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CORSO od českého výrobce Alukov je exkluzivní ručně 
zpracované posuvné zastřešení, které již na první pohled 
okouzlí svým designem. Stabilní konstrukce z hliníkových 
profilů jsou dostupné v mnoha barevných i tvarových 
variantách, což umožňuje zvolit ideální kombinaci pro 
dokonalý soulad s domem i jeho okolím. Výplně posuvných 
částí zastřešení tvoří bezpečnostní skla, která i s minimem 
slunečních paprsků příjemně ohřejí prostor pod zastřeše-
ním. A díky jedinečnému zabudovanému stínění je možné 
terasu kdykoliv ukrýt před nepříjemným slunečním svitem, 
ale také uzavřít pro získání komfortního soukromí.  
Se zastřešením CORSO máte k dispozice nespočet možností, 
jak svou terasu využívat. Můžete z ní vytvořit místo k re-

laxaci, soukromou posilovnu, SPA nebo dětskou hernu, ze 
které nemusíte nic sklízet, stačí pouze zatáhnout jednotlivé 
části zastřešení. Jak využijete terasu zakrytou posuvným 
zastřešením, je pak už jen na vaší fantazii. 
CORSO se vyrábí a instaluje vždy na míru, aby co nejlépe 
vyhovovalo dispozicím domu a terasy, jejich velikosti, ori-
entaci, ale i přáním a vkusu uživatelů. Není tedy kutilským 
výrobkem, ale profesionálním komplexním řešením vaší 
terasy. ALUKOV se postará o kompletní proces zastřešení 
terasy, od předprodejní konzultace, přes instalaci až po 
18měsíční poprodejní servis. Na své výrobky poskytuje až 
15letou záruku. 

www.alukov.cz

CORSO je elegantní 
a PRaktiCké řešení 

PRO kažDOu teRaSu
Terasa je ozdobou domu, kde se sTřeTává venkovní prosTor s Tím vniTřním. je To mís-
To, kde můžeTe relaxovaT, užívaT si klidné chvíle o samoTě, ale i bujaré večírky s rodi-
nou či přáTeli. pokud chceTe na Terase TráviT maximum volného času, doporučujeme 
ji vhodně zasTřešiT. posuvné zasTřešení corso je eleganTní variabilní řešení, se kTerým 
ve vTeřině vyTvoříTe buď úplně oTevřenou, nebo uzavřenou Terasu. živoT na Terase 
si Tak budeTe moci užívaT plnými doušky Téměř bez omezení po celý rok a za každého 
počasí.
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Podzimní číslo magazínu Ice jsme se snažili pojmout hodně vyváženě. Na jednu 
stranu samozřejmě ctíme sportovní tradici a ani tentokrát jsme vás o článek se 
sportovní tématikou neochudili, konkrétně jsme pro vás připravili výlet do světa 
rychlých motorek na Grand Prix do Brna. Na straně druhé, pro to něžnější pohlaví 
přinášíme výlet do Paříže, jako světa módy a zajímavých šperků, který pro vás snad 
bude zajímavou módní inspirací.  Proto že zima už je samozřejmě na dosah, budeme 
se v tomto čísle připravovat i na zimní lyžařskou sezónu, neb myslet na zimu je třeba 
už na podzim. Takže rychle projít lyžařské náčiní, zjistit, jestli není třeba něco doplnit 
a pomalu se začít zamýšlet, které sjezdovky letos budete sjíždět.  
Ale nejenom sportem je člověk živ, taková duše přece jen (někdy určitě) vyžaduje 
něco jiného. Z té druhé řekněme umělecky laděné části magazínu bych tedy ráda 
upozornila na rozhovor s Františkem Segradem. Na trh v těchto dnech vstupuje první 
autorské album, na které si opravdu musel počkat dlouhou řadu let. Ale jak sám říká 
- Lepší pozdě než nikdy.  Velmi zajímavé je i povídání s Vlastinou Svátkovou, která 
pro změnu tvrdí, že Život potřebuje mít komplikovaný. Jako obvykle se poradíme s 
plastickými chirurgy a projdeme si všechny procedury, které nám alespoň vizuálně 
uberou pár let. V rubrice architektura vám představíme tak trochu jiné domy určené 
pro běžné bydlení a v rubrice bydlení pak Developerské projekty, které proměňují 
Prahu. Protože je venku už občas hodně sychravo, jistě oceníte i článek Káva, čaj, 
nebo čokoláda a mnohý pán si bude přát se dozvědět i Tajemství luxusních doutníků. 
A vzhledem k tomu, že je venku tak, jak je a ten, kdo vyloženě není vyznavačem 
zimních sportů, už možná uvažuje, kam se vydá za teplem, nebude chybět ani 
cestopis s výletem do teplých krajin. Ideální by samozřejmě bylo obojí - týden lyžovat 
a týden se někde slunit. Tak ať vám to vyjde.    

A příjemné počteníčko.
Alice Kelly

šéfredaktorka
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Profil

Ve filmu Nikdy není pozdě hraje Meryl Streep ženu, která 
propásla šanci být obětavou a dobrou matkou a místo toho 
se rozhodla plnit si své sny. Roky vystupovala s kapelou, 
vydávala desky, zkrátka žila si tak, jak chtěla. Během svého 
divokého rock´n´rollového života udělala spoustu chyb. 
Jednoho dne se ale rozhodne vrátit na určitý čas domů 
k rodině a některé chyby odčinit. Jenže její místo už léta 
zabírá jiná žena. Navíc dcera se po rozchodu s přítelem 
potácí v těžké depresi a ani ona, ani synové o svou matku 
nejeví moc zájmu. Ricki od první minuty vnese do spořáda-
né rodiny chaos, kdy napovrch vyplují různé staré křivdy. 
Podaří se Ricki probudit ve svých dětech a bývalém manže-
lovi alespoň trochu energie a spontánnosti, jíž ona sama 
tak překypuje? A dají jí její děti druhou šanci, aby napravila 
to, co kdysi prošvihla?

Extravagantní rockerka
Ricki má skutečný předobraz, scenáristka filmu Diablo 
Cody se nechala inspirovat svou tchyní, která má sice už 
šest vnoučat, ale stále vystupuje s rockovou kapelou a umí 
to pořádně rozbalit. „Ricki žije jen přítomností – chová se 
impulzivně a dělá to, co si myslí, že je správné. Je příjemné 
hrát někoho, kdo se nechová tak, jak ostatní čekají, jak si 
myslí, že by se chovat měl. Ricki je taková, jaká je, ať se to 
ostatním líbí, nebo ne, “ říká o své nové roli Meryl. Hereč-
ka, která je známá svou velkou profesionalitou, věděla, že 
zahrát uvěřitelně rockovou kytaristku, znamená se na kyta-
ru naučit hrát. Tak na ni několik týdnů pilně trénovala. Že 
umí zpívat, předvedla o pár let dřív v komedii Mamma Mia! 
Ostatně díky tomu zúročila hodiny operního zpěvu, na kte-
ré jako žákyně docházela. Režisér Jonathan Demme s tím 
tak trošku kalkuloval, věděl, že má Meryl ráda hudební 

role a tušil, že nabídce zahrát si rockerku neodolá. Herečka 
v této roli zaujala i co se vzhledu týče. Na hlavě měla dost 
extravagantní účes a líčení vypadalo, jako kdyby jí na tváři 
zbylo z předešlého večera. Obojí dělalo dokonalý výsledný 
dojem životem se ne úplně lehce protloukající se rockerky.  
Ani tak ale herečka nevypadala na svých 66 let a figuru by 
jí mohly závidět ženy o desítky let mladší. 

Matka a dcery spolu před kamerou
Meryl Streep si v tomto filmu zahrála – a ne poprvé – 
i s dcerou Mamie, které je 32 let. Docela těžké prý bylo hrát 
s dcerou vyhrocený vztah, ve skutečnosti si skvěle rozumějí. 
Byla prý překvapená, jak se Mamie vžila do role dcery, kte-
rá svou matku nenávidí. „Nevím, kde se to v ní vzalo. Bylo 
na ní vidět, že si to užívala,“ řekla Meryl.  Mamie, která se 
ve skutečnosti jmenuje Mary Willa, se poprvé objevila před 
kamerou se svou matkou jako maličká, a to ve snímku Hoř-
kost. Už jako dospělá si pak s Meryl zahrála v dramatu Ten 
večer. Meryl má s manželem Donem Gummerem, za něhož 
se provdala v roce 1978, ještě pětatřicetiletého syna Henry-
ho Wolfa, který se věnuje herectví a hudbě, devětadvaceti-
letou dceru Grace, která je také herečka. Ta už si jako sed-
miletá zahrála v dramatu Dům duchů, kde představovala 
svou matku v dětském věku. Nejmladší dcera Meryl a Dona 
se jmenuje Louisa, je jí 24 let a pracuje jako modelka.  

Paní perfekcionistka
Meryl jdou role žen, které musí učinit zásadní rozhodnutí 
a za ně pak nést následky, víc než dobře. Například v dnes 
již kultovním filmu Kramerová versus Kramer. Hrála tu 
emancipovanou Joannu, která opustí manžela i malého 
syna kvůli kariéře. Za nějaký čas se ale vrátí, protože chce 

Meryl Streep: 
Důležité je naSlOuChat
americká herečka meryl sTreep je velmi neTypická hvězda. řadu leT žije v manželsTví 
se sochařem donem gummerem, s nímž má 4 děTi. oč je ve svém osobnějším živoTě 
spokojenější, o To lépe se jí na Filmovém pláTně zTvárňují ženy úplně opačné. vniTřně 
rozervané, ženy, kTeré odešly od rodiny, zklamaly jako maTky, nebo čelí osobní či 
parTnerské krizi. naposledy si Takovou posTavu zahrála ve snímku nikdy není pozdě, 
kde zTvárnila rockovou zpěvačku a kyTarisTku ricki. 
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Profil     
Viděli jste?

1978 – Lovec jelenů
1979 – Kramerová versus Kramer
1981 – Francouzova milenka
1982 – Sophiina volba
1983 – Silkwoodová
1984 – Zamilován
1985 – Vzpomínky na Afriku
1990 – Pohlednice z Hollywoodu
1992 – Smrt jí sluší
1993 – Dům duchů
1994 – Divoká řeka
1995 – Madisonské mosty
1996 – Marvinův pokoj
1999 – Hudba mého srdce
2002 – Hodiny
2003 – seriál Andělé v Americe
2006 – Ďábel nosí Pradu
2008 – Mamma Mia!
2011 – Železná lady
2013 – Blízko od sebe
2015 – Nikdy není pozdě



Rozhovor

14 | Ice Podzim 2015

syna do své péče. I tento film mluví o druhé šanci, navíc je 
hereckým koncertem nejen Meryl, ale i jejího filmového 
manžela Dustina Hofmana, stejně jako tehdy sedmiletého 
Justina Henryho, který hrál jejich syna. Film měl ohromný 
úspěch, získal čtyři Oscary, svou první sošku si za něj odnes-
la i Meryl. Vzápětí přijala úlohu v dramatu Sophiina volba, 
příběhu z druhé světové války, v němž v určitý okamžik 
musí učinit zásadní rozhodnutí, jehož následky ji pak pro-
následují celý život. Tady Meryl dokázala, že je naprostá 
perfekcionistka, která nic neodbyde. Nejen, že tu předved-
la angličtinu s polským přízvukem, ale před kamerou mluvi-
la i polsky a německy. Za tuto roli si odnesla dalšího Oscara. 
O mnoho let později kvůli roli učitelky hudby ve snímku 
Hudba mého srdce cvičila osm neděl šestkrát v týdnu na 
housle, aby byla před kamerou přesvědčivá.

Stvořená pro rodinu
Herečka se narodila 22.6.1949 v Summitu v New Jersey jako 
Mary Louise Streep. Otec Harry William Streep byl spo-
lečníkem ve farmaceutické firmě, matka Mary pracovala 
jako výtvarnice, ale později zůstala v domácnosti. Meryl se 
původně chtěla stát operní pěvkyní, nakonec se rozhodla 
pro hereckou dráhu, vystudovala herectví na Yale. Hned 
po škole odešla do New Yorku, kde začala hrát divadlo 
a pokoušela se uspět i v muzikálech na Broadwayi. V půlce 
70. let se začala prosazovat i na filmovém plátně, za roli 
v seriálu Holocaust získala první cenu Emmy. V té době žila 
tři roky s hercem Johnem Cazalem. Natáčeli spolu drama 
Lovec jelenů. John začal mít nějaké zdravotní problémy, 

lékaři mu diagnostikovali rakovinu kostní dřeně v posled-
ním stadiu.  Po domluvě s herci se přeorganizoval natáčecí 
plán tak, aby John natočil své obrazy jako první. Film do-
točil, ale jeho premiéry už se bohužel nedožil. Meryl se za 
necelý rok od jeho smrti, v roce 1978, provdala za sochaře 
Dona Gummera. Někteří zlí jazykové tvrdí, že šlo o sňatek 
z rozumu. Vdala se, aby co nejrychleji zapomněla, začala 
rodit děti, stala se vzornou manželkou a matkou a velké 
city a lásku, která hory přenáší, nadále prožívala už jen na 
filmovém plátně.  Ostatně není divu, že Meryl s rodinou 
spěchala, vždyť se vdávala ve třiceti letech. Když natáčela 
snímek Kramerová versus Kramer, čekala své první dítě.  Ať 
byly důvody k rychlému sňatku jakékoliv, zvolila dobře. 
S Donem jsou spolu už 37 let a za tu dobu média nevyšťou-
rala žádný skandál. „Vím, že jsem byla stvořena pro rodinu. 
Vždycky jsem chtěla potkat toho správného muže, vdát 
se a mít děti. Jsem šťastná, že se mi to podařilo. Neumím 
si představit, že bych žila sama. Nevím, co bych dělala bez 
svého muže. Kdybych ho nepotkala, byla bych mrtvá. Po 
citové stránce určitě,“ říká herečka.

Od Silkwoodové po Železnou lady
Skoro by se dalo říct, že není role, kterou by Meryl Streep 
nezahrála. Dokáže se do každé nové postavy neuvěřitelně 
převtělit. “Není to zas taková záhada. Celý život pozoruju 
lidi, všímám si jejich gest, mimiky, všeho, co se mi někdy 
může hodit. Důležité je taky umět naslouchat. Před prací, 
během práce i po ní. Umět naslouchat nejen režisérovi, ale 
i svým dětem, svému muži, svým rodičům. Tím pochopíte 



Rozhovor     
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a naučíte se mnohé,“ říká herečka, která poměrně často 
hraje skutečné současné nebo historické postavy.  Jednou 
z nich byla dělnice Karen v dramatu Silkwoodová, které 
vypráví příběh o ženě, jež pracovala v továrně na plutoni-
um. Kuchařku Julii Child si zahrála ve snímku Julie a Julia. 
Během tohoto filmu herečka přibrala sedm kilo. Bývalou 
britskou premiérku Margaret Thatcher ztvárnila v histo-
rickém životopisném snímku Železná lady.  Kvůli této roli 
Meryl pilovala britský akcent, sešla se s několika lidmi, kteří 
Margaret osobně znali, aby o ní zjistila co nejvíc detailů. 
Za tento film byla herečka opět nominovaná na Oscara 
a úspěšně nominaci proměnila, takže získala už třetí sošku.  
Svým způsobem má reálný předobraz i postava obávané 
šéfky prestižního módního magazínu Mirandy ve snímku 
Ďábel nosí Pradu. Je jím šéfka časopisu Vogue Anna Win-
tour, která se v filmové Mirandě samozřejmě poznala.

Vzpomínky na Afriku a Madisonské 
mosty
Skutečnou postavou byla i spisovatelka Karen Blixen, 
kterou ztvárnila ve Vzpomínkách na Afriku. Tento snímek, 
v němž si Meryl zahrála ženu, jež přijede do Keni, aby 
místo svého nespolehlivého manžela převzala vládu nad 
velkou kávovou plantáží a propadla kouzlu jak Afriky, tak 
i svobodomyslného bílého lovce v podání Roberta Red-
forda, patří mezi nejoblíbenější romantické filmy.  I tady 
se projevil hereččin perfekcionismus, když se snažila na-
podobit přízvuk skutečné Karen z audionahrávek. Režisér 

Sydney Polack Meryl původně nechtěl obsadit, zdála se mu 
málo sexy. Herečka si proto na schůzku s režisérem vzala 
průsvitnou halenku a režisér změnil názor. Dalším nezapo-
menutelným romantickým filmem jsou Madisonské mosty, 
příběh setkání dvou lidí, kteří spolu stráví pár dní, ty ale 
definitivně změní jejich život. Režíroval jej Clint Eastwood, 
který si také zahrál roli fotografa Roberta Kincaida. I tady 
byla postava Francesky, kterou hrála Meryl, postavena před 
osudovou volbu. Dalším nenápadným romantickým filmem 
je Zamilovat se.  V této romanci se Meryl a Robert De Niro 
denně potkávají ve vlaku, aniž by se znali. Jednoho dne 
je ale náhoda svede dohromady a oni se do sebe zamilují. 
Přesto, že každý má svou rodinu. Film, který můžete vidět 
několikrát a pokaždé v něm objevíte něco nového, jsou Ho-
diny.  Ve třech časových obdobích vypráví o třech různých 
ženách, které přesto leccos spojuje. Meryl tu hraje Clarissu, 
emancipovanou nakladatelku ze současného New Yorku. 

Chtěla by víc komediálních rolí
„Strašně ráda bych hrála častěji v komediálních rolích. Ale 
osud mi je moc nedopřává, většinou dostávám dramatické 
úlohy,“ postěžovala si Meryl nejednou. Přání se jí přesto 
párkrát splnilo. Jako třeba ve filmu Smrt jí sluší, nebo v již 
zmíněném filmovém zpracování muzikálu Mamma Mia!, 
kde si zahrála Donnu, majitelku chátrajícího penzionu na 
jednom řeckém ostrově a zároveň matku dcery, která se 
právě vdává a má pro svou matku překvapení. Na obřad 
pozve všechny své tři potenciální otce. Kostru příběhu tvoří 
písničky známé bývalé švédské skupiny ABBA. Meryl si tu 



Rozhovor
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zahrála nejen komediální roli, ale zúročila také své dávné 
lekce zpěvu – všechny písničky ve filmu sama naživo nazpí-
vala. Kvůli natáčení taky zhubla 9 kilo. Ve snímku Nějak se 
to komplikuje dostala úlohu rozvedené ženy, matky tří do-
spělých dětí a majitelky prosperující restaurace, která se na 
synově promoci poněkud zapovídá se svým exmanželem. 
Začne to vzpomínkami na společně prožitá léta a skončí 
sexem. Oba spolu sice vycházejí po rozvodu přátelsky, ale 
nečekaný sex přesto vztahy poněkud zkomplikuje. Další 
oscarovou nominaci Meryl přinesla role, tentokrát rozhod-
ně ne komediální, ale konfliktní - Violet ve filmu Blízko od 
sebe. Na pohřbu jejího muže, na nějž se sjede celá rodina, 
se začne přetřásat leccos a vycházejí tak najevo různá ta-
jemství a pokřivené vztahy mezi všemi nejbližšími. 

