasedl na 
kolo a vydal jsem se na zámek Bon Repós. 

Bon Repos – zámek, který čeká na 
objevení
Hned na kopečku nad malou vískou mě uvítala kaplička 
a za ní dlouhá kaštanová alej, vedoucí k samotnému zám-
ku. Barokní brána se za mnou zavřela a trvalo ještě notnou 
chvíli, než jsem prošel rozlehlý park a spatřil dvě protáhlé 
budovy obklopující nádvoříčko s fontánou, nedaleko níž 
jsem zahlédl paní správcovou Evu Chlumovou. Ta mě vlídně 
uvítala a nad kávou jsme si povídali o pávech, graffiti 
i o poustevnictví. Seděli jsme v zahradě pod mohutným 
kaštanem a já poslouchal příběh jistého bubeníka, který to 
v armádě dotáhl až na generála. „Jeho syn, hrabě Špork 
svého schopného otce příliš nepoznal. Zemřel příliš brzy, 
ale zanechal mu po sobě velké jmění.“ Hrabě Špork, sídlil 
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na zámku Kuks. „Bon Repos si postavil v místě hojného 
výskytu ptactva kvůli lovu. Zámek tedy původně sloužil 
jako místo odpočinku.“ Jméno Bon Repos také v překladu 
znamená „Dobrý odpočinek“. Špork se významným způso-
bem zasloužil o podporu a rozvoj divadla a umění ve své 
době. Jeho výchova na francouzském dvoře mu otevřela 
tuto cestu. Byl jedním z mála, kteří uměním žili. Dostával se 
často do křížku s ostatní šlechtou. Jeho otec byl totiž prostý 
bubeník, který získal tituly neobyčejnou službou v armádě 
a tak na jeho syna ostatní koukali skrz prsty. Navíc on sám 
si nebral servítky při kritice poměrů a korupce. Takže není 
divu, že si pak vyléval zlost či zahořklost v krátkých verších, 
které maloval na zdi svého domu. Když už byla řeč o službě 
v armádě, další osudy tohoto místa jsou též spjaty s bajo-
nety. Či spíše s raketami. „Tento zámek měla ve vlastnictví 
armáda. Někdy v roce 1991 se rozhodla zámek prodat. 
Dlouhých jedenáct let se to nedařilo, až někdy v roce 2002 
koupil zámek jakýsi spekulant a následně ho prodal součas-
nému majiteli, panu Butlerovi. Na facebooku máme fotky 
z doby před zahájením rekonstrukce, před rokem 2005. 
Byla tu všude džungle. Všude spousta silnic a vzadu za zám-
kem budovy, které si tu postavili vojáci. Například u jezírka 
stály hangáry. Byla tu raketová základna.“ Lehce mě při 
tom pomyšlení zamrazilo v zádech a potom se dostavila 
očekávaná nechuť k vojenskému barbarismu armády Česko-
slovenské socialistické republiky. „Těch jedenáct let to tu 

tedy jen chátralo. Hlídači u brány byli jediní lidé, kteří tu 
byli, a vesměs všechny budovy byly neobyvatelné v době, 
kdy sem majitel přišel. Ten původně hledal chatu, ale když 
zjistil, že koupě malého zámku a jeho rekonstrukce není až 
tak strašlivě drahou záležitostí, tak zámek koupil. Samo-
zřejmě netušil, že náklady budou až tak strašně vysoké.“  
Nejprve měl v úmyslu zrenovovat pouze jednu z hlavních 
budov a džungli okolo ponechat. Pak mu to ale nedalo 
a pustil se i do boje s houštinami a do trhání změti asfal-
tových silnic. Postupně přišel na řadu bazén, jezírko, nový 
park a rekonstrukce druhé budovy, ve které jsou zamýšleny 
pokoje pro hosty, zahrádka se zeleninou a ovocem a skle-
ník. Původní odhady byly tedy lehce překonány. „Taky 
musíme vzít v úvahu náklady na provoz. Situaci ještě kom-
plikuje fakt, že jde o památkově chráněný objekt, a tak 
rekonstrukce probíhala pod pečlivým dohledem odborníků 
na památky, se kterými jsme všechny zásahy konzultovali.“ 
To je samozřejmě přínosné pro autenticitu objektu, ale 
časově je to dost náročné. Je to také další práce, kterou je 
potřeba nejen zvládnout, ale také jí začlenit do celkového 
organizačního plánu, vytvořit pak samotnou dokumentaci 
změn a následně vše efektivně prodiskutovat s příslušnými 
orgány. „Rekonstrukce hlavní budovy trvala tři roky. Vzadu 
vidíte ony vojenské budovy. Ty jsme nechali stát, protože 
armáda tu byla přece jen dlouho. Nedlouho po 2. světové 
válce tu tedy byla zřízena menší základna pro rudé rake-
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ty středního doletu, fungující až do časů revoluce. Hlavní 
základna byla v Milovicích a zde byla jen malá posádka. Na-
vzdory tomuto faktu, byl tento vojenský objekt soběstačný 
ve smyslu zásobení potravinami. Chovali zde dobytek a pěs-
tovali zeleninu.“ „Vždy výtečně – náš cíl“ jak praví jedno 
z odkrytých hesel na stěnách budov. „Vojáci se sem vůbec 
rádi vracívají na prohlídky. Například vzpomínají, kde byli 
vězněni, kde měli učebny a tak dále.“ Tedy nejen italští mi-
stři, nejen hrabě Špork samotný, poznamenali zdejší stěny. 
Špork- všemi považován za protivného podivína, si (stejně 
jako když byl vězněm v Daliborce) vyléval zlost a ukřivdě-
nost ve verších, jež jsou dnes pečlivě restaurovány. Tehdy si 
za svou literárně malířskou činnost málem vysloužil popra-
vu, když jakýsi dobrák pošeptal cosi do císařského ucha. Ov-
šem i Špork měl vlivné přátele a tak vyvázl životem. Sankce 
měly jinou formu. Musel nápisy zamalovat. Samozřejmě, 
že je pak později zase začal vytvářet. Otec českého grafiti, 
dalo by se říci.
Ale teď zase vážně. Kontrast loveckého zámečku sloužící 
k meditaci a raketové základny je vskutku brilantním důka-
zem toho, že ty nejoriginálnější příběhy píše sám život. Za 
den tu klidně ulovili až dva tisíce sýkorek. Hrabě se vůbec 
hodně podepsal na zdejším kraji. Například založil lesnický 
Řád Svatého Huberta. Hrabě zde měl dokonce postavenou 
i jakousi pyramidu a v ní prý byl mnich, který se měl za 
hraběte modlit. Tento mecenáš českého divadla byl často 
v ostrém sporu s ostatní aristokracií. Arcibiskup Příchovský, 
měl zámek po Šporkovi a postavil tu čínský pavilon, spojil 
původně dvě oddělené hlavní budovy v jeden velký dům 
a fresky, které zdobily venkovní zdi domu a i ty vevnitř 
zamaloval, neboť jeho oku příliš nelahodily. Ty dnes re-
konstruuje už třetím rokem akademický malíř Petr Kadlec 
a ten tvrdí, že fresky jsou dílem italských mistrů.“ Tohoto 
muže jsem spatřil venku na lavičce za budovou čínského 
pavilonu. Byl celý bílý. Od plátěných kalhot, přes tričko až 

po vlasy a jemně nažloutlý vous. Seděl, v klidu pokuřoval 
a pozoroval jezírko a park. Dotvářel tak dojem ospalého 
dopoledne. Ze zahrady k nám doléhaly skřeky pávů a líně 
se povalující pes o velikosti mopedu dohlížel na všechno 
to ptactvo od perliček, pávů až po kachny a možná něja-
ké to káně v lese kolem zámku. Foukal mírný větřík, bylo 
teplo a lehce pod mrakem. Nic nenasvědčovalo tomu, že 
by se něco stalo, kdyby zámek najednou zmizel z povrchu 
zemského. Opak je ale pravdou. Na zámku se nejvíce konají 
svatby, prohlídky, firemní školení i rekreační pobyty. Není 
ale běžně otevřen pro okamžitou návštěvu. Musíte se ob-
jednat. Majitel chce totiž podržet zásadu místa klidu, odpo-
činku a meditace. „Proto u nás platí: pokud tu chcete dělat 
akci, pronajměte si celý objekt a nikdo vás tu nebude rušit 
ve vašem bohulibém počínání.“ Bon Repos, to je především 
samota a odloučenost. Když jsem se zeptal paní správco-
vé, zda si někdy nepřipadá jako poustevník, odpověděla, 
že zde život bývá osamělý, pokud nemáte povinnosti, jež 
vás zavedou do města. „Je to tu zapomenuté. O zámku 
vědí hlavně místní lidé z nedaleké Lysé nad Labem, ale na 
druhou stranu přes silnici o nás pomalu nikdo neví, což je 
zvláštní. Nedávno jsme tu měli filmový štáb, natáčela se 
zde První republika. To je vždy příjemná změna. Dříve jsme 
pořádali hodně koncertů, ale dnes už držíme jen ty Vánoč-
ní. Taky jsme zde každý měsíc hrávali pohádky pro děti, 
ale bylo s tím strašně práce a podobně jako za koncerty, je 
návratnost investic nevalná.“ 
Bon Repos je nádherné místo s úžasnou atmosférou temné-
ho baroka. I za bílého parného dne jsem si dovedl předsta-
vit, jak strašidelně musí působit osamělé sochy v zahradě, 
držící lebky v záhybech plášťů, když padne noc a začnou 
houkat sovy. Fotky areálu v zimě mne uchvátily a jsem si 
jistý, že jsem zde nebyl naposled. Zbývají mi ještě tři roční 
období. 
A kolik jich zbývá vám?  
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Kde je výstava momentálně k vidění?
Ve Velké Lomnici v Tatrách. Jsem nadšená, že jsou mé fotky 
úplně poprvé vystavené na Slovensku. Výstava tam bude 
měsíc a pak se přesune do Prešova na východní Slovensko. 
Na jednu stranu mě moc těší zájem o mé fotky, na druhou 
pro mě každý jejich přesun spojený s balením a vybalo-
váním znamená velké starosti, protože rámy manipulací 
strašně trpí. Na vernisáž přijede i má rodina, chci ji pojmout 
jako velké setkání. Výstava je prodejní, ale tentokrát její 
výtěžek nebudu věnovat nějaké nadaci, ale přímo kon-
krétním lidem. Rodinám na východním Slovensku, které 
potřebují finanční pomoc. A tím nemyslím romské rodiny. 
Tak jsem rozhodila sítě od pana primátora až po kněze, 
ať mi doporučí konkrétní lidi. V Prešově výstavu ukončím, 
což mi přijde symbolické, že se dostala až do místa, odkud 
pocházím. Já jsem odsud odjela za prací do Prahy a teď se 
sem prostřednictvím svých fotek vrátím. Hezky to do sebe 
zapadlo. Všechny věci, které se mi dějí, do sebe postupně 
začínají zapadat jako puzzle. Vztahy, cíle, to, jak se člověk 
poznává. Nejdřív musí být chaos, aby mohl nastat řád. Říká 
se, že děti si nevybírají své rodiče, ale já si myslím, že je to 
opačně, že dětská duše si rodiče vybírá. A zkoumala jsem, 
proč jsem si já vybrala právě tuhle rodinu, proč si má duše 
vybrala mě. Už mám pocit, že vím. Říkám tomu, že duše si 
zvykla na své tělo. 

Máš pocit, že jsi byla dřív v jiném těle?
Nemůžu přesně říct, že věřím v reinkarnaci. Ale věřím 
v Boha. Pro mě je Bůh všechno kolem nás. Já, ty, my všich-
ni, atom, Vesmír. Církev se reinkarnaci vyhýbala, protože 
potřebovala v lidech budovat strach, že půjdou do pekla. 
Já ale v peklo nevěřím, protože peklo je jenom naše duše, 
naše vlastní noční můra. Já věřím v to, že láska absolutna 
je nekonečná a že nikdo nás nechce potrestat nějakým pek-
lem. Sami se potrestáme tím, že to negativní v nás a zlobu 
nevstřebáme. Hodně teď čtu knihy na tato témata a vybí-
rám si, čemu věřit a čemu ne. 

Co je tvá noční můra?
Strach, to je taky téma, kterému se věnuju. Strach, který 
máme v sobě každý nějak zakořeněný a který nám brání 
v rozvoji. Já jsem se vždycky hodně bála a bojím se pořád. 
Bolesti, utrpení, duševní samoty, ublížení a podobných věcí. 
Nedívám se na žádné katastrofické filmy nebo horory, pro-
tože pak ve mně ten strach bobtná. Učím se s ním ale pra-
covat a pomáhá mi víra. Víra, že všechno je tak, jak má být. 
Lidi přes bolest a tmu dokáží pochopit světlo a lásku, to je 
dualita světa. O tom byla má výstava Syndrom, o hledání 
harmonie mezi dvěma póly. O tom, že co se jeví negativní, 
může být úplně jiné a naopak. Společnost často škatulkuje 
lidi podle toho, jak vypadají. Hezká tvář s sebou nenese 
automaticky andělskou povahu, hezká tvář v sobě může 
schovávat ďábla a naopak, člověk ošklivý nebo znetvořený 
v sobě může skrývat hloubku dobra. Ale ďábel i anděl na 
sebe mohou brát jakoukoliv podobu. Všichni v sobě máme 
oba póly. 

Kdy se v tobě projevuje ta část ďábla?
Většinou to začíná, když se nudím. Čertík ve mně čeká na 
okamžik, kdy jsem jakoby prázdná.  Pak do mě vstoupí 
podobně jako počítačový vir. Ďábel vždycky čeká na chvíli, 
kdy je člověk nešťastný, opuštěný nebo sám, potichu se 
vkrade a tváří se jako největší kamarád. Proto se snažím 
o svou duši starat, své nitro vyplňovat různými aktivitami, 
být v harmonii, abych tomu čertíkovi nedala prostor.

Teď žiješ v harmonii?
Asi ano. Ale s určitostí budu vědět až na stará kolena, která 
etapa mého života byla nejkrásnější nebo nejšťastnější. 

Ta harmonie asi také souvisí s harmonickým 
vztahem. Jak jste se potkali s Mikolášem?
Na mé první výstavě nazvané Indigo. Mikoláše (Mikoláš 
Růžička – hudebník, malíř a člen dua Republic of Two – 
pozn.red.) přivedl kamarád Jiří Burian, který s ním hraje. Na 
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Krása     

andrea Kerestešová se narodila 21. 7. 
1984 ve slovenském městě Vranov nad 
Toplou. Vystudovala obor tvořivá dra-
matika na Trnavské univerzitě. Po stu-
diích se začala živit jako modelka.  

jejím prvním filmem byli Rafťáci. další role: 
Světla pasáže, Vyprávěj, dokonalý svět, 
Všiváci, momentálně ji můžeme vidět 
v  seriálu Cesty domů. V  divadle Palace 
hraje dvojroli v komedii Manželský poker. 
Žije v  Praze s  přítelem Mikolášem Růžič-
kou, který je člen dua Republic of Two. 
Má kocoura Kvika.
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první pohled mezi námi přeskočila jiskra, nic podobného 
jsem do té doby nezažila. Cítila jsem se, jakoby mě někdo 
vzal baseballovou pálkou po hlavě. V lásku na první pohled 
jsem nikdy nevěřila, ale náš vztah je přesně ona.

Neměla jsi někdy strach, že se s tebou muži 
chtějí seznamovat jen proto, že jsi známá tvář?
Jasně že je těžké tohle rozlišit. Proto jsem byla ráda, že nás 
seznámil někdo, koho znám, a Mikoláše jsem díky Jirkovi 
nebrala jako úplně cizího člověka. Protože já jsem hned 
s každým kamarádka a každému absolutně důvěřuju. Což 
není vždycky ideální.

Přehoupla se ti třicítka, to bývá jistý zlom. 
Vnímala jsi ji tak? 
Nejprve ano. Před pár lety jsem se bála, že ve třiceti už 
budu stará a bude po všem. Ale teď mám pocit, že všechno 
teprve začíná. Jak jsem říkala, duše si zvykla na tělo, pocho-
pila jsem, co chci, co ne, už nemám ten pocit, že potřebuju 
mít všechno rychle a hned, že i čekání na něco je hodně 
krásné. A já si to čekání užívám a nechci ho uspíšit. Najed-
nou jsem mnohem klidnější. Užívám si třeba i to, že spím 
a nemám pocit, že marním čas. Protože čím víc budu spát, 
tím víc budu žít.

Říkáš si někdy, jak se to stalo, že jsi se do-
stala z Hlinného až tak daleko, k práci, o které se 
ti – možná – ani nesnilo?
Nevím, všechno se to vyvinulo až neuvěřitelně přirozeně. 
Nešla jsem proti vůli rodičů, ale šla jsem si za svým. Mám 

štěstí, že rodiče mi nezakázali odejít do Prahy, zkoušet 
se prosadit jako herečka. Dali nám svobodu, akceptovali 
naše názory na budoucnost. Všichni tu máme nějakou svou 
cestu, své poslání, proč jdeme tímhle směrem a ne jiným. 
Nevím, jaké je moje poslání. Uvědomila jsem si to před pár 
lety, když se vysílalo Vyprávěj. Na začátku jsem si užívala 
focení, rozhovory, zájem, popularitu. Až mi došlo, že něko-
lik let říkám jedno a to samé. Přestalo mě to nejen napl-
ňovat, ale i bavit. Říkala jsem si – co je moje poslání? Říkat 
text, který mi napsal někdo druhý? Protože před kamerou 
nebo na divadle jsme vždycky v nějaké roli. A to je tedy 
mé poslání? Tak jsem se rozhodla, že přes rozhovory budu 
mluvit sama za sebe. O tom, co chci lidem říct. 

A co chceš lidem říkat?
Třeba to, že jsem úplně obyčejný člověk jako oni s podob-
nými starostmi. Že věřím v naději a těším se z každého 
nového rána a ze života vůbec. Chtěla bych lidem říct, že 
pokud mají nějaké starosti nebo smutek, ať vydrží, každé 
mraky jednou odejdou a zase vysvitne slunce. Že by na sebe 
měli být hodní, i když je to někdy těžké. Já taky nejsem sva-
tá, ale snažím se dělat dobré věci. V tom cítím své poslání. 
Předávat lidem něco z toho, co jsem se od života naučila. 
Nechci si hrát zbytečně na chytrou. Vadí mi, jak někteří 
lidé, kteří se stanou tak zvaně VIP osobnostmi díky tomu, 
že jsou vidět na televizní obrazovce, mají najednou pocit, 
že s popularitou získali i nekonečnou moudrost a mohou se 
ke všemu vyjadřovat. Takové lidi moc nemusím, ale neod-
suzuju je, i tací jsou potřeba a jejich chování je zase jejich 
cesta. Jsem ráda, že my s Mikolášem jsme jiní. Ale k tomu 
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jsem musela dospět. Já jsem možná v uvozovkách známá 
herečka, ale v podstatě jsem nic. My všichni jsme oproti 
Vesmíru nic. Proto nebudu mluvit do politiky, do finanč-
ního systému ani do medicíny. Jediné, o čem můžu mluvit 
a dávat nějaká moudra, je jenom má zkušenost. A předávat 
chci lásku a radost, i když to možná zní jako nějaké klišé. 

Měla jsi období, kdy jsi se považovala za 
hvězdu?
Ano, bylo to v době, kdy se točilo Vyprávěj. Najednou jsem 
byla všude, všichni se mnou chtěli mluvit a kamarádit se 
a já měla dojem, že jsem úžasná. Vydělávala jsem příjemné 
peníze, jezdila taxíky, všechny zvala, nakupovala spoustu 
věcí. Měla jsem pocit, že jsem někdo a že si všechno tohle 
můžu dovolit. Ale pak mi neuvěřitelným způsobem otevřel 
oči Roman Luknár, který se v hereckém světě pohybuje déle 
než já, a řekl mi pár jednoduchých a nesmírně moudrých 
věcí. Ukázal mi lidi, kteří na tom byli dřív podobně jako já. 
Uvědomila jsem si, že takhle nechci skončit. A pochopila 
jsem, že člověk nesmí uvěřit té iluzi, kterou o něm vytvářejí 
ostatní. Takže mé období hvězdnosti a marnivosti bylo na-
štěstí velmi krátké. Na druhou stranu já jsem nikdy nebyla 
skoupá, takže jsem tenkrát sice utrácela peníze, ale hlavně 
za druhé lidi. 

Máš teď zpětně pocit, že tě tenkrát lidi vyu-
žívali? Nebo že tě někteří využívají pořád? Když 
říkáš, že jsi hodně otevřená a srdečná? 
Mikoláš mi občas říká, že se nechám zneužívat, ale upřím-
ně – je mi to jedno. Pokud něco chci udělat, udělám to a je 

mi jedno, jestli mě někdo využil nebo využívá. To je jeho 
problém, ne můj. Jeho cesta, kterou si zvolil. A co nechci, 
neudělám. 

Jsi „východňárka“, bouřlivá krev, ale na-
venek působíš nesmírně klidně. Nemáš někdy 
chuť vyletět ze své kůže, zakřičet si, vybouřit se, 
udělat něco šokujícího?
U nás se říká „šialená východniarka“ (směje se Andrea). Jas-
ně že v sobě občas mívám přetlak a potřebuju se vybouřit, 
zablbnout si. Vlastně spíš často než občas. Říkám tomu „vy-
pustit Krakena“. Jen je někdy těžké najít si nějaký ventil. 
Mikoláš to má jednoduché, jde si zaběhat. Mě ale běhání 
nebaví a vlastně nijak moc nesportuju. Pomáhá mi potkat 
se se svou kamarádkou, která také pochází z východního 
Slovenska, můžeme na sebe hulákat a ani jedna z nás se 
neurazí. Paradoxně mi ale na vypuštění energie dost často 
pomáhá samota. Nejlépe se vybouřím v tichu. 

Co máš teď v nejbližší době před sebou?
Budu dál točit Cesty domů pro Primu, v Divadle Palace 
účinkuju v představení Manželský poker, kde mám dvojroli. 
Je to má první role v profesionálním divadle. Divadlo mě 
nikdy moc nelákalo, začala jsem se objevovat v reklamách, 
pak přišly role ve filmu, v seriálech. Mám vždycky trochu 
strach, když se pouštím do něčeho nového, nebo když se 
po nějaké pauze zase postavím před kameru nebo na je-
viště. I přes svou východňárskou povahu nejsem extrovert, 
a čím jsem starší, tím víc se vracím do svého dětského intro-
vertního světa. Ale beru to jako zkoušku, že musím zdolat 
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věci, které mi nejdou lehce. I když někdy si říkám, že už nic 
zdolávat nechci, že nechám věci tak, jak jsou. Upřímně – už 
bych si dala nejraději volno – třeba s mateřskou dovolenou.

Opravdu?
Já vím, matky, které tohle budou číst, se zasmějí mé nai-
vitě zatím bezdětné ženy. Ráda bych jednou měla rodinu, 
ale neplánuju, že teď zrovna chci mít dítě. Jeho dušička si 
musí říct sama, že ke mně chce. Ale už se vnitřně na ma-
teřství docela cítím. Vždycky jsem chtěla dojít k tomu, že 
nebudu mít dítě jen proto, že bych ho právě v ten daný čas 
mít měla, nebo proto, že se mě na mateřství ostatní pořád 
ptají. Chci ho mít proto, že já chci. Nebo že my s Mikolášem 
chceme. A asi už nastal ten správný čas, už si s jeho dušič-
kou, která zatím poletuje ve Vesmíru, povídám.  Možná mě 
taky trochu „nakazila“ kamarádka Kristýnka Janáčková, 
která má už sedmiměsíčního chlapečka Luise. Prožívala 
jsem s ní celé těhotenství, fotila jsem ji a pak i ji s malým. 
Byl to pro mě vlastně trochu šok, že kamarádka, s níž jsem 
chodila pařit, má najednou dítě. Ale ona je mi příkladem, 
že žena-matka nemusí být unavená, nevyspalá, zanedba-
ná.  Ona je krásnější než dřív. Chtěla bych k mateřství taky 
takhle přirozeně dojít. I když bych ještě chtěla stihnout jed-
nu cestovatelskou výpravu, ale nevím, jak to udělat, budu 
muset sehnat sponzory, protože výprava by stála strašně 
moc peněz. Samozřejmě bych během ní fotila a spojila bych 
ji s třetí výstavou.

Výpravu kam?
Chtěla bych se vypravit do Austrálie mezi původní obyva-

tele - Aborigince.  Bylo by nás pět lidí včetně člověka, který 
by nás k nim dovedl, abychom s nimi mohli nějaký čas žít. 
Lidi do výpravy už mám vybrané, je důležité, aby mezi nimi 
nebyl nikdo konfliktní. 

Mikoláš by byl jeden z těch pěti? 
Mikoláše bych nechala doma, na výpravách funguje pravi-
dlo, že do nich vztahy netaháme, skupinu by to roztříštilo. 

Když mluvíš o rodině, chceš mít jednou ta-
kovou rodinu, jakou máš kolem sebe?
Přesně. Chtěla bych mít dům, velký dvůr, hodně zvířat, dětí, 
kolem sebe plno lidí, tak jako to bylo u nás doma. Nás už je 
ale tak moc, že jeden druhého překřikuje a je to pořádný 
chaos.  Ale zároveň neuvěřitelná koncentrace lásky. Všichni 
na sebe hulákáme a dáváme si najevo, jak se máme rádi. 
Velká rodina je skvělá a neuvěřitelně mě nabíjí energií. 
Ve velké rodině se nestíháš nudit, nemáš důvod k splínům 
nebo depresím, protože lidi tě z nich vždycky dostanou, 
stejně jako z problémů. Jakmile ho má jeden, řeší ho všich-
ni, rodina ti dává pocítit, že nejsi sama. Ale to jsou věci, 
které nelze naplánovat. Takže jak bude, tak bude, a co 
nastane, to přijmu.

Udělala jsi někdy něco, za co se stydíš?
Nestydím se za nic, všechno mě nějak poučilo. Bez chyb 
a pádů bych leccos nepochopila. Kolikrát jsem nevědomky 
ublížila a musela se s tím vypořádat. Ale nestydím se za nic, 
navíc minulost už neexistuje, zajímá mě přítomnost. Nesty-
dím se, nelituju, jen přiznávám. 
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Asi nejste ten typ kadeřnice, která se  
zákaznice zeptá: „Tak jak to chcete?“
Pracuji velice individuálně, dnes již dokážu hledat a najít 
přesně ten styl pojetí vlasů a účesu, který vystihne mého 
klienta tak, že se cítí být sám sebou, je se sebou spokoje-
ný a rád se na sebe podívá do zrcadla. Naučím ho, jak se 
o vlasy starat, aby měl spokojený pocit každý den.  Když se 
potkám se ženou, která mi řekne, že se svými vlasy každé 
ráno svádí boj, vím, že jí mohu pomoct. Nejdříve si poví-
dáme o tom, co se jí na jejich vlasech nelíbí, proč jí dělají 
starosti. Nejčastěji je to špatnou péčí, střihem vlasů a často 
také nevhodně provedenou barvou. Jsem vděčná, že díky 
účinné vlasové péči mohu dostat vlasy do lepšího stavu už 
během první návštěvy. Individuálním střihem na míru se 
obvykle vyřeší problém největší. Vidět šťastnou klientku, 
která je překvapená, jak krásné vlasy může mít, mi za tu 
práci stojí.
 

Kdo vám vyhovuje víc – ten, kdo všechno 
nechá na vás, nebo kdo má jasnou představu?
Obojí nechávám stranou. Vždy tvořím spolu s klientem, ne 
pro sebe. Potřebuji znát jeho pocity, reakce na určité mé 
návrhy. Já střih vidím technicky, vím, co udělá s obličejem, 
ale potřebuji znát skryté dojmy, které má každý z nás. Pocit 
velkých uší či nosu, které vnímá jen on sám. A také potře-

buji znát i jeho špatné zkušenosti. Rozdíl je v tom, že někdy 
kadeřníci tvoří více z minulosti, ze svých zkušeností, z toho, 
co se líbí jim. Při své práci se snažím tvořit otevřeně, vidět 
věci jinak. Pochopit osobnost, se kterou pracuji, navrhnout 
účes tak, aby se s ním dobře žilo. Vědomě se bráním být 
příliš vázaná minulou zkušeností. Preciznost ano, rutina 
nikdy.

Vybudovala jste úspěšnou značku, co vše je 
skryto za takovým úspěchem?
Je to jako ve sportu, pokud se chcete udržet na špičce, den-
ně tvrdě pracujete na své formě, spolupracujete s těmi, od 
kterých se můžete něco naučit, cestujete za příležitostmi, 
komunikujete s médii, hledáte sponzory na výjimečné pro-
jekty a vzdáte se volného času a ostatních koníčků. To jsou 
věci, které nejsou vidět, ale myslím, že stojí za úspěchem, ať 
pracujete v jakémkoliv oboru.
Značka Jana Burdová je dnes synonymem zdravých vlasů 
a kvalitní péče o ně. Dobrého servisu a opravdu individuál-
ního přístupu.

Jezdí za Vašimi službami lidé i ze zahraničí?
Ano, nejčastěji Češi, žijící po Evropě. Ono to není zas tak 
náročné, jak to vypadá, frekvence návštěv při kvalitní péči 
není nijak častá. Opravdu dobrý střih a péče vydrží mému 

jaNa 
BURdOVá: 
Má tvorba nepodléhá trendům,  

naopak, vždy vytvářím jedinečný styl

již několik lEt Patří MEzi nEjVýraznější uznáVané kadEřnické osobnosti čEské rEPublikY. 
jE trojnásobnou držitElkou titulu kadEřník roku, uděloVaného V ráMci nEjPrEstižněj-
ší nEzáVislé kadEřnické soutěžE czEch & sloVak hairdrEssinG awards. trVala na toM, 
žE sVojE kadEřnické studio budE ProVozoVat V tEPlicích, nikoliV V PrazE, jak sE od ní 
očEkáValo. usPěla. kadEřnické Práci sE VěnujE již VícE nEž dVacEt lEt. o sVé zkušEnos-
ti a noVé PoznatkY sE jako art dEsiGnErka ProfEsionální VlasoVé kosMEtikY rEdkEn 
ráda dělí s MladýMi kadEřníkY a PoMáhá jiM tak V jEjich ProfEsníM růstu. základ jEjí 
PrácE jE sPoluPrácE s kliEntY, ktEří hlEdají skutEčně účinnou PoMoc V Péči o VlasY.
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klientovi tři měsíce. A na dobarvení odrostů mu vždy najdu 
někoho šikovného v jeho městě :). Mým klientům prostě 
stojí za to cestovat za našimi službami i stovky kilometrů.

Jaký je rozdíl mezi kadeřnickými službami 
dříve a v současné době?
Velký. Dříve stačilo být kadeřníkem a umět slušně stříhat. 
K tomu ještě úsměv pro zákazníka a bylo to.
Požadavky a očekávání klientů se za posledních dvacet let 
radikálně proměnily. Na vzhled člověka a zejména žen se 
dnes klade velký důraz a mít svůj styl je v dnešní společnos-
ti více než výhodou.
Naštěstí konečně i v Čechách vznikají salony a kadeřnická 
studia, která poskytují kvalitní servis. Umí využít pokroku, 
který nabízí profesionální kosmetiky – špičkové materiály 
které pomohou vyřešit téměř jakýkoliv vlasový problém. 
Klient očekává, že se o něj postará odborník, který své 
práci maximálně rozumí. Kadeřník, který se od školy dále 
nevzdělává, prostě patří minulosti.

Co vás inspirovalo při vytváření 
kolekce účesů INDIVIDUALITY předsta-

vené mimo jiné i v rámci slavnostního 
galavečera vyhlášení výsledků Czech 
& Slovak Hairdressing Awards 2013?
Inspirací mi byl přirozený vývoj ženské ener-

gie a její promítnutí do reality. Vlasy jsou 
velkým nositelem informací a v mé kolekci 
je používám jako materiál k vyjádření vše-
ho, čeho jsou schopny. Prostě účesy s osob-
ností – INDIVIDUALITY, které se dělí do čtyř 
velice ženských stylů: MINIMAL – pro ženu 
milující čisté linie a nekomplikovanost. 
WOMAN - je smyslná, rafino-
vaná až extrémně ženská.  
STREET GLAM miluje módu 
a trendy, kluby a velkoměs-
ta.  ETHNIC – je žena, kte-
rá vnímá přírodu a tak 
trochu jiné světy. 

Jaké jsou nové 
trendy v péči  
o vlasy?
Vzhledem k nástupu 
podzimu a brzkému 

příchodu zimy se velkým problémem 
stává padání vlasů. Podzim, stejně jako 
jaro, je ideálním obdobím pro prevenci 
a ošetření pokožky hlavy. Shodou okol-
ností před pár dny do nabídky produktů 
profesionální vlasové kosmetiky RED-
KEN přibyly nové řady produktů k ře-
šení právě této problematiky -  Cerafill 
DEFY jako prevence slábnutí jemných 
vlasů, Cerafill RETALIATE pro vlasy v sta-
diu padání vlasů a doplňující řada Cera-
fill MAXIMIZE.  Například nový šampon 
a kúra Stemoxydine řady Retaliate 
dokážou pomoci každému z nás, neboť 
znovu aktivují vlasové cibulky k růstu. 
Počet cibulek neboli folikul máme dán 

geneticky, ale věkem se tlumí jejich aktivita. Stemoxydine 
umí vrátit čas zpět a folikuly stimulovat k růstu. 

Jak tyto nové produkty Cerafill značky  
Redken fungují?
Technologie produktů pro normální až jemné řídnoucí 
vlasy Redken Cerafill DEFY je založena na obsahu ceramidů 
a zinku PCA, které posilují vlasy, a složce SP-94, která vyži-
vuje vlasovou pokožku. Jednoduše řečeno tyto nové tech-
nologie umí hluboce detoxikovat vlasovou pokožku, tím 
zamezí předčasnému vypadnutí vlasu a zároveň ji účinně 
vyživí vitamíny a patentovanými stimulanty přispějí k opě-
tovnému růstu zdravého vlasu. No řekněte – kdo z nás by 
nechtěl více vlasů?  

Existuje nějaké kadeřnické desatero?
Vzdělávat se, mít rád lidi i vlasy, umět naslouchat, trénovat 
ruce i hlavu, zvládat emoce své i klienta, pěstovat empatii 
a takt, neztratit nadhled a smysl pro humor. A milovat svou 
práci.

Kadeřnické a kosmetické studio 
Jana Burdová

U Nádraží 11, Teplice
recepce: +420 775 888 732
recepce@janaburdova.cz

www.janaburdova.cz
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Architektura

Rekonstrukce nebo chcete-li modernizace starých objektů 
je samostatnou kapitolou soudobé architektury. Určitě je 
sympatickým aspektem dnešních dnů, že se staré, často 
velmi zchátralé domy a areály mění v přívětivé prostředí 
pro moderní život. V souvislosti s tím se často setkáváme 
s pojmem loft – tedy otevřený prostor pro komerční i by-
tové využití. Podoba loftů se ovšem od doby jejich vzniku 
značně proměnila.

Proměna industriálních center
Loftové bydlení vzniklo jako přestavby nebo dostavby ne-
využívaných průmyslových objektů.  Továrny. Skladové haly 
a přístavní doky byly v minulosti zřizovány v blízkosti cen-
ter velkých měst. Protože přilehlá bytová výstavba později 
neumožňovala další rozšiřování továrny, výroba se časem 
přestěhovala za město a objekt zůstal opuštěn. Developer-
ské společnosti pak využily netradiční prostory na zajímavé 
adrese a představily trhu originální bydlení.
Romantičtější verze vzniku loftů líčí bohémský život herců, 
hudebníků, básníků, malířů a spisovatelů, kteří začali obý-
vat opuštěné tovární haly umístěné v blízkosti centra me-
tropole. Místo si oblíbili i proto, že platili minimální nebo 
žádný nájem a přesto zůstávali na dosah společenského 
dění. V budovách stojících ve špinavých čtvrtích, převážně 
postavených ze slitin železa a cihel, začali kreativní jedinci 
vytvářet svérázný typ bydlení, který se postupem času stal 
i osobitým životním stylem. V 60. letech minulého století 
tak vznikaly lofty často chaoticky, bez koncepce komplex-
ního využití starých nevyužívaných industriálních objektů. 
Tak tomu bylo nejen v amerických velkoměstech, ale také 

PřEkotnou VýstaVbu noVých doMů Pro 
bYdlEní Poněkud Přibrzdila krizE, Možná 
to alE bYlo i k něčEMu dobré. noVé Pro-
jEktY jE třEba PřiPraVoVat i rEalizoVat 
s MnohEM VětšíM rozMYslEM. VůbEc o bY-
dlEní začínáME Víc PřEMýšlEt. a dělíME sE 
na dVa táborY – jEdni touží Po VšEM  
noVéM, druzí dáVají PřEdnost bYdlEní 
V doMEch, ktEré něco PaMatují.
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třeba v Londýně a v Paříži. Bydlení v loftech si většina lidí 
spojovala s bohémským životním stylem, s undergroundem 
či avantgardou.
Postupem času se ale loft proměnil v luxusní a originální 
bydlení v žádaných čtvrtích světových metropolí. Bydlení 
v loftech si časem oblíbily další skupiny lidí, napřed výstřed-
ní milionáři a podnikatelé, posléze ale i singles, bezdětné 
páry, a nakonec i rodiny s dětmi. To samozřejmě znamena-
lo, že byty v loftech musely doznat jistou proměnu, protože 
současná klientela má jiné požadavky na užívání bytu, než 
měli výstřední povětšinou osaměle žijící obyvatelé loftů 
konce minulého století.

ŽIVOT V dOMECh 
S PaMěTí



Ice Podzim 2014 | 55

Krása     

Jsou to ještě lofty?
Pojem loft znamená otevřený prostor – bez příček oddělu-
jících místnosti, bez stropů oddělujících podlaží. V takovém 
prostoru se pomocí schodišť a podest uprostřed přizna-
ných dřevěných či ocelových konstrukcí vytvářejí místa pro 
kuchyň, spaní, pracovnu atd. V původních loftech nebyla 
výjimkou dokonce ani vana – tedy koupelna – umístěná 
uprostřed obytného prostoru.
Takové loftové bydlení dnes stále vzniká, je ale spíše 
výjimkou pro skutečně poněkud výstřední a velice zámož-
nou klientelu. Převaha rekonstrukcí starých budov jde ale 

jakousi střední cestou. Otevřený prostor ano, nicméně 
někde v něm přece jen vytvořená oddělená místnost pro 
koupelnu a často i třeba pro dětskou ložnici. Protože indu-
striální objekty jsou rekonstruovány na komerční prostory 
v přízemích a bydlení nad nimi jako celek, mohou architek-
ti pečlivě zvažovat požadavky klientely, pro niž takové by-
dlení tvoří. A to zdaleka nejsou jen singles, takže je nutno 
uvažovat o vytvoření zátiší pro soukromí jednoho každého 
obyvatele takového bytu.
Je tedy pak otázkou, zda tyto byty ještě nazývat lofty, když 
je v nich řada horizontálně i vertikálně oddělených míst-
ností. Přesto si ovšem zachovávají prvky, jako jsou jednodu-
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še řešená odlehčená schodiště, podesty a především snahu 
vnést do prostoru maximum světla. To mnohdy umožňují 
původní obrovská okna industriálních objektů. Tam, kde 
tomu tak není, se přidávají velká francouzská okna jako 
východy na nejrůznější terasy a lodžie, které jsou tak oblí-
beným prvkem moderního bydlení, případně střešní okna, 
prosklené stěny atd.
Lofty si dnes říkají i projekty, které vlastně s industriálními 
halami nemají nic společného. V Čechách existuje mnoho 
nešťastně zanedbaných a chátrajících starých statků se 
sýpkami a stodolami, zámečků, ale třeba i dávno nevyu-
žívaných školních budov. Zejména v okolí velkých měst se 
tyto objety proměňují v projektech schopných architektů 
spojených s developerskými firmami ve skutečně půvabná 
místa pro život. Často k nim totiž patří velkoryse rozlehlé 
pozemky, takže je možno bydlení usadit v zeleni, v kompo-
novaných zahradách či obnovených sadech. Takové bydlení 
rozhodně není určené pro nějaké výstřední podnikatele, 
ale především pro rodiny s dětmi, ale také pro starší lidi, 
toužící opustit rušné velkoměsto a žít v poklidu takového 
areálu. Výhodou je ve většině případů úzké napojení na 
vesnici nebo městečko s tradičně fungující infrastrukturou, 
takže odpadá onen nešťastný prvek satelitních sídlišť posta-
vených na zelené louce, kde široko daleko v okolí nic není.

Pražské lofty
Rekonstrukce průmyslových objektů ve velkoměstě nabízí 
bydlení na úrovni vysokého luxusu – a tomu samozřejmě 
odpovídají i ceny. Struktura pražského bydlení díky těmto 
projektům zvyšuje svůj nabízený standard. Mimořádně 
zdařilé jsou například lofty vytvořené v bývalé továrně nad 

Smíchovským nádražím. Architekt Michal Dvořák zvolil sku-
tečně velkorysou koncepci, nad čtyřmi podlažími určenými 
ke komerčnímu využití vzniklo patnáct ateliérů, některé 
z nich mají výšku stropu až 6, 5 metru a plochu od 140 do 
300 metrů čtverečních. Samozřejmě je možné v nich bydlet, 
poskytují veškerý komfort. Dokonale je vyřešené zateplení, 
klimatizace, vytápění, zastínění obrovských tabulí oken, od-
hlučnění – takže energetická náročnost je kupodivu příjem-
ně malá na to, jak velké prostory musíte zahřívat nebo vě-
trat. Tento problém sdílejí všechny lofty, moderní projekty 
– například rekonstruované prostory ve starých budovách 
bývalého Holešovického pivovaru nebo nově postavené 
loftové budovy revitalizující v duchu starých dobrých časů 
prostor po bývalém pivovaru v Libni – na to od základu 
pamatují. Řada jednotek je zde tedy charakterizována jako 
nízkoenergetická.
Kouzlo loftů v rekonstruovaných objektech je v přiznání 
původních prvků stavby. Právě z nich na vás dýchne minu-
lost, získáte pocit bydlení v domě, který něco pamatuje, 
a přesto zde stále stojí a o svou historii se s vámi beze slov 
každodenně dělí. To by ovšem pro luxus nestačilo. K tomu 
je třeba přidat špičkové materiály na podlahách, schodiš-
tích, v sanitárním vybavení. Historizující mozaiky z dlažeb, 
dubového či exotického teakového dřeva korespondují 
s minulostí objektu, zatímco moderní luxus v koupelnách 
či kuchyních podtrhuje to, že se nacházíme v objektech 
industriálních – a průmysl interiérového designu se vyvinul 
do podoby, kterou je možno právě v takových prostorách 
využít a jeho krásu vyzdvihnout. Loftové bydlení je proto 
právem dražší a úměrně tomu luxusnější.Přináší komfort, 
který jinde nenajdete.
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Půdní prostory
Specifický charakter mají loftové byty vytvořené ze starých 
městských půd. I tady je často možno vytvořit dvě podlaží, 
resp. otevřený prostor s podestami na spaní či na pracovnu. 
Pryč je doba, kdy se půdy rekonstruovaly svépomocí za pár 
korun. Dnes je vyhledávají ateliéry specializující se na vytvá-
ření luxusních bytů uprostřed města. Pražské činžovní domy 
z počátku minulého století nabízejí skutečně skvostné mož-
nosti rekonstrukcí půd. Přiznané trámy, penetrované zdivo, 
často alespoň části zachovaných starých dlažeb v bývalých 
prádelnách a sušárnách, to vše je pro milovníka takového 
bydlení možno opravit do funkční a vysoce dekorativní 
podoby. Spíše než o loftech pak s trochou nostalgie hezky 
česky mluvíme o půdních bytech či půdních nástavbách. 
Jejich zdobným prvkem jsou i okna – mnohdy kulatá či troj-
úhelníková. Pro dostatek osvětlení je ovšem potřeba vnést 
sem světlo přístavbou arkýře (kde je to možné a památkáři 
to dovolí) nebo alespoň střešními okny. Zateplení podkroví 
a dnes standardně používané podlahové topení pomůže ke 
snížení energetické náročnosti tohoto typu bydlení. A po-
kud máte štěstí a v domě existuje výtah nebo je možno ho 
dobudovat, nebudou vás trápit ani početné schody vzhůru 
do posledního patra.

Bydlení za městem
Zmínili jsme, že těch malých pivovarů, cukrovarů, továrni-
ček, ale velkostatků, zámečků je stále k dispozici dostatek 
dokonce i v nejbližším okolí velkých měst. Na jejich vyhle-
dávání a rekonstrukce pro kouzelné bydlení se zaměřil 
například italský architekt Alberto di Stefano, který svou 

působnost přenesl do Čech již v 90. letech minulého století. 
Kouzlo české krajiny a historických objektů totiž učaro-
valo i zahraničním architektům, kteří zde nacházejí právě 
možnost uplatnění kreativity při řešení rekonstrukcí a vy-
tvoření areálů nabízejících veškerý moderní komfort pro 
život mladých rodin i starších lidí, hledajících klid a zeleň 
za městem. Společnost Alberta di Stefana rekonstruovala 
již několik areálů a nutno říct, že jde vždy znovu o projekt 
originální, žádné kopírování podle nějaké šablony. Ono 
také není možné vytvořit stejnou koncepci pro rekonstrukci 
Lochkovského cukrovaru jako pro bývalý statek v Dobříči či 
bývalý pivovar u rozlehlého rybníka ve Škvorci. Realizace 
těchto projektů jsou okouzlující nejen pro vznik atypických 
bytů uvnitř opravených a dostavěných objektů, ale také 
pro celkové zasazení do okolní krajiny v blízkosti stávajících 
vesnic a městeček. Názvy projektů ostatně hovoří samy za 
sebe – Zahrada růží, U zámeckého rybníka nebo Třešňový 
sad. Nabízené byty vycházejí z možností starých budov, tak-
že kde je to možné zachovávají například opravené staré 
dlažby, trámy, zdivo a tvary oken. Byty jsou v moderním 
duchu vytvářené jako otevřené prostory. V Zahradě růží 
například jediným předělem velké místnosti je vestavěný 
objekt koupelny a toalety, který odděluje denní část a lož-
nicový prostor. To samozřejmě nemusí vyhovovat každému, 
protože místnost spaní není odhlučněné od obytné části. 
Na druhou stranu můžete zvolit i byty se samostatnými 
ložnicemi nebo prostornou samostatnou ložnicí.
Podobných projektů rekonstrukcí vzniká v současné době 
po republice celá řada. Určitě je to dobře, protože by byla 
škoda bez rozmyslu zbourat budovy, jejichž historizující 
půvab je nenahraditelný.



text: josef d
arebný, foto: shutterstock.com



NakupováNí, 
sonda do velkoměst

„VYdEj sE za nákuPY taM, kdE ti kYnE lEPší cEna honzíku.“ „dobrá“ „a PoMáhEj  
slabšíM.“ „dobrá.“ „a silnějšíM ustuPuj.“ „dobrá.“ nEbo to bYl iVánEk? radši taM  
nEcháME honzíka. kaM sE tEdY VYdat na nákuP do zahraničí? PojďME si PoVědět  
o slaVných MEtroPolích, a kdE sE V nich dají sEhnat (nEjEn) Módní ProduktY.



60 | Ice Podzim 2014

Londýn
Jako první navštívíme toto rušné město s bohatou historií 
a atmosférou starého impéria. Dnes je Londýn jedno z nej-
více kosmopolitních měst a samozřejmě nabízí bezpočet 
obchodních domů, obchodních center, krámků, butiků, tr-
žišť, restaurací atd. Při nákupní horečce, se ale nezapomeň-
te dívat kolem sebe. Mnoho historických částí a památek 
města je totiž pár kroků od obchodů, nebo se s nimi téměř 
prolíná. Může se vám stát, že při vstupu do obchodu na vás 
dýchne kousek historie. Naleznete zde několik center, ulic, 
či oblastí nabízejících výrobky od předních i začínajících 
designérů. Nejznámějšími trhy jsou Bermondsey Market, 
Bricklane Market nebo Portobello Road Market, o kterém 
ještě bude řeč. Pokud chcete luxus módních domů s vě-
hlasnými značkami, vydejte se na Bond Street, která nese 
jméno významného podnikatele ze 17. století Sira Thoma-

se Bonda. Bond street je součástí čtvrti Myfair a ta je zase 
součástí Londýnského obchodního ducha už po více než 
200 let. Bond street je rozdělena na „New“ a „Old“ tedy 
stará a nová ulice. Slavnými jmény z přehlídkových mol se 
to tu jen hemží: Prada, Luis Vuiton, Versace, Channel, Ralph 
Lauren, Nicole Farhi, Armani. Anglickou módu reprezentují 
domy Mulberry a Barberry. Není to zrovna levné nakupo-
vání, ale co kousek, to unikát dbalý vrtochů a exkluzivity 
poslední vlny. Šperky v obchodních domech Asprey, Tiffani 
či Cartier jistě uchvátí i jen náhodného pozorovatele. Na 
Bond street se také nachází aukční síň s uměním Bonhams. 
Kousek dál narazíte na slavný obchodní dům Browns v ulici 
South Molton street. Byl jsem se v Londýně podívat a ani 
tuto ulici jsem nevynechal. Musím však říct, že nejsem mód-
ním nadšencem, ostatně jako nejspíš většina pánů a tak 
mojí pozornost upoutaly spíše antiky. Toužíte-li po hudbě 
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a umění, pak by se vaším cílem mohla stát čtvrť Camden 
Town, proslulá svými krámky s vinylovými deskami, komiksy 
a další uměleckou tvorbou. Celé to místo tak trochu „smr-
dí“ undergroundem, je tu spousta barů, hudebních klubů 
a není to daleko k vodě (Regent´s canal). Regent´s canal 
protéká stejnojmenným parkem a poblíž je zoologická za-
hrada. Taky je zde jedno z velkých tržišť s oblečením: Lock 
Market. Kdyby vám snad toto nevyhovovalo, tak další jsou 
Petticoat lane a Brixton Market. Sice trochu jinde (Východ-
ní Londýn a Jižní Londýn), ale pořád to ještě tam, kde se 
něco děje. Specialita Petticoat je obchod s koženým obleče-
ním. Covent Garden je místo známé nejen budovou opery 
se stejným názvem, ale také trhem s uměleckými předměty. 
Bývaly tu květinářské a zahradní trhy, které se ale přesu-
nuly a dnes je pod názvem New Covent Garden Market 
najdete v Nine Elms. Oxford street by měla být samozřej-

mým bodem na vaší trase, pokud jde o praktičtější nákup. 
Kromě klasických jmen jako Mark&Spencer, Selfridges, 
kde sortiment pokryje celou domácnost a ještě něco navíc, 
se to tu hemží módními značkami jako H&M, Top Man či 
Zara. Za pozornost stojí především menší krámky známých 
návrhářů. Podobné je to na další ulici Regent street, která 
křižuje Oxfordskou třídu. Beneton,  French Connection, 
je zde známý obchodní dům Liberty Store. Vyslovený ráj 
pro nákupní šílenství představuje část Westfield London. 
Obchodní domy jsou tady rozměrnější než v centru a spíše 
tu najdete více sortimentu na menší ploše. Jinak se však 
nejedná o příliš zajímavou oblast, spíše tu graduje to oby-
čejné všední nakupování. Když už je zmínka o všeobecném 
typickém nákupu, tak stojí za řeč i Bicester Village - nákup-
ní vesnička, vybudovaná na zelené louce a to co na ní láká, 
je opět velká koncentrace obchodů a slušné slevy na zboží. 
Mnohem atraktivnějším místem je Nothing Hill. Portobe-
llo Road Market je proslulý trh, který se zde koná každou 
sobotu a částečně i během týdne. Tržiště je prošpikované 
klenoty, šperky a starožitnostmi. Oblečení z druhé ruky je 
tu také k dostání. Nothing Hill by také mohlo být místečko, 
kde si odpočinete od obchodů v příjemné kavárně, obklo-
pené spíše menšími výkladními skříněmi se starožitnostmi, 
krámky nabízejícími módu od mladých designérů a přes 
ulici je oknem vidět staré knihkupectví. 

Paříž
Město módy a elegance. Tady se pojmy v módě rodily 
a rodí se tu dodnes. Paříž není tolik o konzumu jako Lon-
dýn. Pojem „Haute Couture“, tedy „vysoké krejčovství“ 
mluví sám za sebe. Kdo chce koupit nebo jen vidět nejkrás-
nější a jedinečné modely šatů na světě, nechť se vypraví do 
míst, která jsou známa jako zlatý trojúhelník. Ten se roz-
prostírá v 8. okrsku a je ohraničen třemi hlavními nákup-
ními ulicemi Paříže: Avenue des Champs- Elysées, Avenue 
Geroge V. a Avenue Montaigne. Chapms-Elysées je jedním 
z nejkrásnějších bulvárů Paříže a také jedno z míst s nejvyš-
šími cenami nemovitostí na světě. Najdeme tu domovy zna-
ček Beneton, Adidas, Nike, Zara Cartier, Toyota, The Dieney 
Store, Gap, Sephora. Také zde najdeme luxusní značky: Luis 
Vuitton, La Coste, Lancia, Hugo Boss, Guerlain, Sídla luxus-
ních značek jsou však především na Avenue Montaigne: 
Gucci, Prada, Luis Vuitton, Channel, Dior.
Z respektu začneme ve čtvrti Saint Germain vyznačující se 
směsicí luxusu i prêt-à-porter, u nejstaršího paláce módy: 
obchodní dům Le Bon Marché – to je počátek slavné 
historie. Opravdu perla mezi módními domy od budovy 
samotné až po nabízený sortiment a dekoraci. Například na 
konečném rozšíření budovy se podílel Gustav Eiffel. Po-
stava jednoho ze spoluzakladatelů – Aristid Boucicaut - se 
stala předlohou hlavního hrdiny pro Zolův román U štěstí 
dam.  Začalo to tak, že bratři Videau v roce 1838 založili na 
levém břehu Seiny (tedy jižně od Seiny) obchod se 4 oddě-
leními a 12 zaměstnanci, který nesl název Au Bon Marché. 
Nachází se v průsečíku ulic Rue de Sèvres, Rue de Babylon 
a Rue du Bac. Do firmy v roce 1848 vstoupili jako podílníci 
manželé Boucicautovi. Ti později získali většinové až abso-
lutní vlastnictví a obchodní dům rozšířili, přičemž dbali na 
zásady intenzivní reklamy a rozsáhlého sortimentu vysoké 
kvality. Šlo o první obchodní dům na světě. V roce 1855 ho 
napodobil obchod Grand Magasins de Louvre, následovaly 
Printemps (1865) či La Samaritaine (1869). Tyto obchody se 
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nacházejí na pravém břehu Seiny, takže dominatní pozice 
Le Bon Marché zůstala zachována. Současný majitel ob-
chodního domu od roku 1989 – skupina LVMH (Luis Vuitton 
Moët Hennesy) – jej přejmenovala na Le Bon Marché 
a učinila z něj místo překypující luxusem. Nejde jen o nabí-
zené produkty. Nádherná secesní schodiště, pozoruhodně 
ztvárněné eskalátory a umělecká díla tomuto tvrzení dávají 
jen za pravdu. Tento dům se tolik nezaměřuje na turisty, 
proto se zde dá nakupovat v poklidné atmosféře. Pro zpes-
tření doporučuji ochutnat vyhlášené lahůdky, naproti přes 
ulici v oddělení potravin s názvem La Grande Épicerie. To 
je království gurmánů. Je libo sandwich z lanýži či jahodo-
vé špagety? Nebo snad himalájské solné krystaly či prostě 
čerstvé pečivo? Najdete tu vše! Samozřejmě, že po této 

návštěvě se naše pozornost presune k výše zmiňovaným 
obchodním domům. 
Přesuneme se na proslulý Boulevard Haussmann, na pravý 
břeh Seiny kvůli univerzálnějšímu nákupu jak v dámském 
tak v pánském oddělení. Tato oblast ve tvaru čtverce je 
tvořená známými ulicemi Boulevard Haussman, Saint-
-Lazare, Avenu de l´Opera. Srdce estéta bude stále plesat, 
neboť samozřejmě nejdeme nakupovat do moderních 
prosklených budov, ale do secesních a jiných paláců v his-
torickém nákupním centru města s nádhernými sochami, 
velkými okny a girlandami. Jde o jednu z hojně vyhledáva-
ných atrakcí Paříže. Au Printemps je rušné místo, kde se to 
hemží luxusními značkami jako Channel, Prada, Dior a vice 
než 300 dalšími brandy a specialitou jsou zde boty. Největší 
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obchod prodávající boty v celé Paříži! Dopoledne obcho-
dem proudí davy lidí. Odpočinek a osvěžení tu najdete 
jdoucí ruku v ruce s komfortem a elegancí. V šestém patře 
nádherné budovy, tzv haussmanovském stylu 19. století je 
totiž kavárna s terasou, odkud je nádherný pohled na Pa-
říž. Nese název Café Flo a nad ní se klene velkolepá secesní 
kopule. Ta byla za druhé světové války demontována, aby 
byla ochráněna před zkázonosnými nálety německé Luft-
waffe. Díky tomu se můžeme její nádheře kořit i dnes. Celá 
stavba je dílem architekta Paula Sédillea a fasáda i kupole 
jsou od roku 1975 památkově chráněny. Celá budova byla 
od roku 1881 osvětlena pomocí plynových lamp. Ovšem již 
roku 1888 se přešlo na elektrické osvětlení. O tom se ob-
chodním domům například v Praze mohlo jen zdát. Jak pak 

by ne, žádné tu ještě nestály. Měli jsme například honosné 
plně elektrifikované Národní divadlo, ale první obchodní 
dům měl přijít mnohem později - v roce 1939 to byla Bílá 
Labuť. 
Obchodní značku  Printemps založil v roce 1865 Jules Jalu-
zot. Dnes se rozrostla do řetězce 21 obchodů, z toho 5 je 
v Paříži a okolí, 15 v ostatních oblastech Francie a 1 je v To-
kiu. V americkém Denveru byl jeden obchodní dům ote-
vřen, ale záhy ho zavřeli. Obchodní dům Galleries Lafayette 
je věčnou konkurencí. Oba obchody leží téměř vedle sebe 
a tak spolu neustále soupeří v nápaditosti výzdoby a exklu-
zivitě módních doplňků. Tento boj vyvrcholí o Vánocích, po 
kterých nastane období slev. Další přijde na přelomu června 
a července. 
Co se týče obchodního domu Galleries Lafayette, i ten má 
zajímavou historii. V roce 1893 se bratranci Alphonse Kahn 
a Théophile Badér rozhodli otevřít nový obchod se zamě-
řením na majetnější zákaznice. Vybrali si pro tento účel 
dobré místo: dům stojí nedaleko nádraží Saint - Lazare. Od 
počátku obchod prosperoval. Hlavní budova byla dokonče-
na v roce 1912 a je postavena ve stylu Art Noveau. Pětipat-
rová stavba je dnes rozdělena na tři patra sledující aktuální 
trendy v dámské módě, pánské oddělení a dětské v pátém. 
Jest opět korunována mohutnou kopulí, pohlíží svými vel-
kými okny na Paříž, a když se setmí, světlo ze zlatých lustrů 
vytváří atmosféru podobnou třeba právě našemu národ-
nímu divadlu. Jenže jste stále v domě módy. Tedy opravdu 
v „chrámu módy“. Psaly se tu dějiny. Poprvé se zde objevily 
cenovky na zboží a stejně jako v předchozích obchodních 
domech se zde od začátku pěstovalo umění přitáhnout 
a ohromit oko zákazníka. Výlohy fascinují kolemjdoucí 
jako magnet. Proč? Protože v případě velkých pařížských 
obchodních domů už jde o umění a nejen pouhou výstavku 
extravagantních či aktuálních limitovaných modelů, jako je 
tomu jinde. Výlohy mají téma, myšlenku, příběh. Pracují na 
nich přední výtvarníci a značky jako Channel, Dior a jiné, se 
starají o vysokou estetickou úroveň scény. Jde tu o filosofii 
spojenou s tím, co najdete uvnitř. Rockové panenky, Ala-
dinova dobrodružství, roboti ve stylu „Asimov“, vytvářejí 
vyšší dimenzi pro úvahy o (nejen) módním světě.
Čtvrť Marais na východě Paříže je symbolem avantgardy 
v designu a módě. Ulice Rue de Francs- Bourgeois, Rue de 
Temple a Rue de Rosiers jsou pěší zóny, v neděli uzavřené 
pro automobilovou dopravu. Najdete tu menší krámky 
návrhářů, butiky, Concept stores, kavárny, obchody s kos-
metikou, parfémy nebo oblečením ve stylu rocku.
Na severu Paříže se to zase hemží vintage obchody jako 
Chiffon& Basile, Zac & Sam pro muže, či Chazelle. South of 
Pillage („So-Pi“ ) je mladou rozvíjející se čtvrtí a na své si 
tu přijdou obdivovatelé šperků: Butik Madmoiselle Mon-
martre nabízí šperky i kabelky, Corpus Christi, Emannuel 
Zysman v ulici Rue Houdon nabízí jedinečné práce v oboru 
klenotnictví a šperků. To vše se nachází kolem takových 
světoznámých míst jako Sacré- Coeur či Monmartre.
Zeleninu, ovoce a zemědělské produkty nakupujte zásadně 
na trzích. Je to levnější a dostane čerstvé zboží. Kdo ne-
prodá, ten pak i rozdává zadarmo (tip pro výletníky dobro-
druhy „s prázdnou kapsou kolem světa“). Nezapomeňme 
na bleší trhy jako Marché aux puces de la Porte de Vanves 
či Marché aux puces de st. Ouen, což je největší bleší trh 
na světě (připravte se na pořádnou porci smlouvání). Oba 
probíhají každý víkend a pondělí v odpoledních hodinách. 
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New York
„Zdá se, že kultura je ve vzduchu jako součást počasí“. 
-Tom Wolfe
Město, které nikdy nespí. Gotham. Kolébka Jazzu, Hip-ho-
pu, abstraktního expresionismu, nebo Harlem Rennesaince. 
Slavných největších divadel na Broadway a Times Square, 
která mají kapacitu přes 500 míst je více než 40. Rocke-
feller centre. Madison Square Garden. V podstatě jakýkoliv 
pojem, na který v City of New York narazíte má přívlastek 
„nej“ od mrakodrapů až po finanční a mediální trh. Je 
toho ještě mnohem víc z kultury, o čem jsem se nezmínil, 
ale pro ilustraci to postačí. Proč to všechno říkám? Protože 
kultura s módou souvisí neoddělitelně. 
Kam za nákupy? Připravte svoje peněženky na maximální 

přetížení, protože v Gotham City se nachází jedna nej-
dražších tříd na světě. Ano, řeč je o páté Avenue nebo-li 
„5th Avenue“. Jsme v městské části Manhattan – symbolu 
bohatství – obklopeni bývalými i současnými rezidencemi 
miliardářů a pátá se vine městem od Jižního konce Central 
Parku až po severní konec Manhattanu jako jeho páteř. 
Představte si to takhle: Central park ve tvaru obdélníku je 
touto ulicí lemován po své delší straně směřující k severový-
chodu. Tato nákupní zóna se co do luxusu často porovnává 
s Oxford Street v Londýně či Chaps-Elysée v Paříži. Vévodí jí 
Dolce & Gabana, Luis Vuitton, Loro Piano a jejich Yachting 
kolekce, Adidas, Niketown, Reebook, Victoria´s secret, Swa-
rowski s nabídkou šperků originálně zakomponovaných 
ve všemožných doplňcích, Swatch-ráj hodinek, návštěvu 
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Lego Store si pečlivě promyslete a načasujte. Nikdo nemá 
zájem tahat z obchodu řvoucího potomka násilím, proto-
že vy už chcete do H & M nebo vaše mužská polovička do 
Apple Store – tam pořídíte výrobky někdy až o tisíc korun 
levněji, než u nás, ale to vás vzhledem k tomu, že naku-
pujete na nejdražší třídě světa, asi moc nezaujme. Když 
tuto vlajkovou základnu Apple otevřel, ihned začala trhat 
rekordy v návštěvnosti. Na iPhone se stály pětihodinové 
fronty! Obchod poznáte podle nepřehlédnutelného skle-
něného vstupu s velkým bílým nakousnutým jablkem. Musí 
být nepřehlédnutelný, protože se celý nachází v podzemí 
mrakodrapu GM. Dál na vás ještě číhají: Valentino, Zara, 
Versace, Rolex, Oakley, Quiksilver, ale především jsou to 
dva slavné obchodní domy Barney´s a Bloomingsdale, co 

stojí za návštěvu. Tam seženete prakticky všechno, nač si 
jen vzpomenete. Bloomingsdale vás okouzlí už zdálky svou 
krásnou fasádou Art – Deco. Pokud chcete po tom mara-
tonu trochu odpočinku a nevadí vám vydat větší sumu za 
kulinářský zážitek, můžete se na večer na tuto třídu vrátit 
a navštívit jednu z jejich vyhlášených restaurací či barů: 
ve stínu Empire State Building na vás čeká Bar Breton či 
restaurace Amy Ruth´s je oblíbená mezi Harlemskými ce-
lebritami. Hned o blok vedle je rovnoběžná ulice Madison 
Avenue, která je nacpaná obchodními domy – Barney´s, 
obchody s limitovanými kolekcemi od předních návrhářů, 
luxusními restauracemi jako Peacok Alley, Roosevelt Grill, 
525 LEX Restaurant & Lounge, S dynasty, Leonas a dalšími. 
Značkových obchodů je tu k dispozici dost a dost, i když se 
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nejedná o levné nakupování: ryze americký návrhář (v Ev-
ropě vás přijde nákup dráž) Calvin & Klein, DKNY -  jeden 
z čerstvých dosud nevyvanulých symbolů New York fashion, 
pak jsou tu Giorgio Armani, La Perla, Ralph Lauren, Ann 
Taylor, Prada, Crate & Barrel s veškerým vybavením pro 
domácnost a interiér bytu, GIanni Versace Boutique a výčet 
by mohl pokračovat ještě dále. Je to radost pohledět kolem 
sebe. Opravdová nákupní mánie. 
Jmenovali jsme už dva slavné obchodní domy. Přidejme 
k nim ještě elegantní Saks na Páté Avenue vedle katedrály 
svatého Patrika, známý svou vánoční výzdobou - vločkami 
světélkujícími do rytmu koled. Kdo má rád, když ho pro-
davači hýčkají, ten se tu bude cítit jako doma – založeno 
1902. Lord and Taylor je jeden z nejstarších obchodních 
domů v metropoli, a pokud chcete spodní prádlo, tak 
zamiřte tam – je to jižněji na Páté. Bergdorf Goodman 
přitahuje svými high- end laděnými výlohami a produkty 

nesoucími se v tomto duchu. Zejména boty se tu vyplatí 
omrknout. 
Macy´s najdete na více místech, ale nejznámější má adresu: 
Broadway, Herald Square. Oficiálně „The R. H. Macy adn 
Company Store“ je největším obchodním domem na světě. 
Velikost sortimentu je ohromující a navíc se ještě může-
te projet po jedněch z posledních dřevěných eskalátorů. 
Nechoďte sem, pokud chcete vyloženě nakupovat speciál-
ně oblečení. Je tu spíš univerzálnější sortiment pro celou 
domácnost. Je známo, že tu dávají, oproti předcházejícím 
jmenovaným místům, větší slevy. Raději sem ale jděte na-
kupovat přes týden a před obědem. Důvod je myslím nad 
slunce jasný. A ještě něco: raději se vezměte plán obchoďá-
ku. 11 pater není málo a ztratit se mezi tou přehršlí zboží 
je snadné. 
Century 21th je tím pravým místem, pokud toužíte po znač-
kovém oblečení ve výrazných slevách. Za třetinovou cenu 
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tu koupíte téměř všechny druhy oblečení. V posledním 
patře jsou za výprodejové ceny světoznámé značky street 
wear, např. Quiksilver, DC, Etnies, Billabong, Vans, Emeri-
ca, Volcom, Element, Matix atd. Není pravidlem, že by šlo 
o staré řady. Mekka slev se nachází blízko Ground Zero, 
tedy místa, kde stála Dvojčata World Trade Center. Mají tu 
heslo: „Máme tak výrazné slevy, že se bojíme uvést čísla do 
inzerce.“ Pokud jste nakoupili více, než unesete, nevadí. 
Všechno vám hezky dopravíme zdarma až domů.
 B&H je obchodní dům s elektronikou na křižovatce 34. 
Ulice a 9. Avenue. Vlastní ho Židé a tak je tu v sobotu 
zavřeno, na to pozor! Nakupování je tu dobře organizo-
váno. U vchodu odevzdáte všechna zavazadla a pak hurá 
do toho. Na konci nákupu je to jako u nás, když čekáte 
na úřadě. Dostanete lísteček s číslem a číslem pokladny 
a počkáte si, než vás informační tabule vyzve k pokladně. 
Mezitím můžete sledovat fundované přednášky personálu 

o prodávaném zboží. 
Opusťme giganty a dopřejme si komornější nakupování. 
Nechcete si navrhnout vlastní džíny v obchodě „3x1“? 
Není to nejlevnější, ale co. Taky tu seženete ikonu ,I love 
NY´ tričko -  tu originální samo sebou. Na Times Square je 
obchůdek s názvem Bubba Gump Shrimps. Je to tak, jde 
o odkaz na film Forrest Gump a ujišťuji vás, že legrace v de-
signech trik vás příjemně rozptýlí a možná i něco koupíte. 
Do míst, o kterých si teď budeme vyprávět, chodí na lov 
celebrity. Hlavně Manhattan je plný butiků: Kirna Zabete 
je znám tím, že jeho majitelky se vyznají v tom, co zrovna 
frčí. Jejich butik patří na Manhattanu mezi ty nejvyhledá-
vanější, co se týče high-end designu. Stojí za to sem i jen 
nakouknout. Patricie Field je kostymérka seriálu Sex ve 
městě. Přijďte se podívat do jejího sex doupěte s odvážnými 
modely na Bowery Street v East Village. Návrhář českého 
původu, pan Blahnik, má na Manhattanu útulný obchůdek 
s obuví. Obchod Coclico na Mott Street skrývá nejnovější 
modely oblečení i bot od evropských návrhářů a také vlast-
ní kolekci bot. Pokud by vás cesta zavedla do Brooklynu, 
stavte se v obchůdku Bird. Nebudete litovat – návrháři jako 
Isabel Marant, Rachel Comey, APC či Philip Lim se vyprodá-
vají rychle. Z butikových řetězců jmenujme Intermix, Scoop, 
Arth (tam si vyberete klobouk na 100%), Theory (neznámí 
designéři, jejichž hvězda teprve vychází), Verve, Opening 
Ceremony. Poslední jmenovaný je povinné navštívit. Hips-
terskou módou inspirovanou funkem a soulem se to tu jen 
hemží a hipstery samotnými rovněž (trochu ZOO). Některé 
butiky mají čistě vlastní kolekce. Jsou jimi třeba Alice+O-
livia jejichž styl šatů posetých korálky a flitry se ujal mezi 
Hollywoodskými herečkami, Calypso nebo třeba Rag & 
Bone s širokým výběrem originálních džínsů. 
Pokud toužíte po Vintage modelech, namiřte si to do 
obchodu s poněkud dlouhým názvem: What goes around 
comes around ve čtvrti Soho. Doplňky a šperky slavných 
značek hledejte ve směsici návrhů samotného obchodů.
Čtvrť Soho je také dobrým místem pro rychlý nákup bě-
hem jediného dne. Na malé ploše je tu vysoká koncentrace 
obchodů a od každého něco. Celebrity chodí do New York 
Vintage vybírat oblečení pro slavnostní příležitosti, večírky, 
přebírání cen atd. Kdo je příznivcem kultovního seriálu 
Sex ve městě, neměl by vynechat některý z obchodů INA, 
kde se vyprodává garderoba z tohoto dílka. Jestli ani tohle 
nestačí, podívejte se na některý z trhů v Brooklynu nebo na 
známý bleší trh Hell´s kitchen Flea Market. 

Istanbul
Dost bylo Evropy i Ameriky, chce to změnu. Istanbul nebo 
také Konstantinopol leží jednou polovinou v Evropě 
a druhou v Asii. Takže ideální start. Největší město Turec-
ka se rozprostírá na dvou březích úžiny Bospor a říká se 
mu právem Brána Asie. Pro Evropana je tu levně a exotika 
přitahuje jako magnet bohatou směsici turistů. Za časů 
byzantské říše býval Istanbul centrem obchodu a kultury 
a i dnes má co nabídnout. Kapali Karsi je největším tržištěm 
bývalého Cařihradu a jedním z největších krytých tržišť na 
světě. Zahrnuje 61 ulic, přes 3000 obchodů a denně tudy 
proudí 250 000 – 400 000 návštěvníků. To už je síla, etnický 
kotel vře každý den od rána do večera. Grand Bazar, tak 
se mu také říká a můžete si být jisti, že tu narazíte téměř 
na vše. Kavárny, kanceláře, hudebníci, mešity, stánky – je 
to mraveniště. Na ulicích se pod střechou prodává hodně 
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čerstvého i sušeného ovoce, káva, med a další pochutiny. 
Zaměřte svou pozornost na textilie - nebudete litovat, 
tohle jinde v Evropě asi těžko seženete. Nakupovat nemu-
síte jen na tržnici, je tu dost moderních nákupních center: 
Arkmerkez ve čtvrti Etiler, která je součástí distriktu Besik-
tas, je oblíbené mezi místní smetánkou. Je to blízko z čtvrtí 
Maslak a Levent, kde probíhá největší byznys tepna metro-
pole. Luxusní centrum obdrželo ocenění za architektonický 
design a zároveň cenu za nejlepší Evropské nákupní cent-
rum roku 1995. Moderní 4 patrový komplex skrývá veškerý 
sortiment, který vás jen může napadnout – přesvědčte se 
sami. Istynie park v sobě zase skrývá prosklené prostory 
s rostlinami vytvářejícími pro návštěvníky decentní ochra-
nu před hlučnou čtvrtí nacházející se v distriktu Sariyer. 
Vybavené 12 multikiny, z nichž je jedno 3D, nejrůznějšími 
relax zónami typu Freeside shopping, Fashion district, Kids 
entertainment centre, Hillside Sport and Leissure club, 
nabízí dlouhou procházku a „zelenější“ prostředí k náku-
pu, než předchozí centrum. Je tu totiž i park. To všechno ve 
stylu historické architektury Turecka. Docela kýč, ale zboží 
tu naleznete opravdu přehršel. Kanyon shopping centre 

najdete ve finanční čtvrti Levent. Není 
tak velké jako Istynie park a specializuje 
se spíše na služby, i když tady nakoupíte 
ty nejexkluzivnější světové značky, užít 
se dá především bezpočtu restaurací, 
kin, kaváren a sport klubů. „City Sca-
pe Architectual Review Award“, to je 
název ceny, kterou v roce 2006 obdrželo 
toto centrum za elegantní design ve 
stylu kaňonu v kategorii „Commercial 
Built“. Citi´s v distriktu Sisli se speci-
alizuje na módu a původní textilie. 
Nisantasi není obchodní centrum, je to 
spíše prostor kultury a umění, klidnější 
část, kde je vysoká kumulace speciali-
zovaných obchůdků příjemně protkána 
změtí kaváren či galerií. Je to velmi 
kosmopolitní, přistěhovalecká čtvrť, 
ale panuje tu  klid odpovídající luxusu, 
který se tu nachází. Ulice jsou lemovány 
výkladními skříněmi těch nejhonosněj-
ších brandů: Luis Vuitton, Gucci, Dior, 
Cartier a výčet by mohl pokračovat 
dále. Bagdat Caddesi je 14 km dlouhá 
třída lemující asijský břeh úžiny. V ni-
čem si nezadá s předcházejícími místy, 
naopak je ještě předčí. Pařížský komerč-
ní institut ji v roce 2012 označil jako 4. 
Ze 100 nej nákupních zón. Hodnotil se 
vzhled prostředí, přístup k procháze-
jícím návštěvníkům. Mimochodem až 
půjdete za kulturou, namiřte si to ko-
lem nejznámějšího chrámu Hagia Sofia 
tedy Chrámu Boží Moudrosti.  Zde se 
můžete zahloubat nad dějinami křes-
ťanství a stejně tak Islámu. Po tisíc let to 
byla největší katedrála na světě, až do 
dostavění té v Seville. Dnes je v budově 
muzeum, které vypráví o bohaté historii 
této křižovatky civilizací a světonázorů.