Nechová se jako hvězda
Meryl Streep je jako chameleon. Dokáže zahrát nemocnou 
a na lécích závislou matku od rodiny, čarodějnici v pohád-
ce, ale pořád také ještě sexy ženu. A přitom si na začát-
ku své kariéry myslela, že není pro herectví dost hezká. 
Když jí bylo 40, uvažovala prý dokonce o konci kariéry.  Je 
ženou s největším počtem nominací na Oscara, v pravém 
slova smyslu hvězdou. Přesto se tak nechová. Je veselá, 
šíří kolem sebe dobrou náladu, vtipná a dost často si dělá 
legraci sama ze sebe.   „Rozhodně nemám pocit, že jsem ta 
nejúžasnější žena na světě. I když je občas příjemné něco 
takového slyšet. Kdybych ale náhodou chtěla této iluzi pro-
padnout, mé čtyři děti mě z těchto představ rychle postaví 
zpátky na zem,“ vysvětluje herečka.

Zajímavosti o Meryl:

• Meryl si měla zahrát spolu s Goldie Hawn ve filmu Thel-
ma a Louise, ale Meryl tenkrát čekala svou nejmladší 
dceru Louisu. Tak se domluvily a obě přijaly roli ve 
filmu Smrt jí sluší. 

• Herečka byla 19 krát nominovaná na Oscara, z toho 3 
sošky získala, za svou práci byla oceněna taky 8 Zlatými 
glóby a mnoha dalšími cenami. 

• Má strach z helikoptér.
• Robert De Niro o ní po natáčení filmu Zamilovat se 

řekl, že s ní pracuje ze všech hereček nejraději.
• Meryl je velkým fanouškem Leonarda DiCapria.
• Když natáčela v roce 1994 thriller Divoká řeka, týdny 

před natáčením dřela v posilovně, aby měla lepší fyzič-
ku. Na natáčení nevzpomíná úplně ráda, protože se při 
něm v jednu chvíli málem utopila.

• Šaty z filmu Ďábel nosí Pradu věnovala třem různým 
charitativním organizacím.





Text: eva brabcová, foto: schutterstock.com

Zdraví a krása

Kvalitní kosmetika, speciální přípravky a řada neinvazivních 
zákroků si s problémem poradí. Tam, kde jejich síly končí, 
nastupují šikovné ruce plastických chirurgů, které dokážou 
napravit nedostatky tělesných partií stejně bravurně, jako 
se v pohádkách kámen mění ve zlato. Nezáleží přitom, zda 
se jedná o chybičku, která se vloudila do díla matce přírodě 
a nesete si ji životem od dětství, nebo je zcela jednoduše 
dílem postupujících let, která dokážou být často neúpros-
ná. 

Prevence má cenu zlata
Mnoha problémům lze předejít, účinně je oddálit, případ-
ně korigovat vhodnou péčí. Základ spočívá v již notoricky 
známé radě: dobrá životospráva s kvalitní stravou, dosta-
tečným pitným režimem, dostatkem pohybu a umírněným 
vystavováním se slunečním paprskům. Vedle toho je tu ale 
také „sázka na správného koně“ v podobě odpovídající 
kosmetické péče. Zatímco ve dvaceti si vůči pleti lze dovolit 
sem tam nějaký malý hříšek, o deset, dvacet a více let poz-
ději nám ho již nepromine. Velkým pomocníkem je kvalitní 
kosmetika a vedle oblíbených krémů jsou tu také kosme-
tická séra. Představují velice účinný prostředek v boji proti 
vráskám a na rozdíl od klasických krémů obsahují vysokou 
koncentraci potřebných látek, pronikajících do pokožky. 
Nachází se v nich velký podíl antiaging složek, například 
kyseliny hyaluronové, ceramidů, vitaminů, glycerinů a řady 
dalších. Maličké molekuly těchto sér se bez obtíží vstře-
bávají hluboko do pokožky a vyhlazují ji. Každá pleť však 

vyžaduje něco jiného a navíc je mezi séry rozdíl v jejich 
zacílení. Styl pokus-omyl se může jednak prodražit, ale 
zejména pleť zbytečně zatížit. Některá séra mají „jen“ pro-
tistárnoucí účinek, jiná jsou liftingová s vypínacím efektem, 
v nabídce je i sérum, které je přírodní alternativou v lékař-
ské kosmetice používaného botulotoxinu. Jak říká odborni-
ce ze studia lékařské kosmetiky, nejlépe vám v tomto směru 
poradí odborně školená kosmetička nebo dermatoložka, 
která stejně jako střelec se dokáže díky svým znalostem 
a zkušenostem tak říkajíc trefit do černého a vybrat pro 
vás optimální přípravek, nebo doporučit takové omlazu-
jící ošetření pleti které vám přinese požadovaný viditelný 
výsledek.

Doteky, které vyhladí vrásky  
a pohladí duši
Jedním ze způsobů podpory regenerace pokožky je manu-
ální lifting obličeje.  Jedná se o velmi příjemnou záležitost 
s prakticky okamžitě viditelným výsledkem.  Ženy jej mimo 
jiné s oblibou využívají například ve chvílích, kdy je čeká 
nějaká společenská událost, před kterou potřebují dopřát 
péči své pleti, vyhladit ji a navíc si odpočinout. Této meto-
dě se věnuje i fyzioterapeutka Věra Špálová z pražského 
centra Acantha. 
„Manuální lifting obličeje představuje vysoce účinnou me-
todu vyhlazování obličeje. Klient jej vnímá jako příjemnou 
masáž. Její hmaty jsou naprosto přesné a konkrétní. Zamě-

tRaDiCe i nOvinky 
ve Světě 

DOkOnalOSti
časTo se říká, že lékařská věda na poli esTeTické medicíny kráčí mílovými kroky, 
avšak spíše se zdá, že její vývoj a posun pádí přímo Tryskovou rychlosTí. sTejně Tak 
je Tomu i v oblasTi esTeTické dermaTologie. a Tak To, co ješTě před pár leTy více méně 
spadalo do kaTegorie sci-Fi, je dnes skuTečnosTí. Trápí vás, že konTury obličeje zTrá-
cející pevnosT, rTy se úží, Tvoří se vrásky a pigmenTové skvrny? nelíbí se vám unave-
ný výraz, za kTerý mohou spadlá oční víčka? máTe malá nebo pokleslá prsa? žádný 
problém! 
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řujeme se při ní na mimické svaly obličeje, s hloubko-
vými a detoxikačními účinky, což přispívá k lepšímu 
vyživování pokožky, obličejových svalů a k regeneraci 
vazivových a elastických struktur. Tato masáž zásad-
ním způsobem snižuje napětí v obličeji, působí tak na 
příčinu vrásek, zpomaluje jejich další tvorbu a efekt 
je téměř okamžitý. Navíc manuální lifting odstraňuje 
duševní napětí a navozuje příjemné pocity. A pocit 
pohody, jak známo, se ve tváři pozitivně odráží.“ Fy-
zioterapeutka dodává, že ačkoliv tato metoda přiná-
ší“ovoce“ hned, pro dosažení maximálního efektu je 
ideální ji 4x až 8x zopakovat. 

Novinka v omlazení má jméno  
Art Filting 
Omlazení pomocí nití již možná znáte. Mezonitě jsou 
s oblibou skloňovány ve všech pádech, neboť doká-
žou snadno a rychle zpevnit a vypnout pokožku bez 
doteku skalpelu. Vědci však neusnuli na vavřínech 
a vyvíjejí nové metody vedoucí k mladšímu vzhledu. 
Jednou z nich je nejnovější generace niťového liftin-
gu Art Filting, miniinvazivní technika, která pomocí 
pouhých šesti biokompatibilních nití dokáže vypnout 
povadlé rysy a omladit obličej i o více, než deset let. 
Výsledek je viditelný ihned po zákroku a s humornou 
nadsázkou lze říci, že se domů vracíte jako nový člo-
věk. Art Filting je indikován zejména v případech, kdy 
jsou rysy a kůže obličeje výrazně povadlé. Je vhodný té-
měř pro každého a možná vás trochu překvapí, že mezi 
pacienty se objevují stále častěji i muži. 

Zázračný omlazující koktejl
Jedná se o tak zvanou PLAZMA terapii, při které je 
aplikována do kůže upravená vlastní plazma v kom-
binaci s kyselinou hyaluronovou, obohacená vitamíny 
a minerály. Krevní plazma přirozeným, velice šetrným 
a bezpečným způsobem umožňuje proces revitalizace 
a rejuvenace kůže a podkoží. „Krevní plazma se získá-
vá z vlastní krve. V průběhu ošetření nejprve klientovi 
odebereme malé množství krve, ve které se pomocí 
centrifugy plazma oddělí od ostatních složek krve. Poté 
je smíchána se speciálním aktivátorem, který je kaž-
dému klientovi tak říkajíc vytvořen „na míru“ podle 
typu jeho pokožky. Koktejl obsahuje i významný podíl 
vlastního růstového faktoru, který podporuje novo-
tvorbu kolagenu a pokožku omlazuje. Následně tento 
koktejl aplikujeme mikrojehličkami do kůže a podkoží 
a poté přichází na řadu speciální laserová maska, která 
ošetření zakončí, pleť zklidní, zrychlí její metabolismus 
a přispěje tak ke svěžímu a mladistvému vzhledu. La-
serová maskac se pak aplikuje třeba i jednou za měsíc, 
jako součást anti - aging programu, nebo před význam-
nými životními událostmi na refresh obličeje (svatba, 
ples, promoce),“  říká majitelka studia Bc. Petra  Řehoř-
ková. Dodává, že koktejl krevní plazmy a kyseliny hya-
luronové je vhodný pro stárnoucí pokožku. S oblibou 
je využíván při vyplnění vrásek a ošetření kruhů pod 
očima a vzhledem k tomu, že se jedná o materiál 
tělu vlastní, mohou tuto metodu bez obav využívat 
i osoby s nadměrně citlivou pokožkou i alergici. 



Krásné plné rty na chvíli či  
napořád? Žádný problém! 
Hovoříme-li o pečujících sérech, neměli bychom 
opomenout taková, která uspokojí touhu po 

krásných plných rtech. Obsahují molekuly mikroko-
lagenu stimulující tkáň rtů a během několika minut 
po nanesení přípravku dosáhnete požadovaného 
efektu, který přetrvává až 48 hodin. Jedná se 
o řešení účinné, ale krátkodobé. Pokud si přejete 
dlouhodobější řešení, jsou ideální volbou injekční 
výplňové materiály. Na výběr je celá řada kvalit-
ních výplní, které jsou biokompatibilní, netoxické, 
stabilní, nevyvolávají alergické reakce a jejich 
aplikace je jednoduchá a prakticky bezbolestná. 
Podle toho, co od aplikace očekáváte, odvíjí 
se volba přípravku. Můžete zvolit například 
Restylane Lips pro decentní vylepšení objemu 
nebo Stylage Lips na minimalizování projevů 
stárnutí rtů, který je navíc obohacený o anti-
oxidant chránící ošetřenou oblast. Nejčastěji se 
používají výplně na bázi kyseliny hyaluronové, 
která je tělu vlastní a tudíž zcela bezpečná. 

Setkat se můžete také s přípravkem, který 
kombinuje kyselinu hyaluronovou s biomime-
tickými peptidy, které stimulují tvorbu kolage-
nu a zároveň zabraňují odbourávání kyseliny 
hyaluronové. Tyto výplně jsou uzpůsobeny 
tak, aby vyhovovaly citlivé tkáni rtů a partii 
v jejich okolí, redukují vrásky v koutcích úst, 
zvětšují objem rtů, zvýrazní jejich kontury. 
Bezbolestnost zákroku jistí lokální použití 
anestetické masti. Účinek s ohledem na 
typ výplně přetrvává po dobu 6 – 12 mě-
síců. Trvalé proměny rtů lze dosáhnout 
chirurgickou cestou. Při augmentaci rtů 
se jako výplně využívá buď vlastní tkáň, 

např. z hýžďové či stehenní oblasti, nebo 
implantát, který tělo bez potíží přijí-
má. Operační řezy, díky kterým chirurg 
uvolní části sliznic a provede jejich 
posun, jsou vedeny z vnitřní strany rtů, 
takže se nemusíte obávat viditelných 
jizev. Zákrok je prováděn v místním zne-

citlivění, avšak jste-li bojácnější, můžete 
využít analgosedaci, při které v průběhu 

výkonu budete pospávat.  
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Dárek, který těší a pomáhá
lék Wobenzym®

Navíc dárek ZDARMA až domů!!!
K Wobenzymu 800 tbl. poukaz na 2ks 
unikátní české zubní pasty 

v hodnotě cca 500 Kč

Inzerce

Zářivý pohled -  kouzlo vaší  
osobnosti 
Bylo by hříchem vynechat v úvodu zmiňovaná séra v souvis-
losti s oblastí očí. V nabídce totiž najdete séra blahodárně 
působící na oční kontury či první vrásky, ale i taková, která 
zmírňují únavu očí, otoky očních víček, oční váčky a kruhy 
pod očima. Bohužel, čas je neúprosný a i přes sebelepší péči 
s narůstajícím věkem dochází ke ztrátě elasticity a ochabo-
vání očních víček. Na horních víčkách často vznikají nepěk-
né kožní převisy a na dolních víčkách váčky. Obličej získává 
zasmušilý a jakoby stále unavený výraz. Tento problém se 
objevuje nejčastěji mezi 40 až 50 rokem věku, avšak v pří-
padech vrozené dispozice k němu může dojít i dříve. Řeše-
ním je operace, tak zvaná blefaroplastika, která problém 
odstraní radikálním způsobem s velmi efektním výsledkem. 
Provádí se buď jako samostatný výkon pouze na dolních 
nebo jen na horních víčkách, případně je lze obojí operovat 
současně. Během zákroku se z víček odstraní nadbyteč-
ná kůže a případné tukové váčky. Řez na dolních víčkách 
operatér vede těsně pod řasami. Řez na horních víčkách je 
veden tak, aby výsledná jizva byla ukryta v přirozené ohy-
bové rýze. Protože u tohoto zákroku jsou poměrně časté 
větší kožní nadbytky, bývá řez veden kousek za zevní oční 
koutek. Vzniklá jizvička ve formě tenké růžové linky časem 
vybledne a je prakticky neviditelná. Operace dolních víček 
probíhá za podélného rozdělení vlákna kruhového očního 
svalu, čímž se obnaží tukové váčky a rozruší se jejich vazivo-
vé pouzdro s následným odstraněním nadbytečné tukové 
tkáně. Poté se okraje kůže sešijí jemným stehem a přelepí 
se tak zvanými stripy, což jsou proužky šetrné prodyšné 
náplasti. Tak jako ve všech oblastech estetických zákroků 
zavál nový vítr i do plachet v oblasti operací dolních očních 
víček metodou nazvanou transkonjunktivální plastika. 
Odborník upřesňuje, že se jedná o operaci, která probíhá 
za pomoci laserového skalpelu, jímž se protne spojivkový 
vak a odstraní se tukové výhřezy a dodává, že nejsou-li 
kožní nadbytky velké, lze je korigovat plošnou aplikací CO2 
laseru. Tuto metodu je možné bez potíží kombinovat s kla-
sickou plastikou horních víček. Vzhledem k nutnosti chránit 
ošetřená místa před UV zářením je ideálním obdobím pro 
tyto zákroky zejména zimní období. Rozhodnutí týkající se 
toho zda je pro vás operace víček vhodná a která z metod 
bude pro vás tou pravou, ponechejte v rukou lékaře, které-
ho si pro zákrok vyberete. Neobávejte se vyžádat si nezá-
vaznou konzultaci předem. Seriózní zařízení vám ji ochotně 
poskytnou, neboť jsou si vědoma toho, že ve vztahu lékař-
-pacient je nezbytná důvěra. 

Rinoplastika – nelíbí se vám váš nos?
Mezi kosmetickými vadami zaujímá nos výjimečné posta-
vení. Je dominantou obličeje a jakékoli nápadnější změny 
v jeho tvaru a velikosti mohou mnohdy vyvolat škodolibou 
pozornost a posměch okolí a být příčinou velkých dušev-
ních útrap, a to nejen u lidí emocionálně labilních. Jen 
málokterý jedinec, který je nositelem normálního nosu co 
do tvaru a jeho velikosti, může pochopit člověka, kterému 
nadělil osud nosu v některém směru extravagantní. A právě 
úkolem plastického chirurga je napravit vadu nosu, zbavit 
jeho nositele nápadné odlišnosti a posílit tak i jeho sebevě-
domí a sebeuspokojení ze sebe sama.
Proto, zmiňujeme-li plastické operace, které řeší naše 

kosmetické nedostatky, měli bychom vady nosu jednoznač-
ně také zmínit. „Z mojí mnohaleté klinické praxe mohu 
jednoznačně potvrdit, že neexistuje žádná jiná problemati-
ka v estetické chirurgii, snad s výjimkou korekce kosmetic-
kých vad prsů, která by přinesla tolik osobního prospěchu 
člověku, jako úspěšně provedená korektivní operace nosu,“ 
říká Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc. „Někdy je až neuvěři-
telné, jaké šťastné emocionální projevy doprovázejí první 
seznámení se s novým tvarem nosu po sejmutí přiložené 
sádry. Jak dříve do sebe uzavřené mladé dívky při pravidel-
ných pooperačních kontrolách se neustále usmívají a dávají 
tak nepokrytě najevo svoji radost. Není výjimkou, že také 
ženy staršího věku, i nad šedesát let, navštíví plastického 
chirurga se žádostí o korekci kosmetické vady nosu, která 
je tíží již od doby jejich dospívání jako stále se připomínající 
psychické břemeno, dodává.“

Krásná prsa - symbol ženskosti 
Mezi nejžádanější zákroky plastické chirurgie v současné 
době patří modelace prsou. Některé ženy touží po větším 
a plnějším dekoltu, jiné nejsou spokojené s tvarem prsou, 
na kterém se například podepsal zub času, dalším nadměr-
ně velká prsa přivozují bolesti zad.  Nejčastějšími zákroky je 
zvětšení prsou (augmentace) a jejich modeláž. Prsa lze chi-
rurgickou cestou zvětšit až o několik velikostí. K výplni se 
nejčastěji používají implantáty plněné silikonovým gelem 
a to buď kulaté, nebo anatomické. Zatímco kulaté dodají 
prsům výrazný tvar, anatomické implantáty v podobě kap-
ky kopírují tvar prsou a zachovávají jim co nejpřirozenější 
podobu. Implantát lze do prsou vložit řezem v podprsní 
rýze nebo v podpaží, případně řezem na spodní hranici 
prsního dvorce. Napadá vás, že chirurgický zákrok zanechá 
jizvy a zda nebudou vaše prsa hyzdit? Nemusíte se obávat.  
Při vložení implantátu podprsní rýhou vznikne pod každým 
prsem jizvička dlouhá asi 4 – 6 cm, která časem vybledne 
a stane se téměř neviditelnou. Při řezu v podpaží je vidi-
telnost jizvy logicky maximálně eliminována, avšak musíte 
počítat s tím, že tento operativní výkon je náročnější. Třetí 
možnost, řez na dolní hranici prsního dvorce, vytvoří jem-
nou jizvičku, která splyne s rozhraním dvorce a okolní kůže 
a je velmi nenápadná. Operace prsou se provádí v celkové 
narkóze a příštích 24 hodin pak strávíte na nemocničním 
lůžku. Poté vás čeká přibližně týdenní klidový režim na lůž-
ku a další, asi dvoutýdenní rekonvalescence. Plná zátěž je 
možná minimálně měsíc po operaci. Připravte se na nošení 
speciální kompresivní podprsenky, která drží implantát ve 
správné pozici a minimalizuje riziko komplikací v podobě 
vytvoření tuhého vazivového pouzdra kolem implantátu. 
Je třeba si uvědomit, že na každý chirurgický zákrok orga-
nizmus reaguje zánětem, otokem a bolestí. Významným 
pomocníkem při hojení po operacích jsou enzymové léky, 
které omezují vznik otoků a urychlují jejich vstřebávání 
a zkracují dobu hojení. Enzymy, které tyto léky obsahují, 
také zmírňují výskyt možných pooperačních komplikací, 
jako je například hnisání rány, nebo nadměrné jizvení.
Současná plastická chirurgie využívá moderní a maximálně 
šetrné postupy, jejichž výsledkem je vylepšení vzhledu bez 
zbytečných jizev. Pokud i vás trápí tělesné nedostatky, stačí 
jen překonat případné obavy a svěřit se do rukou odborní-
ků. Za váš dobrý pocit a navrácení ztraceného sebevědomí 
to určitě stojí.

Zdraví a krása
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Wobenzym - originální tradiční enzymový lék z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Čtěte  pečlivě příbalovou informaci.
www.wobenzym.cz / konzultace s lékařem na tel.: 800 160 000 / MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43  Průhonice

Více na www.wobenzym.czVíce na www.wobenzym.cz

Dárek, který těší a pomáhá
lék Wobenzym®

Navíc dárek ZDARMA až domů!!!
K Wobenzymu 800 tbl. poukaz na 2ks 
unikátní české zubní pasty 

v hodnotě cca 500 Kč

Inzerce



Text: g
abriela k

oulová, foto: shutterstock.com

Moderní 
interiér Má 
Mnoho 
podob

sTejně jako módní návrhář, i inTeriérový archiTekT 
či designer se snaží vyhověT požadavkům a FanTazii 
spoTřebiTelů. byT si však nezařizujeme na jednu nebo 
dvě sezóny. kromě Toho ne vše, co je módní, splňuje 
nároky na účelnosT a pohodlí, což jsou dva hlav-
ní ukazaTele, jimiž se při zařizování inTeriéru řídíme. 
v  poTaz bychom měli bráT Také několik nepsaných 
pravidel, kTeré je radno respekTovaT. 
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Centrem bytu je obývací pokoj. Před zařizováním bychom 
si měli uvědomit, jaký má tvar, kde jsou umístěny dveře 
a okna a podle toho se rozhodnout, kde vytvoříme jeho 
„srdce“, místo, které upoutá při vstupu pozornost. Nikdy 
neuděláme chybu, umístíme-li „srdce“ místnosti do jejího 
středu, takže veškerý nábytek je rozmístěn okolo pomysl-
ného průsečíku, který protíná horizontální a vertikální osa. 
Vertikální osa protíná centrální světlo, okno a prochází 
středem konferenčního stolku. Horizontální osa rozděluje 
místnost na horní a spodní polovinu a ukazuje, jak vysoko 
máme zavěsit obrazy, poličky a televizi, abychom správně 
vyvážili levou i pravou stranu.

Pravidlo páru a osvětlení
Toto jednoduché pravidlo vyvažuje interiér a vnáší do něj 
řád. Jde o to, aby bytové a dekorativní doplňky tvořily 

pár – obrazy, svícny, velké nástěnné lampy, zrcadla, atd. 
Chceme-li mít interiér rozmanitější, nevybíráme identické 
párové doplňky, pár nejsou dvojčata. U obrazů zachováme 
jednotu ve velikosti a barvě rámů, obrazy samotné mo-
hou mít zcela odlišnou tématiku. Pro vytvoření funkčního 
osvětlení a zároveň příjemné atmosféry je důležité, aby měl 
pokoj několik druhů osvětlení – centrální, přídavné a ná-
ladové. Přídavná a náladová světla jsou vždy rozmístěna 
protilehle, ideálně v každém rohu místnosti. 

Pravidlo oblých tvarů a spojování 
tvarů
Kulaté, zaoblené tvary působí vždy útulněji než ostré hra-
ny. Pocitově si lépe odpočineme v křesle a na gauči s oblými 
područkami. Oblé tvary nesmějí chybět v interiéru zaříze-
ném ve venkovském, antik či vintage stylu. A nejde pouze 
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o tvar křesel a pohovek, ale také o konferenční a odkládací 
stolky a drobné dekorace.
Propojování různých tvarů zařizovacích předmětů a vytvá-
ření kompozic není snadné a bývá to práce pro bytového 
architekta. My si budeme pamatovat jednoduché pravidlo 
- kulaté ke kulatému, hranaté k hranatému.

Moderní bydlení od podlahy po 
strop
Zařizování bytu je krátkou, ale důležitou fází našeho 
života, neboť vytváříme z několika prázdných stěn domov. 
Máme-li možnost podílet se na první fázi, kdy se rozho-
dujeme, jak budou vypadat podlahy, stropy, topení nebo 
dveře, jsme ve výhodě. Pro výběr nábytku a dekoračních 
předmětů máme základ, vodítko, podle něhož budeme 
vybírat a ladit.

Začněme barvami stěn našeho budoucího domova. Pro 
jejich výběr neexistuje striktní pravidlo, podle kterého 
bychom se měli řídit. Existuje však několik dobrých rad, kte-
ré bychom měli respektovat, abychom si z bytu neudělali 
depresívní doupě či psychedelickou sluj.

Jedna barva, několik odstínů
Při vybírání barev si uvědomte, jaký tvar mají místnos-
ti a jakým způsobem jsou členité. Stejná barva použitá 
v místnostech s nedostatkem světla bude totiž vždy působit 
o jeden až dva tóny tmavěji, než tón, který jste si vybra-
li v obchodě za denního světla. Každý slušně zavedený 
obchod s malířskými potřebami by vám měl nabídnout 
malý 100 ml vzorek vybrané barvy, který nanesete na tvrdý 
karton a v různou denní dobu přiložíte ke stěně. Barva 
se bude měnit v závislosti na denním a večerním světle, 
jiná bude na ploše, jiná v rohu místnosti. Tento postup je 
zvláště žádoucí, pokud chcete zakoupit kvalitní, ale dražší 
barvy nebo barvy v interiéru kombinovat. A jaké barvy pro 
výmalbu bytu zvolit? 

Pravidlo neexistuje, ale…
Při výběru barevnosti obývacího pokoje se necháme inspi-
rovat stávajícími barvami našeho bytu, které máme vyzkou-
šené, na něž jsme si už zvykli a o nichž víme, že odpovídají 
našemu naturelu i stylu a charakteru bytu. 
V zásadě platí, že teplé barvy a jejich světlé odstíny působí 
vesele, lehce, povzbudivě. Místnost opticky rozšiřují a oži-
vují. Teplé barvy v tmavých odstínech uklidňují.  
Studené barvy ve světlých odstínech jsou psychicky pasívní, 
navozují pocit svěžesti a čistoty, ale opticky ustupují do po-
zadí a rozšiřují prostor. Studené barvy v tmavých odstínech 
působí přísně a noblesně a opticky prohlubují prostor. Co 
z toho vyplývá?
Obecné pravidlo říká, že pro stěny obývacího pokoje vo-
líme tlumené odstíny teplejších barev. Barvou, kterou nic 
nezkazíme, je oranžová, samozřejmě v jemném, tlumeném 
odstínu. Aplikujeme ji na jednu, maximálně dvě stěny, 
nikdy na celý pokoj. Neutrální šedá barva může být nudná, 
nicméně je to sázka na jistotu, protože se dobře snese s ná-
bytkem a doplňky v různých barvách. 
Pro výběr barev přece jen jedno pravidlo platí. Pro interiéry 
s nepravidelnými stěnami volíme světlou, monochroma-
tickou barevnost, která pomáhá vyžehlit optické poruchy. 
Naopak tmavé odstíny na nedostatky ještě více upozorní.  

Univerzální (lomená) bílá
Hodně lidí přísahá na bílou barvu stěn. Kromě pocitu 
čistoty a světla nám dovoluje experimentování s barevným 
nábytkem a dekorativními prvky. Bílá však působí studeně, 
proto se doporučuje výmalba tzv. lomenou bílou, což je 
kombinace bílé a malého množství světlého okru. Čistě bílé 
stěny se hodí ke strohému, funkcionalistickému nábytku. Je 
však třeba sladit barvu nábytku s barvou podlahy, která na 
sebe nesmí strhávat pozornost.
Příkladem optimální kombinace barev v obývacím pokoji 
je lomená bílá (šampaň) s jemnou levandulovou a světlou 
olivovou. Toto harmonické spojení se vrací z doby rokoka 
a dnes působí velmi moderně. Tato kombinace se hodí 
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k chromu, sklu a tmavému až černému dřevu.

Po podlaze nejen chodíme 
Výběr podlahy by měl být motivován nejen jejím stylem, 
ale také praktickými vlastnostmi. Správná podlaha musí 
zajišťovat komfortní chození celé rodině, ale měla by mít 
také snadno udržitelný a omyvatelný povrch. Výběr pod-
lahy se samozřejmě odvíjí od nároků a vkusu spotřebitelů. 
Jinou podlahu si vybere rodina s malými dětmi, jinou starší 
pár a úplně odlišnou chovatelé psů a koček.
Modernímu bydlení na podlahách jednoznačně vládne 
design dřeva. V té nejušlechtilejší podobě jsou to parke-
ty nebo prkna ošetřená lakem, aby údržba byla snadná. 
Dubové a bukové parkety, mozaiky z exotických tvrdých 
dřev bílá smrková či do červena zbarvená modřínová prkna 
- záleží na stylu interiéru, jaká bude vaše luxusní dřevěná 
podlaha. Pokud k tomu chcete přidat technologickou úro-
veň 21. století, vyberete podlahu z kompozitního materiálu 
na bázi dřeva - do dřevěné hmoty jsou přimíchané mleté 
minerály a z této masy jsou lisovány desky nebo prkna. 
Pigmentací lze dosáhnout prakticky jakékoliv barevnos-
ti, nejoblíbenější jsou ovšem dokonalé nápodoby dřeva 
s kresbou letokruhů nebo suky. Woodplast a další podobné 
kompozitní podlahové materiály mají oproti dřevu výhodu 
v dlouhé bezúdržbové životnosti a hlavně v tom, že podla-
hové topení pod nimi má větší efektivitu než pod samot-
ným dřevem.
Do popředí se v současnosti dostávají také bezespárové 

podlahy, které dříve patřily zejména do komerčních prostor 
a chodeb. Lité či stříkané podlahy je možné aplikovat v růz-
ných barvách i vzorech a jsou tak nejen velmi praktické 
a vzhledem k topení pod nimi teplé, ale mohou být i výraz-
ným prvkem interiérového designu. 

Vinyl - oblíbené a levné řešení
Vinylová podlaha patří k oblíbeným podlahovým krytinám, 
avšak klasické role jsou v současnosti na ústupu.  V obcho-
dech se čím dál častěji setkáme s mnohem praktičtějším 
formátem, kterým je pruh. Vinylová podlaha se prodává 
v široké paletě barev a vzorů. Jde o finančně dostupný ma-
teriál, imitující jiné, v první řadě dřevěné, podstatně dražší 
podlahy, ale na rozdíl od dřeva je vinyl vysoce odolný proti 
vodě. Velkou výhodou vinylu je snadná výměna poškoze-
ných míst, aniž bychom museli rozebrat polovinu místnosti, 
jako je tomu např. u laminátových podlah. Vinylová podla-
ha se snadno udržuje, při chůzi „neklape“ a díky dokonalé 
imitaci dřeva vytváří pocit tepla a pohodlí.

Linoleum/marmoleum – spolehlivé 
a trvalé řešení
Nepleťme si linoleum/marmoleum s vinylem. Přes podob-
nost je vyrobeno z jiného materiálu - lněného oleje, prysky-
řice, dřevité moučky a dalších sloučenin. Velkou výhodou li-
nolea/marmolea je, že může být vyrobeno v jakékoli barvě, 
vzoru a tloušťce. Můžeme je pořídit v pruzích, prodává se 
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i v zaklikávacích dlaždicích o rozměrech 30x30 a 30x60 cm. 
Navíc díky široké barevné škále a dlaždicovému systému si 
můžete sestavit vlastní design podlahy. Kdo si místo kober-
ce chce dopřát nějaký vzor přímo na omyvatelné podlaze, 
pro toho je linoleum/marmoleum jako stvořené.
  

Korek není jen špunt
Pokud si myslíte, že korková podlaha musí vypadat jako 
špunt lahve od vína, jste na omylu. Díky moderním techno-
logiím si můžete pořídit desénové korkové chuťovky a recy-
klací korku a 100% kůže si můžete dopřát luxusní koženou 
podlahu za slušnou cenu. Ochránci zvířat pak můžou zvolit 
příjemnou, jednobarevnou podlahu zvanou linokork, která 
v sobě spojuje výborné vlastnosti lina a korku a navíc je 
dostupná v mnoha barevnostech. 
Korek se dodává v mnoha odstínech a vzorech a potěší 
zejména příznivce ekologického bydlení, protože je k pří-
rodě šetrnější než většina ostatních podlahových krytin. 
Klasická korková podlaha je však náchylnější k poškození. 
Menší vady je možné bez problémů opravit, rozsáhlejší 
trhliny představují větší problém. Korek musí být pečlivě 
čištěn a dobře utěsněn, aby se zabránilo zachycení nečistot 
na jeho povrchu. 

Laminátová podlaha aneb stylovost 
a snadná údržba
Laminát patří k velice oblíbeným řešením podlahy zejména 
díky praktičnosti a finanční dostupnosti. Laminátová podla-

ha skvěle imituje dřevěný obklad, ovšem bez nutnosti jeho 
náročné a pečlivé údržby. Lamináty jsou složeny z lepených 
vrstev, povrchy mají rozličné barvy a vzory. Na jejich údržbu 
stačí vlhký hadr nebo mop. Nevýhodou laminátu je, že se 
na rozdíl od dřevěných podlah, které se po čase přebrou-
sí, musí vyměnit, což není tak snadné, jako u vinylových 
pruhů.

Koberec do obýváku i ložnic
Zvolíte-li bezespárovou podlahu, bude jedno, maximálně 
dvoubarevná, doplněná designovým kobercem. V sou-
časné době díky podlahovému vytápění ztrácejí koberce 
svou zateplovací funkci a primárně se stávají dekorativním 
doplňkem interiéru. Na výběr jsou koberce z tradičních 
materiálů, především vlny a umělých vláken. Ty skutečně lu-
xusní jsou z upravované vlny, takže se dají česat a stříhat do 
plastických obrazců, případně zpracovávat do zfilcovaných 
polotovarů pro další designové využití. 
V moderním interiéru se na kobercích uplatňují často velké 
nápadné vzory podobě jako na tapetách. Barvy jsou dvě, 
maximálně tři, o to ovšem ta základní může být nápadněj-
ší. V exkluzivních interiérech najdeme koberce s brilantní 
růžové, zelené či modré s nápadnými bílými a černými 
vzory, které korespondují se vzorem na tapetě či na čalou-
nění nábytku. Oblíbené jsou také vzory zebří či žirafí kůže, 
případně „etno“ pískové se zelným, hnědým či oranžovým 
pruhem, kostkou či kruhem.
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Přijměte pozvání do jednoho z našich showroomů.
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Dubová klasika i moderna
Proč je dubový nábytek stále považován za jeden z nejele-
gantnějších a nejodolnějších? Jaké jsou důvody, že je dub 
nejpoužívanějším materiálem pro vybavení jídelen, kuchyní 
a obývacích pokojů? Tím hlavním důvodem je beze spo-
ru životnost dubového nábytku. Dub je pro svou pevnost 
a sílu optimální volbou pro rodinu s malými dětmi, které si 
z nábytku rádi dělají překážkovou dráhu či bicí soupravu. 
Dubový nábytek je elegantní a díky kresbě dřeva a způsobu 
povrchové úpravy nebývá nudný. Díky nábytku z dubového 
dřeva získá váš interiér přírodní styl a moderní barevnou 
image.
Dub patří k univerzálním a všestranným materiálům, 
a proto jej lze použít téměř v jakémkoli interiéru a ve všech 
místnostech. Stylový nábytek z dubového dřeva bude dlou-
hodobou a nadčasovou ozdobou každého interiéru, která 
nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Dokáže skvěle propojit 
špičkové řemeslo s moderností a stylem.

Jak zařídit stylový obývák
Dnes vévodí obývacím pokojům vzdušnost, lehkost a prak-

tičnost. Pokud chcete docílit opravdu rafinovaného řešení 
obýváku, je potřeba vzít v potaz dispoziční řešení dané 
místnosti a rozkreslit si vše do půdorysného plánku. Pokud 
vládnete grafickými počítačovými programy, můžete využít 
některého designérského softwaru a rozvrhnout si váš 
obývák coby  3D model. Nebraňte se fantazii a do obýváku 
zapojte i prvky, které se tam na první pohled nehodí.
Volíte-li materiál, rozhodně neprohloupíte, vsadíte-li na 
nábytek vyrobený ze dřeva (viz dub), klasickou kombina-
cí je dřevo-sklo, efektní sklo-plast či matné nebo mléčné 
sklo-kov (mosaz, chrom nebo hliník). Obývací pokoje jsou 
především určeny k relaxaci a k posezení s rodinou a přáte-
li. Můžete se samozřejmě pustit do nejdivočejších kombina-
cí, nicméně pokud nejste profesionální interiérový stylista, 
držte se raději jednotného stylu a materiálové harmonie. 
Co se barevnosti týče, nosí se retro styl ve znamení oran-
žové, rudé, zelené a bílé s černou. Trendy jsou minimalis-
tické interiéry, romantické, vintage a rustikální styly. Jejich 
výhodou je, že můžete použít celou řadu původních prvků, 
které se dají sehnat v starožitnictvích, bazarech či na ble-
ších trzích.
Pokud jde o barvy potahových textilií, divoké vzory deva-
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desátých let vystřídaly jednobarevnost a střídmost. Na špici 
se dlouhodobě mezi návrháři drží bílá a světle béžová. 
Tyto barvy jsou jistě velmi elegantní, nicméně udržet je za 
běžného provozu čisté bývá problém. Kompromisem jsou 
tlumené přírodní odstíny neboli barvy podzimu. Už několik 
let je v kurzu také modrá a fialová. Při výběru barev pla-
tí obecné pravidlo: Velká a světlá místnost snese tmavou 
a výraznou barvu, malému obýváku sluší sedačka světlá. Po-
kud si nechcete odpustit vzory, volte spíše méně nápadné 
a v tlumených barvách.