Tipy:
Pokud toho chcete stihnout víc, tak je dobré vyhradit si 
zvlášť den pro nákupy a pro prohlídku pamětihodností. 
Také je výhodné, že vaše pozornost není tak rozptylována 
a obojí si užijete více. 
Přátelé! Je statisticky dokázáno, že naditá nákupní taška 
dokáže snížit zájem o prohlídku památek a jakoukoliv další 
výletnickou aktivitu až o 70 %. Proto (pokud ovšem nejste 
profesionálové) přesuňte nákupy na odpolední program.
Snažte se hodně vyptávat a díky tomu chodit na místa, 
kde nakupují místní. Je to zajímavější o nečekaná setkání 
(pravda, někdy ta setkaní nemusí být tak docela osvěžu-
jící) a obzvlášť ve městech jako Istanbul se ve specifických 
zónách vyhnete nájezdu prodejců, kteří vám chtějí prodat 
vše, co nepotřebujete. 
V arabském i východním světě se obchod neobejde bez 
trochy vtipu a přehánění. Takže neodmítejte a užívejte 
rituálu. Občas je smlouvání skutečná one man show, ale 
většinou je to zkrátka nezbytnost a samozřejmost, pokud 
zrovna nejde o potraviny, kávu nebo čaj kde jsou ceny 
víceméně stabilní.



Granát, největší výrobce originálních šperků s českými granáty. 
Majitel ochranných známek Český granát. 

Jediný majitel dolů na české granáty v České republice.

www.granát.cz
www.granat-shop.cz

Seznam prodejen: 
Praha - Dlouhá 28  |  Praha -  Pánská pasáž - Na Příkopě 23  |  Praha - Panská 1/892

Liberec - Pražská 502/3  |  České Budějovice - Dr. Stejskala 9
Český Krumlov - Latrán 53  |  Turnov - Náměstí Českého ráje 4
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družstVo uMělEcké VýrobY, 
Granát turnoV
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Největším výrobcem originálních 
šperků s českými granáty je dnes 
družstvo umělecké výroby Granát 
Turnov - www.granat.cz . Za více 
než 60letou dobu své existence 
na trhu vytvořila firma kolekci 
originálních zlatých a stříbrných 
granátových šperků v přibližném 
počtu 10 tisíc modelů. V kolekci 
jsou modely počínajíce osvěd-
čenou klasikou a konče velice 
trendovými šperky s módním 
designem.

Granát Turnov provozuje  
7 firemních prodejen 

Luxusní 
dárky

po celé České Republice.  
Dále šperky prodává prostřednictvím  

velkoobchodu a na e-shopu  
www.granat-shop.cz.

idEální dárEk Pro MiloVníkY
outdooroVých aktiVit
Zippo kapesní ohřívač rukou s odolnou kovovou konstrukcí 
je navržen pro jednoduché použití v náročných podmín-
kách. Jeho zaoblený, štíhlý design umožňuje pohodlné 
nošení v kapse jako zdroj příjemného tepla při nepříznivém 
a sychravém počasí.

Stačí pomocí přiložené plnící nádobky jednoduše doplnit 
do ohřívače Zippo benzín do zapalovačů a nahřát speciál-
ní hořák nad plamenem zapalovače. Po spuštění ohřívače 
teplo vzniká při katalytickém procesu v platinovém hořá-
ku chemickou reakcí bez plamene a zplodin. Ohřívač lze 
umístit do přiloženého flísového pouzdra a vložit do kapsy, 
kde bude hřát po dobu 12 hodin, ať už během podzimní či 
zimní vycházky do přírody, nebo při rybaření, kempování 
či zdolávání skalních vrcholů… Ohřívač lze samozřejmě 
použít opakovaně.

Zippo ohřívač rukou je možné zakoupit od 656,- Kč na 
www.zippo.cz.

Novinka – nyní si ohřívač můžete nechat personalizovat 
jednoduchým textem (jméno, iniciály, věnování) – více na 
www.zippo.cz.



Krásný, zdravý a zářivý úsměv je snem 
většiny lidí. Pití kávy, čaje vína nebo kouření 

však zanechává v průběhu času na zubech své 
následky. Philips proto představuje 

novinku z oblasti péče o zuby – bělicí 
systém Philips ZOOM. 

Díky LED technologii Philips ZOOM 
WhiteSpeed, která aktivuje účinnou 
látku za pomoci světla,  

 je možné dosáhnout 
okamžitého 

výsledku, kdy 
během hodiny mohou být zuby  
až o 6 odstínů bělejší. 
Pro úchování krásného bílého úsměvu 
je i následně důležitá komplexní  
a pravidelná péče. K průběžné péči 
můžete zvolit některý z přípravků 
určených pro domácí bělení zubů  
(např. Philips ZOOM DayWhite, nebo 
Philips ZOOM NiteWhite).

Philips ZOOM, bělicí systém určený pro 
ordinační ale i domácí bělení 
zubů mohou pacienti využít 
například na zubní klinice 
Ambicare v Praze Šeberově  
(www.ambicare.cz). 

Více informací je  
k dispozici na  
www.philips.cz/zoom

Hodinky f16699/6 z aktuální řady Festina Ceramic, nejsou jen výrazným  
doplňkem pro ženu, která se nebojí být vidět, ale jsou spojením kvality  
a originálního designu. Buďte sama sebou a nebojte se vyniknout něčím  
výjimečným. Vodotěsnost 5 ATM, kombinace ušlechtilé oceli a keramiky,  
cena: 7.490,- Kč

www.festina.cz 

VýjiMEčný doPlněk Pro žEnY

za hodinu až o šEst odstínů
bělEjší zubY s PhiliPs zooM!

Pánské náraMkoVé hodinkY 
w10782 windsor chrono
Gant je globální premiová značka, reprezentující životní 
styl, který perfektně kombinuje americkou neformálnost  
s evropskou elegancí. 

Pánské náramkové hodinky W10782 WINDSOR CHRONO 
mají pouzdro vyrobené z oceli a řemínek z kvalitní kůže. 
Antireflexní tvrzené minerální sklo je odolné proti poškrá-
bání. Hodinky disponují vodotěsnosti 30M (mytí rukou, 
déšť), datumovka, stopky. 
Jsou vhodné jak na běžné nošení tak do společnosti.

MOC 6490 Kč



Máte už robota?
První kuchyňské roboty se objevily v padesátých letech mi-
nulého století. Poválečná generace žen nastupovala do za-
městnání a v kuchyni se začalo šetřit časem. Ten mimo jiné 
ušetří i takový přistroj, po kterém nemusíte moc uklízet 
– a to právě byly a jsou roboty. Ty nejmodernější ke všem 
integrovaným funkcím nabízejí i vrcholný současný design. 
Kombinaci nerezu ve vysokém lesku či matu, každopád-
ně zpracovaného tak, že z něj nečistotu snadno setřete 
vlhkým hadříkem a vyleštíte ho třeba papírovou utěrkou. 
Odnímatelné části – nádoby, ale i metly, šneky, nože – se 
dají mýt v myčce. Vrcholným kouskem vývojářů je robot, 
který umí i indukčně vařit… 

Na kávu a ke kávě
Příprava dobré kávy je složitý obřad. Od prvních kaváren, 
které zvaly na počátku 16. století hosty k vypití šálku čer-
ného povzbuzujícího lahodného nápoje v arabské Mecce, 
se vlastně mnoho nezměnilo – a ani nemohlo. Káva musí 
být dobře pražená, čerstvě namletá a připravená tak, aby 
si podržela své nezaměnitelné aroma. Sofistikované kávo-
vary moderní doby zvládají tento proces kompletně – kávu 
lehce dopraží, pomelou na správnou hrubost a následně 
pomalu spaří horkou párou, která projde kávou a sráží 
se pod ní v podobě onoho lahodného „presíčka“, jak je 
známe ze všech italských a maďarských kaváren a sem tam 
už i z nějaké té naší. Domů si takový přístroj 

pořizuje málokdo – jedním z 
předpokladů dobrého nápo-

je je totiž připojení 
na vodu (nejlépe 
filtrovanou) a ze-
jména pravidelné 
čištění – jakékoliv 

usazeniny uvnitř přístroje další várku kávy znehodnocují. 
Také proto přišli v posledních letech výrobci kávovarů s 
nápadem dodávat malospotřebitelům kapsle, v nichž je 
tresť dobře připravené kávy. No, pro někoho to možná není 
úplně ono, ale když zvolíte kvalitní kapsle a vyberete si 
druh kávy podle svého jazýčku, bude káva rozhodně lepší 
než jakákoliv instantní.
K rannímu posezení u dobré snídaně pak patří také toust 
nebo rozpečený rohlík, takže budete potřebovat také 
kvalitní opékač topinek, nejlépe s horní ploškou, na které 
jde pečivo rozpékat. Přístroje si nakoupíte v sadě, abyste 
měli skutečně shodný design. Barvy podléhají módě, ale 

dESIgNOVí 
POMOCNíCI 
do kuchyně

také rádi VařítE doMa? Pak si určitě hýčkátE Prostor kuchYně, chcEtE ho Mít VYbaVE-
ný nEjEn účElně, alE také Pěkně. Pro každého to znaMEná něco jiného. někdo si libujE 
V lEsklých nErEzoVých Plochách ModErního hi-tEch dEsiGnu, někdo naoPak dáVá 
PřEdnost Vůni lEVandulE zaVěšEné od stroPu a rustikálníM doPlňkůM. dříVE nEbo Poz-
ději sE to V kuchYni, kdE sE oPraVdu s láskou a hodně Vaří, trochu PoMíchá. skVělý 
robot doPlní třEba nEocEnitElné struhátko na MuškátoVý oříšEk. kuchYně jE o čisto-
tě, alE také o Vůních, barVách a chutích.
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v posledních letech si prim udržuje červená nebo oranžo-
vá – obě barvy příjemně rozjasní prostor každé kuchyně. 
Tradiční firma DeLonghi vám nabízí právě takovou sadu 
spotřebičů, nad níž se nejen srdce směje, ale které nabízejí 
také prvotřídní kvalitu. Výhodou je, že si můžete vybrat z 
několika velikostí, takže pokud máte malou kuchyň, kde 
snídáte nejčastěji sám či ve dvou, pořídíte si zkrátka menší 
sadu. 

Barvy a tvary silikonu
Silikon je právem nazýván materiálem tře-
tího tisíciletí. I když se každému jako první 

vybaví estetická chirurgie, silikon 
se v mnohem větším měřítku 

využívá pro výrobu kaučuku, 
různých impregnačních olejů, 
chladících směsí, odpěňova-
čů. Nyní si prorazil cestu i 
do našich kuchyní. Patrně 

nejznámější jsou silikonové 
pečící formy, sortiment silikono-

vých kuchyňských potřeb je ale mnohem širší. 
Silikon vyniká vlastnostmi, které usnadňují mnohé ku-
chyňské úpravy. Kuchyňské potřeby ze silikonu jsou lehké, 
nepřilnavé, snadno omyvatelné, odolné vůči vysokým (až 
280 ˚C) i nízkým (až - 40 ˚C) teplotám. Nepohlcují pachy, 
jídlo v silikonových formách se nepřipaluje. Jsou zdravotně 

nezávadné, odolávají lepkavosti cukru, olejům i kyselinám 
z octů či citronu. Můžete je použít jak v plynových, tak i v 
elektrických či mikrovlnných troubách. 
Z estetického hlediska je silikon dokonalým materiálem 
také pro designéry. Dá se totiž snadno tvarovat prakticky 
bez jakéhokoliv omezení, snadno perforovat a barvit do 
nejširší škály myslitelných barev a odstínů. Zkrátka do mo-
derních kuchyní vnesl nejen pohodlí při používání, ale také 
designové inovace dříve prakticky nemyslitelné.
Skvělým pomocníkem jsou silikonové stěrky a mašlovačky. 
Nádobí jimi nepoškrábete a můžete míchat i potírat tukem 
i při vysokých teplotách. To se hodí i u naběraček, kuchyň-
ských kleští atd. atd. Právě tak ale silikon snese mráz, takže 
měkká tvořítka na led, který nemusíte mít jen v tradičních 
kostičkách, ale třeba jako čtyřlístky nebo srdíčka, jsou také 
velmi praktická, led z nich jde snadno vymáčknout. 

Kam s tím vším?
Je těch maličkostí v kuchyni opravdu hodně, že? Kam to 
všechno dát, abychom nemuseli lovit v zásuvkách a nata-
hovat se do skříněk? To, co používáme často, potřebujeme 
mít viditelně umístěné a při ruce. Na to jsou šikovné různé 
závěsné programy. Tyče pod horní kuchyňské skříňky s háč-
ky a košíčky jsou klasika, často používané jsou i magnetické 
lišty na nože. Co ale přidat ještě do stropu ukotvený rošt 
na řetízkách? Můžete na něj ukládat právě tak skleničky 
jako měchačky, zahnuté konce naběraček a cedníků po-
slouží k zavěšení na koš stejně jako očka na držácích pánví 
a kastrolů využijete k pověšení na háčky, zkrátka možností 
je mnoho, na takový zavěšený rošt se toho vejde nečekaně 
hodně. Navíc se určitě bude výborně hodit, až budete sušit 
bylinky nebo houby. Designové police, poličky a držáky 
na nejrůznější věci včetně třeba lahví s vínem, to jsou věci, 
které ke kuchyňské lince přidávají právě to něco navíc, co 
vytváří atmosféru. Proč by vám tedy nemo-
hl od podlahy růst třeba policový 
strom, do jehož větví se 
dobře položí lah-
ve a na 
plošky se 
postaví 
skleničky.

Design     
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NEChTE SE hýčKaT. 
PřIšEL PRaVý čaS Na 

PRaVOU ExOTIKU
Možná Vás každoroční doVolEné u střEdozEMního MořE začalY nudit. Možná si chcE-
tE nEchat cEstoVání Po naší nádhErné EVroPě až na Později. nEbo Prostě hlEdátE noVé 
insPiratiVní koutY sVěta, kdE jE MořE jEště tYrkYsoVější a Vzduch jE jEště VícE nasYcEn 
létEM, PrázdninaMi a nikdY nEkončící Pohodou…





Krása
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Kuba: Ostrov, který vás okouzlí
Co tvrdí ti, kteří tam byli? Že kdyby měli navštívit jeden 
jediný ostrov z karibské oblasti, rozhodně by to byla Kuba. 
Na jedné straně vás tu totiž čeká jedinečný ráj s více než 
čtyřmi tisíci ostrůvky, na straně druhé se tu rozhodně jen 
nemusíte válet na pláži. Zdejší kultura, historie a lidé nabí-
zejí totiž tolik zajímavého k prozkoumání, že budete mít 
co dělat, abyste všechno stihli poznat. Vždyť tři kubánská 
města se ocitla na seznamu světového dědictví UNESCO. 
Sečteno, podtrženo. Začíná dobrodružná cesta plná vůní, 
chutí a zážitků.
Pokud se na Kubu chystáte, počítejte s tím, že už dávno 
není ztraceným ostrovem Karibiku. Na ulicích tu potkáte 
skoro více turistů než místních. Pokud se ale nebudete dr-
žet jen osvědčených míst, turistických tras a památek, mů-
žete si tuto zemi vychutnat plnými doušky a ještě poznat 
zdejší kulturu, která je specifická i politickými podmínkami, 
jež zde panují.
Kuba pro vás může být i jakýmsi návratem do dob sociali-
smu, hledáním spravedlivé společnosti. I proto, že známe 

kuba

tento systém a víme, jak v něm společnost žila, nám jsou 
Kubánci zkrátka tak nějak bližší. A možná i díky sociali-
smu představuje Kuba jednu z nejbezpečnějších exotic-
kých zemí. Režim sice nevytvořil z Kuby zemi blahobytu, 
na druhou stranu ale vytvořil perlu mezi zeměmi třetího 
světa. Ulice tu nehyzdí odpadky, lidé žijí ve skromnosti, ale 
s úsměvem na rtech. Většina z nich má vzdělání, děti tu 
nepracují, ženy mají svá práva a všichni dostávají zdravotní 
péči. „Nejlépe ale uděláte, když se s Kubánci dáte do řeči. 
I když neumíte zrovna dobře španělsky, řada z nich se umí 
dorozumět rukama, nějakými slovíčky v angličtině. Protože 
pravá Kuba, to jsou její praví obyvatelé,“ objasňuje Jana 
Sikalová, která v zemi strávila měsíc.

Kulisy, které chytnou za srdce
Mnoho domů v havanském Starém městě budete chtít 
sledovat dlouhé hodiny. Pochází z doby, kdy tu stavebnictví 
vládl bohatý barokní sloh. V této době vznikaly v kubán-
ském hlavním městě mramorové podlahy a sloupy, stěny 
obložené vzácným mahagonovým dřevem i takzvaná pátia 
(dvorečky) plné zeleně a květin. Až budete Staré město 
procházet, zastavte se u nejstaršího domu na ostrově. Je 
jím Casa de Vélázquez, který byl postaven v roce 1522.
„Co je ale na Havaně nejkrásnější, je snoubení úpadku 
a snahy o pokrok. Na ulicích stále vidíte pozůstatky všeho, 
co Kubu v dějinách potkalo. V dobách, kdy byla bohatou 
zemí díky vývozu cukru, vznikaly neuvěřitelné stavby plné 
přepychu. A pak jsou tu americké cadillacy, které jejich ma-
jitelé pečlivě střeží. Každý, kdo auto vlastní, se o něj stará 
s neuvěřitelnou láskou a pýchou,“ popisuje Sikalová.



POSLEDNÍCH 14 MÍST!

26. 02. – 22. 03. 2015

Trasa zájezdu: JAMAJKA PANAMA BRAZÍLIE/Rio de Janeiro ARGENTINA/Mendoza  
VELIKONOČNÍ OSTROV FR. POLYNÉSIE/Bora Bora NOVÁ KALEDONIE 
AUSTRÁLIE/Ayers Rock INDONÉSIE/Borobudur VIETNAM

s cestovatelem Jirkou Kolbabou

www.cestykolemsveta.cz

ESO travel a.s. Korunovační 22, 170 00 Praha 7

Pro bližší informace o Cestě kolem světa kontaktujte Vašeho osobního poradce: tel.: 777 145 756, 603 410 221

DARUJTE NEJLEPŠÍ DÁREK V ŽIVOTĚ, 

DARUJTE CESTU KOLEM SVĚTA !

Pro bližší informace o Cestě kolem světa kontaktujte Vašeho osobního poradce: tel.: 
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Je libo drink nebo čerstvé ovoce?
Jedno si pamatujte, nemůžete jet na Kubu, aniž byste 
ochutnali některý ze skvělých drinků, jejichž historie se 
začala spát právě na tomto karibském ostrově. Ve dvacá-
tých a třicátých letech si tu na skvělých drincích pochutná-
vali dokonce američtí mafiáni v čele se slavným Al Capone. 
Nejslavnějším zdejším štamgastem ale bezesporu zůstává 
spisovatel Ernest Hemingway, který ve svém oblíbeném 
podniku El Floridita vysedával prakticky denně. 
Pokud přece jen alkoholu příliš neholdujete, rozhodně vy-
zkoušejte některé nápoje místní přípravy. „Jestli máte rádi 
dobrou kávu, vyzkoušejte rozhodně café cubano, které se 
podává v malých šálcích s cukrem a je podobné klasickému 
espressu. Mezi nejlepší nealkoholické a osvěžující nápoje 
je rozhodně čerstvá šťáva z tropického ovoce,“ doporučuje 
Sikalová.

Co na Kubě vyzkoušet
arroz noc pescado al ron – rýže s rybou marinovanou 
v rumu, která je okořeněná hřebíčkem a pepřem
coquito blanco – sladký moučník ze strouhaného kokosu
ropa vieja – v přesném překladu „staré šaty“ znamenají 

Maledivy

hovězí maso uvařené do měkka s bobkovým listem a no-
vým kořením. Podává se na kousky s kořeněnou omáčkou 
a bílou rýží

Kuba není jen Havana
A také to není jen Varadero a přepychové hotely. Pokud 
plánujete na ostrově trochu cestovat, zamiřte na západ, 
do krajiny plné zeleně. Zdejší krajina je domovem mnoha 
živočišných druhů, které žijí pouze na Kubě. V této oblasti 
se navíc dozvíte podrobnosti o výrobě doutníků, o těžké 
kovbojské práci a zemědělství. Z horizontu tu najednou 
vzrůstají do výšky vápencové útvary pokryté zelení, které 
vás ohromí svou krásou. 
Je třeba si uvědomit, že Havana je pouze hlavou tohoto 
pozoruhodného ostrova. Jeho tělo tvoří dalších 1000 kilo-
metrů přírodních krás, pláží a hor, které stojí za poznání. 

Maledivy: Tyrkysová perla Indického 
oceánu
Jestliže máte raději dovolenou plnou odpočinku, Maledivy 
budou jednoznačně patřit mezi vaše oblíbené destinace. 
Na bělostných plážích s průzračnou vodou si odpočinete, 
načerpáte energii ze sluníčka, a to vše navíc v naprostém 
soukromí.
Oproti Kubě vás navíc nebude nic nutit cestovat. Ostrovy 
jsou si hodně podobné a pro cestovatele tu není tolik láka-
vých atrakcí a památek, jako právě na Kubě. Ale pozor, ani 
na Maledivách se rozhodně nemusíte nudit. Máme pro vás 
hned několik tipů, jak si dovolenou v Indickém oceánu užít 
na sto procent.



Dobrodružství nad vodou
Malé, které je jednak hlavním městem a jednak také hlav-
ním ostrovem souostroví Maledivy je jediným místem s me-
zinárodním letištěm. A i to se nachází na přilehlém malém 
ostrůvku. Právě sem budou směřovat vaše první kroky. 
Ačkoliv je název města poetický, centrum je hlučné a sem 
tam i špinavé. Vždyť ostrov má jen necelé dva kilometry 
na šířku a dá velkou práci sem vměstnat vše, co je potřeba. 
Vzhledem k tomu, že jsou Maledivy zemí vyznávající Islám, 
najdete tu ale množství mešit.
Den na procestování Malé vám bude bohatě stačit. Pak 
už se přesunete na jeden z rajských ostrovů nedaleko. Pro 
přepravu místní obvykle využívají lodě. Pokud ale míříte 
na ostrov vzdálený více než 80 kilometrů, nejspíše vás čeká 
dobrodružná cesta hydroplánem. Malé vrtulové letadlo 
vás vynese nad všechnu tu krásu, přičemž vám nezbude nic 
jiného, než nerušeně obdivovat korálové ostrůvky z ptačí 
perspektivy.

Divočina nebo komfort
Pokud míříte na Maledivy, bude pro vás rozhodující, jakou 
lokalitu si vyberete. Ostrovy, na které se můžete bez pro-
blémů dostat, se od sebe výrazně odlišují. Ti, kteří hledají 
komfortní služby, udržované pláže, skvělé restaurace 
a péči, by měli volit některý z Resortů. Pozitivní na Resor-
tech je, že tu nenajdete žádné velké hotely. Turisté tu obý-
vají již tradiční bungalovy poblíž pláží nebo domečky přímo 
nad mořem umístěné na dřevěných kůlech. Resort má ob-
vykle také hlavní budovu, kde najdete veškeré zázemí – od 
zmíněné restaurace, baru nebo dokonce i lékařské péče.
Mezi oblíbené resorty patří například LUX Maldives Resort, 
který leží necelých pětadvacet minut letu hydroplánem 
z ostrova Malé. Lidé si jej oblíbila především pro svůj all 

srí lanka

inclusive program, který se vztahuje hned na sedm restau-
rací na atolu. Vybavení je tu vskutku špičkové a moderní.
Resorty patří mezi nejdražší variantu ubytování. Jestliže 
si pro svou dovolenou zvolíte menší a méně známy atol, 
můžete náklady na cestu stáhnout o několik tisíc korun. 
Při výběru ale dávejte pozor. „Když jsme plánovali cestu na 
Maledivy, neměli jsme představu, jak se jednotlivé ostrovy 
liší. Zvolili jsme malý levný ostrůvek a těšili se na to, co jsme 
znali z fotek. Právě velikost ostrova se ale ukázala jako vel-
ký problém,“ popisuje Radim Košťál, který ostrovy navštívil 
s manželkou na svatební cestě.
Ostrov Asdu Sun Island, kde bydleli, obešli za deset minut 
pěšky. „Člověk si pak připadá jako trosečník. Zázemí hotelu 
navíc v podstatě neexistovalo. Najíst jsme se mohli jen 
v jedné jediné restauraci, jejíž nabídka nebyla zrovna pest-
rá. Do jiného podniku jsme ale nemohli,“ objasňuje Košťál 
nevýhody.
Na malém ostrově také netekla teplá voda. „Přes den je 
vám to samozřejmě jedno, ale když si třeba chtěla brzy 
ráno manželka umýt vlasy, měla prostě smůlu. Na druhou 
stranu je potřeba říct, že jsme ještě nikdy nebyli na tak 
úžasném místě s průzračnou vodou a naprostým soukro-
mím. Člověk si zvykne na všudypřítomné turisty, ale Male-
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divy jsou v tomto jiné,“ popisuje Košťál. Jeho bungalov měl 
soukromou pláž oddělenou od ostatních vysokým živým 
plotem. 
„Pokud bych měl Maledivy navštívit ještě jednou, volil bych 
určitě větší ostrov. Více bych chtěl zemi procestovat a po-
znat místní kulturu,“ doplňuje.

Vodní průzkumy
Přestože na Maledivách příliš památek neuvidíte, republika 
nabízí jedny z nejkrásnějších scenérií na světě – pod hla-
dinou moře. Moře, které atoly obklopuje, ukrývá pest-
robarevnou říši živočichů i rostlin. Narazit tu můžete na 
čtrnáctimetrového žraloka velrybího, na karety i nádherné 
ropušnice velkorohé.  
Pozitivní zprávou je, že i když nemáte potápěčský kurz 
a vybavení, rozhodně nejste ztraceni. Každý resort obvykle 
má i vlastní potápěčskou školu, kde můžete potřebné zna-
losti rychle doplnit. 
Pokud přece jen budete bažit po špetce historie, nechejte si 
nějaký čas na prozkoumání hlavního města Malé. Památky, 
starobylá architektura a úzké uličky plné obchůdků najdete 
právě tam. K nejvýznamnější a nejcennější památce patří 
mešita Hukuru Minskiy, která v Malé stojí od 17. století. 
Minout byste neměli ani bývalé sídlo sultána Mohameda 

dominikánská republika

Shamsuddeena III., nazvaný palác Mulee-aage.
Mezi často navštěvovaná místa patří také věhlasný rybí 
trh v centru města, který se denně plní čerstvými rybami 
rozmanitých barev i tvarů. Jeho součástí je také trh s čers-
tvým ovocem, zeleninou a kořením, které provoní všechny 
přilehlé ulice. Místní často tvrdí, že koření tu začali obchod-
níci prodávat proto, aby přebyli rybí pach.
Obyvatelé Malediv jsou usměvaví, vstřícní potomci Afriča-
nů, Indů a přistěhovalců ze Srí Lanky, kteří se na ostrovy 
dostávali stovky let. Původních obyvatel je tu už jen hrst-
ka a v místním dialektu se jim říká Giravaaru. Ačkoliv lidé 
Giravaaru uctívali budhismus, dnes jsou Maledivy muslim-
skou zemí. I z toho důvodu si při cestě na ostrovy dávejte 
pozor na určité zásady. Je tu zakázáno přivážet alkohol, 
drogy a pornografický materiál, a ženy by si na pláží měly 
odpustit vyzývavé bikiny. Na druhou stranu cestovní agen-
tury potvrzují, že v hotelových resortech jsou tato opatření 
mnohem mírnější.
Ať už Maledivy jsou vaší vysněnou dovolenou, nebo ne, 
rozhodně stojí za to. Už za několik desítek let totiž mohou 
úplně zmizet z mapy světa. Maledivská republika je totiž 
nejníže položeným státem na Zemi. Nejvyšší bod zde nedo-
sahuje ani dva a půl metru nad moře, a tak se ostrovy kvůli 
globálnímu oteplování pomalu a jistě ztrácejí v Indickém 
oceánu.  

Pestrý svět - Srí Lanka
Pouhou hodinu a půl letu od Malediv leží další kouzelné 
místo - tropický ostrov Srí Lanka. Nabízí nepřeberné množ-
ství přírodních krás i kulturních zajímavostí. Návštěvníky 
okouzlí bohatá tropická vegetace, úchvatné scenérie s ča-
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jovými plantážemi, písečné pláže lemující pobřeží ostro-
va, budhistické chrámy i zbytky starobylé architektury tří 
královských měst.
Srí Lanka je v podstatě malý ostrov, jeho rozměry jsou 
433×244 km, ale každý kus tohoto ostrova je jiný. V samém 
srdci Srí Lanky najdete tak známý kulturní trojúhelník, 
kde se můžete vydat po stopách buddhismu i starověkých 
civilizací. Východní pobřeží nyní zažívá pravý boom, pokud 
chcete navštívit Srí Lanku v letních měsících, doporučujeme 
pláže na tomto pobřeží. Většinu plážových resortů najde-
te na jiho-západním pobřeží. Pravé safari si můžete užít 
v mnoha národních parcích, z nichž nejznámější je Yala, 
nacházející se na jihu ostrova. Těšit se můžete na divoce 
žijící levharty, slony, medvědy pyskaté, varany a mnoho ji-
ných druhů. Nezapomenutelným zážitkem jsou také čajové 
plantáže v Nuwara Eliya rozprostírající se ve výšce více jak 
2000 m.n.m., chuť i vůně pravého srí lanského čaje a všudy-
přítomná zelená barva čajových keříků vás nabije energií.

Ráj na zemi - Dominikánská republika
Rájem na zemi nazval tuto republiku Kryštof Kolumbus, 
který byl prvním Evropanem, který vstoupil na její břehy. 
Tropické podnebí zde zajišťuje jen 1000mm srážek za rok, 
přitom však barvami hrající floru. Bohatý podmořský svět 
nabízí ideální možnost k šnorchlování či potápění. Na 
milovníky adrenalinu čekají divoké řeky na raftech a vůbec 
příroda plná dobrodružství. Samozřejmě i milovníci pamá-
tek zde mají na co koukat..
Za návštěvu v tomto karibském ráji stojí především hlavní 
město Santo Domingo s tradiční architekturou i pouličními 
umělci. 

Maroko

Určitě nezapomeňte na Juan Dolio, město, které se nachází 
v jižní části ostrova, cca 35 km od mezinárodního letiště 
Santo Domingo a 45 km od stejnojmenného hlavního měs-
ta. Tato původně rybářská vesnice je dnes rušným centrem 
s několika hotely a pulsujícím nočním životem. 
Punta Cana  je turisticky nejznámější a rovněž nejhezčí 
letovisko Dominikánské republiky se nachází ve východní 
části ostrova. Proslulé je zdejší delfinárium, které určitě sto-
jí za to vidět. Spolu s Bayahibe je nejoblíbenější místní loka-
litou na dovolenou pro své pláže s jemným bílým pískem 
a palmovými háji, které spoluvytváří tento exotický ráj. 

Lenošení i poznávání - Maroko
 Maroko je skvělým tipem  na kombinovanou dovolenou - 
lenošení na pláži a poznávání. Na dosah zde máte jak Saha-
ru, tak pohoří Atlas s tradičními berberskými vesničkami. 
Maroko představuje pro turisty kombinaci orientu, moder-
ní doby, starobylé kultury a historických památek a pří-
rodních krás. Je to země s velmi bohatou historií a mnoha 
krásnými starověkými a středověkými městy. Prolíná se 
zde africká, arabská a evropská kultura. Marocké pobřeží 
dlouhé téměř 3 500 kilometrů omývají břehy Atlantického 
oceánu a Středozemního moře. Příjemné počasí po celý rok 
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a krásná příroda na každém kroku dělá z Maroka velmi 
zajímavou turistickou destinaci.
Maroko je také zemí mnoha možností. V rámci své dovole-
né můžete navštívit pouštní města, podniknout vysokohor-
skou túru, zalyžovat si, oddat se golfu, surfingu, windsur-
fingu nebo raftingu na divokých řekách. Kromě destinace 
Agadir v Maroku nenajdete doposud žádné hotelové stav-
by. Pokud se tedy rozhodnete strávit dovolenou v Maroku, 
buďte připraveni na to, že ji prožijete mezi místními lidmi. 
Budete s nimi ubytovaní, budete s nimi jíst, nakupovat i po-
znávat krásy zdejšího kraje. Naskytne se vám tak možnost 
poznat opravdový způsob života místních lidí a jejich zvyky 
a kulturu, což pro vás bude nezapomenutelným zážitkem.
Kapverdské ostrovy 
neboli Ostrovy Zeleného mysu jsou vzhledem ke své poloze 
v jižních pasátových mořích ideálním místem k odpočinku 
a relaxaci u stále teplého moře. Ostrovy jsou položeny ještě 
jižněji než Kanárské ostrovy, proto je to celoroční destinace 
s krásným počasím

Ráj milovníků chutí - Thajsko
Thajsko je země, která vás oslní svou nádhernou přírodou, 
překvapí příjemnými obyvateli i množství zážitků, které 
nabízí – ať už je to potápění, jízda na velbloudovi, nebo 
třeba výlet do divočiny. Čím je však Thajsko především 

proslulé, to jsou jídla plná vůní a nápadů.  Žádný z cesto-
vatelů – požitkářů si jistě nenechá ujít příležitost ozkoušet 
proslulou thajskou kuchyni přímo v lůně jejího vzniku. 
Společným jmenovatelem všech thajských jídel bývá jejich 
výrazná chuť, aby také ne, když mezi oblíbené suroviny 
patří česnek, chilli a kari. Základní složkou pokrmů je rýže, 
dále pak různé druhy omáček, maso, ať už kuřecí či vepřo-
vé a rovněž ryby a mořské plody. K pití se podává nejčas-
těji studený čaj, případně čerstvé kokosové mléko. Dalším 
významným thajským vývozním artiklem, který se rozhodně 
vyplatí vyzkoušet v jeho pravlasti, je známá thajská masáž. 
V našich končinách bývá tato masáž občas cenově přemrš-
těná, v Thajsku však můžete blahodárné relaxační účinky 
staletími prověřené metody masírování pocítit na svém 
zmoženém těle za rozumnější cenu. Pokud si ze svých thaj-
ských cest toužíte přivézt nějakou zajímavou památku, ať 
už neobvyklý suvenýr či nějaký ten kus značkového oble-
čení, může se stát, že na obrovských trzích či v kamenných 
obchodních centrech se vám z bohaté nabídky zatočí hlava. 
Ceny jsou vlídné, takže pečlivě vybírejte, ať máte na svou 
dovolenou pěknou vzpomínku.
Při návštěvě této země, určitě navštivte Bangkok, hlav-
ní město tohoto království. Thajská metropole, které se 
podobně jako Los Angeles přezdívá „město andělů“, je 
jedním z nejrušnějších míst jihovýchodní Asie. Hlavní pa-
mětihodností tohoto města je Královský palác, obrovský 
komplex nabízející to nejlepší z orientální architektury, 
jehož součástí je i chrám Wat Phra Kaeo, ukrývající sochu 
smaragdového Buddhy, nejposvátnějšího thajského symbo-
lu. Rozptýlení vám bezpochyby poskytne rušná Čínská čtvrť 
a pokud prahnete po zážitku s příchutí zakázaného ovoce, 
možná se vypravíte do slavné vykřičené čtvrti Patpong.
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Chlad – věčný nepřítel a tělesné  
pohodlí všeobecně
Ať už jste běžkař, lyžař nebo jezdíte na snowboardu, vždyc-
ky budete potřebovat kvalitní oblečení, které vás udrží 
v teple a zároveň poskytne dost pohodlí k pohybu. Napros-
to běžnou věcí jsou termoponožky dlouhé až pod kolena, 
beze švů, propouštějící vlhkost. Nejen, že jsou udělané tak 
aby se v nich noha co nejméně potila, ale na rozdíl od do-
mácích pletených ponožek vytvoří ještě další neohrnující se 
měkkou vrstvu mezi nohou a lyžařskou botou, což je velmi 
příjemné. V takovém komfortu se pak opravdu můžete 
soustředit jen a jen na jízdu.
TIP: Zvláště koncové části vašich údů dostanou zabrat, 
jakmile teplota klesne pod -5°C. Existují vyhřívané vložky 
do bot i do rukavic, lidi do sebe dokonce cpou i prášky na 
zlepšení prokrvení (dost radikální řešení a účinky se dostaví 
až po delší době) Mít rukavice vyhřívané bateriemi, sušiče 
lyžařských bot, to už je cenově trochu náročnější, ale kom-
fort to tedy je! Addidas, Lenz, Termic, X-Action, Zanier vám 
různé vyhřívací vychytávky mohou nabídnout.
Hlavní funkce termo prádla je nasát pot a co nejrychleji 
ho odvést do další vrstvy nebo rovnou odpařit. Jakmile by 
se tak nestalo, pot se začne kumulovat na těle, ochladí 
vás a máte zaděláno na nemoc nebo minimálně na ne-
pohodlí. Pro výrobu kvalitního rychleschnoucího prádla 
se používají nejčastěji polyestery jako dryfor či materiály 
jako coolmax. Antistatická a také antibakteriální úprava 
jsou dalšími známkami kvalitního výrobku. Je příjemné 
i praktické, když vám oblečení nepáchne hned po prvním 
lyžování. Samozřejmě volte velikost přesně na tělo a vždy 
si nechte poradit ve specializované prodejně od odborníka. 
Tady se přílišné šetření nevyplatí. Pokud nemáte důvěru 
ve své lyžařské kalhoty či kombinézu, co týká -20 stupňo-
vých mrazů, není na škodu si přibalit ještě jednu vrstvu 
navíc. To je poprvé, kdy se k tomuto dilematu dostáváme. 
Je příjemnější mít na sobě spíše méně oblečení, aby příliš 

nebránilo pohybu. Když vypadáte jako sněhulák, tak si 
toho sportování moc neužijete. Buď prostě máte jakž takž 
nějakou bundu, „která vám ještě dobře slouží a to že do 
ní trochu fouká, vyřeší svetr navíc“, první lyžařské kalhoty 
značky XXX („co je to za klikyháky, to neznám“), které jste 
v Gigasportu popadli do ruky, nebo máte jednu kombiné-
zu jako ulitku, do které vklouznete, zapnete zip, nasadíte 
helmu a je to! Nic neřeším, prostě jdu na svah! Nekvalitní 
nesourodá výbava dovede sportování pořádně otrávit. Je 
to rozdíl především ve funkčnosti, pohodlí a samozřejmě 
v ceně vybavení. Ten, kdo jezdívá na hory pravidelně, ví, že 
zima umí být krutá. Vyplatí se tedy investice i do rukavic. 
„Prsťáky“ nebo palčáky? Zvažte, jak často budete potře-
bovat manuální zručnost a nakolik jste zmrzlíci. Palčáky se 
rychleji zahřejí a neztrácejí teplo tak snadno. Nikdo přece 
nechce, aby to skončilo tak, že si po pár jízdách v zoufalství 
koupíte polévku, jen abyste do ní strčili ručičky, neboť vaše 
prsty připomínají zmraženou zeleninu. Jsou různé typy 
rukavic. Když jezdíte na prkně a skáčete, tak to chce trochu 
zručnosti.  No, tak v tom případě tenčí rukavičky, aby v nich 
měl člověk cit. Hlavně si ty fajnové rukavičky neberte na 
freeride do 3000 m na severním svahu. To možná spláče-
te nad výdělkem a nastane zase mražená zelenina. Válíte 
nebo se pořád válíte, protože si s tou věcí/věcmi na nohou 
zatím moc nerozumíte? Nevadí, kupte si palčáky až po lok-
ty. Všechno je na trhu. 
TIP: Rukavice od jedné české firmy vlastním už po pět se-
zón. Odepínatelná vnitřní rukavice, jsou to prstové rukavi-
ce. Materiál svrchní rukavice nic nepropustí, kvalitní pogu-
mování a ta vnitřní saje jako o život. 999 Kč zrovna nestály, 
nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit levné věci. 999 Kč 
bych dal tak možná za ty tenké Nitro na snowboard, ale 
za plně funkční sjezdové rukavice? Ty moje stály v té době 
1799 Kč. Dnes to je velmi podobné. Mají i miniaturní kap-
sičku, uzavíratelné průduchy na zip, kvůli rychlejšímu odpa-
ření vlhkosti a tak podobně, dobře nastavitelné utahování 

PřIPRaVTE SE 
Na zIMU

PohlEd na zasněžEný koPEc naProti chatě, to jE zatracEně lákaVá Věc. nasadit běžkY 
a jEt sE ProjEt Po hřEbEni nEbo si Vzít Prkno a okusit PoPrVé Místní snowPark? MůžEtE 
si Vzít také sjEzdoVé lYžE a nEchat sE VYVézt na něktErý z dalších rozjEžEných Vrcho-
lů.  zálEží na toM, z jakého jstE těsta. nEž sE alE na horY čloVěk dostanE, stojí to kus 
PrácE na PříPraVě a V nEPoslEdní řadě PEnízE. bEz Vhodné VýbaVY na tEn koPEc MůžEtE 
klidně zaPoMEnout. VšEchno jE třEba ProMYslEt a nEní to VůbEc nEPříjEMné uVažoVání 
– odMěna budE stát za to! 
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pod zápěstím a krásně mi padnou.
Pokud nečelíte opravdu krutému mrazu tzv. krutomrazu, 
stačí to takhle: termo prádlo, které pokryje celý trup bez 
výjimky a mezer. Podkolenky/ ponožky. To je první vrstva. 
Na ní už překvapivě patří jen druhá. Kombinéza nebo set 
bunda a kalhoty (od jednoho výrobce, protože bude kom-
patibilní design a navíc to ladí, dámy) tvoří druhou vrstvu. 
Značka Craft má mezi běžkaři profesionály pověst progre-
sivní firmy a je velice kladně hodnocena. Silvini je rovněž 
spojována s vysokou kvalitou. 
Co přijde na zbytek těla? Já osobně mám kupříkladu krk 
jako žirafa, takže si s sebou nikdy nezapomenu vzít kuklu. 
Šála je taky dobrá, záleží na vkusu a účelu. Kukla ovšem 
krásně chrání i obličej, takže pokud nejste pořádný chla-
pisko, co má po kolena vousisko, tak je myslím volba jasná. 
Nebo obojí, záleží na tom, jak moc se hýbete. Další věc je, 
že kukla a helma tvoří celistvou bariéru, proti níž je kruto-
mráz bezmocný. Bez helmy ani ránu, prostě ne! Může vám 
zachránit zdraví a třeba se na Matterhorn podíváte i příští 
rok. Zejména u dětí se dá předvídat trocha té živelnosti. 
Tady myslím není o čem diskutovat. Kvalitní helma Uvex, 
Cask, Salomon nebo Casco je zásadní investicí. Když jsme 
u helem, zaveďme řeč i na brýle. Opět Uvex, Scott, Smith, 
Oakley či Salomon, jsou zárukou toho, že nepoběžíte do 
sportovních potřeb hned příští sezónu. Když brýle v ruce 
držíte, všimněte si, jaké rozdíly se dají najít mezi nižšími 
a vyššími řadami. Kvalitnější konstrukce u vyšších modelů 
vám zaručí efektivnější ventilaci. Brýle se prostě nesmí za-
potit, to je hned zážitek z jízdy ten tam. Také větší pevnost 
konstrukce a lepší polstrování jistě není k zahození. Co se 
týká toho nejdůležitějšího na brýlích, a sice zorníku, buďte 
bez obav, pokud jde o UV záření. Všechny výše jmenované 
značky a jakékoliv jiné brýle, jejichž výrobci dostanou 
povolení k prodeji v EU, musí splňovat limity ochrany 
proti UV záření. Existují tři základní typy zorníků po-
dle toho, jaké barvy ze světelného spektra a v jaké 
míře, propouštějí. První typ propouští všechny 
barvy přirozeně. Druhý typ filtruje modrou 
složku světelného spektra a tím získávají 
na intenzitě červená, žlutá a zelená barva. 
Modré propustí k vašim zrakům asi 20 – 30 
%. Třetí typ zcela nepropouští modré světlo. 
Brýle také skvěle chrání obli- čej 
proti chladu, mrazu, jakémukoliv 
neřádstvu, jemuž by snad vaše 
ctěná fazóna mohla přijít do cesty. 
Jezdíte-li ve stínu severního svahu, 
přijdou vám vhod brýle, které rozjasní 
okolí, tedy potlačí modrou a červenou 
spolu se žlutou vytáhnou. Takové brýle 
naopak rychle unaví oči, pokud se roz-
hodnete přesunout na sluncem zalitý svah. 
Tolik, co se týká ochrany hlavy. Příznivci 
snowboardu nezůstanou (co se obecně 
ochrany týče) jen u helem. Naprostou 
samozřejmostí jsou chrániče páteře. 
Když chcete dělat airy a jibbovat ve 
snowparku, poohlédněte se po ně-
jakém. Dost to bez něj může bolet. 

Pat a Mat brousí lyže
Lyže nebo prkno před sezónou 

svěříme odborníkovi do servisu k nabroušení hran a úpravě 
skluznice. A když ne servis, tedy alespoň doma všechny plo-
chy skluznice parafínovat. Obzvláště u lyžařů začátečníků 
se dají karamboly a pády očekávat častěji a může se stát, 
že při návratu z lyžovačky pohled na skluznici nepotěší. 
Čím zkušenější lyžař (snowboardista) tím více začne dbát 
i na správné navoskování podle podmínek na sjezdovce. 
Samozřejmě, že to pojede i bez navoskování, ale nebude 
to ono. „Pokud chce běžkař jet klasickým způsobem tak je 
v pořádku použít stoupací vosk. Je potřeba najít takzvanou 
komoru, část lyží, kterou je třeba voskem namazat. Základ-
ní poučka zní, že by se směrem dozadu neměl vosk mazat 
dál než je pata boty a od špičky ne dál než 20 cm. To jsou 
přibližná kritéria, záleží na tvrdosti lyže.“ Říká pan Josef 
Pošepný, který pochází z rodiny závodníků běžkařů. Dnes 
už lyžuje spíše rekreačně a štafetu po něm převzal syn. 
„V servisech mají speciální stroje, na kterých nastaví poža-
dovanou váhu lyžaře a provedou přesný test na nalezení 
komory, takže to je zase větší pohodlí. Když je sníh prašan 
nebo lehce zmrzlý, tak aplikujte tuhý vosk. Firnový sníh – 
pěkná břečka, častá na jaře při vyšších teplotách vyžaduje 
tekutější vosky. Hodně zmrzlý ostrý sníh volá po kombinaci 
tuhého vosku, pokrytého ochrannou vrstvou měkčího „gu-
mou“. Mazání může hodně vylepšit i pokazit jízdní vlast-
nosti lyží a naučíme se to jen praxí. Je to další zábava a vy-
chytávka.“ Fischer, Alpine, Atomic Rosignoll, Salomon, toť 
několik známých v poslední době velmi rozšířených značek. 
Když vybíráte botu, tak vám musí přesně padnout a nesmí 
tlačit. Noha se v ní nesmí hnout. To platí u běžkařských ať 
už na bruslení (ty bývají vyšší), klasiku nebo allround, kdy 
můžete zpevněnou vyšší botu určenou k bruslení přena-
stavit na měkčí. Běžky samotné jsou pak také podle stylu 

jízdy patřičně upraveny. Klasika vyžaduje dlouhé měkčí 
lyže, zatímco pro agresivnější bruslení se hodí kratší 
a tvrdší lyže. Zrovna tak u bot na sjezdové lyžování se 

noha vážně nesmí hnout ani o milimetr a obuv by vás 
měla nutit do mírného předklonu. Obyčejný pásek, 
nahoře nad poslední přezkou, se mi osvědčil. Pomůže 
vám stáhnout botu a snadněji tak zacvaknout klipsy 
na zubatých páscích. Ale do každé boty se vsoukává 
trochu jinak, takže ani nelze doporučit, jestli je lepší 
Fischer nebo Alpine. Pokaždé je lehce odlišný tvar 

či zapínaní, takže to chce vyzkoušet vícero 
kousků. Dnes zašly firmy tak daleko, že 
dělají vložky do bot z tvarovatelného ma-
teriálu, který se nahřeje a přesně se do něj 

vtiskne tvar vašeho chodidla. Bota na snow-
board se řídí podobnými pravidly, ale pár jich 

tu ještě přibude nebo i zmizí. Výjimka z pravi-
dla „boty na fest“ nastane, když se rozhodnete 

začít skákat a dělat triky. K tomu potřebujete 
trochu více volnosti v botě, ale ne příliš. S vázáním 

je to na snowboardu odlišné. Pokud nevíte, kterou 
nohu budete mít vepředu, zkuste se sklouznout 

po ledu nebo po parketách a noha, kterou dáte 
instinktivně dopředu, bude automaticky vpře-
du i na prkně. Postavení regular znamená, že 
máte vepředu levou nohu. Goofy je označení 
pro pravačku. Dál-střed podrážky boty by měl 
ležet nad středem vázání. Optimální šíře roz-
kročení by měla být (pokud máte snowboard 
aspoň po bradu, což je takové univerzální pra-
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vidlo) zajištěna namontováním vázání na prostřední díry 
pro šrouby. Na snowboardu poznáte nový faktor definující 
jízdu po svahu – úhly ve vázání, tedy jak máte nohy na 
prkně natočeny. To je vskutku individuální. Záleží na stylu 
jízdy, který chcete předvést. Pro Freestyle je zadní noha 
vytočená lehce směrem k patě a přední lehce směrem ke 
špičce, pro sjezd obě nohy směřují lehce ke špičce, pro „rád 
bych to přežil“ styl zkuste zadní nohu nastavit na 5° smě-
rem k patě a přední na 20° ke špičce. (Teď vážně, poslední 
typ nastavení se hodí spíše na freeride pro větší kontrolu 
a zaklonění, zatímco větší souměrnost úhlů vytočení nohou 
je vhodné pro freestylové ježdění, při kterém je potřeba 
souměrnější těžiště k ovládání airů. Nemluvě o tom, že se 
pak dají triky během jízdy dělat i na switch – zcela opač-
nou nohou dopředu než jste zvyklí) Zkoušejte a vylaďte si 
to sobě na míru! To mluvíme o měkkém vázání – nejběž-
nějším typu. Nohu můžete do mechanismu vázání vložit 
několika způsoby: flow – zezadu, step-in (nášlapné vázání). 
Bohužel, když na snowboardu spadnete, neočekávejte, že 
vázání vypne. Mechanismus, který by zajistil, že se vypnou 
obě vázání najednou, ještě nebyl vynalezen. Fixní vázání se 
používá na vyloženě rychlostní typ snowboardu „alpine“ 
(úzká prkna mající spíše tvar velmi štíhlé ryby než vany) na 
kterém máte natočeny obě špičky šikmo dolů po svahu. 
Je to podobné systému vázání na sjezdových lyžích. Na 

tvrdém prkně se moc triků dělat nedá, ale jízdní vlastnosti 
v oblouku a kontrola jsou ohromující. Nezapomeňme tedy 
ani na kontrolu vázání u sjezdovek i běžek před sezónou. 
V servisu se provede kontrola fyzického stavu mechanis-
mu vázání i podložek. Vázání se seřídí podle aktuální váhy 
a stylu jízdy. Je lepší když vám lyže vypne při menším tlaku, 
než aby se nic nestalo, a vy jste si pak zlomili nohu. Při 
nastavení rozhoduje výška, váha, věk lyžaře, délka podráž-
ky sjezdové boty, rychlost jízdy – tedy technická, kondiční 
úroveň lyžaře, styl jízdy a typ svahu. Tohle všechno pak 
spolu s točivým momentem vytvoří pád. Při takovém pádu 
je tedy potřeba aby vázání vyplo a vysvobodilo nás ze spárů 
úrazu. Pro malé děti by takové vázání mělo být nastaveno 
do úrovně 2,5, pro mládež do 6, pro ženy do 9, pro muže 
do 10. Čím větší rychlostí jezdíte, tím větší je přetížení. 
Potřebuje tedy vyšší stupeň nastavení (mimochodem i tvrdší 
lyže či prkno), aby vám vázání nevyplo během normální 
jízdy, ale riskujete tak, že nevypne ani při skutečném pádu. 
Je celkem běžné, že vázání koupíte společně s lyžemi jako 
set. Jsou různé řady od těch Race pro profesionální závod-
níky, High performance pro zdatné a agresivní sjezdaře 
přes Sport, to už je takový standart a pak je třeba ještě 
Women, Kids, atd. každý výrobce má jiné názvy, ale princip 
je podobný. Jde tam o váhy, nebo jestli má vázání brzdu, 
aerodynamiku a další konstrukční prvky. 
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Dravost i elegance
Konečně si taky řekneme něco o sjezdových lyžích samot-
ných a o snowboardu. Sjezdovky prošly evolucí, zvanou 
carving style. Co to je? Abychom to úplně objasnili, musíme 
si říci něco z nedávné historie lyžování. V 80. letech, byl 
na vrcholu styl lyžování, kterému někdo říká „parallel“. 
To znamená, že při sjezdu máte lyže pořád ve stejné linii. 
Kolena máte neustále u sebe. Z dálky to má vypadat, té-
měř jako kdybyste měli jen jednu lyži. Lyže jsou paralelně 
vedle sebe. Velmi elegantní. Lyžař Stein Erickson byl sym-
bolem tohoto stylu. Když jste v té době chtěli dosáhnout 
instruktorské úrovně 3, museli jste sjet trať s červeným 
kapesníkem mezi koleny. Roztáhněte je jen jednou a je 
po zkoušce. Jezdilo se na dlouhých nevykrojených lyžích 
(u dospělých mužů měřila lyže přes 2m). Tento styl vypadá 
překrásně, ale jízda je velmi obtížná a lyže není snadné 
kontrolovat. „Carve“ znamená krájet. Oblouky provádíte 
nakláněním obou přirozeně vzdálených kolen dovnitř ob-
louku a vždycky se tím přenesete z jedné hrany na druhou. 
Lyže jsou tvarované do „výkusu“, zjednodušeně řečeno. 
Tento dravý způsob jízdy umožňuje větší rychlost a kont-
rolu nad lyžemi, ale nevypadá až tak elegantně jako jeho 
předchůdce. Efektivita ježdění a pohodlí zvítězily. Opět se 
setkáte s různými řadami sjezdových lyží, profesionální lyže 
s dřevěným jádrem, dvojitou výztuží Titanalem a bočnice. 

Pak jsou lyže pro zdatné amatéry, kteří jezdí krátké a střed-
ně dlouhé oblouky. Jsou uzpůsobeny na sjezdovku tvarem, 
konstrukcí a dovolují také udělat nějakou tu chybku, aniž 
by došlo k pádu. Někdo dává přednost adrenalinu při maxi-
mální rychlosti na sjezdových lyžích. Jiného rozpumpuje po-
hled na nedotčený svah s hlubokým prašanem. Co k čemu 
tedy patří? Jaké lyže potřebuji k jednotlivým disciplínám? 
Sjezdové lyže jsou charakteristické svou délkou umožňu-
jící maximální vodivost a také nemají ostré hrany, aby se 
předešlo zakousnutí lyže, při vysoké rychlosti (až 220 km/h). 
Freeride lyže jsou pro ty druhé. Jsou celkově širší než sjez-
dové lyže, aby se jezdec tolik nebořil do sněhu.  Také jsou 
propnuté směrem nahoru, aby široké špičky lyží nezajížděly 
směrem dolů pod sníh. Existují i hybridní modely, které 
stisknutím tlačítka změníte ze sjezdovek na freeride. Jak 
lyže tak freeride snowboardy jsou tedy širší a měkčí. Pak 
jsou tu robustní slalomky. Ty jsou širší na koncích než ve 
středu, aby bylo dosaženo potřebné točivosti. Nejsou příliš 
dlouhé, takže rychlost u nich nehledejte. Trocha akrobacie 
dovrší přehled typů. Řeč je o Freestyle lyžích. Zvláštností je, 
že mají zahnuté i paty, takže udělat stoosmdesátku nebo 
pětsetčtyřicítku není problém. „Nemá to drážky na skluzni-
ci, šéfe.“ Jistě, pohyblivost především. Vynechat skokanské 
lyže by byl trestuhodný prohřešek proti vznešenosti této 
disciplíny, navzdory faktu, že se z nás pravděpodobně ne-
chystá darovat svým blízkým k vánocům pořádný „elány“. 
Nuže, jde o lyže předlouhé (200 cm a více) s pevnou šířkou 
88 mm (proč asi?). Jejich točivost je nulová, vše o co tu jde, 
je vodivost v rovné dráze.

Poradna Shermana Poppena
Jaký typ snowboardu si koupit? Takhle by vlastně měl znít 
nadpis. To jméno v nadpisu odstavce patří chlapíkovi, který 
vynalezl „snurfer“- dvě lyže spojené provázkem dohroma-
dy. Tim Burton v roce 1977 snurfer doladil a přimontoval 
na něj vázání. Tím vytvořil první snowboard a založil tak ve 
Vermontu v USA kultovní značku Burton snowboards. Na 
západě USA udělal ve stejné totéž i Tom Sims. Autor se zde 
dopustí sadistického detailismu. Odpusťte mi prosím, jsem 
jen neškodný fanoušek snowboardu. Tak začněme základ-
ními parametry - délkou. Jak už bylo řečeno, prkno by vám 
mělo sahat někam po bradu nebo pod nos. Optimální dél-
ka boardu se tedy řídí vaší výškou a váhou. Prodejce by vám 
měl vysvětlit něco málo ze základní fyziky ježdění, nebojte. 
(Správná délka prkna zajistí, že se nebude bořit špičkou 
do sněhu nebo předejde nechtěnému přechodu z jízdy 
po hraně do smyku po skluznici.) Navíc je zvykem přiložit 
k modelu tabulku délek s příslušnými výškami a váhami. 
Šířka? Ta se u boardu udává v neužším místě v „pasu“. Po-
kud ze snowboardové výbavy nic nemáte, kupte si nejprve 
boty. Ty pak určují šířku prkna. Máte-li nohu 10 a větší, pak 
rovnou hledejte prkna s označením „wide“ – široký. Vět-
ší problém nastane, když je deska příliš úzká a vy tak při 
každém prudším oblouku zaryjete špičky bot do sjezdovky 
a vzápětí následuje pád. Zbytečně široké prkno, to není ta-
ková tragédie, ale dá vám zabrat, až ho budete chtít stočit 
do oblouku. Ideální je, aby špička i pata přesahovaly prkno 
zhruba o centimetr. Tvrdost prkna neboli „flex“ je dalším 
důležitým parametrem. Pro začátečníka je lepší měkčí prk-
no. Lépe jde do oblouku, ale při vyšších rychlostech už hra-
na nedrží tak dobře na sjezdovce a při odrazu do ollie mu 
chybí potřebný pop (odpor), takže pokročilejší jezdci zvolí 
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obecně tvrdší prkna. Freeride a All mountain prkna mají 
měkčí špičku než patu „directional flex“, což způsobuje, že 
jdou lehčeji do oblouku a zadní noha má naopak k dispozi-
ci dobrou tuhost prkna pro přenos síly v oblouku. Freestyle 
prkna mají oba konce stejně měkké. Takže jak je to s těmi 
typy prken. Freeride prkna jsou do volného terénu. Mají 
inserty (úchyty na vázání) posunuté směrem dozadu, špička 
je širší, měkčí. S tímto prknem sněhem doslova proplujete. 
Taky vykrojení je u nich delší. Alpine snowboardy – štíh-
lé rybky jsme už zmiňovali. All Mountain prkna jsou do 
každého terénu – sjezdovka, freestyle i freeride. V žádném 
aspektu se nejde do extrému, takže je to stroj, vhodný pro 
nevyhraněného jezdce. Podobají se freestyle prknům, ale 
nejsou tak výrazně modifikována. U Freestyle desek jde 
o to, aby se vám ve vzduchu dobře dělaly rotace. Prkna 
jsou tedy kratší. Taky je potřeba více stability při nájezdech 
na kicker nebo na bedu či rail při jibbingu. Prkna jsou tedy 
širší. Špička i pata mají identický tvar.  Ještě některé para-
metry, které určují způsob jízdy. Boční vykrojení „side cut“ 
určuje, jak velký oblouk opíše prkno do svahu. Čím větší 
sidecut, tím rychleji zatočíte a tím menší oblouk vytvoříte 
a naopak. Prohnutí anglicky „camber“ určuje, jak snadno 
půjde board do oblouku. Když board položíte na rovnou 
podlahu, tak se jí zkrátka nedotýká po celé délce. Pokud 
ano, tak takový zmetek nekupujte. Menší prohnutí je 
charakteristické pro měkčí prkna, která se snadněji donutí 
k oblouku. To je dobré pro Freestyle snowboardy. Tvrdší 
deky mají tedy prohnutí větší. Na prohnutí si dejte pozor 
při koupi ojetých prken! Efektivní hrana je délka hrany, 
která je v oblouku při kontaktu s povrchem sjezdovky/te-
rénu. Čím delší efektivní hrana, tím stabilnější bude board 
v oblouku a čím kratší, tím rychleji a snadněji ho do toho 
oblouku dostane. Ještě poslední důležitá věc a dám s tím 
už pokoj. Jádro snowboardu. Zatím se nenašlo nic, co by 
bylo lepší než dřevo, co se týče jízdních vlastností, životnos-
ti prkna, pružnosti, pevnosti, tvarové paměti. Jádra z PU 
pěny jsou znakem laciného snowboardu, na kterém se vám 
dobře jezdit nebude a po sezóně ho nejen stoprocentně 
vyhodíte, ale možná pod špatnými dojmy i zanevřete na 
tento krásný sport a to by byla rozhodně škoda! Pár top 

značek ze světa snowboardingu: Nitro, Burton, Ride, Gravi-
ty, Smith, Electric (poslední dvě se specializací na brýle) dále 
třeba Anon, Bear. 
 „To budeme mít, ale pořádný vybavení,“ řekl kdosi.
„To jo, ale co to zase zhltne materiálu. To máte lavinové 
batohy, lavinové sondy, čelovky, lopaty, kartáče a škrabky, 
žehličky na vosk, kofixové tyčinky, brousky, šroubováky, od-
straňovače vosku, gripy, impregnace a prací emulze, jistící 
prášky, termosky a lahve, zámky, náhradní díly.“
 „Už mám to vázání správně nastavený, pane Lorenc?“ 
„Křivý!“ (cvak) 
„ A teď?“ (glo glo)
„Dobrý.“

Bože nedej, ať zapomeneme na hole, 
které máme v ruce 
Nenecháme vás na holičkách ani v této kategorii! Značky 
jsou stejné jako u lyží. Čím lehčí hůlka, tím dražší, protože 
se ke slovu dostávají karbonová vlákna. Většina hůlek pro 
sjezdové lyžování má klasická poutka, která přenášejí sílu 
při stoupání („nejlepší způsob jak se dostat v lavině co nej-
hlouběji“) a tak se dělají i varianty bez poutek, jejichž pře-
nos síly spočívá v ergonomicky tvarovaných rukojetích. Na 
běžky se hůlka posuzuje podle těchto parametrů: švihová 
tíha, lehkost, tuhost, lomové zatížení. Švihová tíha je dána 
rozložením hmotnosti na hůlce při běhu. Jak pohodlně se 
vám s tím smýká, to neřešte. Lehkost je jasná, kdo je profe-
sionál, má to z karbonu a my ostatní se držíme hliníku. Tu-
host ovlivní přenos síly při odrazu. Čím vyšší je tuhost, tím 
méně síly se ztrácí. Lomové zatížení si otestuje při prvním 
horším pádu. Zkrátka, ohne se ta potvora nebo ne?
A jsme v cíli. Poslední smrček je za námi a svah se změnil 
v rovinu. Trik jsme ustáli a tak nezbývá než se rozloučit. 
Musím tě milý čtenáři upozornit, že zatímco jsi upíral své 
zraky k těmto řádkům v bláhové snaze přilepšit svému 
vzdělání, venku mezitím nastala obleva a idea zasněžené-
ho kopce se zcela rozplynula. Nezbývá než počkat na příští 
sezónu.





„Samozřejmě, že jsme byli nervózní, jestli všechno klap-
ne. Tvrdá roční příprava se vyplatila. Když jsme ve čtvrtek 
kolem poledne, kdy probíhalo první kolo turnaje, viděli, jak 
proudí zástupy diváků, byl to skvělý pocit a velká radost,“ 
shrnul dojmy David Trunda, generální ředitel promotérské 
společnosti Relmost.
Za čtyři dny přišlo do areálu Albatross Golf Resortu  
19 200 diváků. Návštěvnost násobně stoupala od čtvrtka  
do neděle. 
Vítězem se stal nejvýše postavený hráč na žebříčku, který 
na Albatrossu startoval – Velšan Jamie Donaldson. Získal 
šek na 166 660 Euro a zároveň si zajistil účast v rydercupo-
vém týmu Evropy.
„Hned po příletu měl Donaldson smůlu, když mu nedorazil 
bag s golfovým vybavením. Přesto mu to náladu nezkazilo 
a s radostí přijal pozvání do Trojského zámku na slavnostní 
zahajovací večer. Hole mezitím přiletěly dalším letadlem. 
Měl svůj přesný denní režim: hra, trénink, relaxace a také 
jsme udělali maximum pro jeho psychickou pohodu. To 
když zapomněl v hotelovém pokoji svůj vítězný svetr.  
Přivezli jsme mu ho pět minut před startem. V sobotu večer 
měl potom přání poznat centrum Prahy. Vychutnal si večeři 
v luxusní restauraci s výhledem na Karlův most. V neděli 
vyhrál a místo plánované okamžité cesty domů si změnil 
letenku až na pondělí. Samozřejmě to neznamená, že jsme 
se věnovali jen Jamiemu, vstříc jsme vyšli všem. Odměnou 
nám jsou děkovné dopisy od hráčů jako je Nicolas Colsaerts 

(vítěz Ryder Cupu), nebo od nejznámějšího golfového  
manažera Chubyho Chandlera,“ odhalil zákulisí David 
Trunda.

Souboj nejlepších…
Golfový svět sledoval Donaldsonův souboj se Skotem  
Stephenem Gallacherem o přímou nominaci do rydercupo-
vého týmu Evropy. V Česku to Gallacherovi nevyšlo, o týden 
později byl nominován dodatečně kapitánem týmu Paulem 
McGinleyem. Na Czech Masters tak startovali dva letošní 
účastníci Ryder Cupu.
„Gallacher nám už na začátku roku v Dubaji, kde vyhrál, 
slíbil, že přijede do Prahy. Splnil to. Byl velice ochotný, 
velmi jsme ocenili, když zůstal v klubovně Albatrossu až do 
večerního vyhlášení PRO-AM turnaje a blahopřál každému 
amatérovi, který si přišel pro cenu. Fantastický zážitek,“ 
doplnil Trunda.
Doufejme, že na příštím ročníku turnaje  Gallerchena uvi-
díme,  Jamie Donaldson na tiskové konferenci po vyhlášení 
turnaje již  slíbil, že za rok přijede obhajovat.
„Jamieho tvář bude součástí naší marketingové kampaně, 
která odstartuje už v listopadu prostřednictvím billboar-
dů. Ostatně už při turnaji probíhaly přípravy sponzorských 
smluv na příští rok – týká se to jak ryze českých, tak globál-
ních partnerů, protože turnaj navštívili oficiálně i čistě sou-
kromě manažeři marketingových společností ze zahraničí, 
kteří se přijeli podívat, jak se povede první ročník,“ říká 

gOLfOVOU aKCI ROKU 
NaVšTíVILO PřES  
19 tisíc diváků

PrEMiéra, ktErá nadchla. tak sE MluVí o PrVníM ročníku d+d rEal czEch MastErs.  
náVrat GolfoVé EuroPEan tour do čEska Měl sVětoVé ParaMEtrY. 

Vítěz D+D REAL Czech Masters Jamie Donaldson s majitelem promotérské  
společnosti Relmost, Petrem Dědkem a marketingovým ředitelem společnosti Pavlem 
Poulíčkem.

Finálové kolo šel Jamie Donaldson spolu se Sørenem Kjeldsenem a Bradley Dredgem.
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marketingový ředitel Relmostu Pavel Poulíček.
„Jedna ze společností, které si přijely okouknout terén, 
bezprostředně po turnaji požádala o jednání pro své  
klienty v Anglii, kteří by chtěli zacílit na střední Evropu  
a ze stejného zdroje přišla nabídka od jedné silné čínské 
globální společnosti. Golf je totiž ve světě nesmírně atrak-
tivní pro firemní klientelu. Do teto chvíle nebyla ve střední 
Evropě podobná akce, která by vysoké nároky splňovala. 
V tom se nám povedlo zaplnit mezeru,“ dodal Poulíček.
Zástupci European Tour označili Czech Masters za nejlepší 
turnajovou premiéru, jakou v posledních letech zažili.  
„Byl tady na přípravy od úterý osobně dohlédnout George  
O´Grady – výkonný ředitel European Tour. Odjížděl na-
prosto spokojený,“ řekl Petr Dědek, majitel promotérské 
společnosti Relmost.
Hráči rovněž obdivovali kvalitu hřiště na Albatrossu.  
Greeny zařadili mezi TOP5. Akreditovalo se 79 novinářů  
a téměř polovina byla ze zahraničí. Přijeli především  
fotografové renomovaných agentur a golfových periodik – 
z Britských ostrovů, Spojených států, Nizozemí nebo  
například z Ruska.
Od podzimu připravuje promotérská společnost také spolu-
práci se zahraničními cestovními kancelářemi zaměřené na 
golfovou klientelu. Zájem mají společnosti z Britských ost-
rovů a ve Skandinávii. To byl další z cílů Relmostu: podpora 
cestovního ruchu.
Na závěr je třeba připomenout, že přímé přenosy  
vysílala čtyři dny Česka televize, své studio si postavila  
na Albatrossu také televize SKY Sports. Přenosy se vysílaly 
živě v Americe nebo Japonsku, celkem ve 130 zemích.

Zajímavá čísla turnaje:
• Catering zajišťovalo zhruba 120 pracovníků dvou firem  

a během turnajových dnů bylo vydáno přes 10 tisíc 
jídel. 

• K dispozici bylo 40 tisíc litrů balené neperlivé vody.  
Hráči spotřebovali přes půl tuny banánů a 2 tisíce  
sušenek.

• V partnerské hotelové síti Vienna International se  
odbydlelo 1700 nocí.

• Bylo postaveno 55 větších či menších „stanů“.
• Stan sloužící pro stravování VIP partnerů byl  

dvoupatrový.
• Bylo nutné dovézt 15 kancelářských nebo sociálních 

buněk. Dvě tribuny u 18. greenu poskytly 420 míst 
k sezení. 

• Celkem bylo potřeba v areálu zaparkovat 17 kamionů. 
• Pro oddělení jednotlivých sektorů a fervejí bylo nutné  

natáhnout 17 km provazu na 1 600 tyčí.

 „Pro příští rok plánujeme rozšíření turnajové vesničky  
o další obchodní a zábavné prvky, protože se nám osvědčilo 
zaměření na rodiny, které trávily na Albatrossu celý den. 
Zachováme model tří živých koncertů na hlavním jevišti po 
skončení jednotlivých kol. Překvapení chystáme v sektoru 
pro VIP hosty, kterým chceme nabídnout ještě další novin-
ky. Rozšíříme tribunu na 18. greenu a přidáme tribunu na 
prvním odpališti,“ uzavírá David Trunda.

V roce 2015 se bude turnaj konat od 24. do 30. srpna. 

Jamie Donaldson s trofejí pro 
vítěze D+D REAL Czech Masters



Špičkové zázemí přímo v srdci  
golfového hřiště 
Resort Darovanský dvůr vyrostl na místě bývalého popluž-
ního dvora ze 17. století, prošel citlivou rekonstrukcí a nyní 
nabízí komplexní sportovní, hotelové a kongresové služby. 
Hotel nabízí kvalitní ubytování v samém srdci golfového 
hřiště, k dispozici je celkem 100 pokojů 240 lůžek. V areálu 
naleznete celkem 2 restaurace – jednu z nich v historické 
budově s 300 let starou „černou kuchyní“ s původní pecí na 
domácí chléb. 
Kongresový sál s kapacitou 350osob lze variabilně rozdělit 
na 6 menších přednáškových sálů. K dispozici je nejmoder-
nější audiovizuální technika a dokonalé ozvučení celého 
prostoru.

27 + 9 jamek mistrovského hřiště
Darovanský dvůr dnes patří již k tradičním hřištím v České 
republice. Uprostřed krásné krajiny, nad řekou Berounkou, 
jsou umístěny široké fairwaye, množství hlubokých bunke-
rů a rozlehlé greeny. Celé golfové hřiště je lemováno okol-
ními smíšenými lesy. Na hřišti je radost se dívat na bohatě 
rozvětvené tmavozelené borovicové hájky podél fairwayí. 
Celek hřiště vytváří velmi malebný a příjemný dojem, na-
vozuje atmosféru souznění hřiště s okolní krajinou a hráči 
se sem rádi vracejí. 27 jamkové mistrovské hřiště nabízí 
možnosti různých kombinací jednotlivých devítek Panora-

ma, Svatá Anna a Jezírka. Charakterově se jedná o velmi 
příjemné spojení parkového a linksového typu hřiště.

Wellness – kouzelný lék pro  
vaše tělo i mysl
V magickém prostoru Antických lázní, vybudovaných na 
více než 300m2 a zdobených mozaikami, mramorem či 
nefritovým obkladem s antickými reliéfy, naleznete různé 
druhy relaxačních procedur, koupelí a inhalací. To vše je 
působivě umocněné kouzelnou hrou vůní, hudby a světel. 
Najdete zde nejenom whirlpool s masážními tryskami, ale 
také bylinkovou inhalaci s vůní levandule či heřmánku, 
kruhovou Kneippovu koupel, tradiční římskou páru nebo 
působivou ledovou studnu. Nechybí rovněž klasická finská 
sauna s ochlazovacím bazénkem, solná inhalace, masáže 
nebo turecké lázně-Hammam. Pro klidnou relaxaci a odpo-
činek je učeno Thepidarium s vyhřívanými lehátky. Spole-
čenský prostor doplňuje Laconium, které svojí tichou  
atmosférou přímo hladí na duši, meditační místnost  
s noční oblohou a pláží plnou křemenných valounků.
Antické lázně nabízí odpočinek od každodenních starostí, 
uvolnění, relaxaci a napomáhá tak obnovit fyzické i dušev-
ní zdraví člověka.