Šedesátky jsou stále trendy
Pro interiérový design jsou stále vděčnou a nevyčerpa-
telnou inspirací zejména šedesátá léta minulého století. 
Oblé tvary, avantgardní design, plasty a kov v kombinaci 
se sytými (psychedelickými) barvami vnesly do této krátké 
éry zvláštní náboj a nebývalou dynamiku. Květinové vzory 
symbolizují svobodu, návrat k přírodě a romantiku a v jem-
ném provedení vypadají elegantně na kobercích, závěsech 
i povlečení dekorativních polštářů na sedací soupravě. Na-
příklad efektní je oranžovo růžový květinový vzor polštářků 

pohozených na šedé pohovce. 
Moderní obývací pokoj se vyznačuje jednoduchostí, čistými 
liniemi, lakovaným nábytkem; lesklá povrchová úprava, 
která byla ještě relativně nedávno tabu, dodává interiéru 
punc jisté vznešenosti, elegance a čistoty. Vhodnými do-
plňky jsou barvené sklo, kámen, kov či plast. Lesklé prvky 
nejlépe vyniknou ve velkorysém, otevřeném prostoru.

Nábytkové stěny - staronový hit
Hitem byly v 70. letech minulého století. Masívní, těžké, 
neohrabané, sahající od podlahy ke stropu a od stěny ke 
stěně. Vyráběly se většinou z dřevotřísky polepené tapetou 
napodobující dřevěný dekor. Mohutnosti odzvonilo, nosí 
se jednoduché geometrické tvary odlehčené prosklenými 
plochami. Skla nemusí být nutně čirá, trendy je mléčná, 
pískovaná a matná povrchová úprava. Oblíbený je přírodní 
vzhled, tmavohnědé a světlehnědé odstíny, klasická třešeň 
či calvados. Do módy se vracejí solitérní kusy jako skleníky 
a komody. Obývací prostory si nárokují otevřenost a mini-
malizmus nesoucí se v duchu jednoduchých, elegantních 
linií. Vysoké kompaktní obývací stěny jsou nahrazeny 
nízkými obývacími sestavami, jež doplňují atypické poličky 
a regály. Dominantou zůstává televizní stolek v podobě 
delšího, nízkého kusu se subtilním podnožím, na který 
navazuje skříňka či police. Nezanedbatelná je snazší mani-
pulovatelnost dnešních nábytkových stěn. 
U sestav se většinou používá prakticky stejné kování jako 
v kuchyních, stejně jako vyklápěcí dvířka. Zajímavým prv-
kem je posuvná část stěny, za kterou je instalována televi-
ze. Pokud ji zrovna nesledujeme, je stěna zasunuta a tvoří 
s ostatní plochou sestavy jednolitý povrch. Zasunovací díly 
mají často automatické ovládání.
Dříve jsme skříně, police a regály mohutných nábytkových 
stěn používali jako úložné prostory pro sezónní obleče-
ní nebo málo používané věci. To vše dnes ukrýváme do 
velkých vestavných skříní nejlépe v hale a v ložnici. Dneš-
ní stěny v obývacím pokoji už neslouží jako úložiště, ale 
nahrazují TV stolek, menší knihovnu, polici. Oživením pro 
obývák může být prosklená vitrína se zajímavými artefakty 
či dekorativními předměty, ve čtenářském bytě zajímavě 
řešená knihovna. 

Kuchyňské ostrůvky pro radost  
z vaření
Moderní byty pracují v naprosté většině s obývacím poko-
jem spojeným s kuchyní a jídelnou do jediného co největší-
ho prostoru prosvětleného okny z několika stran. Po době 
polotovarů a rychlých občerstvení svět dospěl k tomu, že 
nejlepší a nejzdravější je přece jen čerstvé domácí vaření. 
Kuchyň se tak přestala skrývat v koutě a stala se z ní ikona 
moderního životního stylu. Čím nápadnější, tím lepší. 
Povrchovým úpravám kuchyní dominuje vysoký lesk, nerez 
a sklo. Barevnost je neomezená a záleží jen na celkovém la-
dění interiéru, zda bude kuchyň v dekoru dřeva, v ostře ba-
revných lesklých plochách nebo v jemnějších tónech, zato 
zdobených obrázky zatavenými pod lak nebo do grafoskla. 
Vaříme a dohlížíme na děti, vaříme a konverzujeme s rodi-
nou či přáteli - proto chceme být obrácení směrem do obyt-
ného prostoru. Oblíbenou verzí kuchyní se tak stávají velké 
úložné skříně s lesklými dvířky, do nichž jsou zabudované 
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pečicí trouba a mikrovlnka, a přípravná a varná plocha na 
předělu kuchyňské a obytné části místnosti, takzvaný ku-
chyňský ostrůvek. Luxusní návrhy kuchyni vytvářejí ostrůvky 
nejen z klasických skříněk, ale v nejrůznějších tvarech - jako 
ovály, ledvinky, kruhy, esíčka... Nad ostrůvkem je pak samo-
zřejmě umístěna designová digestoř, od stropu se ale zavě-
šují i rošty nebo plata, které slouží jako odkládací plochy na 
nádobí i podstavce pro květináče s bylinkami.
Hitem posledního období jsou ekologické kuchyně. Na 
prvním místě umožňují z oddělených boxech snadno třídit 
odpad. Některé počítají také s kompostérem na odpad 
biologický, ze kterého si pak odebíráte zeminu na bylinky 
a ještě promyšlenější systém umí i recyklovat odpadní vodu 
z myčky. 

Byt v proměnách světla
V moderním interiéru je běžné do podhledu montovat 
bodové osvětlení. Designérům se ale fádnost bílého stro-

pu pro velké moderní obývací pokoje s kuchyní a jídelnou 
nelíbí. S pomocí sádrokartónu lze vytvořit na stropě nejrůz-
nější prvky, např. přidat v podhledu další vrstvu a provést 
ji v barvě nábytku. Ani bodovky nemusí být rozmístěny 
stereotypně, ale mohou spoluvytvářet členění prostoru na 
menší sekce. Stačí dobře zvolit jednosvětla nebo podlouh-
lá trojsvětla, osadit je do čtverce a doprostřed instalovat 
jednoduché stropní svítidlo. Pro milovníky luxusních mo-
derních interiérů s lehkou atmosférou starých dobrých časů 
se nabízí kombinace bodového osvětlení a křišťálových lust-
říků nad jídelní stůl a sedací soupravu.
Chceme-li, aby se místnost zdála větší, vsadíme na světlé 
barvy a hladké a lesklé struktury odrážející světlo. Obývák 
zařízený ve veselých barvách, nepotřebuje příliš intenzívní 
osvětlení, takže světelné zdroje mohou plnit hlavně de-
korativní funkci. Opakem jsou tmavé barvy a dřevěné či 
kamenné dekorace, jež pohlcují světlo, což vyžaduje vysoce 
intenzívní osvětlení. Teplé světlo obývací pokoj rozjasní. 
Studené světlo se hodí do pokojů se strohým, geometric-
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kým nábytkem, intimního efektu docílíme zabudováním 
LED světel do prosklené obývací stěny.

Dveře v moderním pojetí
Uvažujeme-li o moderním interiéru, neměli bychom zapo-
menout ani na tak prozaickou věc, jako jsou dveře. I ty jsou 
součástí bytu, a ač se nám to na první pohled nemusí zdát, 
pomáhají jej vytvářet a dokonce vylepšit. 
Řešení pojezdů na posuvných dveřích velkých skříňových 
stěn jako by vneslo nový vítr i do stylu ostatních dveří 
v interiéru. Jestliže do nedávna se jako největší designový 
hit jevilo nahrazení starých kovových zárubní obložkovými 
ve stejné barvě jako dveře, dnes je moderní zárubně pokud 
možno úplně zneviditelnit a dveře co nejvíce sjednotit se 
stěnou. Tam, kde jsou pro dělicí příčky mezi místnostmi po-
užity jen tenké zdi, to jde i oboustranně, kde je zeď silnější, 
lícujeme dveře zpravidla ze strany pokoje a zapuštěné do 
niky zůstávají z předsíně či haly. 

Klasické otočné dveře, zejména když jich je v místnosti 
několik, nás připravují o možnost využití stěn a otevřené 
směrem do pokoje často působí pohledově rušivě, protože 
narušují kompozici nábytku a dekorací. Řešením jsou pojez-
dové dveře, ideálně skryté do pouzdra ve stěně, kterou tak 
můžeme z obou stran využít k rozestavění nábytku.  
Dobře ale vypadá i systém pojezdových dveří zavěšených 
na vodící kolejnici. Pro celkový dojem bude samozřejmě 
hrát roli volba materiálu. Dřívější bílé nebo dřevěné dveře 
se proměnily do barevných ploch, které slaďujeme s detaily 
na nábytku nebo jim dáváme samostatně vyniknou jako 
součásti barevných dekorací. 
Stále častěji nalézají své místo v moderních interiérech skle-
něné dveře. Problém s bezpečností odpadá, protože tvrze-
né sklo nabízí plnou bezpečnost už při minimální tloušťce 
80 mm. Sklo může být plně průhledné, ale pro ložnice 
a místnosti vyžadující intimitu se nabízejí dveře z mléčného 
skla nebo dveře s dekorem zabraňujícím průhledu. Efektní 
je i barevné provedení skleněných dveří, které mohou mít 
zelený, modrý, bronzový či šedý nádech, ale nabízejí se 
i sytě žluté nebo oranžové. Speciální technologie Grafosk-
lo umožňuje do skleněných tabulí zatavit jakýkoliv dekor, 
obrázek nebo třeba textilii, která může být stejná či po-
dobná čalounění na nábytku, látce na závěsech nebo vzoru 
na koberci. Skleněné dveře v čistotě materiálu nechtějí být 
rušené klikami či zámky, ideální kování je téměř žádné. 
Moderní panty a závěsy umožňují „měkké“ otvírání dveří 
pouhým stisknutím kovové destičky v místě dřívější kliky, 
zavírání probíhá pneumatickým dorazem.  
Ještě sofistikovanější systém pak nabízejí čidla na otvírání 
dveří - lze je rozmístit jak u dveří posuvných, tak otoč-
ných. Chytrá čidla zvládnou dokonce i otvírání pro domácí 
mazlíčky. Čistota skleněné dveřní tabule nejlépe vynikne 
jako jednolitý celek, když se podaří dveře zavěsit na panty 
skryté ve zdi a dokonale tabuli dveřního skla vycentrovat 
do dveřního otvoru, máte postaráno o skvostnou dekoraci, 
zejména když stejné sklo použijete v interiéru i jinde - na 
dvířkách baru či skleníčku, na stínidlu stojací lampy, na 
desce stolku a podobně. 
Nemusíte mít ovšem dveře skleněné, abyste se zbavili 
zbytečné nadstavby obložkových zárubní. Takzvané skryté 
zárubně jsou skutečně skryté (zabudované) ve zdi a vše, co 
z nich mírně vyčnívá, jsou u otočných dveří závěsné panty, 
aby dveře šly otvírat. Skryté zárubně lze použít i u posuv-
ných dveří, které mají pouzdro ve stěně a vodicí kolejnici 
skrytou pod překladem dveří. 
 

Vintage aneb domov s duší
Nebaví vás strohá a chladná moderna? Přitahuje vás vše, co 
má tradici, co voní dávnými časy? Milujete pastelové barvy, 
krajky, slunečníky, klobouky, šperky, starý nábytek, roman-
tický a ženský styl? Pak si zařiďte osobitý interiér ve stylu 
vintage. Je to v současnosti hodně často používané slovo, 
ale oč vlastně jde?
Tak především, vintage není retro. Nejde o zastaralý styl, 
ale styl, který přežil svou dobu. Zatímco retro znovu ob-
jevuje zastaralé trendy a dělá z nich opět hit, vintage se 
obrací k původnímu. Vintage vyžaduje příběh a osobitost. 
V optimálním případě by měl být vintage poskládán z kous-
ků, které mají už desítky let za sebou, což bývá potíž. Půdy 
starých chalup už jsou většinou prázdné a „staré harampá-



dí“ se dávno přestěhovalo do bazarů a starožitnictví. A prá-
vě bazary a bleší trhy jsou jednou z možností, jak získat 
staré kousky, tou další je inzerce nebo návštěva obchodů 
specializujících se na nové předměty ve vintage stylu. Ne-
jsou to sice originály, ale v interiéru se budou vyjímat stejně 
dobře.
Barevný základ vintage stylu tvoří neutrální barvy jako 
šedá, hnědá, béžová a pastelové tóny - zelená, růžová, 
modrá. Bytové doplňky bývají zdobeny motivy v krásných, 
výrazných barvách, často se používají něžné květinové 
vzory.
Pokud si zařizujete kompletně nový byt, nebo plánujete 
rekonstrukci stávajícího, můžete si s vintage krásně pohrát. 
Začněte už podlahou, která bude samozřejmě dřevěná 
nebo hliněná a pokračujte k nábytku a doplňkům. Nicméně 
vintage zvládnete i v případě, že větší zásahy do interiéru 
neplánujete. Základem tohoto stylu je detail, takže zkus-
te začít drobnými doplňky, jako jsou polštářky z hedvábí 
a sametu, kovové svícny s patinou nebo měkké závěsy. 
K postupné přeměně interiéru napomohou tkané koberce, 
přehozy, obrazy a fotky ve starých rámech. Nic nezkazíte 
ani omšelými knihami z antikvariátu.
Vintage interiér je jednoduchý, vzdušný, ale potrpí si na 
drobné detaily, které prostor zútulňují a dodávají mu na 
osobitosti. Vintage přináší klid, harmonii a rodinnou atmo-
sféru. Neexistují žádná pravidla, prostě hledáte, nacházíte 
a kombinujete to, co se vám líbí.

Trendy, trendy, trendy!
A na závěr „výkřiky“, které jsou typické spíše pro módní 
stylisty a módní guru než bytové designéry. Proto je berme 
s jistou nadsázkou…
Rok 2015 si zakládá na vaší osobnosti, v níž se má odrá-
žet i váš vkus. Začleňte do vaší domácnosti velké barevné 
spotřebiče, skříňky s barevnými úchytkami, barevné polštá-
ře, zkrátka všechno, co bude ukazovat, že vaše domácnost 
s vámi žije!
Zápasíte s myšlenkou, jak zkombinovat obývací pokoj 
s pracovnou a být tak stále nablízku své rodině? Investujte 
do nábytku na kolečkách, s kterým jde snadno pohybovat. 
Vytvořte si svůj prostor a obklopte se věcmi, které mají pro 
vás význam a vyzařují vaše pravé já!
Vestavěné skříně nepatří k designovým vrcholům bytu, věci 
v nich ukryjeme v hale, šatně nebo ložnici. To, čím chceme 
a potřebujeme být obklopení průběžně, odkládáme do 
krabic, „truhliček“ a zásuvek z ratanu, proutí, dřeva nebo 
krásného upraveného kartonového papíru. 
Chróm a další chladné kovy můžete umístit úplně všude. 
Neváhejte je i kombinovat se zlatem nebo mosazí. Nejlépe 
jejich spojení vynikne v osvětlení, nábytku, ale i v doplň-
cích. Rok 2015 přináší styly ze všech koutů světa. Orientální 
koberce, kmenový textil, ozdobně vyřezávaný nábytek, 
který zaručí exotickou atmosféru, modernost a teplo. To, 
jaký si vyberete styl a typ pro váš domov, záleží jen na vás. 
Poslouchejte své srdce a svou mysl. Rok 2015 a jeho trendy 
jsou hlavně o vás!



Matouš Hydroponie, s.r.o. 
Říčanská 392, 252 43 Průhonice  

www.zelenastena.cz

Jako stálé dekorativní plochy, které vytváří 
pozitivní mikroklima v interiéru, jsou zele-
né stěny vhodné pro vstupní haly a recep-
ce veřejných prostor:  
 ů ů ý
ř.

Jako stálé dekorativní plochy, které vyu-
žívají velké vertikální plochy a přitom še-
tří drahocenné místo. Jednoduše mohou 
oddělovat jednotlivé prostory: ář
s.

Díky snadné instalaci se mohou některé 
systémy krátkodobě použít jako zajímavé 
dekorativní plochy pro: ýsy 
syó.

Zelené stěny jsou pro interiérové architekty 
lahůdkou. Umožní jim pohrát si s fantazií, 
a to i díky využití osvětlení stěn. Atraktivi-
ta takového prostoru roste exponenciální 
řadou.

13 důvodů proč zelenou stěnu

–Ay
–Oěásů
– Psy
– Pá
– Zčá
–Oášys
– Rsé
 čšě
–Úss
– Tá
– Zá
– Sás
–Máúž
– Sýss

Zelené stěny
VýsřyVšé
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Luxus

Boucheron vás nadchne kreativitou, bezkonkurenční ori-
ginálností a mocí krásných šperků. Roky mravenčí práce se 
snoubí s vzácnými materiály. Cartier vás očaruje atmosférou 
francouzské riviéry a jejími zbraněmi. Teplé večery, břehy 
prohřáté sluncem a hra s barvami při západu slunce. V bo-
hémském stylu vznikly jednoduché, moderní a nositelné 
šperky na každý den. Princezny moderní doby podlehnou 
jistotě. Klasika v moderním pojetí, nejvyšší level elegance 
a rafinovanosti, takový je Chaumet. Dior svede prostředím 
couture. Smyslně vás naláká do smyček ušlechtilého hed-
vábí a nechá delikátně klouzat po těle. Takto ještě nikdy 
nebylo v pohybu. Romantickou oázu, poezii a klid najdete 
u Van Cleef & Arpels. Krása moří, fauny, flóry a také moř-
ské víly. Exkluzivní kameny a fantazie se skloňují s neobvyk-
lou zručností. 
Představujeme vám nejnovější kolekce pařížských šperkař-
ství... 

Boucheron
Před 160 lety zakladatel pařížského šperkovnictví Frédéric 
Boucheron prohlásil: „Důvodem naší existence je tvořit 
emoce“. Svému předsevzetí dostál. Kreace Boucheron fas-
cinují dodnes, dokáží splašit emoce a rozbušit srdce nadše-
ním. Tyto šperky muži kladli k nohám neobyčejným ženám 
a nadále se předávají z generaci na generaci. Chápete 
správně, Boucheron není pouhý šperk, nýbrž překvapení, 
příběh a originalita. Na prestižní adrese 26 Place Vendôme 
se nemožné stává reálným.  
Frédéric Boucheron miloval práci s kameny. Celý život 
zasvětil hledání jejich dokonalosti a originality. Mocní muži 
ho žádali, aby vytvořil neobyčejné a přepychové kreace. 
Každá objednávka tak představovala nový challenge. Aby 
dokázal uspokojit nejnáročnější zákazníky, jezdil často na 

daleké výpravy s nadějí, že objeví nejkrásnější kameny. Byl 
vášnivým klenotníkem, ale také odvážným vizionářem. 
Nejenže šperky Boucheron přirostly k srdci ženám na celém 
světě, ale zasloužil se o vznik náhrdelníku bez zapínání, 
vynalezl nový způsob řasení zlata a objevil multifunkční 
nošení šperků. Pro cara Nicolase II. vytvořil šálu utkanou ze 
zlata a originální tiáry určené pro carevnu Alexandru. Říká 
se, že ji sužovaly silné migrény a pouze korunka 
Boucheron dokázala skutečně 
zatočit s bolestmi. Duší dobro-
druh, ale srdcem zůstával u milo-
vané Gabrielle. V roce 1868 jí před 
odjezdem na dalekou cestu věnoval 
náhrdelník ve tvaru hada, aby ji chrá-
nil po dobu jeho nepřítomnosti. Po 
příjezdu jí vytvořil prsten složený 
z klenotů Francie a šperků císařov-
ny Eugénie (31 diamantů). Od té 
doby šperky Boucheron provází reputace 
o lásce a spojení na celý život. Muži na adre-
su 26 Place Vendôme dodnes přijíždí vybírat 
zásnubní prsteny a had získal 
status talismana, stal se symbolem 
lásky a ochrany. 
Nejvýznamnější sbírky šperků Bou-
cheron vlastnily neobyčejné ženy. Kurtizána Caroline Otero 
a komtesa De Castiglione. Tato konkubína vysoké společ-
nosti, aristokracie a politiky očarovala muže svou pověstně 
nebezpečnou krásou. Toužili po ní a darovali jí nejúžas-
nější šperky od Boucherona. Dokázala získat srdce také 
nejvlivnějšího muže Evropy, císaře Napoleona III. Komtesa 
docházela do butiku pravidelně po dobu deseti let vybí-
rat své šperky. Vycházela ven zásadně v noci, aby nechala 
vyniknout kráse a lesku kamenů. Významnou sbírkou jsou 

Vítejte Ve 
sVětě šperků…
zpracovali jsme pro vás iTinerář, kTerý vás dovede do kouzelného svěTa. na cesTě 
dlážděné vzácnými kameny objevíTe nejkrásnější šperky. bude vás provázeT půvabná 
Fauna a Flóra, zavíTáTe do orienTu, mýTické indie, carského ruska, do královsTví an-
glie a Francie. oceníTe svěžesT kapek saFíru, možná se zasníTe pod zářícím diamanTo-
vým nebem a z dojemných příběhů lásky se vám Tváře zabarví do rubínů. 
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Prsten Hopi, morganit 47,68 k, růžové 
safíry, dlážděný diamanty, bílé a růžové 
zlato
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Krása     
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rovněž šperky Mary Ethel Burns. Získala je 
darem k zásnubám od svého otce 
Waltera Burnse. Právě světlo a lesk 
motivovaly Frédérica k přestěho-

vání v roce 1893 z Palais Royal na 
Place Vendôme. Na číslo domu 
26 dopadalo nejvíce světla 

z celého náměstí. Když byli 
hosté butiku na odchodu, Frédéric 

měl ve zvyku natočit malou 
hrací skříňku se zpívajícím 
ptáčkem, která dekorovala 

jeho pracovnu. Líbezný tón znějící 
po celém butiku byl hymnou šťastné 

cesty. 
Po smrti Frédérica  v roce 1902 
převzal vedení syn Louis a po-

kračoval ve stopách 
svého otce.  V roce 
1909 odjel na objev-
nou cestu do Indie. To 
ještě nevěděl, v jakém 
měřítku ovlivní exis-
tenci šperkařství. Stala 
se hlavním zdrojem 
inspirace a nekonečné 

fantazie. V každé kolekci byla špetka z této mýtické země. 
Madeleine Astor, věrná klientka za ním jezdila každý rok 
objednávat šperky do své rozsáhlé kolekce. V osudný den 
cestovala s manželem Johnem Jacobem Astorem IV. na 
Titanicu a pouze ona přežila hrůznou katastrofu. Přišla 
o manžela a překrásnou kolekci šperků. Zůstal ji pouze prs-
ten se safíry a diamanty, který měla na prstě v osudný den. 
Exkluzivní zakázka přišla v roce 1921 - vyrobit diadémy 
pro královnu Elizabeth. Ovšem největší chloubou v historii 
Boucheron je přepychová souprava šperků o 149 kusech 
s několika tisíci diamanty, rubíny a smaragdy pro Ma-
harádžu de Patiala. Osobně přijel do butiku v roce 1927 
s šesti truhlami vzácných kamenů, 7571 diamantem a 1431 
smaragdem. Pověst o velkolepé kolekci se dostala do 
Iránu a v roce 1930 byl šperkařský dům oficiálně pověřen 
Shahem k provedení expertízy korunovačních kamenů. 
Dodnes je oficiálním konzervátorem národního trezoru 
a je považován za jeden z nejúžasnějších pokladů světa. Na 
seznamu věrných zákaznic figuruje řada umělců: Edith Piaf 
nebo Sarah Bernhardtová, která pravidelně objednávala 
podobizny svých psů, koček a ptáků. Interpretace na 
vzácných kamenech v podobě prstenů a náhr-
delníků přispěla ke vzniku dalšího z kódu 
domu, pověstného bestiáře. Americká 
herečka Joan Crawfordová objednávala 
šperky s akvamaríny a diamanty, bez 
kterých nechtěla natáčet. Tvrdila, že 
šperky od Boucherona září ze všech 
nejvíce a jsou pro ni zdrojem inspirace. 
Pro Andy Warhola byla nejoblíbeněj-
ší herečkou. Jeho snem bylo získat její 
šperky. Když koupil soupravu v roce 1977, 
tvrdil, že v kamenech cítí její duši.   
Serpent Bohème (Bohémský had) je pro-
dloužením kolekce z roku 1968 stejnojmenné 
tvorby. Přináší nový moderní pohled na symbol 

domu, hada. Symbol lásky, 
plodnosti, znovuzrození 
a věčnosti je dodnes součástí 
monogramu, podpis značky.  
Proč bohémský? Frédéric se 
svou ženou udržovali úzkou 
vazbu s uměleckým a intelek-
tuálním světem, a ochránci svo-
body myšlení. Boucheron přezdí-
vaný „tvůrce světla“, i v této kolekci klade důraz na krásu 
kamenů, díky mimořádně náročnému zpracování nechává 
vyniknout kvalitu a lesk, sebemenší detail evokuje výzvu 
klenotnických mistrů. Precizní dláždění, osázení, kompozi-
ce detailně vybraných kamenů. Máte před sebou moderně 
zpracovanou kolekci dvaceti šperků. 
Jodhpur bleu, tzv.Modré město je poslední novinkou 
vysokého šperkovnictví Boucherona. Vznikla za podpory 
a osobní spolupráce s Mahárádžou Jodhpuru, Gaj Singhem 
II. Oslavuje dlouholeté a hluboké přátelství Boucherona 
s Indií. Kolekce nabízí šedesát unikátních šperků rozděle-
ných do čtyř řad: Jodhpur, Indian Palace, Garden & Cosmos 
a Maharani. Odráží fascinaci pro mýtickou a exotickou 
Indii, její kontrasty, všudypřítomnou modrou barvu, světlo 
měst, hradby a fasády domů. Inspiruje se architekturou 
paláců a citadel, Nagaur, Rajasthanem, palácem Umaid 
Bnawan, ale i idylickými zahradami. Věnuje pozornost kul-
turnímu a společenskému bohatství, spiritualitě, rituálům 
a tradicím...  

Cartier 
Novou kolekci vysoké šperkařiny Cartier dokonale vysti-
huje název: Okouzlení. Inspirovaná azurovým pobřežím, 
tajemnými hlubinami, útesy a drobnou flórou. Zachycuje 
atmosféru francouzské riviéry a kontrast světla a stínu. Ex-
ploze barev, vlna svěžesti a hinduistické motivy tvoří spolu 
s excelentní prací šperkařů veselou kolekci s moderními 
šperky, evokují bohémský styl a jsou jednoduše nositelné ve 
dne i v noci. Kompozice obsahuje nejvíce  diamanty, safíry, 
smaragdy, rubíny, opál, korál, tanzanit, granáty a chryzo-
pras. Jejich ryzost a kvalita zaručuje dokonalý lesk. 
Světově proslulému nositeli jména Cartier právem náleží 
pověst „klenotník krále, král klenotníků“. Louis-Francois 
Cartier, vyučený u Adolpha Picarda, převzal vedení šper-
kovnictví v roce 1847. Po 15 letech řemesla otevřel vlastní 
butik na Palais Royal a poměrně rychle získal významnou 
klientelu. Tvořil pro princeznu Mathildu (sestřenice císaře) 
a císařovnu Eugénii. O 30 let později svěřil vedení svému 

synu Alfrédovi. Jelikož chtěl působení rodinného 
šperkařství rozšířit za hranice, rozdělil zodpověd-

nost mezi své tři syny. Pierra vyslal do New 
Yorku, Jacqua do Londýna a Louis řídil 

butik v Paříži. V Anglii kreativita Cartier 
svedla královskou rodinu a v roce 1902 
přišla první objednávka: 27 diadémů 

k příležitosti korunovace prince. Krátce 
po ceremonii byl Jacques Cartier pasován na 

osobního klenotníka anglického dvora. Souběžně 
dostal angažmá také u království Španělska, Portu-

galska, Belgie a carského Ruska.   
Společně s Pierrem procestovali svět s nadějí najít 

nejčistší a nejexotičtější kameny. Nejoblíbenějšími des-
tinacemi, které ovlivnili kódy Cartier, byla Indie a Rusko. 

Náhrdelník Jodhpur evokuje objednávku Mahá-
rádži de Patiala z roku 1928. Vyniká dokonalou 
asymetrií a kombinuje vzácné odvážné materiály. 
Bílé a růžové zlato, mramor z Makrana, který byl 
použit ke stavbě paláce Tadž Mahal, písek z pouště 
Thar, expresně poslán Gaj Singhem II… Náhr-
delník pohádkově vystihuje záři města použitím 
diamantů, safírů, rubelitů a turmalínů, delikátně 
propojené s křišťálem, perlami kultur, chalcedony 
a 1 diamantem 6,01k. Současně je prvním obou-
stranným náhrdelníkem.

Prsten Pushkar z šedého zlata, granáty 
mandariny a tanzanity s rytím, černé opály 
a diamanty

Prsten CARTIER Trinity
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Představili  nádherné šperky z diamantů, 
šedého zlata, vzácných barevných kamenů, 
perel, smaragdů a safírů. Oblíbeným téma-
tem byli plazi, nejvíce hadi, ještěrky, kro-
kodýli, ale i tropické květy a listy. Šperky 
Cartier se staly symbolem, statusem vysoké 
společnosti a podpisem vysoké kvality ma-
teriálů a zručnosti. Seznam stálých zákaz-
níků tvořili umělci a významné osobnosti 
aristokracie. Vévodkyně z Windsoru, Daisy 
Fellowes, Grace z Monaka, Maria Félix 
nebo Elisabeth Taylor, pro kterou Richard 
Burton objednal prsten s diamantem o 70 
k v hodnotě jednoho milionu dolarů. Pro 
vévodu z Yorku zpracoval diadém zdobe-
ný 739 diamanty, které věnoval královně 
Elizabeth. Ten ostatně zdobil účes Kate 
Middleton ve svatební den s princem Willi-
amem v roce 2011. Nesmíme opomenout 
Evalyn Walsh Mac Lean a náhrdelník s pří-
věskem se zakomponovaným diamantem 
Hope o 45,52 k. Dodnes fascinuje a říká se, 
že tento největší a nejslavnější diamant na 
světě je prokletý. Všichni majitelé a nosite-
lé šperku s Hope tragicky zahynuli. Vyjed-
návač a francouzský cestovatel Jean-Bap-
tiste Tavernier dovezl  v roce 1668 diamant 
z Indie, aby ho prodal králi Ludvíku XIV. 
Nosil ho král, Madame du Barry a Marie-
-Antoinette. Všichni skončili pod gilotinou. 
Diamant často měnil majitele, kteří se ho 
snažili co nejrychleji „zbavit“. Nakonec 
byl odkoupen v roce 1824 londýnským 
bankéřem Thomasem Hope a zůstal delší 
dobu v majetku rodiny. Odtud také pochá-
zí pojmenování diamantu. V roce 1909 ho 
odkoupil Pierre Cartier a vyrobil náhrdelník 
s přívěskem pro americkou dědičku Evalyn 
Walsh Mac. Tragédie neušetřila ani ji a její 
rodinu. Mladší syn zemřel pod koly auta, 
manžel propadl alkoholu, přišel rozvod 
a dcera tragicky zemřela na předávkování 
v roce 1946. O rok později Evalyn postihl 
těžký zápal plic.
Šperkaři firmy Cartier rádi inovovali a inspi-
raci hledali v uměleckých proudech, například art deco či 
expresionismu. Přihlíželi na situace ve společnosti, tenden-
ce a rovněž emancipaci ženy. V roce 1933 usedla do ředitel-
ského křesla žena. A jaká to byla žena! Charakter pantera, 
nezkrotná a provokativní. Jeanne Toussaint, umělecká 
ředitelka vysoké šperkařiny, vlivná osobnost pařížské módy, 
milenka Louise Cartiera a nerozlučná přítelkyně stoupající 
Gabrielle Chanel. Vytvořila kolekci pantera, což je její oblí-
bené zvíře. Za dvacet let působení u firmy Cartier obnovila 
do hloubky kódy domu a „oprášila“ nejslavnější kreace. 
Tvořila velkolepé šperky a jako první začala znovu používat 
žluté zlato. Byla blízkou přítelkyní Gabrielle Chanel, které 
pomáhala v módních začátcích. Jeanne si zamilovala zvířecí 
motivy, draky, plazi, ale také mysteriózní flóru, geometric-
ké tvary. Její šperky svedli Mahárádžu de Patna i zámožnou 
dědičku Singer. Během okupace Francie německými vojá-
ky vytvořila brož ptáka v národních barvách uvězněného 

v kleci. Šperk stál Jeanne několik dní za mřížemi. Vysvobo-
dila ji „Coco“ Chanel díky vlivným kontaktům v Německu. 
V roce 1944, během osvobozené Francie, vytvořila novou 
brož ptáka z korálu a lazuritu, tentokrát volného, na bidýl-
ku před klecí. 
Cartier patří k angažovaným klenotnictvím a zakládajícím 
členům zodpovědného šperkovnictví  (Council for Responsi-
ble Jewellery Practices). 

Chaumet 
Na adrese 12 Place Vendôme najdeme soukromý hotel 
s více jak 230 letou tradicí. Vyslovením názvu Chaumet si 
snadno představíme prostředí empíru. Se stejnou lehkostí 
jako mávnutí pírkem se ocitneme u císařovny Josephine. 
Nespustíme zrak z jejího romantického účesu, který zdobí 
překrásný diadém a tiše budeme obdivovat i její šperky. 

Čelenka Hyderabad, platina, smaragd z Kolumbie s rytím 18,23 k, safíry a smaragdy, rubíny, onyx, dia-
manty na hedvábné stuze. Může být použit jako náramek, nebo náhrdelník 
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Vyrůstala na Martiniku, ostrově s bujnou vegetací a tro-
pickými květy. Tady kultivovala své smysly a Paříž ji naučila 
kódům estetičnosti a elegance. Měla vybraný vkus, s fanta-
zií skloňovala maskulinní přísnost empíru. Milovala krásu 
a ke šperkům si tvořila vztah postupně. 
Nakonec se stala vášnivou sběratelkou šperků a první 
významnou zákaznicí u Chaumet. Měla slabost pro čelen-

ky s peřím a kameny, sponu a další vlaso-
vé doplňky. Ke korunovaci jí Chaumet 

vytvořil v prosinci 1788 módní čelenku. 
Později se diadém stal výzvou a podpi-
sem značky. Dochované archivní kresby 
šperků z období Belle Epoque, kon-
krétně z let 1900 – 1915 vdechly život 

nové kolekci vysoké šperkařiny. Vypráví 
o delikátním vkusu a rafinovanosti císařov-

ny, síle a emocích. Odráží protiklady a sou-
časně vyvažuje všechny ingredience. Poetická 

smyslnost, hra křivek a moment 
překvapení. Použité geometric-

ké motivy, oblázky, květy, lístky a ornamenty. Vše dávají 
do pohybu diamanty a safíry. Šperky jsou lehké, moderní 
a rozhodně nepatří do trezoru, nýbrž k ženě. Kolekci tvoří 
45 šperků rozdělených do čtyř řad, Rondes de nuit, Aigret-
te, Eclat floral, Aube Printanière. Jsou památkou na půvab-
nou ženu a císařovnu. 

Příběh začal v roce 1780. Pařížský šperkař Marie Etienne 
Nitot, vyučený u zkušeného mistra Auberta (šperkař králov-
ny Marie Antoinette), jednoho dne zadržel uzdu splašené-
ho koně. Patřil Napoleonovi, budoucímu císaři. Za hrdin-
ský čin byl v roce 1802 odměněn a pasován na osobního 
klenotníka. Napoleon měl pro Francii velké ambice a Nitot 
mu pomohl s realizací.  Chtěl z Francie udělat evropské 
centrum kreativity, luxusu a módy. S transformací začal 
nejprve u sebe. Požádal klenotníka, aby vytvořil šperk, aby 
byl vidět a zářil. Napoleonův vkus byl poetický. Jeho plášť 
dekorovala včelka, osobní erb evokující pracovní horlivost. 
Později se stal symbolem Chaumet a tvořila součást příjem-
né kolekce Attrape moi si tu m‘aimes. K oficiálním ceremo-
niím Nitot vytvořil konzulární 
meč, se vsazeným proslu-
lým diamantem Regent 
o 140 karáty (vysta-
ven v Louvru). 
Zhotovil 

přepychovou svatební soupravu, 
osobní šperky darované císařovnám Josephine de Beauhar-
nais a Marie Louise de Habsbourg Lorraine, svatou korunu 
Napoleona a náramky složené z barevných kamenů ve tva-
ru písmen. Nitot se svým synem chtěli vytvořit šperk, který 
by podtrhl velkolepost a přitáhl pozornost hlavy a obličeje. 
Diadém perfektně splňoval podmínky, symbolizoval moc 
a zapadal do období empíru. Spustili uzdu fantazie a vy-
tvořili odvážné až výstřední šperky, do kterých se Josephina 
zamilovala.  
V roce 1805 Nitot s věhlasnou reputací koupil Hotel de 
Gramont na čísle 15 Place Vendôme (v roce 1898 se trans-
formoval v Hotel Ritz). Po pádu empíru přebírá vedení 
šperkovnictví ateliérový mistr Jean Baptiste Fossin, umělec 
srdcem a duší. Díky vášni k poezii vdechl kolekcím roman-
tický trend doby. Novými šperky okouzlil elitu složenou 
z královských rodin (vévodkyně Berry, ruský princ Anatole 
Demidoff,..) a umělců. Chaumet se stal inspirací pro spi-
sovatele, sochaře a básníky. Jelikož francouzská revoluce 
ovlivnila činnost šperkařství v Paříži, bylo rozhodnuto 
o otevření butiku v Londýně. Do ředitelského křesla usedl 
Jeana Valentina Morel. Šperky zaujaly královskou rodinu 
a poměrně brzy se stal oficiálním dodavatelem královny 
Victorie. Za aktuální název domu vděčí sňatek Josepha 
Chaumeta s Marií Morel, vnučkou Jeana Valentina Morele. 
V roce 1885 Joseph Chaumet přebírá vedení šperkařství. 
V roce 1907 stěhuje ateliéry s butikem do soukromého 
hotelu 12 Place Vendôme. Budova je chráněná labelem 
historické a kulturní památky Francie od roku 1927. První 
patro skrývá skutečnou perlu umění, velký salón. Je dílem 
architekta Belangera z roku 1777 a proslavena četnými 
pobyty hudebního skladatele Fryderyka Chopina. Chaumet 
je členem certifikovaného zodpovědného šperkařství, chrá-
nící respekt lidských práv, etické praktiky, sociální a životní 
prostředí.