Kdo jednou náš resort navštíví, bude se k nám určitě vždy 
rád vracet. Neváhejte a vyzkoušejte náš relaxační ráj.  
Veškeré informace naleznete na www.darovanskydvur.cz

RESORT MNOha 
SPLNěNýCh PřáNí

daroVanský dVůr jE rozlEhlý rEsort situoVaný V srdci Přírodního Parku horní  
bErounka nalEznEtE Pouhých 50 Minut jízdY z PrahY a 12kM od sjEzdu z dálnicE d5. 
cElá lokalita jE PoVěstná sVojí Vzácnou Přírodní krásou, MEandrY řEkY bErounkY  
a tichou zVlněnou krajinou s tajEMnýMi lEsY.
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Luxus

Kdo to někdy zkusil, tak ví, že vychutnat si dobrý doutník je 
umění, které vyžaduje cit a nejde to hned ze začátku, stej-
ně, jako je to se ženou. Je třeba být trpělivý a vnímavý k té 
kráse. Ať už jde o přirozenou strukturu a barvu tabákových 
listů, zbavených žilnatiny, spoutaných do elegantních tvarů 
jakoby zpečetěné „prstýnkem“ či o vůni linoucí se z prá-
vě otevřeného humidoru. Ještě jsme ani nezačali kouřit, 
dámy a pánové, ještě jsme nepřiložili plamen těsně k patě, 
abychom uvolnili rej chutí a zahalili pracovnu továrníkovu 
obláčkem namodralého kouře. Byl to Rudyard Kipling, kdo 
řekl: „Žena je jenom žena, ale dobrý doutník, to je pokou-
řeníčko“.

Kouření doutníků je obřad
Už staré civilizace Jižní Ameriky považovaly kouření tabá-
kových listů za velmi posvátný obřad, sloužící ke spojení 
s duchy přírody a k léčbě bolavé duše. Nevíme, zda špa-
nělští objevitelé řádně docenili možnosti transcendentních 
konverzací, nicméně i oni přišli tabáku velmi brzy na chuť. 
Jakmile se tento zvyk přenesl na starý kontinent, rychle 
zde zakořenil. Stal se oblíbenou výsadou králů, prestižní 
záležitostí. Evropská vynalézavost postupně dovedla pěs-
tování tabáku i výrobu doutníků k dokonalosti. Začalo to 
na Kanárských ostrovech, tedy ne na Kubě, což je poměrně 
rozšířený omyl. Manufaktura La Rica Hoja byla právem 
považována za nejlepší na světě a dala později vzniknout 
jedinečné skupině emigrantů-farmářů na Kubě a v někte-
rých dalších zemích Střední Ameriky, kde se dnes nacházejí 
jedny z nejúrodnějších plantáží a vyrábí opravdu výjimečné 
kuřivo.
O tom, s jakou vážností k tabáku Grandi přistupovali, 
svědčí i fakt, že k práci na plantážích nepoužívali otroky, 
jako tomu bylo například u cukrové třtiny. Nejen pěstová-
ní, ale zejména následnému zpracování tabákových listů 
věnovali se lidé od počátků s péčí téměř nábožnou. A není 
divu, neboť jde o procesy velmi choulostivé. Kvalita chuti 
se rodí především z půdy, ze které tabák vzešel, z podnebí. 

Také však záleží na způsobu sušení, jak dlouho a v jakých 
podmínkách listy následně kvasí. Důležitá je rovněž kombi-
nace buď z různých odrůd či jen, ze kterého patra rostliny 
příslušný list je a konečně také způsob ubalení. Později se 
mnoho věcí změnilo a ke slovu se dostalo i „kvalitní kuřivo 
za rozumnou cenu“, jak to hlásal jistý pan Davidoff, který 
v duchu velkovýroby rozjel během hospodářské krize svůj 
podnik a umožnil tak středním vrstvám okusit požitek, do 
té doby nepříliš rozšířený. Ale něco zůstalo přece jen při 
starém: ruční výrobu a tradici nic nepředčí. Profesionálních 
dělníků, kteří umí výsledný smotek zavinout do krycího lis-
tu, není zas tolik, jak by se možná na první pohled zdálo. Je 
to vskutku mistrovské řemeslo a ten kdo jej ovládne je na 
nejlepší cestě k tomu založit si vlastní manufakturu. Aby se 
všem lépe pracovalo, čte jim předčítač noviny nebo romány. 
Tato řemesla se od počátku dědí. Je to privilegium spoje-
né i s určitým lepším postavením ve společnosti. Na Kubě 
není moc příležitostí něco vybudovat nebo se mít lépe než 
ostatní. Lidé žijí v bídě socialistického státu. Den po dni je 
to stejné – turisté přilétají a odlétají, prodavači padělků 
doutníků prodávají. Když se ocitnete v některých místech 
v Havaně, vyvolává skromný ráz života a pohled na stará 
auta a domy snad až romantický dojem, ale většina tohoto 
světa skrývá dobrodružství jen pro vnějšího pozorovate-
le. Skutečnost je nouze a strádání, tvrdá zkouška přežití. 
Ovšem mírně polepšit si můžete, pokud pracujete v tabáko-
vém průmyslu. 

„Když nebudu v nebi moci kouřit 
doutník, nepůjdu tam!“

 – Mark Twain
Nuže, pokračujme v definici luxusu ve světě kuřiva. Pře-
devším to bude doutník typu longfiller. To znamená, že 
celistvé listy byly naskládány varhánkovitě na sebe. Naopak 
shorfiller doutníky jsou vyplněny směsí nasekaného tabáku 
– to mluví za vše. 

LUxUSNí 
dOUTNíKy

kouřEní doutníků si každý nEPochYbně sPojí sE sloVY: GEntlEMan, stYl, noblEsa, Po-
žitEk. PřidEjME jEště jEdEn PojEM: luXus. od šPanělského králE filiPa V až Po winstona 
churchilla, GErárda dEPardiEu nEbo arnolda schwarzEnEGGEra, VždY šlo o náklad-
nou kratochVíli VYšších VrstEV. oVšEM kouřit doutník nEní PrVoPlánoVě jEn o luXusu 
jako Mnoho jiných Věcí a jE-li, Pak jdE o hrubé nEPochoPEní saMé PodstatY tohoto 
ušlEchtilého rituálu a králoVského Požitku.

96 | Ice Podzim 2014





98 | Ice Podzim 2014

Z čeho vzniká chuť kromě půdy a povětří o kterých jsme se 
již zmínili? Z kombinace a úpravy, o tom již také byla řeč. 
Rozlišujeme různé druhy listů, jež se nacházejí uvnitř těla 
doutníku. „Volado“ (spodní listy) jsou mírně kořeněné, 
„Seco“ (střední listy) středně kořeněné, „Ligero“ (vršek 
rostliny) bohatě kořeněné. Ty středové jsou aromatické, 
olejnaté a pomaleji hoří, zatímco spodní listy hoří rychleji, 
ovšem aroma mají méně. Horní listy mají také dost aroma, 
i když ne tolik jako střední a hoří nejpomaleji. Vázacím 
listem „capote“ dostane doutník kýžený tvar. Krycí list „ta-
pado“ či „wrapper“, nesmí popraskat. Samozřejmě dodává 
doutníku také barvu ve škále od „Double Claro“ (velmi 
nazelenalé), přes „Natural“ a „Colorado“ (kávová barva) 
až po „Maduro“(temně hnědá až černá). Záleží, jak dlouho 
se krycí listy nechají sušit a zrát. Jako jediné z pěti druhů 
tabákových listů se nepěstují na přímém slunci, ale pod pří-
krovem. Jsou opravdu důležité. Pro zajímavost u doutníků 
s uzavřenou hlavou i patou a vypouklým středem tvoří krycí 
listy společně s vázacími dlouhou dobu hlavní složku chuti. 
Pak se teprve dostaneme ke středu, kde je skryta hlavní 
chuť doutníku. 
Existuje celá škála velikostí a tvarů luxusních doutníku. 
Maličké Cigarillos, které jsou populární ve Španělsku a Ně-
mecku, mezi středně velké doutníky patří Corona. Ke tvaru 
Double Corona netřeba cokoliv dodávat. Tvar Churchill 
nebo také Rotchild je o něco kratší než Double Corona, ale 
stejně široký. Panatela či Lonsdale patří mezi úzké dlouhé 
doutníky. To jsou všechno pravidelné, válcovité tvary. Ne-
pravidelné tvary mají hlavu (tedy uzavřený konec) speciálně 
tvarován.  Jedná se o Pyramida, Belicoso (taková zaoble-
nější pyramida), Torpedo, Perfecto (připomíná náustek), 
Culaebras (spletení hadi, či vánočka) či Diademas – obrov-
ský doutník (rovněž něco jako náustek). 
Jak je z předchozího vidět umění baliče se velmi projeví. 
Po zabalení se takové doutníky ještě nechávají „uležet“ 
aby mohly dozrát, tedy aby se z jednotlivých listů postupně 

uvolňovaly a promísily oleje. Doutník se potí. 
Když je dílo téměř hotové, je třeba ho opatřit prstýnkem, 
ale hlavně uložit do humidoru. Humidor je kazeta, kam se 
doutníky ukládají. Je v ní zvlhčovač a také vlhkoměr. Cedro-
vé dřevo je nejčastějším materiálem používaným k výrobě. 
Výborně udržuje stabilní vlhkost a také „nevoní“ tabáko-
vým broukům. Ručička hygrometru umístěného v humido-
ru by měla ukazovat, že vlhkost je 69-75%. Je-li to méně, 
dojde ke zhoršení chuti i tahu. Takový doutník nekupujte. 
Také při výběru vždycky lehce stiskněte patu doutníku. 
Měla by se vrátit zpět do původní pozice. Krycí list nesmí 
být popraskaný. 
Jak už to u drahých a krásných věcí bývá, tak i doplňky 
s nimi související dostávají časem ušlechtilou formu. U hu-
midorů tomu nebylo jinak. Kubánský výtvarník Ernesto 
Milanéz Ruiz z výroby těchto boxů udělal umění. Věnuje 
se i práci se starým nábytkem. Citlivá kombinace materiálů 
a technik ho proslavila. Mosazí či bronzem zdobené skříňky 
vypadají skvostně. Používá patinaci, malbu, ale hlavně jde 
o ten styl a výsledný efekt! Za jeden z jeho humidorů jsou 
zákazníci ochotni platit vysoké sumy -10 000 euro za malé 
pouzdro na evropské burze.
Také značka Zippo má ve světě skvělý zvuk. Geoge G. 
Blaisdel vytvořil na začátku 30. let minulého století jedno-
duchý a elegantní zapalovač, odolný proti větru. Po té co 
získal práva na rakouský armádní větru-vzdorný zapalovač, 
začal s designem. Kvádřík, s odklápěcím víčkem a krytem 
na knot. Doživotní záruka. Líbilo se mu jméno „zipper“ 
„zdrhovač“ a fenomén Zippo byl na světě. Zapalovačů se 
prodalo ohromné množství a firma později rozšířila svůj 
sortiment o svinovací kapesní metry, ještě později přišly na 
řadu kapesní nože, spony na peníze, na klíče i psací potře-
by. Bylo by však barbarské připálit si benzínovým „Zippá-
kem“, proto použijeme plynový, abychom nezničili chuť 
a vůni doutníku.





Z Kuby na Filipíny a zpět.
Špičkové longfillery se však nerodí jen na Kubě, ale napří-
klad také v Nikaragui, Dominikánské republice, Kostarice, 
Hondurasu ale třeba i v Indonésii dosahují pěstitelé pozo-
ruhodných výsledků.  V Nikaragui jsou známá dvě jmé-
na: Don Pepin Garcia a Pete Johnson, který založil firmu 
Tabacalera. Oba pánové mají na svědomí podniky vyrábějící 
skutečně prémiové doutníky. Mezi ty nejvíce oceňované 
patří El Triunfador a My Father.
El Triunfador tedy „vítěz“ je dítětem Tabacalera ve spo-
lupráci s Don Pepin. Tento doutník řadíme mezi mírné až 
středně silné. Pro začátečníka tedy vhodný. Je chuťově 
velmi rozmanitý a složitý s nepříliš hutným dýmem. Ro-
zeznat se dají zemité chuti mísící se s cedrovým dřevem, 
skvěle vybalancované jemnými tóny kávy a kakaa. Ke konci 
je kořeněný a pikantní. Je zabalený do tmavého olejnatého 
krycího listu Ecuador Habano.  
My Father je rovněž exemplář ověnčený cenami. Je pova-
žován za to nejlepší, co může společnost Don Pepin Garcia 
nabídnout. Je to středně až velmi silný doutník a zanechá-
vá v ústech sladkou chuť po směsici kávy a kůže. Doutník 
produkuje hodně dýmu, ale ještě než ho zapálíme, je třeba 
ocenit nádherně se lesknoucí olejnatý povrch a přivonět 
si. Jeho krycí list byl, rovněž jako u předchozího kousku, 
vypěstován ve stinných údolích Ekvádoru a má úchvatnou 
temně hnědou barvu.
Z rodiny Dominikánských cigár z oblasti Cibao severně od 
Santiaga pochází doutník Dunhill Aged. Zvláštností na tom-
to krasavci je skutečnost, že se pro jeho výrobu používají 
listy z jediné sklizně z jedné konkrétní plantáže. Takže jeho 
chuť se sklizeň od sklizně může mírně lišit. Převládá chuť 
zeminy, prostoupená tóny kávy a jemné kůže. Krycí listy Co-
nnecticut Shade a Connecticut Broadleaf se dovážejí z USA. 
Podle druhu krycího listu pak rozlišujeme „sílu doutníku“ 

nebo plnost chuti od jemného až po těžký, téměř Kubánský 
kalibr. Jméno Dunhill má ve světě špičkový zvuk a určitě ho 
znají i mnozí nekuřáci, tady zkrátka není co dodat.
Aging Room Quattro F55 Concerto. To je název skvostu 
od značky Tabacalera La Palma, který se urodil na Domini-
kánských plantážích. Časopis Cigar Aficionado ho zařadil 
na druhé místo v žebříčku těch nejlepších doutníků roku 
2013. Tento nám zachutná po pražených kávových zrnech 
a sladkém cedru. Jeho specialitou je krycí list, pocházejí 
ze Sumatry. Semena tabáku pocházející ze Sumatry jsou 
neodmyslitelnou součástí špičkových tabákových výrobků, 
avšak rostliny vypěstované na ostrově pro první třídu již 
tak typické nejsou. Možná právě tento fakt činí z kouření, 
tohoto Churchillovsky velikého exempláře, takový požitek. 

Matadoři mezi doutníky
Lehký začátek, ale čas kvapí. Jak se naše cestování tropic-
kým světem tabáku blíží ke konci, vynořují se z trhající 
se opony dýmu ti nejlepší z nejlepších. Záměrně jsme si 
Kubánské doutníky nechávali až na konec. A aby toho 
nebylo málo, tak to budou jedny z nejdražších, které se dají 
koupit. 
Fidel Castro a jeho dar lidstvu.
Značka Cohiba je poměrně mladá, byla založena teprve 
v roce 1968 jako první brand po Kubánské revoluci. To ale 
nemění nic na faktu, že jde o skutečného tahouna Kubán-
ského tabákového průmyslu. Jednou v kuřácké nouzi dostal 
prý tyto doutníky Fidel Castro od člena své ochranky s tím, 
že jde o jeho vlastní výrobu. Diktátor nalezl v jeho zboží 
zalíbení a nařídil, aby toto modré z nebe bylo vyráběno 
v Havanské továrně El Laguito s určením: „pouze pro pre-
zentaci Kubánské vlády“. Ve světě se Cohiba více rozšířila 
až počátkem 80. let. 
Cohiba Behike 52. Tento velkolepý doutník byl představen 
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BELENÍ ZUBU
JE

WHITE PEARL
Vyzkoušejte bělení zubů White Pearl, nyní s ještě efektivnějším složením.

Výsledky již za 5 dní, bělení je vhodné i pro citlivé zuby!

ZAJÍMAVÉ PRODUKTY DENTÁLNÍ 
HYGIENY PRO CELOU RODINU

Bělící zubní pudry SMILE  
Pudry Smile obsahují malé množství 
účinné látky používané v profesionálním 
bělení zubů, působí preventivně proti 
zubnímu kazu a plaku. To vše bez 
abrazivních částic. Používají se každý 
den místo běžné zubní pasty
Cena jen 99,- Kč 

Antibakteriální kryt
na zubní kartáček. Ničí 
plísně, viry a bakterie. 
Uržuje ho hygienický a 
suchý. Čímž snižuje riziko 
prodlužování nemocí. Účinky 
klinicky testovány, zabraňuje 
prodlužování nemocí. Cena 
pouze  60,- za 2ks.

White Pearl kapky 
V Hollywoodu se již 
nežvýká, kapky pro 
osvěžení dechu
likvidují bakterie špatného 
pachu a udržují svěží dech. 
Ideální do kabelky, kapsy 
apod. Cena 89,-

Výsledky 

již za 5 dní, 

vhodné i pro 

citlivé zuby.

Enzymatické pasty White Pearl  
Vyzkoušejte novinky každodenní 
péče o zuby, zubní pasty White Pearl. 
Speciálně vyvinutá receptura zubních 
past obsahuje přírodní enzym, který 
jemně odstraňuje zabarvení na zubech 
a pomáhá udržovat zuby bílé a zdravé. 
Verze základní + extra pro kuřáky. 
Cena jen 129,-  Kč 

Čisté zuby s HELLO KITTY  
Hello Kitty se nyní vyrábí v ČR. Zvolte 
zubní pastu, blikající kartáček, nebo 
ústní vodu s postavičkou Hello Kitty a 
můžete motivovat Vaše děti ke kvalitní 
a pravidelné zubní hygieně. S hrou a 
radostí je učíte hygienickým návykům. 
Vyrobeno profesionálně s důkazem 
na dětské zoubky, dle doporučení 
stomatologů. Ceny od 49,- Kč  
Nyní novinka dětské náplasti!

Chcete krásně bílé zuby, bezpečně 
a profesionálně? Použijte nové revoluční 
bělení zubů White Pearl, vyvinuté 
stomatology pro použití v pohodlí domova. 
Komplexní 3-fázová bělící procedura je 
vhodná i pro velmi citlivé zuby, narozdíl 
od jiného bělení zubů. Výhodou jsou 
rychlé výsledky (již za 5 dní), krátká doba 
aplikace gelu (5-10 min), použití pryžových 

aplikátorů pro urychlení bělení. White 
Pearl zároveň komplexně vylepšuje zdraví 
dutiny ústní. Vašim zubům se dostane 
péče shodné s bělením na zubních 
klinikách, avšak s výraznou úsporou až 
10tis. Kč. Proč už také nemáte krásné 
bílé zuby, když je to tak snadné? V prodeji 
2-fázové pero za 349Kč a 3-fázový 138ml 
gel s aplikátory za 699Kč. 

White Pearl Nanocare s 
koloidním stříbrem  
Nanočástice stříbra v zubní pastě 
eliminují škodlivé patogeny, působí 
proti virům, špatným bakteriím, 
plísním a udržují ústní mikroflóru v 
rovnováze. Snižují možnost vzniku 
aftů, zubního kazu, zánětu dásní 
atd. Pasta dále obsahuje propolis, 
extrakt ze zeleného čaje, mentolu 
a další účinné látky pro komplexní 
zdraví dutiny ústní. 
Cena jen 129,-  Kč 

Bělení zakoupíte: 

a na krasnyusmev.cz

Čisté zuby se Šmoulíky  
Šmoulové se nyní vyrábí v ČR. 
Zvolte zubní pastu, blikající kartáček, 
nebo ústní vodu s postavičkami 
Šmoulů a můžete motivovat Vaše 
děti ke kvalitní a pravidelné zubní 
hygieně. S hrou a radostí je učíte 
hygienickým návykům. Vyrobeno 
profesionálně s důkazem na dětské 
zoubky, dle doporučení stomatologů. 
Ceny od 49,- Kč. Nyní novinka 
dětské náplasti!  

Produkty produkty zakoupíte v Kaufandu, Globusu, DM drogerii, Rossmann, Teta, Penny Marketu, Aholdu a lékárnách.

wp-inz-dental_ICE-230x300.indd   1 10.10.14   13:57
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trhu roku 2010 a jeho výjimečnost spočívá v tom, že není 
třeba ho nechat zrát, neboť listy ze kterých se vyrábí, mají 
vlastnosti, kterých se u jiných listů musí dosahovat tím, že 
je necháme zestárnout. Kupříkladu vnitřek doutníku tvoří 
listy s názvem rostliny „medio tiempo“. Vyrůstá ze svrchní 
části rostliny. Zmínil jsem se o tom, že ne každá rostlina 
z této odrůdy takové listy vůbec má? Ve skutečnosti jde 
o vzácný úkaz. Již jako mladý obsahuje prvky, jež se u ji-
ných listů dají nalézt, pouze pokud se nechají řádně dozrát. 
Vynikající vlastnosti těchto listů, dávají vzniknout jedineč-
nému požitku. Zpočátku převládá příchuť cedru snoubící se 
kávovými zrny a zemitějšími chutěmi. Na rtech se rozline 
slaná chuť, ve které se všechny variace chutí spojí v jedineč-
ný celek. Jak pomalu končí první třetina doutníčku, obje-
vují se jiné, netušené příchutě, které u jiných cigár v této 
fázi chybí. Pozorný kuřák zaznamená v sílícím pepřovém 
jezeru chutí lehké náznaky vanilky, čokolády a také citrusů. 

Co začíná vůněmi dřeva typickými pro Cohibu se postupně 
promění v bohatou paletu chutí. Textura dýmu je zpočát-
ku jemně smetanová a ke konci mírně houstne. Je to sice 
drzost a nemístná hrubost, ale pospíchejme dále. Humidory 
jsou dodávány v sametovém obalu, jak příznačné pro toho-
to šlechtice s Kubánskou krví. Cena se pohybuje v rozmezí 
840 - 1100 korun za kus. Pokud nemáme s kouřením zkuše-
nosti, sáhněme raději po jemnějším doutníku. Abychom si 
vychutnali takovýto doutník, musíme se k němu postupně 
prokouřit. 
Na Kubě vznikly i jiné značky, se světovým věhlasem. 
Jmenujme alespoň Bolivar, Partagas, H. Upman, Montecris-
to. Poslední ze značek nabízí také exemplář, který obstál 
v hodnocení časopisu Cigar Aficionado jako nejlepší z roku 
2013. Ale všechna uváděná jména mají rozhodně co na-
bídnout. Přes bouřlivou minulost na Kubě má zde pěsto-
vání tabáku i výroba kuřiva nejsilnější tradici a ty nejlepší 



Luxus     
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podmínky. 
Na konci výčtu, stojí kdosi, těžko zařaditelný, vyčnívající. 
Řeč je o prémiových doutnících luxusní značky Gurkha. 
Ghurkové byli malí houževnatí a stateční bojovníci z Ne-
pálu, kteří bojovali v mnoha bitvách Britského impéria, 
ve kterých se vyznamenali skutečnou odvahou, věrností, 
kuráží. Vše začalo v roce 1989, kdy se Beach Cigar Group 
Company rozhodla vyrábět ty nejlepší doutníky, jaké kdy 
svět ochutnal. Je typické, že hlavní roli pro kuřáka, hraje 
země původu, protože je v chuti tabáku nejsnadněji a nej-
více rozpoznatelná. Tak se stává, že kuřáci pak příliš neex-
perimentují a drží se několika svých značek. Gurkha toto 
pravidlo nebere příliš v potaz a mění zaběhnutý pohled. 
Mnozí odborníci tvrdí, že se opravdu podařilo vyrobit „to 
nejlepší“ na světě. Zatímco jiné luxusní doutníky se dělají 
z listů ze tří až pěti zemí, zde je ve výběru zemí rovnou 
dvacet! Zatímco jiné doutníky obvykle zrají tři až pět let, 

pro doutníky Ghurka je tato meta počáteční a zrát se ne-
chávají i deset let, než jdou do prodeje. Nikdo to nemůže 
okopírovat, suroviny jsou již vykoupeny. Nikdo nezná po-
stup výroby, kromě výrobců samých. Teď nastupují virtuoso-
vé mezi baliči. Kolik kusů se průměrně ubalí za den v běžné 
továrně jeden kvalitní dělník? V průměru je to kolem 200 
až 300. Na stejný počet cigár Ghurka, ale potřebujeme děl-
níků třicet pět a ne ledajakých. Vzhledem k faktu, že použí-
vají nejlepší tabáky světa je produkce velmi omezena a to 
i časově. Nejluxusnější řada těchto doutníků nese název His 
Majesty´s Reserve. Je dodávána v krabici napuštěné velice 
jemným koňakem Ludvík XIII. nápojem donedávna pří-
stupným pouze hlavám pomazaným. Jeden doutník by nás 
přišel na 27.525 Kč. Celá krabice tohoto pokladu vychází na 
astronomických 550.000 Kč. 
Dobrého kuřiva je opravdu dost, každý si může vybrat a ka-
ždému zachutná něco jiného. Takový kuřácký rituál se však 
neobejde bez určitých zásad. Na tomto místě znalci mohou 
pár řádek přeskočit, vyjmenujeme totiž i ta notoricky zná-
má pravidla kuřácké etikety. Předně je důležité se k dout-
níku chovat s náležitou úctou (držíme ho zásadně mezi 
ukazovákem a prostředníkem, na němž volně spočívá, tedy 
nikoliv, jako cigaretu). Jistě bude také na místě zjistit, zda 
přítomná společnost proti našemu rituálu nic nenamítá. 
Stane-li se tak, je třeba vyhledat místo klidné, bez zábran. 
Nikdy však na ulici! Sundat prstýnek či ne? Prstýnek, původ-
ně praktická věc zabraňující zamazání bílých rukaviček 
šlechticových je dnes spíše sundáván. Pokud se chystáme 
kouřit opravdu luxusní doutník, nehodí se, abychom to dá-
vali pomocí značky na prstýnku ještě okázale najevo. Může 
též ukazovat, kde je třeba doutník přestat kouřit. Pozor na 
porušení povrchu doutníku při sundávání. Na odstranění 
uzavřené hlavy budeme potřebovat gilotinku (dvoubřitý 
nástroj) Rozhodně není dobrý nápad hlavu ukousnout jako 
ve filmu. Nabídne-li nám gilotinku personál, je vhodné 
vyhovět, i kdybychom měli svou. Snad ani není třeba říkat, 
že na opravdový požitek si musíme zvolit tu nejvhodnější 
chvíli - po posledním chodu. Platí, že doutník by se měl 
zapalovat tak aby se ho plamen nedotýkal. Je třeba, aby 
hořel rovnoměrně. Nechejme ho ještě tak minutu odpo-
činout a pak již můžeme začít kouřit. Kouříme zásadně 
sami, doutník se neposílá k ochutnávce, tím by došlo k jeho 
naprostému znehodnocení. Při vtahování dýmu do úst by 
mělo jít spíše o krátké natáhnutí v intervalu zhruba po 
půl minutě. Každý dle svého uvážení. Samozřejmě kouř 
nešlukujeme. Není tedy kam spěchat a povalováním dýmu 
na patře si stejně jako vinař můžeme dopřát opravdový 
gurmánský požitek. Popela se lépe zbavíme otřením o ná-
dobu popelníku, než jeho oklepáním pomocí prstů. Ovšem 
ani zde není kam spěchat, protože popel doutník ochlazu-
je. Pokud ovšem doutník (jen na chvíli!)zhasnul, musíme 
všechen popel odstranit a doutník profouknout abychom 
ho zbavili zatuchlého dýmu. Všimněme si také struktury 
popela. Je-li vločkovitý, pak nejde o kvalitní výrobek. Měl 
by být tuhý a šedivý. Nekuřme doutník déle než do konce 
druhé třetiny. Nač si pak kazit chuť? K doutníku si můžeme 
objednat odpovídající nápoj. Nabízí se koňak či portské. 
Také několikaletá single malt whisky jistě nebude špatnou 
volbou. Sáhnout můžeme i po červeném víně plné chuti. 
Další to možnost jak umocnit již beztak silný zážitek. Ještě 
pár posledních tahů. Večer teprve začal. Doutník zásadně 
netípneme. Necháme jej dohořet. 
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Jste spokojený, nebo vidíte nějaké chyby a 
říkáte si, co jste mohl udělat jinak a co je potřeba 
ještě doladit? 
Vždy je co vylepšovat. Nejsem ten typ, který si řekne „dal 
jsem to“ a je spokojený. 

V čem je Fantom jiný oproti vašim předcho-
zím muzikálovým rolím?
Mám za sebou spoustu rolí v původních českých muziká-
lech, v nichž – naštěstí -  nemůžete srovnávat s žádnou 
zahraniční předlohou. Ale Fantom je světově známý, hrál se 
asi v patnácti zemích, byl natočený i film. Nároky na hlavní-
ho představitele jsou obrovské, proto jsem cítil velkou zod-
povědnost. Abych nezklamal lidi, kteří na muzikál přijdou a 
budou srovnávat. Poslední dny před premiérou jsme všichni 
byli dost unavení, včetně režiséra Petra Novotného, tekly 
nám nervy, kolikrát jsme na sebe i křičeli, ale jak se říká: 
Konec dobrý, všechno dobré. I když on to není konec, ale 
spíš začátek. Ale rozhodně je na Fantomovi Opery náročné 
líčení, zejména lepení masky. Nikdy jsem to nezažil, navíc 
jsem alergický na mastix, proto mi produkce sehnala spe-
ciální lepidlo až v Londýně. Tak teď si to vybírám, maskéři 
na mě pracují zhruba hodinu a přibližně stejně dlouho trvá 
masku zase sundat. Musí mi pod ní připevnit mikroport, ně-
které detaily domalovávají speciálními olejovými barvami. 

Říkáte, že poslední dny před premiérou 
vám všem tekly nervy. Jak na vás režiséři musí? 
Zmůžou s vámi víc po dobrém, nebo když na vás 
křičí?
Nebyl režisér, s nímž bych se kdy při práci nepohádal. Pro-
tože každý chlap je ješitný, a když na něj někdo začne řvát 
před celým souborem, těžko to nese. Takže se přede všemi 
pohádáme, ale pak si to někde spolu vyříkáme po „chlap-
sky“ a nakonec jsme kamarádi. Nestalo se mi, že bych si ně-

koho vyloženě znepřátelil. Rád si vyříkám možné problémy 
z očí do očí. Ale tak to funguje vždy, když na sebe narazí 
skutečné osobnosti.

Říkal jste, že zazpívat si Fantoma byl váš 
sen. Teď se vám splnil. Jaký další sen je na řadě? 
Nevím, zatím jsem o tom nepřemýšlel. Mně se sny plní 
průběžně.  Splněný sen bylo to, když mě vzali na vysokou 
školu, nebo když si mě po ní vybral hudební skladatel Karel 
Svoboda do muzikálu Monte Cristo. Když jsem přijel v roce 
2000 do Prahy na konkurz, na mou roli bylo asi 100 adeptů, 
ale získal jsem ji já. Bylo to pro mě velké zadostiučinění, 
dokázal jsem sám sobě, že na to mám.  Teď mám zatím jen 
jeden sen - abych byl pořád zdravý a mohl dál zpívat, abych 
dál dostával krásné role v muzikálech.

Když jste studoval operní zpěv, kde jste se 
viděl? Napadlo vás, že jednou zakotvíte v muzi-
kálech? 
Vlastně ne, ale nebyl jsem žádný zapřisáhlý odpůrce mu-
zikálů, jen jsem je moc nesledoval. Paní profesorka Eva 
Blahová mě na vysoké škole směrovala k lyričtější tvorbě, 
k Mozartovi, Schubertovi nebo Schumannovi. Věděla, že 
můj hlas se hodí spíš na jejich díla než na nějaké dramatic-
ké role. Takže už na škole mě vedla k trochu lehčí múze. 
Když v roce 1998 přijel Dracula na Slovensko, navedla mě, 
abych šel na konkurz. A já jsem pak v Draculovi dva roky 
v Bratislavě alternoval role Stevena a Kněze. Tady si mě 
všiml Karel Svoboda a nabídl mi, ať přijedu na konkurz do 
obnoveného Draculy v Praze. Typově jsem se hodil jako 
alternace za Dana Hůlku. Pro nás oba to byla zásadní role. 
Zůstal jsem v Praze, postupně začaly přicházet další muzi-
kálové role a dneska možná málokdo tuší, že jsem původně 
vystudoval operní zpěv.  Doufám ale, že se k opeře ještě 
vrátím. 

MaRIaN VOjTKO: 
jSEM VděčNý za TO, CO MáM
s PůVodně oPErníM zPěVákEM, V současnosti Však jEdníM z nEjznáMějších Muzikálo-
Vých zPěVáků MarianEM VojtkEM, jsEM sE sEšla těsně Po PrEMiéřE jEho Možná žiVotní 
rolE. fantoMa oPErY VE stEjnojMEnnéM Muzikálu. bYl V PříjEMné Euforii, sPadl z něj 
strEs PřEdchozích Měsíců. oPráVněně, PrEMiéra a VůbEc cElé PřEdstaVEní sE PoVEdlo.
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Narodil jste se na Slovensku, ale máte skvě-
lý přízvuk, dokonce mluvíte pražským dialektem.
Děkuju, ale ještě mám rezervy. Například si pořád pletu, 
kdy se používá slovo „dole“ a kdy „dolů“.  Ve slovenštině 
máme jedno „dole“ a je jedno, jak to slovo použijete. Má 
přítelkyně Alice se mi kvůli tomu občas směje a pořád mě 
opravuje. Pražský dialekt jsem odposlouchal. Když jsem na-
skočil do muzikálu Monte Cristo a sedával s kluky po před-
stavení na víně, provokovali mě: „Hele, ty Slováku, my ti 
nerozumíme“. Tak jsem se učil, oni mě opravovali, až jsem 
se naučil.  Ale já mám dobrý hudební sluch, za dva týdny 
jsem se naučil celého Lazebníka sevillského v italštině.

Funguje to i na cizí jazyky?
Teoreticky by mělo, kdybych nebyl línej. Rád bych se 
podobným způsobem učil anglicky.  Umím slovíčka, ale 
neumím je propojit a využít v konverzaci, potřeboval bych 
s někým mluvit, abych se rozmluvil. Ale třeba to ještě při-
jde. Jsem ten typ, že když mě někdo přitlačí ke zdi, pak se 
to naučím během chvíle. 

V jakých jiných situacích jste líný?
Nikdy se neučím texty moc dopředu, chytám je až během 
zkoušek, jak jednotlivé scény poslouchám. Takže své gró 

předvedu až na generálkách. Při Fantomovi jsem se ale mu-
sel naučit texty už předem. Jsem taky velký bordelář, úklid 
vždycky nechávám na partnerkách. A taky si asi deset let 
říkám, že se naučím pořádně zpívat a vyjedu někam ven. 
Zkusit, jestli bych obstál. Mohl bych toho dokázat ještě víc, 
ale pak si řeknu, že jsem vděčný za to, co mám. 

Neříká vám občas někdo, že žijete tak tro-
chu na obláčku? Ponořený do své profese a reál-
ný život vám tak trochu uniká?  
Někdy opravdu žiju na obláčku, umělci musí, jinak by to ne-
fungovalo.  Ale vyrůstal jsem v rodině, kde táta byl – pořád 
je - velký pracant a byl také hodně přísný. Učil mě různým 
profesím, betonovali jsme spolu, stavěli, lakovali, opravo-
vali, bojím se jedině elektriky, do ní se nepouštím.  Takže 
nemám problém zastat běžné chlapské práce. Jen uklízení 
se vyhýbám. Kromě uklízení sněhu. Partnerky to se mnou 
občas mají těžký. Je mi už jednačtyřicet, mám své zvyky a 
některé je těžké mě odnaučit, i když se o to ty dámy hodně 
snaží. 

Například?
Mám svou práci a mám ji rád, takže jí leccos podřídím. 
Například přes víkend většinou hraju, takže nemám volno. 
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Někdy taky žárlí na herecké partnerky. Věčně se na jevišti 
s někým objímám nebo s někým líbám, občas taky žárlí na 
fanynky. 

Partnerky jste ale měl většinou z vaší bran-
že, takže by tohle měly chápat.  
Teď mám ale partnerku, která se pohybuje v právnickém 
oboru a s některými mými zvyky trochu bojuje.  Například 
by si se mnou ráda někdy vyrazila na kolo, ale já na kole 
nejezdím, protože nechci nastydnout, musím alespoň tro-
chu myslet na své zdraví, abych neohrozil vystoupení.  

V rozhovorech říkáte, že máte s rodiči moc 
hezký vztah a jste na mamince občas až moc 
závislý. Nevyčítají vám partnerky někdy, že jste 
trochu mamánek? 
Říká mi to občas má manažerka Petra Švábová. Ano, mám 
s mámou hezký vztah, táta byl vždycky přísný chlap, já se 
ho bál, možná až do takových pětadvaceti let. Ale teď spo-
lu máme pohodový vztah. S mámou jsme si ale bližší, občas 
vyrážíme třeba i po nákupech, leccos spolu řešíme, hodně 
se jí svěřuju. Máma i táta chodí rádi na mé premiéry. Hodně 
dlouho jsem pro ně byl pořád syn, teď už jsme parťáci. Taky 
jim říkám křestními jmény – mámě Aničko, tátovi Jožinko. 

Tím, že se mamince hodně svěřujete, není 
to tak, že vám někdy až moc mluví do života? 
Někdy trochu ano. Máma samozřejmě pořád mluví o 
partnerství a o dětech, oba by už chtěli vnoučata, a to co 
nejdřív, aby si je užili. Odpovídám jim, že jsem umělec a 
nemám čas na tyhle blbosti, ale v poslední době už to moc 
nefunguje. (Smích).  Taky mi pořád říkají to, co mě učili od-
malička. Abych byl hodný a skromný a nikomu neubližoval. 
Protože já jsem strašný „bitkár“. Máma má strach, abych 
se do něčeho nezapletl. Taky ji občas rozhodí, co se dočte v 
novinách. Snažím se mít s novináři dobré vztahy, ale všem 
se nezavděčíte a občas se objeví něco, co se mámě nelíbí. 
Pak to se mnou řeší, i když moc dobře ví, jak se věci mají. 
Říkám jí, ať se nad to povznese stejně jako já, ale někdy to 
pro ni není jednoduché.