Portrét císařovny Marie-Louise z roku 1812

Náramek, bílé zlato 
18 k, diamanty 1,20k, 

osázen safírem z Madagas-
karu nebo Cejlonu 1k

Prsten, platina, 1 diamant 3,40k, 
141 diamantů, 33 diamantů
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otevřeli butik s ateliérem a způsobili 
senzaci náramkovými hodinkami 
z kůže. 
Příroda a její roční období patřily 
k nejoblíbenějším tématům. Silná 
a křehká zároveň, drobné květiny, 
čtyřlístky, vlčí mák, kamélie, růže, 
luční kvítí, orchideje, ale i rajští ptáci, 
vlaštovky, kolibříci, medúzy, motýli, 
kteří byli klenotníkem přistiženi v po-
hybu. Kladli důraz na půvab a poezii 
přírody, skutečných i imaginárních 
zvířat, něžných víl a tanečnic. Inspiraci 
čerpali rovněž v art deco a pařížské 
krejčovině. Materiály, krajky, zipy 
a knoflíky, šperková psaníčka, vše je 
pohádkovém pojetí ve verzi vysokého 
šperkařství. 
Druhá světová válka nemilosrdně zasáhla do osudu rodin-
ného podniku. Šperkařství se dostalo pod administrativní 
vedení křesťanů a následně bylo prodáno rodině Léséleuc. 
Část rodiny Arpelsů emigrovala do Ameriky, aby mohla 
pokračovat ve šperkařském řemeslu. V roce 1942 založili 
první butik v New Yorku a představili náhrdelník ve tvaru 
zipu, šperky v podobě baletních tanečnic, kouzelných víl 
a hodinky ve tvaru visacího zámku. Ke konci války, poté 
co pozvedli americký trh, se vrátili zpět do Francie. Věhlas-
ná pověst dopomohla k založení butiků v Monte Carlu, 
Deauville a Saint Tropez. Přání zakladatele bylo splněno, 
pohádkové šperky VCA svedly dohromady nejznámější 
ženy: Marlene Dietrich, Elizabeth Taylor, Avu Gardner, 
Mariu Callas, Grace z Monaka, princeznu Fawziu z Egypta, 
královnu Sirikit z Thajska, princeznu Soraya z Iránu, hereč-
ky Juliu Roberts, Scarlett Johansson, Umu Thurman, Evu 
Mendes nebo Anne Hathaway. A seznam zdaleka nekončí! 
I přes ohromný úspěch ve světě šperkařství vyměnilo svou 
nezávislost za účast v luxusní investiční švýcarské skupině 
Richemont. Nadále rozšiřuje ikonické šperky, rozvíjí nová 
témata pro romantické duše a šperky se stávají demokratič-
tější. VCA jsou synonymem luxusu, získávají novou kliente-
lu a stávají se dostupnějšími. Přáním Alfreda bylo předávat 
vášeň pro šperkařskou profesi, lásku ke vzácným kamenům 
a kreativitu. S tímto posláním vznikla v únoru 2012 Škola 
Van Cleef  & Arpels. Nabízí kurzy složené ze tří etap a roz-
dílných modulů v rozsahu 28 hodin. 
Nová kolekce vysoké šperkařiny Sedmero moří působí 
pohádkově. Doslova vybízí k odhalení tajemství mořského 

dna. Protože každé moře nabízí svá specifika, rozdíl-
né bohatství, faunu a flóru, kolekce je složená 

do sedmi řad: Jaderské moře, Středozemní 
moře, Kaspické moře, Perský záliv, Černé 

moře, Rudé moře, Atlantický a Indický 
oceán. Podmořskému světu vdechl VCA 
poetičnost a romanci, šperky plné emocí 
a pohybu osloví každou ženu. Mávnutím 
kouzelného proutku se proud vody, blížící 

vlny i prostupující sluneční paprsky zastaví 
jediným okamžikem. Želvy, mořští koníci i víly 

pózují šperkařskému mistru. K získání takového 
efektu bylo potřeba seřadit kameny 
rozdílných brusů a barev do harmo-
nické mozaiky. 

Prsten Goutte de Spinel, růžové zlato, dia-
manty, rubíny, růžový spinel 14,34k
Úchvatnou podívanou nabízí tento prsten. 
Zachycuje dynamičnost pohybu a intenzivní 
záři kamenů. Červené vlny rubínů objímají 
společně s diamanty spinel v hodnotě 14,34k

Prsten Ancone, bílé zlato, pla-
tina, diamanty, safíry, korálky 
tyrkysu, smaragd z Kolumie 
3,28k
Obdivuhodná je asociace barev 
a struktura šperku. Prsten 
věrohodně vystihuje italskou 
Anconu, historické opevněné 
město. Z centra vyhlíží maje-
státně smaragd z Kolumbie, 
obklíčen vodami.

Prsten z kolekce Soie Dior, řada  
Galon, růžové zlato, diamanty, 
safíry a růžový safír.

a pečlivě sledovala každý pohyb. Zachytila neposedné 
hedvábí a inkarnovala do šperků. Zasazené diamanty se 
vzácnými kameny tvoří velkolepou show stejně jako déšť 
z diamantů složený z precizně opracovaných kamenů. Ex-
celentně adaptovala plisé, sklady, volány, řasení, překlady 
i rozvázání. Nová kolekce nezklamala a připomněla mis-
trovské savoir-faire. 
Šperky Dior jsou určené k nošení na každý den. Kombinují 
luxus s jednoduchostí a fantazií. Je to jakýsi způsob diskrét-
ní radosti. Růže, nejoblíbenější květina Monsieur Diora, je 
zastoupena ve všech kolekcích. Mohly jsme obdivovat její 
půvab a křehkost v kolekcích  Précieuse Rose, Rose Ba-
gatelle, Rose Pré Catelan nebo Bois de Rose. Na žebříček 
nejslavnějších kolekcí patří My dior, Oui, Diorette, Bois de 
rose a Coffret de Victoire.
Umělecká ředitelka oddělení šperků začala kariéru po 
boku Karla Lagerfelda u Chanel, kde dohlížela na kolekce 
fantazijních šperků. Když Dior v roce 1998 zahájil činnost 
šperků, svěřil ji post umělecké ředitelky. Styl šperků je 
nezaměnitelný a čím dál více experimentuje s limity kla-
sicismu. Hra barev a originální tvary si pohrávají s vysoce 
kvalitními materiály.

Van Cleef & Arpels
... znamená dvě jména a společnou vášeň. Ona, dcera 
obchodníka se vzácnými kameny. On, syn známého brusiče 
diamantů. Bylo otázkou času, kdy se Estelle Arpels a Alfred 
Van Cleef setkají. Z prvních pohledů vzešla láska na první 
pohled. Společné „oui“ zaznělo v roce 1895 a zpečetilo 
osud rodin. Vyznávali stejné tradice, vášeň pro šperky 
a drahé kameny. V roce 1906 sjednotili zkušenosti obou 
rodin do jednoho názvu: Van Cleef & Arpels. Manželé 
tvořili harmonický pár a stejným způsobem se doplňovali 
po pracovní stránce. Estelle vnesla do šperků rafinovanost 
a něžnost, Alfred zase kreativitu a důmyslnost. Postupně 
přikládali ruce k dílu i ostatní členové rodiny. Alfred 
již od začátku směřoval k náročné klientele z vyso-
kých společenských kruhů. Měl představu a šel 
si za ní. Chtěl tvořit velkolepé náročné kreace 
a přitom jednoduché na nošení. Členové krá-
lovských rodin, filmové hvězdy, mahárádžové 
a významní umělci byli pro šperky Van Cleef & 
Arpels ideálními ambasadory. Byl přesvědčen, 
že takový profil zákazníka dokáže ocenit dech 
beroucí kreace, technickou náročnost, výběr kamenů, 
barevnou kompozici, vysokou kvalitu a téma šperku. 
S tím také souvisely vyšší ceny, které neodradily, 
naopak přispěly k rozšíření exkluzivity a pověs-
ti. Na luxusní adrese 22 place Vendôme v Paříži 

Dior 
Královna látek? No přece hed-

vábí. V ateliérech vysoké krejčoviny 
dostávalo podobu luxusních rób. Práce 

s elegantním hedvábím, které hrálo pod ruka-
mi šikovných švadlen, inspirovala Victoire de 
Castellane pro tvorbu nové kolekce šperků. 
S odvážným nápadem si umělecká ředitelka 

poradila výtečně. 
Jelikož Dior znamená být smyslnou 
a hravou ženou, Victoire šla příkla-
dem. Hrála si se stuhou a látkami 
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Rozhovor

Kdy jste se poprvé potkali s Michalem Ho-
ráčkem?
Michal Horáček už někdy kolem roku 2000 začal připravo-
vat album Tak to chodí, které pak vyšlo o dva roky později. 
Michal psal texty, hudbu skládal Jarda Svoboda ze skupiny 
Traband. Pracovali poměrně volně, netlačil je žádný termín. 
Jednu písničku se jim stále nedařilo doladit, nemohli se do-
hodnout, kdo by ji měl nazpívat. Muzikant Honza Spálený 
navrhl, že by ji mohl nazpívat Franta z Valašska. Tak jsem 
přijel. To album trochu neoprávněně zapadlo, což je škoda, 
je to dobrá muzika a zpívá na něm spousta zajímavých lidí 
– Ivana Chýlková, Honza Spálený, Szidi Tobias a další. Pak se 
připravovalo album Strážce plamene, tehdy měl Petr Hapka 
nějaké zdravotní problémy, tak jsem nazpíval titulní i další 
písničky.  Další album – Ohrožený druh, mělo i koncertní 
verzi. Na albu zpívají jen ženy, což by na koncertu možná 
vypadalo trochu feministicky. Tak jsem s nimi začal jezdit 
já. Dělal jsem si legraci, že nikoho mladšího by se šesti nebo 
sedmi ženami nepustili.  Na album Kudykam jsem nazpíval 
další Hapkovu píseň – Rozeznávám. Tento tak zvaný lyrikál 
se hrál přes rok ve Státní opeře v Praze a v Janáčkově opeře 
v Brně, víc než sto představení a jako jediný jsem byl bez al-
ternace. Pak přišel Český kalendář, představení ve Švandově 
divadle, každý měsíc originální scénář a písničky seřazené 
od měsíce, který nastupuje. Skladby pak vyšly na dvojalbu, 
které se také stalo Deskou roku. A tak to pořád pokračuje. 
Už jsme toho s Michalem Horáčkem opravdu zažili dost.

On velmi ovlivnil váš život. I když určitě 
není jediný.
To je pravda, ovlivnil velice. Novináři se mě občas ptají, kde 
jsem celou tu dobu byl. Média vůbec nezajímá to, že jsem 
zpíval 40 roků a nejen na Valašsku a v okolí, 17 let v Praze 
s kapelou Dobrohošť, spoustu let s vlastní kapelou Veselá 
bída. Chválabohu se mi vyhýbají skandály, tak nejsem pro 
bulvární novináře zajímavý. A naštěstí nemám ani patřič-
nou vizáž, nemám nikde tetování, ani neuvažuju o plastic-
ké operaci. Ano, asi vždycky budu vděčný Michalu Horáčko-
vi, že si mě před těmi zhruba 15 lety všiml.  Znám spoustu 

kolegů a kolegyň, kteří Michala nepotkali, dělají velmi 
dobrou práci, ale žádný výtah nahoru jim u nohou neza-
stavil. Nevím, proč právě mně se ho dostalo. Spousta lidí na 
podobný okamžik čeká celý život, ale on nepřijde. Tak já su 
rád, že ke mně přišel. Lepší pozdě než nikdy.

Vy jste svou sólovou autorskou desku prý 
připravoval od padesáti let…
Chystal jsem ji celý život. A proč jsem ji nevydal dřív? Nazpí-
val jsem písničky asi na 18 alb, z nich 6 bylo s mou kapelou 
Veselá bída, ale nejsou to mé profilové desky. Pořád jsem 
si říkal, že až jednou. Michal Horáček mé plány předskočil. 
Řekl, že mi vydá album, ale že mi na ně složí texty. Tako-
vá nabídka se nedá odmítnout. Říkám, že můžu písničky 
vyprávět, jen když textům věřím. A těm jeho věřím.

Takže chystáte druhé album?
Doufám, že nejen druhé. Mám spoustu materiálu. No, 
spoustu, mám pár písniček, které by na nové desce mohly 
být. A pak nějaké texty Michalovy. Ale uvidím, co ještě vy-
myslím. Třeba udělám nějaké odbočky. Mám totiž nesmírně 
rád folklor a country a baví mě předělávat tyto písničky do 
moderních aranží. A člověk má dělat věci, které má rád.

Můžete si často dovolit dělat to, co máte 
rád?
Postupem času jsem se oprostil od věcí, které rád nemám, 
a ty zbylé si teď užívám. Chtěl jsem malovat, tak maluju. 
Zahrál jsem si divadlo na dvou kamenných scénách, což je 
pro mě - kandrdase z ochotnické partičky – opravdu splně-
ný sen. Hrál jsem v pár filmech, byť jenom štěk. Propůjčil 
jsem třeba hlas Vlkovi v pohádce Tři bratři. To jsou věci, 
které mi dělají radost. Nedávno jsme s panem Pekárkem 
natočili mluvené slovo – výběr Dopisů lásky a nenávisti, kte-
ré Michal Horáček psával pro Mladý svět. Pamatuju si, jak 
čtenáři byli tenkrát nedočkaví, kdy vyjde další Mlaďák. V té 
době všichni vnímali  slova inter legere, mezi řádky. Proto-
že cenzura byla všude. Dneska už to mají autoři jiné.

Máte nějaké oblíbené téma, ke kterému se 
pořád vracíte?
Myslím, že život. Někdy je to drama, jindy legrace, tragé-

FRantišek SegRaDO
lepší pozdě než nikdy

zpívá a hraje v různých kapelách už 40 leT. přesTo se o něm začalo víc mluviT Teprve 
ve chvíli, kdy mu TexTař a producenT michal horáček navrhl, že mu vydá první au-
Torské album. Tak jako si na své vlasTní album musel počkaT FranTišek segrado, po-
čkala jsem si i já na TenTo rozhovor. „jsem noční pTák, se mnou je nejlepší dělaT roz-
hovory o půlnoci,“ vysvěTloval valašský bard. Tak jsem mu zaTeleFonovala přesně 
podle jeho pokynů a v Tichu noci poslouchala slova muže, kTerý v písních i obrazech 
rád vypráví příběhy.
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Krása     

die, fraška, tak, jak život často bývá. Inspirace je všude. 
K psaní i malování. Když píšu text, musím být sám. Což je 
ale problematické. Mám ženu a dvě dcery, takže bývám 
sám málokdy. Pro mě by bylo ideální zalézt si na nějaký 
opuštěný ostrov nebo do nějaké šatlavy. Nejvíc času trávím 
poslední dobou ve vlaku, ale tam mi psát moc nejde. Malo-
vat můžu naopak i ve dvou.

Jak se maluje ve dvou?
Jsem nadšenec do různých materiálů a kombinovaných 
technik. Zachraňuju před popelnicí různé věci, které do 
obrazů vlepuju, dávám jim nový smysl. Kdysi jsem maloval 
olejem, byl jsem zastánce realismu, teď maluju volněji. Taky 
maluju na vyhozené a rozbité a rozšlapané kytary. Je hezké 
dávat vyhozeným věcem nový život. Jednou jsem našel 
u popelnice bednu starých vinylů. Takových, jaké bych si 
nepouštěl, nějakou popinu z 80.let. Černá vinylová deska je 
ale docela zajímavý materiál. Tak jsem na ně taky začal ma-
lovat. Inspirace je všude.  Mám kamaráda s vášní k malbě, 
architekta Libora Sošťáka, známe se už snad 40 let a s ním 

se mi daří malovat ve dvojici. Pracujeme na jednom plátně 
a výsledný obraz pak není ani jeho, ani můj, ale třetího 
člověka, kterého jsme stvořili spojením dvou individualit. Je 
to vzrušující, ale aby to fungovalo, musíme se respektovat. 
Umění nemá být souboj, ale souhra, doplnění. Je zajímavé, 
že každý z nás používá jiné barvy, ale výsledek spolu přesto 
dobře souzní.  Ono to malování je zajímavější než pak 
výsledný obraz. To tak často bývá, že procesy vzniku bývají 
zajímavější než výsledné dílo. Je to magie, když vás postup-
ně napadá, co dál, jaké použijete barvy, jaké prvky. Stejné 
je to i v muzice.  Zamilujete se do písničky a říkáte si, že ji 
uděláte, ale ona nechce. A pak jiná, kterou někdo přinese 
a vám se zdá nijaká, se vám postupně krásně klube, když 
na ní začnete pracovat. A z ošklivého káčátka je najednou 
labuť.  To je velmi zábavné. Někdy třeba potkáte člověka, 
nezdá se vám na první dojem, ale pak se z něj stane váš 
nejlepší kamarád.  Baví mě, co mi život přináší. Je prostě 
zajímavé žít a nechat na sebe ty okamžiky působit, nechat 
se vést intuicí. 
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Dáte na ni?
Zcela jistě. Někdo má všechno propočítané a neustále kal-
kuluje, plánuje, je v zajetí pregnantních postupů.  Já beru 
život takový, jaký je a stejně tak píšu, maluju, vařím svíčko-
vou, nebo natáčím film. Dotáčíme film Děda, který vznikal 
rok u nás na Valašsku.  Hraju tam dědu, za kterým přijedou 
vnoučata z Prahy a já je seznamuju s různými valašskými 
tradicemi a také s tím, že lze prožít prázdniny i bez elektro-
niky. 

Pořád zkoušíte nové a nové věci. Co byste si 
vyzkoušel rád, ale zatím jste se k tomu nedostal? 
Nezkouším nové a nové věci, ale čím dál stejné -  trochu 
malovat, zpívat, vařit. Jsem vyučený kuchař, ale teprve 
když nemusím vařit v práci, ale připravuju jídlo pro rodinu 
nebo přátele a mám vaření pouze jako koníčka, mě to baví. 
Cokoliv děláte s láskou, musí na tom výsledku být znát. 
Naše maminky a babičky vařily s láskou a my na to dodnes 
vzpomínáme a říkáme, že takový koláč nebo polévku nikdo 
neumí. Tak i já se snažím všechno, co dělám, dělat s láskou.  
Když je vám šedesát, máte méně času, než když je vám 
dvacet. Proto některé věci už asi nevyzkouším. Ale kdybych 
mohl, určitě bych se věnoval psychologii. Nebo archeologii. 
Vlastně historii vůbec, ta mě moc baví, jen mít čtyři těla. 

Na které období ve svém životě nejraději 
vzpomínáte?
Většinu života jsem prožil za bolševiků.  Ne že bych na ten 
režim rád vzpomínal, ale občas si postesknu nad tím, že 
jsem měl víc energie.  Moc jsme toho tenkrát nezmohli, ale 

přesto jsme se snažili alespoň něco změnit. Dnešní mladá 
generace nic nechce, oni vůbec nejsou rebelové. My jsme si 
v šestnácti mysleli, že všemu natrhneme slušně řečeno pr-
del. A podle toho jsme se chovali a párkrát v životě dostali 
přes prsty. Velmi hezké období, na které rád vzpomínám, 
bylo s mou ženou v našem prvním bytě, to mi bylo něco 
kolem pětadvaceti. Minulý režim znamenal buď emigrovat, 
nebo dělat trochu nezbedu. Tak jsme občas dělali něco na-
truc. Organizovali jsme různá setkání lidí, výstavy, koncerty. 
Nebyli jsme líní jet třeba 300 kilometrů na koncert, jen 
abychom slyšeli nějakou kapelu hrát naživo, a pak se vydali 
zase zpátky.  Dneska je kousek od nás festival a já váhám, 
jestli jít. Ale možná je to také tím, že hodně jezdím, tak 
jsem rád, když můžu být chvíli doma. Každý koncert pro mě 
znamená čtyři hodiny ve vlaku, dvě hodiny na jevišti a pak 
zase čtyři hodiny zpátky. To je náročné, ale nestěžuju si, 
živé koncerty mě baví a rád poznávám nové lidi. A stěhovat 
se nechci, mám to u nás na Valašsku rád. 

Zůstalo vám to zlobení dodnes? 
Já předpokládám, vlastně doufám, že ano. Valaši mají zlo-
bení v povaze, pro ně jsou zákony pouze soubor nezávaz-
ných pravidel doporučujícího charakteru. 

Jak byste dál popsal Valachy? 
Valaši jsou skromní, ale veselé letory, protože „byť chu-
dý a eště smutný“, no to by nešlo. Kompenzováno je to 
zpravidla velmi dobrými nápoji, které celý život rádi tes-
tujeme a hodnotíme. Pak taky od přírody, pánaboha nebo 
vesmíru velmi dobrou muzikou. Valaši mají tvrdou slupku, 



Ice Podzim 2015 | 47

ale sladké jádro. Lidé, kteří se tu nenarodili, se 
časem taky stávali Valachy, třeba Miroslav Hor-
níček se stal čestným občanem Velkých Karlovic. 
Nevím - přijeďte, já vás tu povodím a uvidíte. 
Moje maminka byla z Moravského Slovácka, tam 
je rovná krajina a pole, ale taky si to tady u nás 
zamilovala. Do dobrého není těžké se zamilovat. 
Valaši jsou také hodně tvrdohlaví… a je těžké je 
zlomit.

Máte italské předky, zůstalo vám po 
nich kromě jména ještě něco?
Možná to, že jsem dlouho klidný a trpělivý, ale 
když pohár přeteče, vybuchnu. Ale nikdy se 
nevydržím dlouho zlobit. Moje žena to se mnou 
nemá někdy lehké, když mě chytne práce, nic se 
mnou není. Říkám, že až to se mnou sekne, umře 
nudou.  Jsem rád dědou, mám dcery ve věku 36 
a 38 let a dědečkovství si užívám, protože vnuky 
můžu rozmazlovat a kdykoliv je rodičům vrátit. 
To je luxusní pozice. Asi jsem nebyl vždycky dobrý 
táta, ale určitě jsem byl táta veselý. 

Je něco, na co jsem se vás nezeptala 
a vy byste o tom chtěl mluvit? 
Boty mám devítky, míry 130 - 130 - 130, jsem tedy 
vyvážená osobnost. To je 3D herectví a pěvectví. 
Je legrační, když se potkám na pódiu se štíhloun-
kou Ivou Pazderkovou a zpíváme, jsme jako dva 
protipóly. Ještě lepší je vystupování pro Michala 
Horáčka, kdy na pódiu stojí nejvychrtlejší zpěvák 
Ondra Ruml, velice hezky zaoblená – tak jak má 
žena být – Lenka Nová – a starý plešatý stopat-
náctikilový zpěvák. To všechno máte za jedny 
prachy.  Zase jsem v tom odpovídání odbočil. To 
víte, mluvíte s nejukecanějším chlapem na světě.
(smích).

Vy jste taky natočil titulní píseň 
k druhé řadě seriálu Vinaři. 
Do toho mě navezl kamarád Zdeněk Vřešťál. Jsem 
tam ve trojici s Evou Farnou a Johanou Freywal-
dovou. Johanu považuju za velký talent, patří 
k těm lidem, které živí regionální festivaly, kteří 
odedřou všechny křtiny, festivaly, tancovačky, ale 
nikdy jim třeba nezazvoní ten zásadní telefonát, 
aby je posunul někam dál. Mimochodem některé regionál-
ní festivaly jsou takové nenápadné, ale mají velmi dobrou 
úroveň. 

Možná se vy zase můžete stát důležitým 
člověkem pro ni, nebo pro někoho jiného? 
Na to já mám bohužel moc krátké prsty. Ale pomůžu 
komukoliv, když budu mít tu možnost. Člověk nikdy neví, 
koho potká a kdo pro něj bude důležitý, nebo kdo ho jak 
ovlivní. Jsem rád, že jsem se v životě mohl potkat s někte-
rými osobnostmi. Nádherné pro mě bylo setkání s Jiřím Kři-
žanem, znali jsme se asi dvanáct let, byl to nesmírně rovný 
chlap s rovným názorem. To není ohrožený, ale vymírající 
druh. Je opravdu velká radost potkat takové lidi. A já jsem 
rád, že jsem potkal nejen jeho, Michala Horáčka, ale i Petra 
Hapku, Bolka Polívku a mnohé další. 

Zpíváte v různých kapelách 40 let. Říkáte 
si, na tom kolotoči, který se teď s vámi točí, že 
už bylo načase? Že lepší pozdě než nikdy? Máte 
pocit jakéhosi zadostiučinění?

To ani ne. Ale těší mě, že se o mě lidi najednou zajímají, 
že mě sem tam někdo i pozná a chce podpis. Spousta lidí 
zblbne, myslí si, že po jedné povedené práci jsou najednou 
slavní. Myslím, že já už se z toho nepo… Ten mediální svět 
je jedno velké divadlo. Spousta kolegů má své kanály, jak 
dát vědět médiím, aby se o nich psalo. A neváhá na sebe 
prozradit i hodně osobní věci. Já nevím, jestli lidi takové 
věci zajímají. Asi ano, jinak by se nepsalo o tom, kdo má ja-
kou plastiku a nová prsa. Nová prsa nemám, ale zato mám 
hlas opravdu dospělého chlapa. Nevím, jestli mám mít pocit 
zadostiučinění a říkat si, že jsem si to po těch letech zaslou-
žil. Nesnažím se dělat něco kvůli zásluhám. Jsem spokojený 
na koncertě, mezi obrazy, když dělám sochu, stejně jako 
když vařím guláš. A taky mám velkou lásku k těm veselým 
nápojům, které jsem prozkoumával a hodnotil celý život. 
Někteří mladí muži ty nápoje teprve hledají. Takové hle-
dání je velmi únavné, náročná práce, která člověka znaví. 
Já už jsem ty nápoje našel. Tak teď piju jenom vodu. Buď 
100procentní nebo 48procentní. 



Text: g
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Architektura

Moderní rodinný dům v tradiční venkovské lokalitě, atelié-
rové bydlení pro hudebníky na zelené louce uprostřed lesa, 
uzoučká zbytková parcela vklíněná mezi dva staré domky... 
Současný životní styl si žádá, aby každý člen domácnosti 
užíval dostatek volného prostoru a zároveň aby bylo zacho-
váno jeho právo na soukromí. Podívejme se na několik pro-
jektů, u nichž autoři dokázali s danými podmínkami naložit 
vysoce kreativně.

Dům v úžině
Začněme na domácí půdě. Ateliér SAEM s.r.o. získal za pro-
jekt Dům v úžině GRAND PRIX ARCHITEKTŮ, národní cenu 
za architekturu 2015 - čestné uznání v kategorii rodinný 
dům a stal se vítězem při hodnocení odborné poroty v ka-
tegorii realizované moderní domy v soutěži Dřevěná stavba 
roku 2014.
Rodinný dům se musel vměstnat na parcelu ve tvaru 
přesýpacích hodin. V nejužším místě má pouze čtyři met-
ry, rozevírá se kratším koncem do ulice, kde vedlejší dům 
omezuje parcelu šikmo. Delší konec se rozšiřuje do zahrady, 
tam jedině bylo možno část domu rozevřít do většího pro-
storu terasy a pokojů ve druhém podlaží nad ní. Zdánlivě 
nevyužitelný pozemek má ovšem hodnotu v lokalitě, kde 
se nachází - okrajová městská část Prahy se zachovanou po-
dobou staré vesnice, klid, přitom doprava do centra v do-
sahu a místní infrastruktura včetně školy doslova přes ulici. 

Do přírody chráněného území Prokopského údolí kousek. 
Takže vlastně splněný sen o kvalitním místě pro život pro 
rodinu se dvěma dětmi. Bezpochyby stálo zato zadat projet 
rodinného domu renomovanému ateliéru.
Uprostřed staré kamenné zástavby tak vyrostla ekologická 
dřevostavba, vzhledem k charakteru pozemku tak dovedně 

Místo pro  
kažDéhO,  
prostor pro 
všeChny

archiTekTonické projekTy jsou prakTicky vždy deTerminovány lokaliTou, prosTředím, 
prosTorem a samozřejmě i Tím, komu a jak budou sloužiT. kreaTiviTa se Tedy projevuje 
nejen v hledání nových Forem, ale Také v jejich maximálním skloubením s obsahem, 
účelem. u komerčních budov je To samozřejmé, neméně se však s problemaTikou napl-
nění zadání musejí zabývaT auToři budov určených k bydlení. umění využiTí prosToru 
a zasazení do Terénu se Tak sTává jedním z kriTérií ocenění zajímavých projekTů.
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zakomponovaná, že pohledově splynula s okolím. Vymezují 
ji betonové stěny, které pozemek jednak tvarují, jednak 
oddělují od bezprostřední sousední zástavby. Čelo domu 
k ulici tvoří garážová vrata a vstupní dveře, do obytné 
části se vchází přes garáž a život v domě začíná až za ní. 
Přízemí tvoří jeden velký prostor, v němž je kuchyň jen 
formálně oddělená vestavěným podélně běžícím pilířem. 
Za kuchyňskou částí se prostor  rozvírá do pohodlného 
obývacího pokoje s jídelním koutem, směrem do zahrady 
se za francouzskými okny rozkládá velká terasa, přirozeně 
zastřešená přesahujícím „kontejnerem“ druhého podlaží. 
V něm najdeme dvě dětské ložnice, na které směrem do za-
hrady navazuje společná dětská herna - studovna, výborně 
prosvětlená okny po celé šířce. Na druhé straně domu je 
pak v druhém podlaží umístěna rodičovská ložnice. Dětská 
i rodičovská část mají vlastní malé koupelničky s toaletou, 
velká koupelna ve druhém podlaží je pak společná. V dět-
ských ložnicích najdeme vestavěné skříně, u rodičovské 
ložnice je pak samostatná šatna.
Přestože podélné stěny domu se musí obejít bez oken, celý 
dům je dostatečně prosvětlen stěnou do zahrady a okny 

do ulice v druhém podlaží. Kromě toho do centrální části 
domu, kde je umístěno schodiště, přivádí množství denního 
světla prosklený tubus se velkým oknem ve střeše. Tento tu-
bus s dřevěným rámem zaskleným izolačním sklem efektně 
zdůrazňuje v interiéru charakter dřevostavby stejně jako 
dřevěné schodiště. V přízemí je podlaha tubusu upravena 
jako interiérový záhon, do kterého je zasazen štíhlý stro-
mek, kus přírody je tedy vnesen až do domu.
„Difúzně otevřená dřevostavba z pohledových masivních 
panelů je tedy vestavěná do úžiny betonových stěn, kte-
ré striktně kopírují pozemek a určují severojižní orientaci 
domu. Stěny kromě architektonického výrazu a přenášení 
pozemku do tvaru 3D, vytvářejí také opěrku terénních 
rozdílů, ochranu stavby před západními větry a zejména 
ochranu před „náročným provozem sousedního pozemku 
školy. Dům využívá materiálů lokálních, obnovitelných, 
s minimální produkcí CO2 v průběhu jeho životního cyklu. 
Nosné panely a dřevěná okna jsou české výroby, dřevo-
vláknitá izolace a fasáda z palubových prken je evropského 
původu atd.,“ vysvětlují autoři hodnotu celého projektu.
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Dům jako vesnička
Teď se přeneseme na druhý konec světa, do Austrálie. Také 
Melbourne má svá předměstí, která se přiblížila rozrůstají-
címu se velkoměstu, přesto si ale uchovala ráz lokalit, kde 
čas běží poklidně a svědčí rodinnému životu. Alphington 
je od rušného obchodního centra Melbourne vzdálený ne-
celých deset kilometrů, žádná sídliště byste tu ale nenašli. 
Od sedmdesátých let tu poněkud chaoticky začaly vyrůstat 
rodinné domy „uprchlíků“ z velkoměsta. Stavby z cihel 
i typické dřevem obložené vilky, velké zahrady. Jak šel čas, 
některé domky zůstávaly opuštěné a noví majitelé se pustili 
do jejich modernizace ve stylu nového století.
Tak vzniklo i zadání pro architekta Andrewa Maynarda. 
Z původního domku o dvou místnostech, který tak jako tak 
vyžadoval rekonstrukci, měl vytvořit dům pro rodiče se dvě-
ma osmiletými syny - dvojčaty. Zároveň mělo být pamato-
váno na to, že rodina ráda otvírá dveře návštěvám, v domě 
má tedy probíhat také uvolněný komunitní život, zároveň 
zde má každý mít své soukromí, prostor má působit volně 
a inspirativně.

Vzhledem k dostatku místa zvolil Maynard netradiční řeše-
ní - místo jednoho domu poskládat objekt z několika různě 
velkých a různě vysokých stavbiček. Přízemním domkům 
vévodí patrová „věž“, podle níž dostal nový dům i své 
jméno: Tower House. Co zvenčí vypadá jako malá vesnička 
nebo snad nápodoba staré pevnůstky s věží jako pozorova-
telnou, uvnitř je dokonale propojeno. Jednotlivé domečky 
mají spojovací chodbičky nebo jen dvojité prosklené dveře, 
interiér tvoří harmonicky uspořádaný celek.
Do objektu se vchází dětskou částí, v prvním domečku 
jsou dvě ložnice chlapců s příslušenstvím. Chodbičkou se 
prochází do věže, dětského ráje. Dole je v něm umístěna 
pracovna na učení, vertikálně je prostor prozatím předěle-
ný jen sítí. Po ní kluci mohou nejen šplhat, ale protože tvoří 
také „strop“ přízemí, mohou se v ní houpat, číst si, jen tak 
relaxovat, povídat s pozvanými kamarády. Počítá se s tím, 
že jak kluci porostou, tento jejich zcela otevřený prostor se 
bude proměňovat v souladu s jejich zájmy a koníčky.
Z dětského domku se prochází do centrální části, kde na-
jdeme kuchyň, jídelnu a hned dva obývací pokoje. Jeden 
je určený životu rodiny, druhý přijímání hostů. „Salon pro 
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hosty“ je něco, co se z našich bytů i domků dávno vytratilo, 
budiž tedy tento australský projekt pobídkou k zamyšle-
ní, zda dnes tak oblíbené velké obytné prostory nemají 
mít přece jen dvě části. Pokud totiž rodiče mají hosty, jsou 
děti jednoznačně odkazovány do dětských pokojů, kde 
ovšem posléze také spí. V tomto domě může část rodiny 
pobývat pospolu v jednom obýváku, zatímco ve druhém 
může mít maminka dámskou party nebo tatínek sousedské 
„chlapské“ posezení s koukáním na fotbal. Není to marné, 
samozřejmě pokud pro takové řešení máte dostatek místa. 
Dětská ložnice tak zůstává ložnicí a děti si zvykají na oddě-
lování denního a nočního prostoru v domě.
Třetí část Tower House zahrnuje domek s rodičovskou 
ložnicí s příslušenstvím a průchod do posledního domečku, 
kde se skví velká rodinná knihovna (v Austrálii zřejmě ještě 
rodiny na knihy nezapomínají) a pracovny pána a paní 
domu.
Zachovaných několik zdí původního domu na pozemku 
je z červených cihel a tmavého dřeva, efektních materiálů 
s patinou času, které dodávají celému komplexu příjem-

ný zabydlený ráz odkazující na to, že zde prožilo život již 
několik generací, objekt má svou historii, na niž je možno 
navazovat, do níž je možno zapustit kořeny. Nové části 
mají štítové stěny obložené dřevěnými šindely. Ty s cihla-
mi dokonale korespondují. Punc moderní doby sem vnáší 
plechové oplášťování bočních zdí a střech domečků v bílé 
barvě. Ta se uplatňuje i na dřevěném oplocení pozemku 
a svým jasem ho sice uzavírá, zároveň ale jako by zvala 
k návštěvě. Rodina nezahradničí, atrium vytvořené obesta-
věním pozemku „malou vesničkou“ je tak určené hlavně 
k posezení rodiny i sousedské komunity. Je tu jen pár trsů 
okrasné trávy rozesetých mezi částečně kamennou a částeč-
ně zatravňovací zámkovou dlažbu a pár velkých okrasných 
květináčů. Zato tu najdeme hned několik laviček, možnost 
usednout na zvýšený obrubník a samozřejmě je tu i prostor 
pro venkovní krb na gril party.
Tento australský projekt rodinného bydlení jsme pro vás 
vybrali, protože ač zdánlivě patří do jiné kultury a jiného 
podnebného pásma, jeho filozofie je našemu uvažování 
o moderním bydlení, umožňujícím přívětivý chod života ro-
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diny zapojené do života sousedské komunity, velice blízká.

Když hudebník potřebuje klid
Nemusí to být samozřejmě jen hudebník, klid na tvůrčí 
práci si jistě rád dopřeje i spisovatel nebo výtvarník. U hu-
debníků má ovšem vše ještě jeden rozměr. Hodiny a hodi-
ny cvičení, opakování pasáží nově zvládaných skladeb, to 
znamená u všech nástrojů hluk, který ne každý soused snáší 
s přehledem. Ne každý má k dispozici odhlučněnou zkušeb-
nu. A pak také přicházejí chvíle, kdy třeba malé komorní 
těleso potřebuje nazkoušet nový repertoár před koncertem 
nebo se připravit na nahrávání.
V americkém Vermontu v městečku Marlboro se od roku 
1951 každoročně scházejí profesionální i amatérští hudeb-
níci. Sedm týdnů hostí zdejší škola mladé i starší muzikanty, 
kteří se věnují vážné hudbě. O víkendech pořádají koncerty 
pro veřejnost, v týdnu zkoušejí, studují, vyměňují si zkuše-
nosti. V posledních letech „hudebníci z Marlbora“ sdružení 
do různých uskupení koncertují po zbytek roku po celých 
Spojených státech. Marlboro se tak stává jakousi jejich „zá-

kladnou“, kam se mnozí vracejí i s rodinami.
Hudební léto v Marlboro je prestižní událostí, a tak celý 
areál postupně dostává novou luxusnější podobu. Pro 
muzikanty vyrůstají v areálu kampusu komfortní domky, 
kde je radost trávit léto. Na úpatí Green Mountains, v tichu 
a klidu malého městečka rozptýleného do okolních lesů, 
vyprojektoval ateliér HGA Architects and Engineers dřevě-
né domky, inspirované původními vermontskými farmami. 
Některé domky jsou určené rodinám, jiní mají pokoje pro 
single hudebníky, společnou kuchyň a obývací pokoj. Ve 
všech pak najdeme hudební místnost s kvalitně řešenou 
akustikou, kde je možno zkoušet sólo i v malých uskupe-
ních. Interiéry domků zajišťují velmi pohodlný letní život 
a také díky nádhernému přírodnímu okolí poskytují skvělé 
tvůrčí zázemí.
Češi se pyšní přídomkem národ muzikantů, nejrůznějších 
festivalů vážné hudby se u nás pořádá řada. Marlboro 
Music Houses by tak mohly být inspirací i u nás, protože po-
dobné areály svádějí dohromady nejen domácí, ale i zahra-
niční interprety k výměně zkušeností a tvůrčí práci.