V rozhovorech přiznáváte, že máte pověst 
proutníka. Není to z vaší strany tak trochu alibis-
mus?
Proč? Holky se mi líbily vždycky a líbí se mi pořád. Nevím, 
proč mám takovou pověst a nebudu po tom raději ani pát-
rat. Asi si to mé bývalé partnerky mezi sebou řekly, nevím. 
(Smích). Na druhou stranu pořád lepší, aby se se mnou táh-
la pověst proutníka, než pověst chlapa, o kterého ženská 
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nezakopne. Ona se ke mně taková pověst vlastně i docela 
hodí, když hraju role milovníků a osudových chlapů. Ale 
přiznávám, že s věkem jsem se už trochu uklidnil.  

Co vás jako první zaujme na ženě?
Mám rád, když je žena vtipná, baví mě dvojsmysly a mám 
trochu černý humor, rád vtipkuju a některé situace zlehču-
ju. Když se žena chytne a začne mi nahrávat, vždycky mě 
to zaujme. Po fyzické stránce mi imponuje, když má žena 
hezky upravené ruce a zářivý úsměv. Ale když si rozumíme 
a máme si o čem povídat, pak krása trochu ustupuje do 
pozadí. Přiznávám, má nejoblíbenější herečka vždycky byla 
Sharon Stone, jsem na blondýny.  Mezi dvěma lidmi musí 
fungovat určitá chemie, musí si mít co říct. Pokud tohle 
nezafunguje, nemá smysl něco začínat.  Na mé současné 
partnerce mě kromě krásy zaujal právě smysl pro humor. 
Nejdřív jsem ji sbalil já, pak ona mě. Trochu jsme se oťuká-
vali, ale hned jsme si rozuměli. A je to čím dál lepší. 

Co máte teď aktuálně před sebou?
Kromě Fantoma Opery se pomalu začnou zase rozjíždět 
představení muzikálů Mata Hari v Divadle Broadway a Aida 
v Hudebním divadle v Karlíně. V říjnu se těším na pracovní 
dovolenou, budeme v Egyptě natáčet videoklip. Bude fajn 
se trochu prohřát na sluníčku, ale zároveň bych do natá-
čení chtěl trochu zhubnout. V prosinci mě čekají vánoční 
koncerty, na Pražském hradě plánujeme taky jeden koncert 
vánočních melodií, do konce roku bych rád vydal jeden 
maxi singl. Taky se těším, že budu spát. Pořád mám spánko-

vý deficit. Rád bych zajel i za našima, tam mám kolem sebe 
několik kopců, tak se těším na zimu, až vyrazím na lyže. Na 
kole nejezdím, ale protože jsem kdysi čtyři roky závodně 
lyžoval, lyže mám rád. Vůbec mám raději zimu a hory než 
léto a moře. V zimě nejsou pavouci, já totiž nesnáším hmyz. 
Rád posedím u krbu a dám si svařák, místo toho, abych se 
na pláži potil mezi bandou turistů. Takže mi nevadí, že je 
léto za námi, těším se na zimu a na hory.  Doufám taky, že 
se zase dostanu na golf, který beru jako příjemný relax, při 
němž se zabavíte a ještě projdete krásnou přírodou. Docela 
jsem mu propadl. Stejně jako autům. Škoda, že nejsem 
menší, rád bych závodil, ale se svou výškou se do vozu 
těžko směstnám. Taky mě baví rybolov. Hned vedle domu 
mám rybník, takže si občas chodím zachytat nebo jen pose-
dět u vody a pokecat s kamarády. 

Když vám bylo dvacet, představoval jste si 
sám sebe za dalších dvacet let?
Když mi bylo dvacet, studoval jsem zpěv na konzervatoři. 
Byl jsem vždycky rocker a měl metalovou kapelu a budouc-
nost moc neřešil. Máma ze mě chtěla mít doktora, táta 
ekonoma. Ale bohužel to nevyšlo. Táta nechtěl, abych se 
flákal doma, tak hned po gymnáziu jsem udělal rozdílové 
zkoušky a šel na konzervatoř a pak na vysokou školu. Když 
mi bylo zhruba třiadvacet, říkal jsem si, že tedy asi budu 
operní zpěvák. Mým vzorem byl tenkrát Pavarotti.  Deset 
let jsem průběžně hostoval v ostravské opeře, kde mám za 
sebou řadu krásných rolí. Jak jsem řekl, opeře bych se rád 
zase trochu věnoval, protože muzikály hlas vyčerpávají. Ale 
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díky technice, kterou jsem si za ta léta osvojil, se jen tak 
neuřvu.

Nestýská se vám po rocku nebo metalu?
Ani ne. Byl jsem na pár koncertech a říkal si, jak jsem tako-
vý humbuk mohl poslouchat.  Ale Scorpions, AC/DC nebo 
Mettalicu si dodnes rád poslechnu. I když mě to spíš táhne 
ke klasice. Navíc tohle zpívat fakt nemůžu, protože bych 
týden nemluvil. 

Myslíte, že v sobě máte něco ženského?
Možná co se týče líčení v divadle. Mám u maskérek svou 
krabičku se šminky, nesnáším, když mě někdo líčí něčím, co 
už někdo používal. Je to i proto, že mám citlivou pleť. Když 
už mi hodinu něco patlají na tváře, tak ať je to jenom pro 
mě. A co se týče povahy? Poslední dobou mě začalo docela 
bavit vaření. Občas sleduju různé kulinářské pořady a doce-
la rád podle nich někdy uvařím.

Kde a jak se vidíte za pár let?
Za pár let se klidně vidím jako táta od rodiny. Jenže já se 
pořád cítím jako malý kluk, proto si říkám: Co bych dělal 
s dalším malým klukem doma?  Moje sestra už má velkou 
dceru, když mi bylo osmnáct, dokázal jsem ji přebalit, nakr-
mit, uložit, s tím nemám problém. Děti mám rád, pokaždé 
s nimi blbnu a ony mě taky mají rády. Kdyby miminko při-
šlo, nebudu se bránit být tátou, ale cíleně na tom nepracu-
ju, nechávám všemu volný průběh.

Marián Vojtko sE narodil 20. 3. 
1973 V banské bYstrici. VYstudoVal 
konzErVatoř a Pak oPErní zPěV na VšMu 
V bratislaVě. účinkoVal Mj. VE sloVEnské 
VErzi Muzikálu dracula, kdE si ho 
VšiMl karEl sVoboda a PozVal ho na 
konkurz do PrahY. VzáPětí získal hlaVní 
roli V Muzikálu MontE cristo, ktErou 
altErnoVal s danEM hůlkou. V rocE 
2011 cEnu tháliE za roli barona Prášila. 
účinkoVal také V MuzikálEch klEoPatra, 
Mona lisa, GolEM, tři MuškEtýři, anGElika, 
V obnoVEnéM Muzikálu dracula, jEkYll 
a hYdE, kat MYdlář, QuasiModo, jEho 
zatíM nEjnoVější rolí jE titulní úloha 
VE fantoMu oPErY, ktErý Měl PrEMiéru 
V PoloVině září V diVadlE Goja Music 
hall.  žijE V PrazE, jEho PřítElkYní jE alicE, 
dcEra hudEbníka a ProducEnta františka 
janEčka. 
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Speed

První prázdninový víkend na Masarykově okruhu se stal 
doslova ódou na radost milovníků historických závodních 
automobilů a motocyklů. Na premiérovém ročníku Brno 
Grand Prix Revival si své kovové oblíbence našel každý, ať 
už se jednalo o repliku čtyřválcového motocyklu Torpedo 
V4 z roku 1909, kterou její majitel rozšlapával stejně jako 
známý československý moped Babetta, nebo klasické mo-
noposty doutníkových tvarů z šedesátých let. Naopak s rolí 
víkendových benjamínků se musely smířit jednatřicet let 
staré monoposty F1 Williams a Tyrrell. Právě tyto monopo-
sty však byly pro diváky největším tahákem. Vždyť nejrych-
lejší ef jednička jménem Arrows A4 z roku 1982 zajela čas 
1:55,235 a o dvě desetiny sekundy překonala absolutní 
rekord Masarykova okruhu pro kategorii MotoGP!
Zástupy lidí, procházejících se o vyhrazené přestávce mezi 
zaparkovanými stroji, byly různorodé jako odpočívající stro-
je. Společensky oblečení staří pánové obdivovali zejména 
motocykly, na něž si pamatovali z dob svého mládí u dráhy 

původního Masarykova okruhu. Pánové ve středních letech 
zkoumali monoposty, jež před padesáti lety kralovaly svě-
tovým okruhům, a ti úplně nejmenší si užívali pohledů na 
pestrobarevné závodničky s pneumatikami širšími, než jsou 
oni sami. Nutno podotknout, že navzdory své nesourodost 
měli všichni jedno společné. Jakkoliv byl řev motorů ohlu-
šující, na přihlížejících dokázal vykouzlit blažený úsměv ve 
tváři. 
Bylo by velkou chybou považovat Brno Grand Prix Revival 
za tradiční setkání historických vozidel. Dvoustopí veteráni 
bojovali o každičký centimetr dráhy stejně jako v dobách 
své největší slávy. Zpravidla se na ostří nože závodilo od 
startu do cíle na pětadvacet minut a v neděli ráno se příz-
nivci cestovních vozů dočkali i vytrvalostní jízdy na devade-
sát minut, kterou vyhráli Novozélanďané John Hitch a Barry 
Hare s Lotusem Elan roku výroby 1965.
Automotodrom však nezaplnily výlučně stroje vyrobené 
v západních zemích. Příležitost ukázat, že ještě nepatří do 

záVodní MonoPostY forMulE 1 s da-
tEM VýrobY na PřEloMu sEdMdEsátých 
a osMdEsátých lEt nikdo nEšEtří. Piloti 
těchto historických klEnotů řEžou za-
táčkY dráhY autoMotodroMu brno sE 
strojoVou PřEsností a z tribun na cíloVé 
roVincE sE ozýVá VášniVý PotlEsk. z kok-
Pitů VYlézají ProšEdiVělí PánoVé, naVzájEM 
si Gratulují a Míří na stuPně Vítězů. ME-
zitíM sE Pozornost diVáku PřEsouVá na 
startoVní rošt, kdE sE roVnají další Mo-
noPostY forMulE 1 – tEntokrát z období 
šEdEsátých lEt. 
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do Brna se vrátily 
monoposty formule 1 
a rovnou překonaly rekord MotogP
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starého železa, dostaly i v Česku věrné známé Lady neboli 
Žiguli. V závodě jim ale k radosti diváků ukázal záda český 
vůz Škoda Favorit v rukou Maika Thomasa. Parádní podí-
vanou nabídly i maličké polské Fiaty, jejichž souboj byl na 
široké brněnské dráze více než komický. Pánové ale nejez-
dili výletním tempem, naopak se prali o každou pozici a ne-
jednou došlo i na výlet do štěrku. 
Exhibiční jízdy se dočkali příznivci československé závodní 
scény. Specialitou víkendu se stala Škoda 1100 OHC schova-
ná pod bílým stanem ze sbírky škodováckého muzea. Velké 
zastoupení měly i konstrukce MTX Ing. Václava Pauera od 
plzeňského výrobce Metalex. Naopak raritu představovala 
formule AVIA AE 3 Václava Líma.

Na slovíčko s Jimem Redmanem
Atmosféra v paddocku čili v prostoru za garážemi připo-
mínala ohromné rodinné setkání. Zapomeňte na chladnou 

profesionalitu a nablýskanost penězi ovládaných šampio-
nátu formule 1 a MotoGP. Na Revivalu se nesoutěžilo o to, 
kdo má víc peněz a luxusnější obytná auta. Na Revivalu se 
soutěžilo výhradně na dráze a v momentě, kdy si závodníci 
sundali helmu, bezstarostně vpluli do davu. Nebýt kombi-
néz, nerozeznali byste diváka od jezdce. 
Nejkrásnější pohled skýtal prostor parkoviště kolem první 
zatáčky. Své místo zde měly rezervovány desítky motocyklů 
a českých formulí. V zátiší jednoduchých karavanů, stanů, 
plastových stolů se vyjímaly vyleštěné stroje, které před 
lety dostávaly od svých majitelů pořádně zabrat. Kolem 
poledne se v uměle vytvořeném městečku začal mísit pach 
benzínu s vůní pokrmů z provizorně sestavených kuchyní. 
A v ten moment se naskytla příležitost popovídat si s Jimem 
Redmanem, šestinásobným motocyklovým šampionem, kte-
rý se na Revival vypravil s přítelkyní v nenápadném šedém 
karavanu.
„Lidé se mě ptají, kde bydlím, a já jim ukazuji karavan. 

Lotus 91
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Zrovna teď žiji v Brně,“ smál se dvaaosmdesátiletý Jim Red-
man, jehož vitalitu by mu záviděl leckterý mladík. Uplynulo 
skoro půl století, co Redman ukončil osmiletou kariéru 
motocyklového závodníka a během níž nasbíral šest mis-
trovských titulů a pětačtyřicet vítězství, včetně toho brněn-
ského. V dnešní době navštěvuje různá setkání „historiků“ 
a dál jezdí na motocyklech. Jeho život se vlastně v lecčem 
podobá tomu v šedesátých letech. Jediný rozdíl je v tom, že 
nyní jezdí pro radost a neriskuje vlastní život.
„Starý brněnský okruh měl ohromné charisma a zároveň 
představoval obrovské nebezpečí. Pro mě to byla výho-
da, protože jsem si na riskantních tratích věřil a Brno mi 
v tomto ohledu vyhovovalo. Na druhou stranu jsem chtěl 
vyhrávat tím nejpomalejším způsobem. Pořád jsem měl na 
paměti, že nejdůležitější je závod přežít, teprve potom vy-
hrát,“ vzpomínal Redman na extrémně nebezpečné období 
motocyklového sportu.
„V dobách mé kariéry docházelo ke smrtelným haváriím 
každý měsíc. Občas nás smrt zasáhla velmi zblízka. V roce 
1962 jsme byli čtyři favorité, já, Mike Hailwood, Bob McIn-

tyre a Gary Hocking, přičemž na začátku roku Gary řekl, že 
sezonu nepřežijeme. Sice umíme jezdit, ale prohrávat z nás 
nikdo neumí. V průběhu roku už jsme o tom nemluvili, ale 
sezonu jsem přežil jenom já a Mike, takže smrt byla všu-
de kolem nás. Vlastně si vzpomínám, jak za mnou jednou 
Mike přišel a řekl, že teď jsme na řadě my. Já se ho zeptal, 
co s tím uděláme, jestli skončíme. A on stroze odpověděl: 
Ne, napíšeme si závěť!“
Najednou Redman přerušuje své povídání. Koutkem oka si 
povšimnul trpělivě vyčkávajících obdivovatelů s podpisový-
mi kartami a začíná se jim věnovat. Takový je Jim Redman: 
skromný člověk se smyslem pro humor, který rád věnuje 
fanouškům svůj podpis, nechá se s nimi vyfotit a s radostí 
s nimi prohodí pár slov. „Je to skvělý život,“ dodává na 
závěr šestinásobný šampion z Jižní Rhodesie, dnešní Zim-
babwe.

Kdyby mohla závodní auta mluvit…
… vyslechli bychom si řadu poutavých příběhů. Kupříkladu 

Formule junior

Jim RedmanTorpedo V4
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monopost Williams FW08C, do Brna přivezený Richardem 
Barberem, kočíroval i legendární Ayrton Senna. Brazilec 
stál v roce 1983 na prahu formule 1 a první příležitost sve-
zení s monopostem královské disciplíny dostal právě pro-
střednictvím stáje Williams. Testování na okruhu Donington 
Park zahájil Senna větou: „Bůh mě obdaroval příležitostí, 
na kterou jsem velmi dlouho čekal…,“ a pak vyrazil na 
trať. Přestože neměl s vozem F1 pražádné zkušenosti, 
překonal čas testovacího jezdce a pro stáj Williams stanovil 
v Donington Parku nový rekord. Senna zanechal ve všech 
přítomných obrovský dojem a od následujícího roku se stal 
regulérní stálicí šampionátu formule 1. Za jedenáctiletou 
kariéru, jež naneštěstí násilně utnula jeho smrt v Imole 
v roce 1994, získal Ayrton Senna tři mistrovské tituly a 41 
vítězství.
Z těch o poznání starších aut přitahoval velkou pozornost 
italský monopost Cisitalia D46, neboť jeho dlouhá historie 
se řadu let psala i v tehdejším Československu. Když na 
podzimní pražský autosalon v roce 1947 dovezl obchodní 
zástupce značky Cisitalia modely D46, okamžitě padly do 
oka kyjovskému podnikateli Antonínovi Komárovi. Jeden 
z nich si nakonec dovezl domů a startoval s ním napří-
klad ve Velké ceně Československa v roce 1949. O šest let 
později se Cisitalia dostala do rukou brněnského závodníka 
a výtvarníka Vladimíra Valenty, jenž ji různě přestavoval 
a po dvacetiletém vlastnictví ji v původním stavu prodal 
do Německa. Přes různé vlastníky se dostala až do Velké 
Británie k Richardovi Pilkingtonovi. „Masarykův okruh by 
mnohem víc seděl jiným vozům, které mám, za normálních 
okolností bych sem přijel asi se svým čtyř a půl litrovým 

Talbotem. Ale vzhledem k tomu, jak úzkou vazbu má tato 
Cisitalia na Brno a Českou republiku, musel jsem vzít právě 
ji,“ uvedl Pilkington, v současnosti již bývalý majitel, proto-
že Cisitaliu prodal do USA.
Ačkoliv Maserati 250F žádnou vazbu na Českou republiku 
nemá, v Brně byly k vidění rovnou tři kusy. Italský speciál 
působil v závodech formule 1 v letech 1954–1960 a za tu 
dobu se stal součástí několika památných momentů histo-
rie F1. Zejména Velká cena Německa v roce 1957 je zpra-
vidla považována za jeden z nejlepších závodů v historii 
formule 1. Argentinský mistr volantu Juan Manuel Fangio 
v kokpitu Maserati 250F nabral pomalou zastávkou v bo-
xech téměř minutovou ztrátu na vedoucí duo vozů Ferrari 
a navzdory svému střídmému jezdeckému stylu se rozhodl 
riskovat. Po dramatické devítikolové stíhací jízdě na nebez-
pečném, dvaadvacet kilometrů dlouhém okruhu Nürbur-
gring předjel zoufale bránící se piloty Ferrari a na pokraji 
sil převzal pohár pro vítěze.  „Nikdy jsem nebyl jezdcem 
pro diváky, ale musel jsem udělat všechno, abych ztrátu sní-
žil. Dokonce i v současnosti pociťuji strach, když si vzpome-
nu na tento závod. A to jsem ještě musel koleny tlačit na 
vnitřní stranu kokpitu, abych udržel sedadlo, které se mi při 
jednom skoku přes horizont uvolnilo,“ vzpomínal před lety 
pětinásobný šampion formule 1 Juan Manuel Fangio.
Nenaplněnou rivalitu mezi Juanem Manuelem Fangiem 
a Albertem Ascarim připomínalo v Brně rudé Ferrari 500, 
s nímž italský pověrčivec Ascari dominoval v letech 1952 až 
1953. Ferrari 500 v jeho rukou vyhrálo všechny závody sezo-
ny 1952 až na jeden. Byl to americký závod na pět set mil 
v Indianapolisu, kde Ascari a zakladatel automobilky Enzo 

Škoda 1100 SPORT

Škoda 1100 OHC
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Ferrari museli spolknout hořkou pilulku porážky. Slavná 
pětistovka měla být pro Ferrariho nástrojem prezentace 
značky v duchu marketingového hesla „v neděli vyhraj, 
v pondělí prodej“. Jenže model 500 postrádal oproti tam-
ním monopostům rychlost a se svou odlišnou konstrukcí mu 
veřejnost příliš šancí nedávala. Ascariho pouť po oválu In-
dianapolis skončila v první třetině závodu a značka Ferrari 
se do Mekky amerického motorsportu již nikdy nevrátila.

První český rodák ve formuli 1
Nejpočetnějšího zastoupení v garážích i na dráze se dočka-
la britská značka Lotus, založená geniálním konstruktérem 
Colinem Chapmanem. Stroje F1, F2 a Formule Junior se 
zelenou kapotou a zářivě žlutými disky kol zdobily téměř 
každý závod. A právě s modely Lotus 18 a Lotus 22 For-
mule Junior získával první automobilové zkušenosti rodák 
z Krásné Lípy – Gerhard Mitter. Úspěchy v nižších sériích mu 
vynesly několik startů ve formuli 1, tudíž fakticky není prv-
ním československým rodákem v F1 Tomáš Enge, ale Němec 
Gerhard Mitter. Chmurné období druhé světové války však 
zapříčinilo, že Mitterova rodina československé pohraničí 
opustila a usadila se poblíž Stuttgartu. Mitter závodil až 
do svých třiatřiceti let, kdy jeho kariéru násilně přerušila 
tragická havárie na okruhu Nürburgring.
Pohled na zelenožluté Lotusy byl sice pastvou pro oči, ale 
těmi opravdovými formulovými kráskami se jednoznačně 
staly černozlaté modely Lotus 76, 77 a 91 z přelomu se-
dmdesátých a osmdesátých let. Jde přesně o auta, která 
zdobila pokoje dnešních tatínků. Zejména při pohledu na 
nablýskaný Lotus z roku 1974 musel kdekdo zatlačit slzu. 

Jeho majitel Andrew Beaumont si totiž chránil hlavu přes-
nou replikou helmy Ronnieho Petersona, nejnadanějšího 
závodního pilota sedmdesátých let. 
Opravdovým unikátem modernějších formulí byl i Hill GH2 
z roku 1975. Jedná se o monopost testovaný i konstruovaný 
jednou osobou – dvojnásobným šampionem F1 Grahamem 
Hillem. Vůz byl připravován na sezonu 1976, debutu se 
však bohužel nikdy nedočkal. Při návratu z testování právě 
tohoto auta došlo k leteckému neštěstí, při němž zahynuli 
klíčoví lidé celého týmu, včetně jezdce Tonyho Brise a sa-
motného zakladatele Grahama Hilla. 
Všehovšudy se na Masarykově okruhu sešlo přes dvě stovky 
závodních automobilů a motocyklů. Premiérový ročník 
Brno Grand Prix Revival tak slavil úspěch nejen mezi zá-
vodníky, ale i v řadách diváků, kterých dorazilo více než 
16 000!
„Víkend byl z mého pohledu úžasný. Jsem ráda, že se na 
Masarykův okruh vrátily historické vozy v plné parádě a že 
víkend přilákal tolik návštěvníků. Doufám, že jsme tímto 
víkendem odstartovali hezkou tradici,“ zhodnotila závod-
ní víkend výkonná ředitelka Automotodromu Brno Ivana 
Ulmanová.
I slavný Festival rychlosti v anglickém Goodwoodu začínal 
jako skromná akce pro nadšence historických aut a nyní 
platí za jedno z největších setkání veteránů a moderních 
aut. Nezbývá než doufat, že Brno Grand Prix Revival čeká 
podobná budoucnosti a ti, kteří z okruhu odcházeli s poci-
tem příjemného zážitku, rozšíří své zkušenosti dál a druhý 
ročník bude větší nejen z pohledu aut, ale i návštěvnosti. 
Vždyť závody veteránů jsou jedinečným zážitkem a dobré 
věci jen tak nezestárnou.

Williams FW08C
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Na zdraví

Kávy pomálu. Mýtus?
Jste zvyklí pít klidně šest šálků kávy denně? Máme pro vás 
dobrou zprávu. Odborníci se shodují na tom, že pět až šest 
šálků, což je zhruba 300 mg kofeinu, je ještě stále přimě-
řené množství. Od sedmi a výš už byste se ale měli mít na 
pozoru. A to jak zcela zdraví lidé, tak i ti, kteří trpí vysokým 
tlakem, nespavostí nebo lidé se žaludečními či srdečními 
problémy. Ale pozor, je třeba zvážit, zdali skutečně pijete 
kávu na šálky, nebo, jak se lidově říká, na škopky. A co na 
denní množství kávy říkají ti nejpovolanější – baristé, kteří 
s kávou pracují denně? „Počet káv, které člověk zvládne, je 
velmi individuální. Máme hosty, kteří jich zvládnou pět šest 
denně a ani po roce nejeví známky akutního infarktu. Zku-
šení sudí na soutěžích zvládnou ohodnotit i přes sto káv, 
ale z každé jen srknou. I tak je to přes deset plných espress 
a tak říkají, že to už je hodně náročné. Myslím, že dvěma 
espressy denně zdravý jedinec nic nepokazí,“ zamýšlí se 
Vendula Smékalová z brněnské kavárny V melounovém 
cukru.

Ženy s mlékem, muži bez
Kávomilci by také měli vědět, že nejzdravější káva je ta bez 
dochucovadel. Žádné mléko ani cukr. Pak káva funguje 
jako antioxidant. A vědecké výzkumy dokázaly, že káva má 
dokonce více antioxidantů než zelený čaj! A co že to v pra-
xi vlastně znamená? S trochou nadsázky by se dalo říct, že 
pokud nebudete pít kávu, budete náchylnější k degenera-

tivním poruchám mozku, předčasnému stárnutí a možná 
budete mít i slabší imunitu a nervový systém.
Ještě nejste dostatečně přesvědčeni o tom, že pití kávy je 
téměř nutností? Pak ještě zmiňme to, že káva a v ní obsa-
žený kofein vyvolává pocity štěstí, mírně snižuje cholesterol 
v krvi a zrychluje metabolismus! Takže dámy, pokud se 
chystáte hubnout, zařaďte do svého pitného režimu i kávu. 
Ale abychom nebyli příliš jednostranní, je zapotřebí zdůraz-
nit i vedlejší účinky kávy. Ty nechtěné, které nastanou ze-
jména tehdy, vypijeme-li kávy příliš. A které že to jsou? Tak 
zaprvé je to nesoustředěnost a nervozita. Občas dokonce 
dochází i k oslabení schopnosti jemné motorické regulace. 
Káva rovněž zvyšuje krevní tlak a ve výjimečných případech 
může způsobit i kardiovaskulární onemocnění.
To ale nemění nic na faktu, že jde o jeden z neoblíbenějších 
a nejrozšířenějších nápojů na světě a tak se není čemu divit, 
když si ji dopřáváme den co den, za každého počasí a ještě 
pořádáme nejrůznější festivaly, dny kávy a jiné akce, na 
nichž káva hraje hlavní roli. A jaký druh kávu Češi pijí nejra-
ději? Máme jasno. „V Česku určitě hrají největší prim kávo-
vo-mléčné nápoje, vůbec nejčastější objednávkou je cappu-
ccino, a to bez rozdílu věku a pohlaví. Pokud budeme chtít 
zkoumat rozdíl mezi objednávkami podrobněji, tak pánové 
určitě častěji vysrknou klasické espresso, na rozdíl od toho 
ženy rády vysedávají s větším hrníčkem, ve kterém se skrývá 
i více mléka typu latte,“ hodnotí Smékalová. 

dva nesmiřitelní rivalové. 

KáVa, NEBO čaj?

káVa i čaj jsou náPojE s bohatou historií. znají jE Všichni, Mnoho lidí sE bEz šálku ran-
ní káVY, PoPříPadě odPolEdního čajE ani nEobEjdE. V něktErých zEMích jE Pití káVY či 
čajE dosloVa rituálEM, jEnž sE MnohdY dodržujE cElá stalEtí. alE jaký Mají tYto ná-
PojE VliV na našE zdraVí? jaký čaj si VYbrat? a kdE najdEtE tu PraVou káVu?
z různých odborných studií VíME, žE káVa i čaj Mají léčiVé účinkY. jEdna aMErická 
studiE dokázala, žE žEnY, ktEré VYPijí Pět až sEdM šálků káVY týdně, jsou Méně náchYl-
né k MrtVici. PraVidElné Pití čajE zas snižujE VýskYt rakoVinY Prsu. a EXPErti z norska 
dokoncE zjistili, žE konzuMacE čajE PoMáhá staršíM lidEM zlEPšit takzVané koGnitiVní 
- rozPoznáVací funkcE, ktEré náM PoMáhají VníMat sVět kolEM sEbE.
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Která káva je kvalitní?
Pro běžného člověk například není vůbec 
důležité, jak se káva praží, popis postu-
pu pražení by byl delší než tento článek. 
Rozhodně zajímavější je fakt, že se káva 
dělí na komoditní a výběrovou. „Výběrová 
káva je ta, kde se hlídá kvalita pražených 
zrn a připadá jí zhruba 10 % světové 
produkce kávy. Většina káv v kavárnách je 
tedy káva komoditní - to jsou právě zná-
mé značky Pellini, Illy a podobné „věci““, 
popisuje rozdíl mezi „obyčejnou“ a „kva-
litní“ kávou Štěpán Neubauer, koordiná-
tor SCAE ČR. „Kaváren, které připravují 
výběrovou, kávu je v Čechách málo, ale 
začíná jich přibývat. Jedna z mála (oprav-
du jich je jen kolem deseti) dobrých praží-
ren výběrové kávy - pražírna Doubleshot, 
má na svých stránkách seznam zařízení, 
kam svoji výběrovou kávu dodává. Jenže 
pak přichází další fáze - k výběrové kávě 
přistoupí ne vždy dobrý barista a i z dobré 
suroviny může udělat nepitelný patok,“ 
doplňuje Neubauer.

Každou kávu lze připravit 
v letní variantě
Léto už je tady a lidé začínají dávat před-
nost chladnějším variantám káv a čajů. 
Ale pravdou zůstává, že takovým frappé, 
které je u nás jedním z nejoblíbenějších 
variant ledových kávových nápojů, za-
přisáhlí milovníci espressa opovrhují. Prý 
není káva jako káva. „Frappé, pokud 
se tedy bavíme o pravém řeckém frappé, 
je svébytná disciplína. K jeho přípravě se 
vždy musí použít káva z prášku, nejčas-
těji Nescafé. U nás v podniku jsme se už 
na začátku dohodli, že s touto surovinou 
nebudeme za barem pracovat, takže pro 
hosty připravujeme nejrůznější klasické 
i signature kávové ledové drinky na bázi 
espressa nebo filtru. Obecně se dá říci, že 
jakýkoliv kávový nápoj umí barista převést 
do ledové podoby a v létě s tím rádo experimentuje zhruba 
70% našich hostů,“ říká Smékalová a apeluje na všechny 
„espressáře“: „Trendem letošního léta se stala filtrovaná 
káva na led. I ti nejzatvrzelejší zastánci klasického espressa 
by tomuto nádhernému a neskutečně osvěžujícímu chuťo-
vému zážitku určitě měli dát alespoň jednu šanci.“ 

O čaji jen v dobrém
Kdyby se vás někdo zeptal, zdali je zdravější čaj, nebo káva, 
asi by mnozí odpověděli, že čaj. Vždyť se mu už pěkných 
pár desítek let přičítají samé pozitivní účinky. Ať už je řeč 
o čajích bylinných, ovocných, zelených nebo černých. Stejně 
jako káva má i čaj povzbuzující a naopak zklidňující účinky. 
Bylinkový čaj dokonce pomáhá v boji proti různým choro-
bám a nespavosti. 
Takový černý čaj, který obsahuje kofein, povzbuzuje čin-
nost mozku, podporuje trávení, zklidňuje žaludek a po-

zitivně ovlivňuje funkci cév. Zelený čaj v nás zas probouzí 
dobrou náladu, dodává nám energii a samozřejmě dopl-
ňuje tělu antioxidanty. Nepříliš veselou zprávou ale je, že 
většina účinků zeleného čaje není vědecky prokázaná. Na 
druhou stranu se pije už dlouhá staletí a zkušenosti mluví 
za vše. Stejně tak je odzkoušeno, že pravidelné pití zelené-
ho čaje posiluje obranyschopnost a dlouhodobě nás chrání 
před různými virovými či infekčními chorobami. O zeleném 
čaji se dokonce tvrdí, že jeho pravidelnou konzumací mů-
žete zmírnit riziko tvorby rakoviny, především konečníku, 
prsu, slinivky a tlustého střeva.
Jenže stejně jako káva i čaj má své neduhy. Například se 
vám může stát, že při nadměrném pití čaje začnete trpět 
třesavkou, nervozitou nebo depresí. A paradoxně v někte-
rých případech můžete začít trpět i nespavostí. 
Lékaři ale pozitivně dodávají, že smrtelná otrava kofeinem 
nehrozí. A to ani v případě kávy. Ovšem jestli přeci jen 
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máte obavu o své zdraví, zkuste kávu bez kofeinu. Ačkoliv 
ta u nás příliš populární není. 
A co když například zákazník neví, který čaj si dát? Černý, 
zelený nebo ovocný? „Většinou doporučuji zákazníkům 
čaj zelený. Je jemný a dají se na něm lépe pozorovat chutě 
a vůně,“ hodnotí výběr čaje Adam Neubauer, hlavní barista 
v pražském Ema Espresso Baru. 

Káva i čaj mají leccos společného.  
A dokonce oficiálně
Ačkoliv by mnozí z nás mohli tvrdit, 
že káva a čaj nic moc společného 
nemají, nyní jsme vše uvedli na 
pravou míru. Jenže společné 
účinky nejsou to jediné, co 
mají káva a čaj podobné. Je 
toho mnohem víc. „Jistě 
se dá nazvat trendem, že 
ti nejlepší profesionální 
baristé se začínají zají-
mat také o čaj. Například 
národní koordinátor Irské 
části SCAE (pozn. red. 
SCAE spolu s Americkou 
asociací výběrové kávy 
pořádá oficiální Mistrov-
ství světa ve vaření kávy 
a to v pěti kategoriích) 
Alan Andrews letos organizuje 
nejen nominační festival kávy, ale také 
čaje. Několik čajoven po vzoru kaváren pořádají takzvané 
„čajové cuppingy“, tedy ochutnávky zhruba deseti vzorků 
tematicky vybraných čajů s odborným výkladem,“ zmiňu-
je Neubauer. „Dle mého je tento trend logický, protože 
nápoje jsou chuťově sice velmi odlišné, jejich „filosofie“ je 
však velmi podobná. Daleko víc přirozený mi přijde zájem 
baristů o čaj, než byl dříve trošku umělý zájem baristů 
o koktejly a míchané nápoje,“ doplňuje Neubauer. 

Štěpán Neubauer: Nejdražší káva 
je ta vyráběná týráním kočkovitých 
zvířat

Kolik kávy se u nás ročně vypije?
Ročně se vypije něco přes tři kilogramy kávu na osobu, ale 
většina z toho je káva komoditní. Výběrové kávy se vypije 
ročně pouze několik procent tohoto objemu.

Kterou káva mají lidé nejraději?
Lidé bohužel pijí převážně jakési nápoje kávového typu - 
instantní věci či vyladěné nebo půl dne louhované turečky. 
Kávová chuťová mapa české populace je ovlivněná tím, že 
kávová kultura je na samém počátku. Matadory výběrové 
kávy, kteří dělají v této oblasti více než deset let, byste spo-
čítali na prstech jedné a půl ruky.

Jakou kávu považujete za nejlepší na světě?
Nejlepší káva je subjektivní záležitost, je to jako chtít jmé-
no nejlepšího malíře. 

A tak tedy ještě jedno nej. Která káva je ta 
nejdražší?
Nejdražší káva bude myslím káva vyráběná týráním koč-
kovitých zvířat - cibetek, kdy zrno projde jejich trávicím 
systémem.

Existuje nějaká káva, která se dá považovat 
za kuriózní ať už způsobem, jakým se pije nebo 
její přípravou?
Zajímavým a vlastně nejstarším způsobem přípravy kávy 

je v džezvě, kdy se džezva zahra-
bává do velmi rozehřátého písku 

a nechává se vzkypět. Bohužel 
je to proces poměrně náročný 
a neznám moc lidí, kteří by se 
mu věnovali. Dalším zajímavým 
a v poslední době docela rozší-

řeným způsobem přípravy je 
„cold drip“, kdy je káva po 
kapkách překapávaná stude-

nou/ledovou vodou po dobu 
cca 12-18 hodin. Výsledný 
nápoj je strhující!

Jak máme kávu 
pít? Černou bez niče-
ho, nebo ochucenou? 

Pít kávu tak, jak ji máte rádi. Já 
kupříkladu moc neumím pít gin. 

Je to záležitost toho, co vám chut-
ná. Co se mléka a cukru týče, tak každému 

co libo jest. Ostatní příchutě a příměsi jsou myslím zbyteč-
né a kávě nic nepřidají.

Můžete označit nějakou českou kavárnu za 
nejlepší?
To je velmi složité. Záleží, co posuzujete. Česká barmanská 
asociace, která se primárně zajímá o barmanskou scénu, 
vyhlašuje každý rok kavárnu roku, ale jejich posuzování 
nemá akcent v podávané kávě. S trochou nadsázky a při 
vzpomínce vítězství kavárny Louvre lze říci, že můžete 
vyhrát i za skvělý servis a dobré větrníky, aniž byste uměli 
dělat kávu. Lépe než subjektivní hodnocení kavárny proto 
soustředíme úsilí k poměřování výkonů jednotlivých baristů 
v soutěži Barista roku. Prakticky všude, kde obsluhují baris-
té, kteří se zúčastnili soutěže, dostanete dobrou, moderní 
kávu nejvyšších světových standardů. V hlavní kategorii Ba-
rista roku se letos stal Michal Kocman z brněnské kavárny 
Coffee Fusion. V soutěži alternativních příprav zas zvítězila 
Petra Střelecká z brněnské Industry, v kategorii Latte art 
(kreslení mléčnou pěnou) zvítězil Oldřich Vápeník z praž-
ského Monoloku a například kávu s alkoholem v kategorii 
Coffee in Good Spirits opanovala Veronika Gálová z La 
Boheme Cafe.

Kam si chodíte na tu pravou kávu vy?
Na nejlepší kávu si zajdu ke svému bráchovi Adamovi do 
pražského Ema Espresso Baru, který je pro mě nejlepším 
podnikem v republice.

Na otázky odpovídal Štěpán Neubauer, koordinátor SCAE ČR

SCAE (Evropská asociace výběrové kávy)

Gurmán
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Stud už dávno není na místě
„Doba, kdy se klienti styděli za skutečnost, že svého partnera hledají 
přes seznamku, dávno pominula. Spolupracují s námi a jsou na to pyšní. 
Díky výjimečné koncepci, která v České republice nemá obdoby, se po 
absolvování TOP programu všichni naši klienti výjimečně cítí. A právě 
v pohledu na sebe sama je vysoké procento úspěšnosti seznámení s naší 
agenturou. Nezbytným předpokladem pro kvalitní partnerský vztah totiž je, 
aby měl člověk rád sám sebe. Až když tohle dokážeme, můžeme si dovolit 
ten luxus, aby se do nás zamiloval i někdo další.“ Konstatuje Veronika 
Vinterová, která založila seznamovací agenturu, v níž je seznamování 
zařazeno až na úplný vrchol pyramidy. Dojít k němu znamená projít pár 
zásadních úrovní - poznat sebe, posunout se v některých oblastech ducha 
o nějaký ten krok kupředu, cítit se spokojeně – být připraven!

„Nemusíte nutně projít všemi úrovněmi. Každá však postupně odhalí jednu 
část vaší osobnosti a posune vás blíž k partnerskému vztahu. Společně pak 
všechny tvoří zcela unikátní, komplexní program, kterým docílíte harmonie 
vašeho ducha i těla. Probudíte v sobě řadu schopností tolik potřebných ke 
spokojenému partnerskému životu.“

Diskrétnost na prvním místě
Klientkami i klienty TOP programu jsou převážně veřejně známé osobnosti, 
lékařky, právníci, manažeři... Ty nikdy nebudete moci spatřit, nezařadíte-li 
se mezi TOP klienty a nebudou-li si to oni sami přát. A funguje to i naopak. 
I váš profil zůstane skryt zrakům ostatních klientů - bude veden mimo 
standardní databázi. Bezpečnost a diskrétnost jsou tou nejdůležitější 
zásadou při spolupráci s Náhodou.  

Online seznamování? Zapomeňte!
Vyhledávání partnera prohledáváním databáze je pro TOP klienty agentury 
tabu. Celý program je založen výhradně na osobním kontaktu s Veronikou 
Vinterovou. „Během spolupráce prochází klienti významným procesem 
transformace, jehož výsledky jsou tak skvělé právě proto, že fungujeme 

na základě osobních setkání, konzultací a koučinku. TOP program je 
o intenzitě, energii, síle a takových pocitech, které nejsou přenositelné jinak 
než tváří v tvář. 

Osobní analýza až do morku kostí
„Jako TOP klient naší agentury podstoupíte úvodní analýzu týkající se vaší 
osobnosti.“ Prozrazuje Veronika alespoň malou část svého know how. „Ta 
zcela jistě odhalí, kde se právě nacházíte, kam míříte. Projdete procesem 
vztahového zrcadla, zaměříme se společně na vaše minulé vztahy. Ihned 
v úvodu zazní, jak si svůj budoucí vztah představujete, co od něj očekáváte, 
co jste ochotni do něj ze sebe investovat. Nesmírně zajímavé bývá srovnání 
těchto představ na začátku naší spolupráce a na jejím konci – před 
samotným hledáním partnera.“

Individuální osobní rozvoj – každému co jeho jest!
Dalším, zásadním bodem TOP programu, kterým procházíte, je samotný 
osobní rozvoj. Ten je pro každou osobnost, pro každého klienta zcela 
individuální, sestavovaný na základě výsledků předchozí osobní analýzy. 
Týkat se může akceptace minulosti, vašich životních hodnot, hledání 
vnitřního hlasu, ale také sex-koučinku, rozvoje sebevědomí, vzhledu 
nebo zdánlivě obyčejné komunikace ve vztahu. Krok za krokem se 
prostřednictvím osobního rozvoje blížíte na vrchol pyramidy - k vašemu 
budoucímu partnerovi. Někdy to trvá dva měsíce, jindy půl roku, ale na 
konci vždy stojí vyrovnaný, spokojený a šťastný člověk, připravený začít svůj 
partnerský život. 

Head hunting – revoluční metoda v seznamování 
Po osobním rozvoji konečně přichází fáze hledání. Partnera svým TOP 
klientům vyhledává agentura prostřednictvím head huntingu. Svým spolu-
pracovníkům ve vysokých kruzích předává odborně zpracované představy 
klientů a získává od nich kontakty na odpovídající protějšky. „Zní to až 
příliš businessově a často se setkávám s názorem, že k něčemu takovému, 
jako jsou mezilidské vztahy, se slovo head hunting vůbec nehodí. Mně 
se však nepodařilo najít jiné, které by tak dokonale vystihovalo tenhle 
výjimečný způsob vyhledávání partnerů.“ Vysvětluje Veronika, která s me-
todou, v zahraničí tak úspěšnou, nemá v ČR konkurenci a dodává „Jde 
především o čas a hluboké znalosti, nejen v oblasti psychologie. V nepo-
slední řadě o širokou databázi těch pravých partnerů, kterou disponujeme. 
Kombinací osobního rozvoje, dokonalé diskrétnosti, bezpečnosti a head 
huntingu dosahujeme vynikajících výsledků a stále většího zájmu o náš 
TOP program.“  

Čas zúčtování 
TOP program je tím nejlepším, co v Náhodě můžete získat. A cena za 
životní spokojenost je s tímto hodnocením přímo úměrná. „Ale je opravdu 
vysoká?“ Ptáme se Veroniky. „Naše TOP služby jsou pro toho, kdo je 
duševně i fyzicky připraven na změnu. Kdo touží po své vnitřní harmonii 
i po harmonickém vztahu. Těmto klientům kladu vždy stejnou otázku: Kdo 
jiný by si zasloužil takovou investici, než vy samotní – rozhodnutí posunout 
svůj život k lepšímu? Krásný dům už máte, luxusní vůz také, teď nadešel 
čas začít investovat do něčeho, co svou hodnotu neztratí po celý váš život.“ 

www.nahoda.com

Seznamování je buSineSS
uzavřete ten nejlepší obchod vašeho života Se Seznamkou
Omrzel vás bujarý a nespoutaný život svobodných? Toužíte po tom, aby na vás večer čekal někdo s teplou večeří, rozepnutou halenkou 
nebo sklenkou skvělého vína? Láká vás konečně život ve dvou? Změňte svůj status ze singles na zadaný. Nezdržujte se však vysedáváním 
po barech. Kooperujte se seznamovacími agenturami, kde se dnes úspěšně seznámí každý pátý Čech. Nebo ještě lépe - vsaďte na jistotu. 
Staňte se TOP klienty Náhody – agentury, kde je seznámení s vaším partnerem až posledním bodem programu – přesně podle hesla, to 
nejlepší na konec. 

Komeřční prezentace



Stejně jako vanilka, má i čokoláda sveřepou historii, kdy její 
příchod do Evropy provázelo drancování, krveprolití a ma-
sakry. Píše se rok 1519, kdy na pobřeží Vera Cruz dorazil 
slavný dobyvatel Hernando Cortez. Stejně jako jiná území, 
i Aztéckou říši Cortez nekompromisně zničil, než to však 
učinil, zamiloval si aztécký nápoj místními označovaný jako 
xocolatl. Toto aztécké slovo ale doslova znamená hořká 
voda a přesně tak i nápoj panovníka Montezuma chutnal. 
Způsobily to kakaové boby, jejichž vnitřek je silně nahořk-
lý. Aztékové proto boby míchali s drtí chilli, hřebíčkem 
a skořicí. Nakonec přidali kukuřičnou mouku, jako základní 
emulgátor pro absorpci tučného kakaového másla. 
V říši Aztéků mohli xocolatl pít pouze muži, protože jej 
považovali za afrodisiakum. Dochované prameny dokonce 
ukazují, že nápoj užívaly jen privilegované vrstvy a dokon-
ce se mu přezdívalo „tekuté zlato“. Za čtyři kakaové boby 
bylo možné koupit králíka, za sto i otroka. 
Cortez si všiml toho, jak jsou kakaové boby 
pro Aztéky důležité, a rozhodl se, že tuto 
plodinu představí v Evropě. Do slavného 
nápoje přidal vanilku a cukr, 
aby chutnal opravdu všem.  
Netrvalo dlouho a slavný 
španělský vojevůdce založil první 
plantáže od Mexika až po Haiti, 
na nichž kakaové boby pěstoval. 

Pro prasata?
Prvních sto let poté, co Evropané 
objevili kakao, si jej dopřáva-
li hlavně aristokratické rodiny ve Španělsku. 
Postupem času se však zpráva o lahodném nápoji sunula 
dále, do Německa, Rakouska i Francie. Ne všude však sdíleli 
španělské nadšení. 
V některých zemích kakao považovali za zdraví prospěšný 

nápoj. Na druhou stranu první anglické záznamy označují 
kakao jako „pomyje pro prasata“. Faktem je, že tehdejší 
kakaový nápoj připravený z bobů, cukru, skořice, červené-
ho pepře, hřebíčku, anýzu a fenyklu by dnes chutnal má-
lokomu. Jak tvrdí odbornice na čokoládu Chantal Coady, 
existují dokonce záznamy o pirátech, kteří vyhazovali kaka-
ové boby přes palubu v domnění, že se jedná o ovčí trus.
Nicméně cestu k čokoládě si postupně našla celá Evropa. 
Z původní směsi postupně vymizelo koření a čokoládový 
nápoj se stával čím dál více podobný tomu, jak jej známe 
dnes. 

Jak se dělá čokoláda
Kakaovník se může pyšnit honosným jménem Theobroma 
cacao, což dokazuje, jak moc okouzlila tehdejšího vědce 
Linného, který dal kakau jeho jméno. Theobroma totiž 
znamená pokrm bohů. 

Kakaovník najdeme v amazonských dešt-
ných pralesech, které jsou pro 

tuto plodinu přirozeným 
místem k životu. Aby se 
mu dařilo, potřebuje teplo 
a slunce. Co ale kakaovník 

rozhodně rád nemá, je vítr. 
Dokazuje to i jeho komplikované 
pěstování v oblasti Karibiku, kde 
se často setkáváme s hurikány. 

Silný vítr totiž dokáže během jedi-
ného dne zničit celou úrodu.

Ačkoliv kakaovník plodí po celý rok, jen 
malé procento z květů se nakonec v plod pře-

mění. Plodem kakaovníku jsou bobule, uvnitř kte-
rých najdeme kakaové boby. Tyto bobule, které nápadně 
připomínají rugbyové míče, se ze stromu opatrně sundávají 
mačetami. Je to pomalá a náročná práce, která navíc není 

text: n
ela M

aťašeje, foto: shutterstock.com

Gurmán

faSCINUjíCí PříBěh 

čokolády
Možná PřEMýšlítE nad tíM, jaké PochutinY doVEzEné zE zahraničí sE nEodMYslitElně 
stalY součástí našich doMácností. sPráVně, MluVíME o čokoládě – jEdinEčné sPolEč-
nici, bohaté na EnErGii, ktErá uMí nEjEn doPlnit důlEžité VitaMinY a MinErálY, alE také 
dokážE zVEdnout náladu. jE to takoVé našE Malé nEškodné antidEPrEsiVuM. 
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ani dobře placená. 
Sklizené plody se rozřežou a kakaové boby s dužinou se 
přemístí do kádí, kde se nechávají fermentovat. Tento pro-
ces nápadně připomíná kvašení při výrobě vína, při kterém 
víno dostává svou specifickou chuť a vůni.
Fermentované kakaové boby se samozřejmě v nejlepším 
případě suší na vzduchu přirozenou cestou. Ne všude lze 
ale předpovídat, jak se vyvine počasí, proto se používají 
i ochranné krycí plachty. Výjimečně se boby suší dokon-
ce i v pecích, kde ale nikdy nelze zaručit, že nenačichnou 
specifickým pachem z paliva. Nepatrný počet těchto zakou-
řených bobů může zničit celou várku čokolády, proto řada 
továren na čokoládu boby sušené v peci odmítá přijímat. 

Boby a továrna na čokoládu
S kakaovými boby je to v továrně v podstatě hodně podob-

né, jako když se zpracovává káva. Boby se usuší a praží, aby 
získaly své charakteristické aroma. A stejně jako u kávy se 
méně kvalitní boby praží déle, aby se jejich nekvalitní chuť 
zamaskovala.
Každá várka bobů se praží samostatně, ale čokoládu vy-
robenou z jedné jediné várky byste hledali dlouho. Stejně 
jako se míchá víno nebo whisky, se míchají při zpracování 
také boby. V čokoládovém odvětví se dokonce označuje 
takzvane cru, které určuje, kde rostlina rostla. 
Ptáte se, kdy už se z bobů stane čokoláda? Proces to je slo-
žitý. Když se boby vytřídí a upraží, odstraní se vnější slupka 
a zůstane kakaová drť nebo jádro. Velký a kvalitní výrob-
ce čokolády pak bude potřebovat zvlášť kakaové máslo 
a zvlášť prášek, protože kakaové máslo použije do čokolá-
dy a prášek prodá svým zákazníkům zvlášť na vaření nebo 
přípravu domácího nápoje, jaký každý známe.
Když se kakaový prášek oddělí, kakaová hmota se dále 

Gurmán
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mele na jemnou pastu spolu s cukrem, vanilkou a dalšími 
příměsemi. Míchací stroj sice všechny výrobky rozmělní, 
ale nikdy nevznikne dokonale hladká konzistence. Aby jí 
výrobce dosáhl, musí hmotu takzvaně konšovat.
Za touto částí výroby čokolády stojí známý Švýcar Rodolph 
Lindt, jehož jméno dnes známe z obalů tradiční kvalitní čo-
kolády. V roce 1880 zkonstruoval speciální přístroj ve tvaru 
lastury (v překladu conche), v níž dva žulové válce čokoládu 
dále uhlazovaly. Konzistence se zjemnila natolik, že rozliše-
ní částí čokolády už lidský jazyk nepozná.

Není čokoláda jako čokoláda
Z čeho je vlastně čokoláda? Odpověď není vůbec snadná, 
a pokud byste se podívali na jakoukoliv čokoládu, kterou 
teď právě máte doma, asi byste se divili, co všechno bude 
uvedeno ve složení.

Nicméně, kvalitní čokoláda se vyrábí ze dvou základních 
surovin – z kakaových bobů a cukru. Na druhou stranu více 
kakaa ve složení ještě neznamená, že vám bude čokoláda 
chutnat. Mnohem důležitější je, jak jsou kakaové boby kva-
litní a jak je výrobce namíchal s cukrem. Výrobci čokolády 
rozlišují dva druhy bobů – criollo, které jsou vzácné, méně 
odolné, ale velice jemné a aromatické. Druhým typem 
jsou boby forastero, které jsou mohutnější a kvůli horšímu 
aroma se musí déle pražit. Při výrobě čokolády se používají 
oba typy.
Součástí kakaové hmoty je kromě prášku z bobů také ka-
kaové máslo, které je jednou z nejpříznivějších surovin pro 
lidský organismus. Kromě svých antioxidačních vlastností, 
dokáže také chránit před UV zářením a pečuje skvěle o po-
kožku. Právě z toho důvodu je po másle poptávka nejen 
v potravinářském průmyslu, ale také při výrobě nejrůzněj-
ších krémů a kosmetiky. I proto je jeho cena desetkrát vyšší 



Zdraví a krása
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než cena cukru.
Řada výrobců čokolád se proto rozhodla rezignovat na 
kvalitu a kakaové máslo nahrazuje jinými alternativami. 
Jak ale odborníci zdůrazňují, žádná jiná surovina kakaové 
máslo plnohodnotně nenahradí. Jedině to má tak jemnou 
chuť a aroma, díky kterým se rozplývá čokoláda na jazyku. 
Pokud čokoláda obsahuje jiné tuky, obvykle je cítíte na 
jazyku a na patře, kde vám zůstane podivná mastná chuť. 
Tu způsobuje zejména palmový a ořechový tuk.
Jak tedy poznat kvalitní čokoládu? Po rozlomení by měla 
charakteristicky křupnout, měla by se lesknout a na jazyku 
se příjemně rozpustit. Ta pravá a kvalitní čokoláda také 
není příliš sladká. Cukr v ní obsažený by měl jen vylepšit 
její chuť, ale za žádných okolností ji nesmí přebít. Pokud 
výrobce do čokolády použije i vanilku, rozhodně by měl 
používat jen tu pravou. Levný etylvanilin, který se vyrábí 
z některých druhů jehličnanů, totiž nikdy nemůže suplovat 
široké aroma vanilky. 

Pravá vanilka: Jak jsem vyzkoušela 
zázrak z orchideje 
Víte, že vanilkovému lusku trvá rok a půl, než se z fáze 
květu dostane do vaší poličky s kořením? U nás doma jsme 
vanilku kupovali vždycky jen (téměř obřadně) na Vánoce, 
takže mne přirozeně zajímalo proč. V čem je tato křehotin-
ka tak výjimečná? A proč nám v domácnosti nestačí prostě 
jen vanilkový cukr?
Než jsem se pustila do zjišťování informací, věděla jsem 
o vanilce zhruba toto: patří mezi nejdražší koření, pochází 
s Mexika a má tmavě hnědou až černou barvu. Alespoň 

tedy u mě doma ve skříňce s kořením. Na druhou stranu 
jsem ale taky věděla, že vanilková zmrzlina je krémové 
světlé barvy. Jak je to možné?
Cesta vanilky do České republiky rozhodně není snadná. 
Museli bychom se vrátit do Střední Ameriky. Když sem 
dorazili španělští vojáci, nenašli sice příliš mnoho zlata, ale 
zato spoustu voňavého koření. A vanilka byla mezi ním. 
Když ochutnali na Montezumově dvoře čokoládu s vanil-
kou, bylo jasné, že tato zvláštní rostlina musí co nejrychleji 
do Evropy. 
Jenže to vůbec nebylo tak jednoduché. Vanilka totiž pochá-
zí z rostliny zvané vanilovník plocholistý, která se vysky-
tovala jen v Mexiku. Když se ji lidé snažili vysadit i jinde, 
obvykle to nevyšlo. Až v roce 1836 přišli na to, že nejde 
o podnebí, ale způsob opylování. Vanilkovník totiž opylo-
valy včely rodu Melipona, které žily jen v této oblasti. Na 
řadu přišlo ruční opylování, což je údajně urputný závod 
s časem, protože vanilka kvete jen několik hodin. Od té 
doby se ale většina lusků přiváží z Madagaskaru, kde jsou 
v opylování mistři.

Dlouhé čekání
Možná to bude znít překvapivě, ale vanilkové lusky (tohle 
označení vzniklo taky v Mexiku, ale správně je to tobolka) 
se sbírají ještě zelené. „Jsou to ve skutečnosti pestíky světle 
žlutých orchidejí, které znáte z obalů vanilkových pudinků. 
Každý květ se musí otevřít a pestík se ručně vyndá,“ vysvět-
luje mi odbornice přes koření Ivana Kašíková, která v Brně 
spoluvlastní síť obchodů Koření od Sindibáda.
Nasbírané pestíky se ponoří do vroucí vody, aby už dál 
nezrály. V této chvíli byste vanilkové aroma ještě necíti-



Typy čokolády
Čokolády je samozřejmě mnohem více než jen klasická ta-
bulková čokoláda, nebo ta na vaření. Až budete v zahraničí 
a budete si chtít udělat sladkou radost, prostudujte obaly 
čokolády, kterou kupujete.

GRAND CRU
Tímto honosným názvem označila francouzská společnost 
Valrhona v roce 1986 svou guanajskou polevu z čisté čoko-
lády, která se vyrábí pouze z jihoamerických bobů. Pokud 
máte rádi kvalitu a skvělou chuť, hledejte Grand Cru. Po-
měr kakaové hmoty a cukru je tu v dokonalé harmonii 65 
ku 35.

FDA BITTER
Tato čokoláda je populární zejména ve Spojených státech 
Amerických a označuje čokoládu, do které nebyl přidaný 
žádný cukr. Obsah kakaové hmoty se tu pohybuje kolem 
85%, což už je opravdu velmi mnoho. Chuť je proto silná, 
nahořklá až štiplavá. Rozhodně nic pro děti.

SWEET
Sladká čokoláda má obsah kakaové hmoty pouhých 15%. 
Spíše než čokoládu v podstatě jíte cukr s další příměsí. 

COUVERTURE
Pod tímto honosným termínem najdeme čokoládu, kterou 
francouzští mistři cukráři používali jako jednu ze základ-
ních surovin pro výrobu čokolády. Doslova však znamená 
poleva. Nenechte se ale zmást. Tato čokoláda obsahuje 
31% kakaového másla, což je asi dvakrát tolik, než obsahu-
jí běžné čokolády v obchodech. I proto tento typ čokolády 
není běžně k sehnání. Cukráři si ji většinou nechávají do-
vážet od malovýrobců, což koneckonců můžete vyzkoušet 
také.

li, tobolky jsou pořád dužnaté, bez chuti a bez zápachu. 
Sladká charakteristická vůně se rozvine až fermentací. Přes 
den si lusky užívají sluníčka, v noci se tak trochu zapaří pod 
plachtou. Tento proces trvá několik měsíců. A teď pozor: 
na jedno kilo použitelné vanilky, se musí zpracovat pětkrát 
více tobolek. Tak už víte, proč je vanilka po šafránu nej-
dražší koření na světě?

Co s ní
Až půjdete kupovat pravou vanilku, rozhodně dávejte po-
zor, jak ji výrobce uskladňuje. Ivana Kašíková ze Sindibáda 
poradila, že vanilka se příliš nesnese se sklem, takže je vždy 
lepší vybírat ty v celofánu nebo plastové tubičce. Pokud se 
ke koření dostane příliš vzduchu, vyschne a použijete jen 
zlomek z toho, co vám může dát. Pamatujte, že vanilkový 
lusk musí být pružný a ohebný. 
Většina receptů (ať už chystáte vanilkové rohlíčky nebo ně-
který z aromatických moučníků) vyžaduje zrníčka z lusku. 
Ty vyškrábete tak, že lusk podélně lehce nařízněte (hlavně 
ho nepřeřízněte celý), a semínka vydlabete jídelním nožem. 
Byla by škoda ovšem nevyužít zbytek lusku, použít jej mů-
žete, dokud voní. 

A co s ním?
1. Můžete jej dát naspod krabice s moučkovým cukrem, 

cukr vám vanilka krásně ovoní.
2. Zkuste jej louhovat v mléce, dodá mu neuvěřitelné 

aroma.
3. Ponořte lusk do lahve vodky. Šest lusků za šest týdnů 

láhev vodky ochutí.

Až budete chtít místo pravé vanilky použít zase vanilkový 

cukr, tak si to pořádně rozmyslete. Vanilkový cukr je uměle 
vytvořené sladidlo plné cukru, které dokáže nahradit jen 
jednu jedinou složku vanilky – vanilin. V pravé vanilce je 
přes 200 různých aromatických látek, které dohromady 
utvářejí komplexní chuť vanilky. 
Ale co vám budu povídat, vyzkoušet to musíte sami. Jed-
no vám ale mohu zaručit - vaše cukroví i moučníky získají 
s touto prapodivnou orchidejí úplně jinou dimenzi. 
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Cestopis

Nevím dost dobře, jak přesně definovat pojem „exotické 
cestování“. Tak totiž původně měl znít Název článku. Pro 
někoho to znamená cestování po méně známých místech, 
to je asi ten nejobecnější výklad. Znamená to krokodýly, 
nějaký ten monzun, pár kaktusů, poflakujících se indiánů 
nebo křováků, budhistický chrám krčící se pod Matkou 
sněhů nebo pyramidu uprostřed džungle. Jistěže to tak je. 
Ale exotické cestování lze chápat i jinak. Prvek exotiky lze 
ale spatřovat i ve způsobu a pojetí cestování. Někdo se roz-
hodne objevovat svět autem, jiný jde pěšky, byť to nebude 
kolem světa. Let letadlem také nemusí být vždy ten typický 
Euro-americký - komfortní. Trampská duše se komunikacím 
pokud možno vyhýbá a sleduje zvolna se měnící krajinu, 
tak jako to při přesunech prožívali kdysi dávno naši předci. 
Žádná červí díra, kdy v bodě A nastoupíte do vlaku a v ten 
vás během hodiny najednou vyplivne o 100 km dál v bodě 
B, v úplně jiné krajině, o níž s jistou nadsázkou řečeno, 
ani nevíte, kde se tam, ksakru, vzala. Ne zkratkami v časo-
prostoru, ale po srnčích stezkách, rovnou za nosem pokud 
možno. Přes řeky, přes pole, přes kopce, bez mapy. 
Divočiny už není tolik, ale když umíte hledat, najdete jí 
nebo si jí vytvoříte v sobě tím, že omezíte využívaní vymo-
žeností civilizace. 
O tom, jaké to je na skutečně dalekých cestách, vypráví Jan 
William Drnek – fotograf, cestovatel a podnikatel, který 
projel Jižní Ameriku, Afriku nebo Indii a je tak povolanější 
k tomu aby přiblížil čtenářům drsnou krásu divokých kon-
čin.

Na cestách s J.W.D.
Wilda se dostal k focení už jako malý kluk ve fotografic-
kém kroužku, kam chodil 3 nebo 4 roky. Tam také dle jeho 
slov „dostal jediné oficiální fotografické vzdělání“. Jinak 
je to fotograf samouk, který dělal fotky doma v koupelně, 
když to jinak nešlo. Pochází ze Strakonic, kde se v roce 
1960 narodil. V Praze vystudoval technickou kybernetiku se 

zaměřením na řídící systémy a specializací na matematické 
modely. V porevoluční době založil firmu H.S.W. Singware. 
Ta se původně zaměřila na výpočetní techniku, ale později 
se přeorientovala na signmaking. Od roku 1996 se začal 
věnovat velkoplošnému digitálnímu tisku a specializoval se 
na color-management. Zasloužil se o vývoj velkoplošných 
tiskáren na fotografie firmy HP. Touha po kvalitních foto-
grafiích pak uzavřela celý kruh a dostala ho zpět k focení. 
Je znám svou precizní prací na dotváření fotografií, kterým 
tak vdechuje život a srovnání snímku před a po úpravě 
je fascinující. Každá spára na monumentálních skaliscích 
jakoby ožila, můžete se kochat myriádami květů, vodou, 
skákající po kamenech hrajícími odlesky slunečních paprsků 
a ve výsledku stojíte ohromeni před 7 x 2,5 metrovou fo-
tografií, která vás svými detaily doslova vtahuje do krajiny. 
Zaměříte se na výsek zhruba A4 a jedete očima přes celou 
šíři. Panoramatická fotografie je složena z více kousků, 
rozdílných parametrů, pečlivě napojených na sebe, poslé-
ze podrobených digitálnímu zásahu, vpravdě malířskému. 
Wilda se tedy stal fotografem - cestovatelem, a to velmi pil-
ným. O tom se mohli přesvědčit návštěvníci komentovaných 
výstav širokoúhlých fotografií z cest, které se konaly napří-
klad v Novoměstské radnici. Fotografie zde byly vystaveny 
od dubna do června 2009. Jedné z těchto komentovaných 
výstav jsem se také zúčastnil a těšil se tak z jeho práce. Nej-
současnějším projektem byla výstava fotografií s názvem: 
„Když sklo promluví“. Tu už bohužel nestihnete, skončila 
30. června 2014, ale dílo fotografie věcí nadčasovou, ke 
které se lze vracet znovu a znovu.
Pojďme to však vzít pěkně popořadě. První větší focení 
Wilda podnikl na svých cestách po Asii a Evropě. Navštívil 
Srí Lanku, Nepál, Turecko, Thajsko, Indii a fotil také v Jižní 
Anglii i v Čechách. Fotografie z Čech pak vydaly na něko-
lik knih. První setkání s exotikou ve vzdálených krajích se 
mnohdy opravdu podobalo batůžkářským výpravám. „Ne-
bylo to lehké, jezdili jsme vlastně na blind, jako kdyby to 

ExOTIKa 
postřehy z  cest
PřEdEsíláM, žE tEnto tEXt nEní jEn o fascinujících PohlEdEch do krajinY, zaPrášEných 
objEktiVEch a zasněžEných Vrcholcích bhůtánu. jE také o nás. o našEM štěstí, o na-
šich žiVotEch, o kulturních zMěnách, ktEré zPůsobují Globalizační ProcEsY a MY jE 
MůžEME PozoroVat.
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byl čundr někde v Čechách, jenže to bylo například v Jižní 
Africe. Neměli jsme zkušenosti.“ Po cestách v Evropě a Asii 
se v roce 2007 vydal Wilda do Jižní Ameriky. Tento projekt 
už ale pojal jinak. Nazval ho 20000 km Jižní Amerikou za 
60 dní. Rozhodl se projet trasu vozidlem cestovní kance-
láře Pangeotours, hotelbusem. Tento způsob dopravy se 
mu osvědčil jako nejpohodlnější vzhledem k potřebě vézt 
si s sebou spoustu techniky pro focení a natáčení. Na této 
netradiční fotoexpedici navštívil Argentinu, Chile, Bolívii 
a Peru, kde mu učarovalo hlavní město pradávné Incké říše 
Cuzco a notoricky známé místo Machu Picchu, které nikdy 
nebylo objeveno španělskými conquistadory a tak nebylo 
vykradeno a poničeno. Od roku 1983 je na seznamu svě-
tového dědictví UNESCO. „Jedny z nejvíce fotogenických 
míst světa“, tak popisuje třeba Altiplano. Náhorní plošina 
od sebe dělí východní a západní Andy a po Tibetské ploši-
ně jde o druhý nevětší útvar tohoto druhu na světě. Tato 
oblastí prochází hranice Peru a Chile. Nachází se tu národní 
park Lauca s titánskými vulkány, jejichž zasněžené vrcholky 
střeží mlčenlivou krajinu posetou jezery. „Tam jsem měl 
trochu problémy s dýcháním. Vzduch byl řídký, a pokud jsi 
starý dědeček, co má na sobě málo svalů, tak jsi v pohodě. 
Ale já, který mám svaloviny hodně… no spíš té tukové.“ 

Směje se.“ Tak já jsem zápasil s každým pohybem, a pokud 
jsem se vyloženě nenarval kokou, tak jsem v noci nemohl 
ani pořádně dýchat. Ležíš a hrudník se ti smáčkne vlastní 
vahou. Nemohl jsem se ani zvednout, když jsem potřeboval 
jít na záchod. Trvalo mi dlouho, než jsem sebral síly, a když 
jsem to nakonec udělal a vrátil se, tak mi bylo tak blbě, 
že už jsem se neodvážil znovu si lehnout. Raději jsem spal 
vsedě na sedadle. A to bylo všechno ,jen´ ve výškách kolem 
4 až 5 tisíc metrů.“  Také další rostlina využívaná Indiány 
- „muňa“  - jejíž  příjemnou vůni stačilo pouze inhalovat, 
se osvědčila. Nebyla to jen tato místa, kvůli kterým by se 
Wilda vrátil zpět a klidně na delší čas. Viděl taky Patagonii 
a ohromný ledovec Perito Moreno, který jako jeden z mála 
stále roste a je třetí největší zásobárnou sladké vody na 
světě. Stál na místě v Ohňové zemi, kde končila nejjižněj-
ší silnice a dál už nebylo nic. Hleděl na jih k oceánu, kde 
snad mohl v záplavě modři zahlédnout vzdálené ledovce. 
S úctou a pokorou v srdci fotil hory zvící ukrutných tesáků, 
doslova dračí zuby Torres del Paine či Fitz Roy. Tato místa 
jsou pro fotografa rájem.
V roce 2008 podnikl expedice do Afriky. Byly dvě a jako 
u předchozích projektů měl po ruce šikovné asistentky, 
manželku a dceru. Procestovali divoké savany i pouště 
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Východní a Jižní Afriky. Dvakrát projeli napříč Namibii, 
Botswanu, Zambii, Tanzanii a Keňu. Krásné chvíle, při fo-
tografování  království zvířat, se prolínaly s momenty, kdy 
člověku tuhla krev v žilách. „Přestaň ho točit, řekl mi šofér, 
když jsme seděli v džípu.“ Přestal tedy a nehybný jako 
kámen pozoroval reakci dospělého samce. „Doufal jsem, že 
se tenhle frajer nerozhodne vzít tu naší kovovou skořápku 
bočním útokem.“ Vyprávěl mi kameraman Honza Drnek, 
Wildův syn, který mu byl oporou na většině z jeho cest 
a přispěl zásadním způsobem, k post tvorbě video doku-
mentace z obou projektů WILDa America, WILDa Afrika.
 Na cestách těžkosti se dějí i těžkosti exoticky.  Do značné 
míry se touto myšlenkou lze dobře bavit. „Hakuna matata 
– žádný problém“. Strhnutý pontonový most totiž střídají 
obměny v podobě Namibijské pouště, hrochů, lvů, korálky 
ověšených Masajů nebo Himbů. Člověk by řekl, že ho stojí 
už tak dost úsilí překonávat terénní překážky a ona se do 
toho přidá ještě i civilizace. „Často je těžké se domluvit.“ 
A kdo si nedá pozor, mohl by zjistit, že už pomyslným 
kormidlem výletu nehýbe on, ale někdo jiný. Věci vůbec 
mohou začít hýbat velice rychle. „Představte si situaci, že 
jste ve východní Indii ve městě Váránásí. Váš vůz konečně 
míří k hotelu, který za vás, po vašem neúspěšném pokusu 

navázat konstruktivní komunikaci, vybral váš šofér. Web 
průvodce ukazuje pokoj na noc za 5 dolarů. První praktická 
informace, kterou o místě zjistíte: je třeba k ceně uvede-
né na webu přičíst tak 30 násobek. Následuje prohlídka 
apartmánu, kde byste se neodvážili  lehnout si na postel 
a návštěva restaurací s toaletami zařízenými ve stylu „Gan-
ga flow“, kde ve 20 cm hluboké vodě tvořící „ekopodlahu“ 
tohoto hygienického zařízení, můžete nalézt leckteré toa-
letní potřeby, nezbytné pro každého civilizovaného muže. 
Kromě dalších věcí. Takové cesty nejsou pro zhýčkance. Sys-
tém, jemuž se je třeba přizpůsobit, se nutně chová při rych-
lých přesunech v autech skokově. Ať už jde o počasí, terén 
nebo zvyky místních. Je to zábavné, ale zůstaňte nohama 
na zemi. Nevěšte hlavu z postupně narůstající únavy někte-
rými z těchto jevů. Čekají vás totiž jiné, magické, protože 
vidíte v lidech stále krásné věci. Pozorujete kulturní cha-
rakteristiky prostředí. Vzorce chování vycházející s tradice, 
kterou jsou místní živeni a kterou zároveň vytváří, ukazují-
cí, jakým způsobem vnímají fyzický, ale především duševní 
kosmos kolem sebe. Příchuť Indické krajiny je stejně tak 
výrazná v pohledech do jejich očí vystupujících zpod šálu 
jako ve zdech Hinduistických chrámů podléhajících nástupu 
moderních klokotajících metropolí nebo pokálených ulicích 
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ve slumech a předměstích. 
„Wildo, našel jsi na takových cestách, v tomto syrovém pro-
středí, zdroje moudrosti a bohatství?“
„Na to je velice jednoduchá odpověď. Člověk tu může 
nalézt dobrou připomínku toho, že lidé jsou v Indii, jako na 
celém světě ve své podstatě stejní jako my. Moudří a bohatí 
i nemoudří a chudí.  Sami jsou strůjci svého štěstí i neštěstí, 
ať už je svět kolem jakýkoliv. Když má člověk v hlavě, že by 
potřeboval támhlety nové hodinky, nový kolo, támhleto 
auto, co má kolega.“
„Bude tím pádem nešťastný, že jej dosud nemá.“ Dodal 
jsem.
„V Indii,“ pokračuje s vyprávěním Wilda a připravuje další 
nálev čaje, „jsou města přecpaná nešťastnými lidmi, kteří 
přišli z venkova. Ve vesnici mají určitou půdu, která je uživí, 
mají uspokojené základní životní potřeby. Ale jakmile začí-
nají vznikat velkoměsta, konurbace, tak oni naivně jdou za 
vidinou snadnějšího života, pro ně neznámého a přitažli-
vého z reklam a prázdných slibů. Většina z nich tam živoří, 
málokdo sežene opravdu práci. Když jsme přijeli do Kalka-
ty, tak jsme opravdu viděli tu hroznou bídu. Těm lidem už 
fakt nebylo dobře. Žiješ tam na hromadě odpadků, teď se 
tím přebíráš, co bys snědl, čím by sis zatopil. Je to hrůza.
Například za socialismu se o věcech duševního štěstí příliš 
otevřeně nehovořilo. Šlo o vzdělanostní mezeru. Až teprve 

po revoluci, vešly více do povědomí lidí u nás kupříkladu 
Dalajlámovy projevy, hovořící o, v naší zemi do té doby 
opomíjených, náhledech na nás samé a na vše kolem nás.
Tehdy je vidět bohatství pocházející z moudrosti „zaostalé 
Indie“ v porovnání se zaslepenou Euro Americkou civilizací.
„Toho, jsem si začal všímat hned při prvních cestách v In-
dii. ,Civilizovaní lidé´, kteří s námi jeli často říkali: ,chudáci, 
podívej, jak jsou chudý, podívej se, ta bída´“, až z toho div 
nebrečeli. A přitom, když ráno vyšli ze svých chaloupek se 
střechami z palmových listů, došli k moři, vyčistili v něm 
zuby a děti vycházeli do ulic v takových dlouhých bílých 
uniformách. Na cestě do školy zdravily, usmívaly se a zářily 
štěstím.
Žití v harmonii na všech svých duševních rovinách je filo-
sofie. Je to soubor myšlenek o sladění těchto rovin s celým 
vesmírem a technik, jak tohoto dosáhnout. A právě ty jsou 
stále na mnoha místech v Indii, Bhůtánu, také v Nepálu 
(pomineme-li Japonský školní autobus směřující k úpatí 
Mount Everestu) nebo Indii ceněny ze všeho nejvíce, ať už 
mají ten či onen antropologický rámec.
Když už mluvíme o duševním bohatství, tak když jsme 
přistáli v Livingstonu, který má tak deset tisíc obyvatel, je 
muzeum věnované tomuto tématu. Stojí před ním dvě so-
chy: Livingstone sám a vedle něj - Emil Holub!“ Usmívá se. 
„ Pomocí obrazů je v muzeu znázorněn příběh spokojených 
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domorodců z buše a jejich bída po příchodu do velkoměst.
Kde to je dobře vidět, je třeba oblast severní Namíbie, 
kde se, Sanové – stromoví lidé, kterých ale zůstalo strašně 
málo, stáhli a nechtějí mít kontakt s civilizací. Navštívili 
jsme několik kmenů, a přesně, ti kteří začali žít tím „Evrop-
ským způsobem“ a nosili kalhoty, nepatřili (oproti původně 
působícím lidem) mezi ty se šťastnými úsměvy. Teď vidíš ty 
ženský, co si tam tak sedí, tři hodiny se tam šlechtí. Ony pak 
vstanou, jdou uvařit nějakou tu simu, kolem běhají děti 
a ony si štěbetají, všechno v takovým poklidu.
V prachu, poušti, kde je málo vody, nic moc tam neros-
te a stejně mi připadalo, že my jsme ti špinaví a oni čistí. 
A ono to tak i fyzicky opravdu bylo. U dětí kmene Himbů 
v Namíbii. Špinaví my, moderní cestovatelé a ony, kteří žijí 
v chýších, byly tak nějak čisťounké.“ 

„U lovců lebek jsme kouřili dýmku 
při přivítacím obřadu s náčelníkem.“
Jaká kultura, takových bizarních forem nabývají archetypy 
na rovinách kolektivního i individuálního nevědomí – exo-
tických.  A eticko estetické hráze bývají někde napnuty 
podobně k prasknutí, stejně připadaly Wildovi přehrady 
v Bhůtánském království zásobující Indii elektřinou vytvo-
řenou dravými toky z Himaláje. Bhůtán je z hlediska sílících 

vln globalizace, zvláštní ekonomickou, společensky-kultur-
ně izolovanou rezervací. Čas tam plyne jinak. 
„Je to opravdové království, to si prostě podrželi. Ale, kde 
seženeš v království elektrárnu? Tak si jí nechají postavit od 
Indů, za půjčené peníze, což mi připadalo jako ekonomic-
ký risk, vzhledem k určité nestabilitě těchto regionů. Když 
jsem se díval na stavbu mamutí elektrárny nahoře u Gango-
try, tak mě napadlo, že to bude průšvih, že to prostě musí 
prasknout a zaplavit půlku Indie.“ Dodává rozšafně a směje 
se.
„Je to neuvěřitelně obrovské. Díváš se dolů, možná tisíc 
metrů, pod sebe a kroutíš hlavou. Nevím, k čemu bych to 
přirovnal.“ 

Tři „nej“:
Nejnebezpečnější letiště světa: Bhútán, letiště Paro
Nejvíce nehostinné místo: Sahara, Dead Valley
Nejvíce fotogenické hory: Patagonské Andy, Fitz Roy

Závěrem nutno dodat, že Wilda k tomuto seznamu dodává, 
že má pár míst, mezi nimi Sibiř, Čína (kam letěl druhý den 
po našem posledním rozhovoru), ho pořád lákají a: „Třeba 
tu severní Ameriku, tu můžeme projet až na stará kolena. 
Tu můžeme klidně profrčet i na kolečkovém křesle.“



text: josef d
arebný, foto: shutterstock.com

Na zdraví

Nedá se nic dělat, musím nějak začít a kde jinde než na 
Moravě. Vypravil jsem se do Svatobořického sklípku, kde 
jsem si o vinařství a víně povídal s panem Josefem Dufkem. 
Byla radost ho poslouchat.  Ve vinařství se pohybuje již přes 
padesát let, což je dle jeho skromných slov „výhoda“ a jeho 
vína jsou oceňována odborníky v ČR a na zahraničních sou-
těžích. Uctivě naslouchaje, vychutnával jsem si erudovanost 
a systematičnost jeho výkladu se stejným požitkem jako 
později plody jeho práce.

Zpátky ke kořenům
Nejstarší zmínky o výrobě vína se v Evropě datují do doby 
6000 až 5000 let př. n. l. Staří Řekové zdokonalili postup 
výroby a také prokládali pití dostatečným množstvím vody. 
Techniky používané v dnešním vinařství, se objevily až ke 
konci existence říše Římské. Římská vojska tehdy expando-
vala na sever, západ i východ Evropy a víno se dováželo za 
nimi – nezakládali vinohrady na nově dobytých územích 
- protože Římané neměli zájem na tom, aby se tajemství vý-
roby vína dostalo do barbarských končin. Sazenice se tedy 
nesměly dostat mimo srdce staré říše, ale překročení Alp 
znamenalo nemalé logistické problémy. Nezbylo než si víno 
začít pěstovat „za pochodu“. Vojáci si tehdy přivezli řízky, 
protože se ještě neroubovalo, jako se to dělá dnes, ( také 
kvůli mšičce révokazu). Ta ale byla zavlečena do Evropy 
z Ameriky až mnohem později - v 19. století. Kam Římani 
strčili své elegantně tvarované nosy, tam plenili a otročili. 
Ať už to byli Galové, Slované nebo Germáni, postupně se 
díky tomuto nevolnictví naučili o révu lépe starat a zjistili, 
jak víno vyrobit. Réva Vitis Aminea - dnešní Tramín, který 
s sebou dobyvatelé přivezli, je větrosnubný. Brzy se zkřížil 
s místními odrůdami a tak vznikly révy, které jsou základem 
evropského vinařství, jak jej známe dnes: Veltlín Zelený, 
Ryzlink Rýnský, Savignon a Rulandské Bílé. Později Řím-
ské impérium zaniklo, ale vínečko po něm zůstalo. Jelikož 
jejich linie ležely až na Moravě (nedávné archeologické 
vykopávky odhalily oppida a odhaduje se, že zde bylo až 
50 000 vojáků. Jedná se tedy o dosud největší známou řím-
skou enklávu), vinařili zde lidé dříve, než v českých krajích. 
Historické prameny ukazují na 9. stol. Tehdy prý byl přive-

zen na Pražský Hrad první sud vína jako dar od Moravského 
knížete. Bylo to u příležitosti svatby knížete Svatopluka. 
V Čechách se zasadil o vinařství až Karel IV. Přivezl z Bur-
gundského kraje Rulandské modré. Také osvobodil od daní 
na plných dvanáct let ta města, která založila vinohrady 
a v pěstování podporoval i ty, jež nepožívali statutu měš-
ťanského. A i přesto, že po prvním doušku byl Otec vlasti 
zklamán, hned po chvíli ke svému příteli Buškovi z Vilhartic 
takto pravil:

„Pij, Bušku – již se nezarmuť – 
A poslyš, co ti král tvůj moudrý praví_

Můj jazyk je jak známo vybíravý – 
A našel již v tom víně chuť.

Víš – zkoumat třeba, Bušku milý,
To víno má svůj zvláštní ráz,

Zprv trpké, ale milé zas – 
My, myslím, se už vpili!“

Tak si to alespoň představovala mysl básníkova. Nuže 
v temných dobách středověku se stala patronem vinařství 
církev. Relativně bezpečné kláštery měly dostatek prostřed-
ků pro pěstování a šlechtění vinné révy. Výrobě vína, které 
bylo při mších symbolem krve Kristovy, se mniši věnovali 
s náležitou péčí. Také jeho konzumaci – doufejme - neza-
nedbávali. Přes Evropu se tehdy přehnaly války, hladomory 
a dnes nám zbylo v České republice 19200 ha vinic, z čehož 
je asi 662 ha v Čechách. Na přelomu 19. a 20. století se 
již zmiňovaná mšička révokaz dostala z Ameriky na Starý 
kontinent. Během několika desetiletí zdevastovala rozsáh-
lé plochy vinic. Vinaři hledali způsob, jak škůdce zastavit. 
„François Baco si uvědomil, že americké odrůdy tomuto 
hmyzímu kazisvětovi, napadajícímu kořeny rostliny, odo-
lávají. Přivezl tedy ze zámoří čtyři odrůdy vína. Nazval je 
Isabela, Othelo, Baco I a Baco II. Narouboval je na místní 
odrůdy a tím problém choulostivého kořene do značné 
míry vyřešil.“ Ve Francii zničila mšička během 20 let 1 mili-
ón hektarů vinic, čímž připravila zemi o takřka 900 miliónů 
franků. Tehdy začala nová etapa vinařství. Šlechtil se kořen, 
místo révy samotné. „U nás dosáhnul na tomto poli úspě-

jE LéPE hO PíT, 
NEŽ O NěM PSáT…
o Víně toho již bYlo naPsáno a řEčEno tolik, žE snad nEní PotřEba dlouhých úVod-
ních sloV. sklEnka Vína, toť skVělý lék na Pocuchané nErVY a kdo Ví, na co VšEchno 
jEště. VE Víně PraVda, alE nikdo nEVí, V ktEré lahVi. kroMě PraVdY V toMto náPoji na-
lEznEtE dřinu a lásku VinařoVu. Psát o Víně nEní jEdnoduché. nEVíM, co jE toMu na 
Vině.“ snad jE léPE ho Pít, nEž o něM Psát“, řEkl bY dionýsos.
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chů zejména pan doktor Schwarzman, který vyšlechtil od-
nož SO4 vhodnou pro písčité prostředí „Moravské Sahary“ 
a podle toho, co je mi známo se ujala natolik, že jí začali 
používat vinaři na celém světě a stala se nejrozšířenější 
odrůdou pro suché písčité půdy vůbec.“   

O původu a věcech výroby
„Víno je odpověď země na slunce.“ 

 –Margaret Fuller
To, v jakém typu půdy révu pěstujete se, ale v chuti vína 
neprojeví hned. Konkrétně v případě SO4 po vysazení 
mladého vinohradu trvá tři roky, než sklidíte první úro-
du. U mladého keře samozřejmě nejdou kořeny hluboko 
a nedosáhnou k podstatě půdy, po které kráčíme. Chuť 
vína je tedy velmi podobná u dané odrůdy. „Když zasadíš 
Ryzlink vlasšký v Hradišti, Pálavě nebo kdekoliv jinde, tak 
ta chuť bude zpočátku ovlivněná především kořenem, který 
je na odrůdu naroubovaný a vlivem člověka.“ Trvá zhruba 
deset až patnáct let, než kořeny dosáhnou náležité hloub-
ky. Po dvaceti letech dorůstá vinohrad do hloubky 15 – 17 
m i více. Pak teprve začne sbírat látky obsažené v podloží. 
Díky tomu se mění i chuť vína a to pak podává svědectví 
o kraji, ze kterého vzešlo. „Čili když je břidlice, vápno, pí-
sek, slinová zem, různé rudy, tak se začíná měnit chuť toho 
vlašáku. Znalci poznají, když se napijou: toto je vlašák Ta-
bule Dufek, toto je vlašák Volařík  Železná hora. Prostě už 
vědí, že Volařík je minerální, náš je spíše ovocitý, na Pálavě 
je zase slaný. A v tom tkví originalita vína. Nikde jinde na 
světě takový vlašák jako u nás není. Proto se pak u nás vínu 
uděluje označení VOC – víno, originalita, certifikace,“ říká 
vinař. Ve světě jsou samozřejmě rovněž podobná označe-
ní a o VOC se může zažádat až ve stáří vinohradu dvacet 
a více let. „Dnes je tedy snaha vinohrady nepřetěžovat, 

hlavně aby vydržely dlouho, protože kvalita vína začíná 
po pětadvacátém roku. Vína jsou pak daleko mohutnější, 
bohatší na minerály,“ pokračuje.  „V EU funguje integro-
vaná produkce. Vinaři nesmějí překročit počet kilogramů 
hroznů na keř kvůli kvalitě vína. Nesmí se používat herbici-
dy. Pokud nařízení dodržují, dostávají dotace. Když někdo 
nastříhá na hektar 50 metráků, někdo 100 a někdo 150, 
tak logicky toho nastříhá ten poslední tolik, že stejný počet 
minerálů, energie i cukrů je rozptýlen do většího počtu 
hroznů a víno už nedosahuje vysokých kvalit.“ Nesmí se 
sklízet pomocí kombajnů, protože stroj nedělá rozdíl mezi 
hroznem a zbylými částmi rostliny. Došly by ke smísení šťáv 
z hroznů a tekutin z ostatních částí rostliny. Vinohrad vyža-
duje hodně péče a lásky, než vydá svoje bohatství. Je třeba 
neustále sledovat jeho zdravotní stav, přihnojovat, pozoro-
vat lístky – „jestliže je čepel listů narůžovělá, ukazuje to na 
nedostatek zinku, jestliže je do žluta, znamená to, že je čas 
použít zelené tekuté hnojivo na list. Samozřejmě je nutná 
také ochrana proti nemocem. A různé další problémy se 
pak mohou přidat. 
Úroda postupně dozraje a nastává kritický moment, kdy si 
vinař připravil všechno pro její sklizeň, ale musí především 
co nejlépe odhadnout, kdy už by se mělo se sklízením začít. 
„Na poli měříme refraktometrem cukernatost. To musí udě-
lat i nezávislý inspektor, který založí rodný list vína, v němž 
jsou výsledky jeho měření zaneseny. Než ho ale zavolá-
me, měříme sami. Vezmu pomocníka, se kterým chodíme 
a zjišťujeme cukernatost plodů na severní straně, na jižní, 
velké hrozny, nevyzrálé hrozny abychom měli průměrnou 
představu. ,Tady je třeba deset dní počkat, ten muškát už 
můžeš´. Pěstujeme přes třicet odrůd a je třeba průběh skliz-
ně regulovat podle toho, co zrovna sbíráme. Třeba muškát 
nesnáší teplo a tak se musí sbírat do teploty 15°C, která by 
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se neměla překročit během fáze sběru, výroby moštu, až 
do zakvasení. Proto nasbíráme muškát brzo ráno, rychle ho 
vylisujeme a dáme chladit. Při vyšších teplotách než 15°C 
se totiž v tak aromatickém víně uvolňují polyfenoly, které 
pak dodávají vínu nahořklou chuť a tomu se musí předejít. 
Hrozny sbíráme do nerezových van, přivezeme je z pole 
a na pásu je dopravíme do prstového „odzemňovače“, 
který je šetrný a nerozdrtí pecičky v hroznech, zatímco je 
zbavuje stopek. Vznikne rmut, tedy šťáva a šlupky. Dále 
směs se rozlévá do lisu. Po vylisování se vzniklý mošt oka-
mžitě odkaluje. To je samozřejmě velmi důležité. Nechceme 
přece, aby bylo následné kvašení znehodnoceno nebo do-
konce aby nad ušlechtilými kvasinkami převážily jiné, které 
pocházejí právě z prachu, bláta a dalších nečistot. Tím by 
pak mohlo dojít i na kvašení octové, máselné, janitové, jab-
lečné atd. Víno by pak sice dalo ošetřit, ale bylo by nevalné 
kvality. „Dříve se prostě dal mošt do vysoké nádoby a nečis-
toty spolu s nežádoucími kvasinkami klesly na dno. Pak se 
začala do moštu dávat přírodní látka Mostreim. Ta na sebe 
nečistoty nalepuje a těžká, takže se mošt čistí rychleji. Směs 
se ještě chladí, aby bylo čistění rychlejší. Tento způsob je 
ale pracný a tak jsme si pořídili flotaci. Do moštu se pomocí 
turbínky přimíchá flotační želatina, což je opět přírodní 
látka. Je lehká, nalepí na sebe cizorodé látky a vyplave za 
pět až šest minut nahoru, kde vytvoří pěnu vysokou tak 30 
cm. Pod ní zůstane v tanku už jen křišťálově čistý mošt. Ale 
při mixování šťávy a želatiny nesmí být do směsi přimíchán 
kyslík způsobující hnědnutí moštu čili hnědku. Abychom 
předešli přibrání takové primitivní nemoci, tak se celý tento 
proces odehrává pod dusíkem. Čistý mošt se potom zakváší 
v jiném tanku speciálně vyšlechtěnou kulturou kvasinek. 
Takových kultur je samozřejmě vícero, podle toho, o jaký 
druh vína jde. Jednak urychlují a napomáhají procesu kva-

šení, ale pak je tam ještě jeden důvod: burčák. My máme 
všichni rádi burčák, je dobrý pro lidi, je to tekutý penicilín, 
plný vitamínů, skvělý pro střevní mikroflóru, čistí střeva, 
někdy až šlemově, zrychluje krok – směje se pan Dufek- 
a nádherně to voní, ale zjistilo se, že když je dobrý burčák, 
bývá potom velice průměrné víno. „Řízené kvašení“ není 
nic jiného než zpomalení kvašení, snížením teploty. Tedy 
čím pomalejší je průběh kvašení, tím je víno aromatičtější. 
Pak se ale zase zjistilo, že pod 16°C, se kvasinky kvůli chla-
du přestávají množit. Takže enologové dali hlavy dohro-
mady a vyšlechtili Fredo - chladnomilnou kvasinku. Tento 
typ kvasí až do 5°C, jenže to by proces kvašení trval 2 roky. 
Optimum je tedy mezi 12 – 16°C.“ To je první fáze, po které 
se víno koštuje a tady už přichází na řadu vysoká alchymie, 
kdy se víno „doškoluje“, provádějí se „různé fígle“ a pak 
se musí víno vyčeřit, zbavit kvasnic aby bylo křišťálově 
čisté. Než se víno dostane k zákazníkovi, je třeba nechat 
udělat jeho rozbor akreditovanou laboratoří. Pokud mok 
neprojde jakostní zkouškou, má vinař povinnost vyloučit 
ho ze společnosti šlechticů a označit ho jako „stolní“.  Ještě 
není vyhráno. Dále přijde na řadu pro menší vinaře celkem 
nákladná záležitost - membránová filtrace. Pomocí ní se 
dá podstatně snížit množství síry. Čím méně síry, tím méně 
bolení hlavy a pálení žáhy. To je velice v kostce výroba vína. 
Samozřejmě je tam ještě moc a moc aspektů, ale to už řeší 
tým lidí, o tom se nedá takhle krátce povídat. Je potřeba 
chuť nově vzniklého vína dobře prozkoumat. My vinaři 
máme rádi vína suchá, tak do 2 g cukru, ale u nás mají 
lidé rádi vína polosuchá. Letos bylo ve víně hodně kyselin 
a kyselina je největší poklad, který ve víně je. Kyselina je to, 
co způsobuje slinivost v puse, dělá tím víno šťavnatým a je 
jedním z opěrných pilířů archivace vína.“  

Vína na cestách
Víno je záležitost světová, pijí ho v Čechách, Rusku, Austrá-
lii v Jižní Americe, zkrátka všude. Zde je pár skromných tipů 
pro cestovatele, kteří mají rádi kvalitu.

Francie
Vína nejsou nazývána podle jen podle odrůd, ale také po-
dle oblastí, kde se pěstují.

Rulandské modré 
Odrůda, kterou Francouzi proslavili po celém světě a údaj-
ně i ona réva, kterou do našich zemí přivezl Karel IV. 
Celosvětově je známá jako Pinot Noir. Chutě, které ve víně 
můžeme nalézt, se rozpínají od třešní až po jahody. Záleží 
na vyzrálosti a teritoriu. A které že teritorium? Velmi dobrý 
zvuk má jméno Cotesderone.

Chardonnay
Z oblasti Chablis tradičně pocházejí excelentní moky, takže 
při plánování cesty tento fakt rozhodně vezměte v potaz. 
Vyhlášená chuť Chablis Chardonnay je přičítána mineralitě 
tohoto vína. Odborníci hovoří o příchuti „oceli“. Ta je dána 
vápenitým podložím, přičemž Chardonnay je jediná odrů-
da, která se zde pěstuje. 
Neodpustím si zajímavost o odrůdě Beujolais. Zmínil jsem 
se o ní při rozhovoru s panem vinařem a ten poznamenal, 
že toto jméno je ve světě známé pouze díky masivní marke-
tingové kampani po 2. světové válce, kdy bylo prosazo-
váno s buldočí zarputilostí. Rozhodně by ho nedoporučil. 
Zajímavé ovšem je, že Lyonský kraj, odkud víno pochází 
je znám pro silně břidlicovité půdy. „V takovém prostředí 
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se vínu příliš nedaří. Ty keře jsou maličké, když dosáhnou 
dospělosti a než je zasadí, musí díra v půdě doslova vyvr-
tat. Tak špatné to je. Je to oblast nepříliš bohatá, co se týče 
půdního složení a chudé je i to co z ní vzejde.“ Inu, buď je 
poctivé víno či alespoň marketing. Na obojím se dá vydělat.

Itálie
Chianti

Odrůda pocházející z Toskánska se stala chloubou Italského 
vinařství. Mezi Florencií a Siennou se pěstovalo bílé víno 
již od 13. století. Později, vydal Cosimo de Medici, velko-
vévoda Toskánský dekret vymezující oblast původu onoho 
slavného červeného se znakem černého kohouta na žlutém 
poli. Psal se rok 1716.

Německo
Rhein Ryzlink

Ryzlink rýnský si Němci velmi považují. Záznamy o pěstová-
ní této odrůdy v Německu se datují do roku 1435. O původ 
se hlásila také Itálie, kvůli již zmíněnému příběhu římských 
vojsk, která na území Německa dopravila Tramín, který 
se později zkřížil s odrůdami Heunish a Vitis silvestris. Tak 
vznikl Ryzlink rýnský. U nás se odrůda pěstuje od 17. století. 
Dnes asi na 7% celkové plochy vinic. 

Sylvánské zelené
Tuto odrůdu mají na svědomí rovněž Římané v podobě in-
vaze Tramínu červeného. Rakouské bílé a Tramín se pravdě-
podobně opylily s dalšími místními odrůdami. V Německu 
jde o třetí nejvíce pěstovanou révu. Ještě na začátku  
20. století bylo v Evropě nejrozšířenější suché, ale vytlačily 
ho odrůdy jako Neubarské či Müller Thurgau.

Kerner
Ryzlink rýnský a Trolínské daly, vzniknout tomuto aromatic-
kému vínu, dobře jdoucímu k předkrmům, telecímu nebo 

také plodům moře. Vypiplali ho ve 20. letech ve výzkum-
ném ústavu ve Weinbergu. Svoje jméno získalo po lékaři 
a básníku A. Kernerovi. Ten svým pacientům doporučoval 
vždy sklenku vínka denně jako tu nejlepší prevenci proti 
zdravotním nesnázím. 

Rakousko
Zweigeltrebe

Kořeněné vínko, temně rudé barvy vyšlechtil v roce 1922 
bývalý ředitel vinařské školy Fritz Zweigelt v Rakouském 
Klosterneuburgu. Frankovka a Svatovavřinecké, to je jeho 
recept na nápoj sametově jemné chuti, který je dnes v Ra-
kousích velice oblíbený. V tamních končinách jde o nejrozší-
řenější modrou odrůdu.
Veltlínské zelené - národní víno Rakouska
Chlouba rakouského vinařství. Je svěží mok. Mělo by být 
plné, jemně nahořklé s pepřovým nádechem.

Slovensko
Vinařská tradice má u našich bratrů velmi podobný základ 
jako u nás. Slováci se však více věnovali prošlechtění červe-
ných vín například Nitra nebo Váh. Na výstavách v poslední 
době sklízela obdiv vína méně známá- Děvín nebo Aurelius. 
Rodiče Děvínu jsou Veltlínské červenobílé a Tramín červe-
ný. Je to velmi mladá odrůda dávající zelenožlutá vínka, 
která jsou aromatická, voní po růžích a chuťově připomíná 
meruňky? No, nezkuste to.

Naše kotlina
Na počátku, jak už jsme řekli, byl Tramín, následovalo  
Rulandské modré, 16. stol. Ryzlink Rýnský se zde objevil 
v 17. století - má to prý na svědomí řád svatého Benedikta. 
Burgundské bíle, Burgundské šedé (Musíme mu říkat Ru-
landské, Francouzi si to vynutili.) těmto odrůdám se u nás 
daří.
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stojítE na břEhu VltaVY, uProstřEd Vší té krásY sE VYsoko k nEbi tYčí nEPřEhlédnutElný 
Gotický hrad. jako bYstE najEdnou Vkročili o Mnoho lEt zPět. PřEsně tak uMí čEský 
kruMloV Vzít za srcE a už nEPustit.

MěSTO jaKO z POhádKy
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Architektonické bohatství Českého Krumlova je nevyčíslitel-
né. Společně s komplexem hradu a zámku je jedním z mála 
originálních příkladů středověkého města střední Evropy. 
Kdybyste chtěli ve městě spočítat všechny architektonicky 
cenné budovy, pravděpodobně byste se nedopočítali. Histo-
rici jich tu odhadují na více než tři stovky.

Křivé město
Možná vás mnohokrát napadlo, co vlastně znamená 
Krumlov. Ve skutečnosti je tento název opravdu poetický, 
protože vychází z německého překladu Krumme Aue, což 
znamená křivý luh. Český Krumlov si toto pojmenování vy-
sloužil z jednoduchého důvodu – jeho břehy se tak krásně 
vrývají do břehů Vltavy, že v řece vytvořil mnoho zákrut 
a zatáček.
A ze všech zatáček vždycky uvidíte dominantní hrad a zá-
mek, který je druhým největším zámeckým komplexem 
u nás. Přitom původně se o zámek vůbec nejednalo. Ve 
třináctém století byste tu našli gotický hrad s chladnými 
kamennými stěnami a malými okny. Teprve o století poz-
ději zdejší páni začali s renesančními úpravami a hrad byl 
postupně přestavěn, takže dneska připomíná spíše zámek. 
V sedmnáctém a osmnáctém století dostal krumlovský 
hradní a zámecký komplex ještě rokokový a barokní šmrnc, 
který ohromuje zdejší návštěvníky v podstatě dodnes.

Velký rozmach zažil Český Krumlov za vlády Viléma z Ro-
žumberka. Pod červenou růží, která i dnes ještě zdobí 
leckteré domy, se městu velmi dařilo. Není také tajemstvím, 
že se Vilém velice intenzivně zajímal o alchymii. Díky tomu 
a jeho přátelství s císařem Rudolfem II. tu bádali nad svými 
výtvory i tak slavní vědci jako byl magistr Edward Kelly. 
Vzácné návštěvy a zajímavý magický nádech častokrát 
Krumlov ve světě vyzdvihl na stejnou úroveň, jako byla 
Praha.
Nejkrásnější na tom všem je, že zbytky magických příběhů 
a tajemna můžete na každém rohu Starého města a pod-
hradní části zvané Latrán najít dodnes. Dům číslo 53 v Lat-
ránu na sobě kupříkladu nese malby pecí, nad nimiž v ohy-
bech rámoví koukají na obyvatele města výjevy fází života. 
I proto se zvláštnímu domu říká Dům proměn života. Až 
tudy půjdete, zastavte se a nechte se vtáhnout působivými 
scenériemi, které tu vznikly před mnoha stovkami let.
Za Viléma z Rožmberka vznikly i působivé renesanční domy 
v centru města, které nechal vystavět podél čtvercového 
náměstí. To v Krumlově najdete obklopené Vltavou téměř 
ze všech stran.
Dalších sto let po vládě Viléma si ale město panovníci 
předávali jako horký brambor, než se jeho správy chopil 
zkušený rod Schwarzenbergů. Ačkoliv se Krumlovu začalo 
opět dařit, jeho tajuplnost ho neopouštěla.
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Kde se zrodil Drákula
Adam a Eleonora Schwarzenbergovi měli mnoho let 
problém s početím. I z toho důvodu se nakonec Eleonora 
rozhodla léčit pomocí černé magie a pravidelně užívala vlčí 
mléko, aby se ji konečně podařilo přivést na svět tolik ký-
ženého potomka. Dobové spisy uvádějí, že tehdy obyvatelé 
města často po setmění slýchávali ze zámku vlčí vytí. 
Přestože se hraběnce Eleonoře podařilo ve čtyřiceti letech 
otěhotnět, ona záhy onemocněla a chřadla, až nakonec 
zemřela. Legenda praví, že právě její příběh inspiroval 
známého spisovatele Brama Stokera k napsání věhlasného 
románu Drákula. Místní se totiž domnívali, že se za smrtí 
hraběnky stojí právě upír.
Její manžel hrabě Adam zemřel velice nešťastně, když jej 
při lovu vysoké náhodou zastřelil Karel VI, který si jej spletl 
s jelenem. Syn, který tu po Schwarzenbergových zůstal, 
dostal ale nejlepší vzdělání široko daleko, protože se o něj 
provinilý král Karel VI. staral až do dospělosti, než sám pře-
bral správu Českého Krumlova.
Nejen Drákula se ale váže k Českému Krumlovu. Stejně jak 
pohádkově město působí, pohádky i rádo vypráví. O domu 
v Panské ulici číslo 38 se říká, že plnil zvláštní poslání. Žily 
v něm, jak se tenkrát říkalo, padlé dívky. Byly to ženy, které 
dávaly lásku a potěšení za úplatu. Ulice byla proto nazvána 
výsměšně jako „panenská“. V minulosti se o této ulici ří-

kávalo, že když jí projde dívka, která ještě není vdaná a už 
ztratila panenství, pak její líce zčervenají. Někteří mládenci 
tudy své milované vodili úmyslně. Pozorně přitom sledovali 
líčka svých vyvolených, aby zjistili, zda jim jejich milé nebyly 
nevěrné. Tak až tudy budete mít cestu, nezapomeňte to 
zkontrolovat! 
A pokud by vám to bylo stále málo, rozhodně ve městě na-
vštivte Muzeum útrpného práva. Výstavu najdete ve sklep-
ních prostorách českokrumlovské radnice. Na více než 400 
metrech čtverečních je vystaveno téměř 100 nejrůznějších 
mučicích nástrojů. Až tudy budete procházet, nelekněte se. 
Výstava má také svých deset voskových figurín a dva audio-
vizuální efekty o upálení čarodějnic a popravě mečem. 

Najděte atmosféru
Výhodou Českého Krumlova bezesporu je, že je připra-
ven na turisty každý den v týdnu i v roce. A tak je tu živo 
celoročně, ať už se vydáte po malých obchůdcích ve čtvrti 
Latrán, nebo v hospůdkách kolem náměstí. Obsluha barů, 
restaurací i obchodů zvládá bravurně angličtinu a obvykle 
se na vás hezky usmívá. V ulicích ale češtinu slyšíte jen vý-
jimečně. Mnohem častěji tu narazíte na Němce, Rakušany, 
ale i Američany a čím dál častěji také na Japonce. Pokud si 
chcete vychutnat Český Krumlov v jeho nefalšované podo-
bě, vyhněte se moderním podnikům bez kouzla a atmosfé-
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ry. Raději se ztraťte v přilehlých malých uličkách a najděte si 
některý z barů, kam chodí i místní. Pak pochopíte, proč se 
o Krumlovácích tvrdí, že jsou sdílní. 
Zabrousit byste měli do Cikánské Jizby – malého útulného 
baru v Dlouhé ulici, kde vám nalijí i po zavírací době. Om-
šelý interiér a večer skvělá cikánská muzika, co více si přát 
pro autentické zážitky? 
Stejně jako v řadě dalších podniků ve městě, i tady dosta-
nete točený Eggenberg. Pivo se vyrábí v místním pivova-
ru už mnoho let a neokusit ho při návštěvě města by byl 
téměř hřích.

Sláva pivovaru
Historii místního pivovaru není vůbec snadné vyhledat. 
Místní tvrdí, že jeho kořeny sahají až do roku 1560, kdy 
sídlil ještě úplně na jiném místě. Teprve o pár let později 
v letech 1625 jej přemístili do budovy bývalé zbrojnice, kde 
výrobnu chmelového moku najdeme dodnes.

Možná vás překvapí název zdejšího tradič-
ního piva, jehož etikety nesou nápis Eggen-
berg. Nutno podotknout, že krumlovský pi-
vovar nikdy neměl ryze český název. Nejprve 
se nazýval Schlossbrauerei, volně přeloženo 
jako Schwarzenberský pivovar, načež v roce 
1991 dostal značku Eggenberg, což je jméno 
rodu, který v 17. století vedl město i s pivova-
rem.
Eggenberg ovšem nenajdete jen v Českém 
Krumlově. Svůj věhlas si našel mezi vodáky 
v městech kolem Vltavy, ale i v Laponsku, 
Rusku nebo jižní Americe.

Nepřehlédnutelné divadlo
Když se dnes vysloví spojení Českého Krumlo-
va a divadla, většina z nás si vybaví nevšední 
otáčivé hlediště, které toto město proslavilo. 
Tradice divadla je ale mnohem poetičtěj-
ší. První hry se tu začaly hrát na rozdíl od 
zbytku země velice brzy, už ve středověku. 
Aktivní pak ve městě bylo jak divadlo jezuit-
ské, tak barokní.
Otáčivé hlediště je ale fenomén, kvůli kte-
rému zde jezdí každoročně statisíce turistů. 
Jak se tento nápad vůbec zrodil? Za vším stojí 
významný divadelní architekt a scénograf 
Joan Brehms a režisér Otto Haas, kteří chtěli 
dát divadelním hrám šmrnc a toužili pracovat 
se scénou interaktivně.
Jejich touhou bylo vytvořit hlediště zasazené 
do okolní přírody, které díky obousměrnému 
otáčení kolem své osy umožňuje divákům 
vnímat děj panoramaticky. Díky tomu by se 
děj mohl bez problémů odehrávat kdekoliv 
kolem diváků na hracím prostoru s rozlohou 
kolem jednoho hektaru. 
První svůj pokus splnit si sny představili v roce 
1958 při hře Ztracená tvář. Točna tehdy uvez-
la s bídou šedesát diváků a pohánět ji tehdy 
musela lidská síla. Jak lidem, tak vedení diva-
dla se ale tato novinka natolik zalíbila, že už 
o rok později vzniklo velké otáčivé hlediště 
pro čtyři stovky diváků. Točna totiž umožňuje 

realizovat původní myšlenku vynálezců to-
hoto divadelního principu - na širokém plátně rozvíjet děj 
kolem hlediště postaveného před letohrádkem Bellarie na 
otáčející se amfiteatrální konstrukci. Dvojice Haas a Brehms 
se pouštějí do většího sousta a divákům předvádějí Jirásko-
vu Lucernu. Úspěch je fenomenální a hlediště se rozrůstá 
v dalším roce o dalších sto padesát míst. 
Dnes patří otáčivé hlediště v České Krumlově mezi před-
ní světové open air scény a i díky němu je město od roku 
1992 zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO. Každoročně se tu od června do září odehraje prů-
měrně osmdesát představení, jež navštíví na 55 000 diváků 
z tuzemska i zahraničí.
Ať už budete v Krumlově na den nebo týden, nechejte na 
sebe dýchat jeho neopakovatelnou atmosféru. Zahoďte 
průvodce, projděte se, sedněte si do kavárny a prohlížejte 
si kulisy, které město zdobí stovky let. Jedině tak se vám 
toto neuvěřitelné místo zaryje pevně do paměti.
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Hodinky GULFMASTER, vyrobené s dostačující „námořní odolností“ pro podporu náročných 
aktivit na moři, disponují nárazuvzdornou konstrukcí řady G-SHOCK a pokročilými snímacími 
technologiemi.

  Nárazuvzdorné    Triple Sensor, Ver. 3    Graf přílivu a odlivu a zobrazení stáří měsíce    Světový čas    Voděodolné do tlaku 20 barů    Dvojité LED světlo    
  Automatická korekce výchozí polohy ručiček    Hybridní konstrukce

Indikátor rozdílu 
atmosférického tlaku 

[ Triple Sensor, Ver. 3 ] [ Varování před náhlými změnami 
atmosférického tlaku na moři ]Pokročilé snímače umožňují 

rychlá a přesná měření 
přírodních jevů, jako 
například atmosférického 
tlaku, který je na moři 
obzvlášť důležitý, směru, 
teploty a nadmořské výšky.

Kromě měření atmosférického tlaku, které 
pomáhá předpovídat počasí, jsou hodinky 
GULFMASTER vybaveny funkcí informování 
o atmosférickém tlaku, která varuje námořníky 
před blížícími se systémy nízkého tlaku 
a bouřkovými frontami.Měření směru 

Informace o trendu 
atmosférického tlaku 

Měření teploty  

Grafické zobrazení 
náhlých změn 
atmosférického tlaku 
na displeji vsazeného 
číselníku

WAVE CEPTOR pro cestovatele  Řízení rádiem pro přesné měření času
Tyto hodinky přijímají prostřednictvím rádiových vln signály časové 
kalibrace a udržují přesný čas během výletů po Japonsku, severní 
Americe, Evropě nebo Číně. (Tam, kde je k dispozici signál.)

Originální mechanismy 
podporují plynulé přepínání 
multifunkčního displeje 
a snadnou funkčnost.

Technologie Tough Solar 
zajišťuje stabilní činnost 
i při používání energeticky 
náročných funkcí.

www.g-shock.eu

Seznam prodejců naleznete na www.casio-watch.cz

 www.facebook.com/GShock.cz