Farmářský dům z kontejnerů
Royal Institute of British Architects udělil za rok 2015 hned 
několik cen mladému architektovi ze Severního Irska Patri-
cku Bradleyovi. Realizace jeho projektu farmářského domu 
z přepravních kontejnerů byla oceněna jako zcela unikát-
ní a originální podnět k rozvoji moderní irské venkovské 
architektury.
Bradley umístil svůj dům na břeh Galliagh River, jejíž střed-
ní a dolní tok meandruje nekonečnou zelení krajiny luk 
a pastvin s dekorací občasných skalnatých hůrek a lemem 
obnovovaných smíšených lesů. Umístit do tohoto roman-
tického rustikálního prostředí tak typicky recyklační indu-
striální materiál, jakým je plechový přepravní kontejner, 
vyžadovalo odvážnou tvůrčí fantazii. Výsledek je ovšem 
nad očekávání příznivý. Kov upravený barevně do antraci-
tové šedi s rezavě oranžovým kontrastem plně korespondu-
je s barvami dekorujícími krajinu na černých a pískovcových 
balvanech. Umístění na zlomu jedné takové hůrky pak dům 
plně začlenilo do okolí, kde dokonale funguje jako přizna-
né dílo lidských rukou, obhospodařujících zdejší dobytčí 
farmu.
Farmáři nepatří k zámožným stavebníkům prahnoucím 
po unikátním luxusu. Tak jako všude ve světě i v Severním 
Irsku preferují jednoduchost stavby, pohodlnou údržbu 
a standardní moderní vybavení domu. „Výprodejový“ zá-
kladní materiál - čtyři pětačtyřicetistopé nákladní kontejne-
ry - splňují požadavky na přijatelnou cenu, rychlost stavby 

a pohodlné vnitřní uspořádání. Dva kontejnery tvoří základ 
domu, dva uložené napříč přes spodní pak horní patro, 
otevřené terasou a velkým oknem k výhledům do krajiny. 
Terasa je chráněna lamelami proti přílišnému prostupu 
slunečních paprsků na jižní straně domu.
Hlavní vstup do domu je z cesty ústící do severní strany 
horního kontejneru. V tomto podlaží pak najdeme kuchyň, 
jídelnu, obývací pokoj - to vše jako otevřený prostor. Dále 
je zde uzavřená samostatná ložnice a příslušenství. Do 
spodního podlaží scházíme po kovovém schodišti, po jehož 
straně je velké okno s průhledem na kameny skály, k níž se 
dům choulí. Ve spodním patře jsou pak dvě ložnice, kaž-
dá na jedné straně, tedy poskytující plné soukromí včetně 
samostatného příslušenství.
Vnitřní stěny kontejnerů jsou vyzděné příčkovými cihlami. 
Bylo třeba vyřešit především tepelnou izolaci a faktor mož-
ného vlhnutí plechu za touto vyzdívkou. Je zde provětrá-
vací mezera, ale především byl použit speciální nátěr, který 
znemožňuje vytváření vlhkosti na plechu a jeho korodová-
ní. Vnější nátěr je samozřejmě také vodoodpudivý a pří-
stupný ve všech plochách i hranách tak, aby bylo možno 
po několika letech nátěr obnovit. V zemi, kde sice hodně 
prší, ale sníh padá minimálně, si nemusejí dělat starosti 
s plochými střechami, takže střechy spodních kontejnerů 
jsou využívány zároveň jako rozlehlé terasy, přístupné jak 
z domu, tak po vnějším schodišti z pozemku.
Takzvané kontejnerové stavby jsou v současné době oblíbe-
ným tvarem rodinných domů i rekreačních staveb. Typickou 
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ukázkou je „dům u jezera“ z norského Norderhovu, po-
dobných dřevostaveb nebo kontejnerových domů z betonu 
najdeme ale spoustu po celé světě, jde o jakýsi moderní 
trend. Patrick Bradley dovedl tento typ do úplného na-
plnění názvu využitím reálných vyřazených přepravních 
kontejnerů. Dokázal, že i taková industriální stavba může 
splynout s venkovskou krajinou a nenarušit její přirozený 
ráz a půvab.

Soukromí i společnost v seniorském 
věku
Když člověk překročí hranici seniorského věku, přestane 
chodit do zaměstnání a děti mají své starosti s vlastními 
rodinami, nároky na prostor bytu klesají. Vždyť kdo by se 
s velkým bytem uklízel, když ho stejně celý nevyužije. Navíc 
velké byty jsou drahé a proč za ně utrácet měsíčně mnoho 
peněz.
Zejména pokud člověk zůstane „na stará kolena“ sám, 
přijde vhod bydlení, kde najde své vrstevníky, s nimiž má 
společný generační pohled, zkrátka má si s nimi co povídat. 
Komplexy seniorského bydlení tedy zdaleka nejsou jen ja-
kési odkladiště lidí za hranicí produktivního věku. Naopak 
to mají být přívětivé mikročtvrti se speciální infrastruktu-
rou, které umožňují seniorům udržet si své soukromí, své 
věci, na něž jsou zvyklí, ale zároveň jim poskytují i možnost 
komunitního života. To vše výborně splňuje například kom-
plex seniorských domků v portugalském Lisabonu, respekti-

ve v příměstské čtvrti Alcabideche. 52 samostatných malých 
domečků je poskládáno na 10.000 metrech čtverečních, 
vždy do čtverce po čtyřech. V rámci pohodlného přístupu 
jsou všechny byty o velikosti 2+kk přízemní, každý má sa-
mostatný vchod. Celý areál tvoří uzavřený komplex s dobře 
označenými vnitřními „ulicemi“ pro snadnou orientaci. 
Svěží bílá v kombinaci se sklem se vyjímá na pozadí vnitřní 
parkové úpravy areálu. Senioři zde mohou k zařízení bytů 
použít svůj vlastní nábytek nebo si byt pronajmout zařízený 
a přinést si jen své osobní věci, doplňky a drobnosti.
Zajímavým architektonickým prvkem jsou dvouplášťové 
střechy. Ty jednak chrání byty před horkem, jednak je 
v nich umístěno barevné osvětlení. Se soumrakem se barev-
ná světla rozsvítí a senioři se tak mohou dobře orientovat 
podle barev. Zároveň je v bytech poplašné zařízení pro 
případ, že senior potřebuje pomoc personálu, který je stále 
k dispozici v centrální budově areálu. Po stisknutí tlačítka 
se nejen ozve alarm na pultu ochrany, ale také se rozbliká 
světlo ve střeše příslušného domečku.
Areál je vybaven jídelnou, restaurací, ordinací praktické-
ho lékaře ve čtyřiadvacetihodinové službě, park je osázen 
stromy a najdeme v něm lavičky, kde je možno posedět 
a popovídat se sousedy. Tato kombinace udržení soukromí 
a zároveň zajištění přívětivého a bezpečného života senio-
rů se osvědčuje i u nás. Portugalský projekt je důkazem, že 
zdaleka nemusí jít o komplex malých paneláčků, ale o ná-
paditou architekturu vybavenou moderními technologiemi.
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Text: n
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aťašeje, jana a
belson Tržilová, foto: schuttestock.com

vyRážíMe 
na hORy…



ne všichni jsme příznivci zimy, ale věTšina z nás minimálně ocení zimní romanTiku na 
horách. Tak co Tedy říkáTe Tomu zamávaT dennímu shonu a sTereoTypu a začíT se Tě-
šiT na další dovolenou plnou akTivní zábavy? vybrali jsme pro vás Ty nejlepší lyžařské 
desTinace, kTeré nejsou daleko, ale přiTom nabízí dosTaTek zahraničního luxusu a po-
hodlí. že nemáTe lyžařskou výbavu nebo vůbec nelyžujeTe? ani To vás nemůže zasTaviT 
a i s Tím vám poradíme…
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Kde začít snít lyžařský sen? Každý lyžař vám jednoznačně 
odpoví: vyrazte do Alp! Jenže do kterých? Francouzských, 
italských nebo rakouských? A co třeba Švýcarsko? Možná 
vám to na první pohled přijde stejné, ve skutečnosti ale na 
detailech záleží… 

Na sjezdovce za pár hodin. Výlet do 
Rakouska
Pokud si vyberete pro svůj zimní cíl Rakousko, stačí jen pár 
hodin a můžete si užívat na svazích našich blízkých souse-
dů. Rakouské Alpy jsou jednoznačně nejdostupnější a nej-
bližší zimní destinací a Rakušané si na české klienty za pár 
posledních let dobře zvykli. Pokud se na cestách rádi cítíte 
jako doma, Rakousko je bezpochyby skvělou volbou. V češ-
tině tu dneska najdete nejen směrovky a nápisy v hotelech, 
ale také jídelní lístky. V mnoha případech vás i příjemně 
překvapí, když v restauraci najdete za barem český perso-
nál. 
Patříte-li mezi lyžaře, kteří si na sedmou ranní nastaví 
budík a okamžitě vyrážejí na sjezdovku, dokud je na ní ten 
pravý manšestr, rozhodně vyzkoušejte středisko Zillertal. 
Oblast tvoří tři skiareály a patří k ní i nejpopulárnější ra-
kouský ledovec Hintertux, kde můžete lyžovat po celý rok. 

Mezi skiareály jezdí kyvadlový skibus, celková délka všech 
sjezdovek přesahuje 140 km. Výzvou pro odvážné je nej-
prudší sjezdovka v Rakousku s příhodným názvem Harakiri. 
Má sklon krásných 85 procent, takže opatrně.
Ti nejlepší lyžaři mohou svůj um nechat natočit na video. 
Zillertal Arena nabízí tuhle službu na třech místech, v Zell, 
Gerlosu a Königsleitenu. Natočíte se na video a pak se mů-
žete podívat na internetu, jak jste lyžovali. 
Co se týče ubytování, v Zillertalu si vybere každý. Pobyt si 
skvěle užijete v menších rodinných penzionech a hotelech, 
nebo ve větším a luxusnějším zázemí. 
Rádi byste doplnili energii a síly a nikam pro tentokrát ne-
spěchali? Ideálním místem pro sportovně-relaxační dovole-
nou je Turrach. Zima na Turrach - Höhe je nejlepší od konce 
listopadu do května a je pestrá, působivá a trochu proměn-
livá. Půvabné středisko, které leží v nadmořské výšce 1763 
metrů, se nachází uprostřed pohoří Nockberge. Vyžití tu 
najdou sjezdaři, běžkaři, sáňkaři nebo prostě jen ti, kteří si 
rádi vychutnají zimu pěkně na výletech. 
Chaos velkých středisek zde nahrazuje příjemná venkov-
ská atmosféra, klid a útulno. Veškeré dění se odehrává 
kolem jezera Turrach, které mimo jiní patří knížeti Karlu 
Schwarzenbergovi. Ale nebojte se, i sjezdovek tu najdete 
dostatek, areál jich nabízí téměř čtyřicet kilometrů. Líbit se 
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tu bude i běžkařům a bruslařům, kteří si kromě skvělého 
terénu užijí i překrásné okolí jezera. 

NEJ střediska v Rakousku:
• Zillertal  - největší lyžařská oblast 
• Nassfeld - nejslunečnější oblast
• Kühtai - nejlepší bydlení na sjezdovce
• Kitzsteinhorn - nejlepší snowpark
• Albachtal - nejútulnější městečko
• Ski Arlberg - nejlepší pro freeride
• Seefeld - nejlepší pro běžkaře

Nejlepší bar najdete ve středisku Ischgl, které je považová-
no za vůbec nejlepší místo pro oblíbené Apres ski. Jmenuje 
se Idalp a leží v nadmořské výšce 2320 metrů. 

Sluncem zalitá Itálie
Hlavním důvodem, proč si vybrat pro zimní dovolenou 
právě Itálii, je počasí. Statistiky dokazují, že je tu až 300 
slunečných dní v roce, což znamená, že budete mít velkou 
pravděpodobnost, že si užijete na svahu slunečné počasí 
a teplo. Druhým důvodem je nikdy nekončící zábava. Ita-
lové jsou mistři v nočních párty, které trvají až do brzkých 
ranních hodin. A pokud máte rádi kvalitní kávu a lahodné 

Bombardino, rozhodně už déle nepřemýšlejte. Itálie pro 
vás bude to pravé.
Nejznámějším střediskem je Dolomity Superski. Jeden ski-
pas vám bezpečně pokryje síť sjezdovek ve dvanácti lyžař-
ských střediscích. Mezi ta nejoblíbenější patří Val di Fiemme 
a pak zejména čtyři skiareály napojené na Sella Rondu: 
Val di Fassa, Arabba, Alta Badia a Val Gardena. Kdo miluje 
dlouhé a dobré sjezdy, tady si zcela jistě vybere. 
Stavitelé italských sjezdovek nezapřou zálibu v rychlé 
jízdě, neboť na svazích často narazíte doslova  na „dálni-
ce“. Typická sjezdovka je totiž dlouhá, široká a přehledná 
a hlavně dokonale upravená. Skvělé také je, že v italských 
Alpách dohlížejí na bezpečnost lyžařů. Většina zátaras je 
obalena tak, aby si v případě nárazu lyžaři neublížili. Pokud 
do někoho na sjezdovce vrazíte, počítejte s tím, že u vás 
budou do pár minut policisté. Na druhou stranu si tu díky 
tomu všichni dávají větší pozor na to, kam jedou. 
Ubytovat se v Itálii můžete v menších hotelech v soukromí, 
nebo v rozlehlých hotelových domech, které se tyčí vysoko 
do nebe. Záleží na tom, co je vám milejší. Větší hotely nabí-
zejí samozřejmě i vyšší komfort, wellness a bazény.

NEJ střediska v Itálii:
• Val Senales: nejlepší ledovec



Sport
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• Arraba: nejprudší sjezdovky
• Sestriére: nejrozlehlejší středisko
• Valdidentro: nejvíce zapomenuté a prázdné

Nejlepší bar zimní Itálie najdete v Alta Badia. Jedná se 
o podnik Moriitzino, kam se na drink sjíždějí i známé osob-
nosti.

Francouzské Alpy jsou levné
Lyžování ve Francii je paráda. Kdo ve Francii dosud lyžo-
vat nebyl, může právem litovat. Lyžařská střediska jsou tu 
položena vysoko, lyžuje se tak převážně nad hranicí lesa 
na širokých pláních s kvalitním sněhem, který drží až do 
konce dubna. Další klíčovou výhodou je velikost lyžařských 
středisek ve Francii - jedná se zpravidla o několik menších 
areálů spojených lanovkami, výsledkem jsou pak mamutí 
lyžařské resorty o několika stovkách kilometrů sjezdovek, 
které lze projet bez zouvání lyží.
Francouzské Alpy jsou poměrně levné, rozhodně nabízejí 
cenově velmi zajímavé skipasy. Jediným výrazným negati-
vem francouzských Alp zůstává vzdálenost, která je v přípa-
dě cesty z Prahy přibližně 1000 km a z Brna 1200 km. Kdo ji 
však zvládne překonat, může se těšit na fantastický lyžařský 
zážitek za vskutku přátelskou cenu.
Lyžování i snowboarding jsou ve Francii velkým zážitkem. 
Místní lyžařské areály jsou obrovské, většina středisek má 
přes sto kilometrů upravených svahů. Panují tu výborné 
sněhové podmínky - díky vysoké nadmořské výšce je sníh 

ve Francii kvalitní a vydrží na sjezdovkách v dostatečném 
množství až do konce dubna. 
A co byste určitě měli ve Francii navštívit?
Jestli milujete dlouhé sjezdy, budete si užívat a oblouč-
kovat z nejvyšší hory v oblasti Méribelu, Mont du Vallon. 
Sjezdovka o délce více než pět kilometrů nabízí luxusní 
sjezd zejména po ránu. Nevynechejte ani Saulire, která má 
přes deset kilometrů a bude vám trvat nejméně půl hodiny, 
než se dostanete až dolů. 
Les Trois Vallées neboli Tři údolí jsou nejrozsáhlejší a nejvy-
hledávanější lyžařskou oblastí na světě s celkovou délkou 
610 km sjezdovek. Najdete tu všechny tři stupně obtížnosti 
a můžete si zkusit i dobrodružné lyžování mimo vyznače-
né tratě. Celý areál Les Trois Vallées zahrnuje 8 lyžařských 
středisek:
• Courchevel
• Méribel
• La Tania
• Brides-les-Bains
• Saint-Martin-de-Belleville
• Les Menuires
• Val Thorens
• Orelle
Asi nejznámější areály v oblasti Les Trois Vallées (Tři údo-
lí) jsou Val Thorens nebo Le Menuires, které nabízejí lyžo-
vání v nadmořské výšce nad 3000 metrů
Portes du Soleil je jedním z největších lyžařských areálů 
nejenom ve Francii, ale na celém světě vůbec. Celý areál 
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 A kombinace růžové s oranžovou? Koho by to napadlo... nejen 
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Portes du Soleil zahrnuje 12 propojených areálů ve Francii 
a ve Švýcarsku. Celková délka zdejších sjezdovek pak je ne-
uvěřitelných 650 kilometrů upravených sjezdovek a k tomu 
další stovky kilometrů pro jízdu na běžkách nebo ve vol-
ném terénu. V Portes du Soleil tak najdete jedny z nejlep-
ších podmínek pro zimní dovolenou na lyžích ve Francii.
Celá lyžařská oblast Portes du Soleil, to je celkem 12 zim-
ních středisek, část je francouzských, část se nachází ve 
Švýcarsku:
• Abondance (Francie)
• Avoriaz (Francie)
• Châtel (Francie)
• La Chapelle d’Abondance (Francie)
• Les Gets (Francie)
• Montriond (Francie)
• Morzine-Avoriaz (Francie)
• St Jean d’Aulps (Francie)
• Champéry (Švýcarsko)
• Morgins (Švýcarsko)
• Torgon (Švýcarsko)
• Val-d’Illiez – Les Crosets – Champoussin (Švýcarsko)
Portes du Soleil se nachází na švýcarsko-francouzské hranici 
jednu hodinu od Ženevy.

Alpe d’Huez se nachází ve Francii v oblasti Les Grandes 
Rousses (pohoří Dauphinské Alpy). Jedná se o rozsáhlou ly-
žařskou oblast, která nabízí přes 240 kilometrů vynikajícího 
lyžování a je tak vyhledávaným místem pro trávení zimní 
dovolené na lyžích ve Francii.
Les Deux Alpes, je středisko, které se nachází v masívu 
La Meije na úpatí největšího lyžařského ledovce v Evropě 
Mont de Lans. Nabízí vynikajících 240 km sjezdovek, které 
jsou široké a velmi dobře upravované a 170 dní dlouhou 
lyžařskou sezónu. Ve středisku se také nachází obří snow-
park, freeride La Grave a to vše s ubytováním těsně u la-
novek. Tento lyžařský areál vznikl spojením oblastí Mont-
-de-Lans a Venosc a následným vybudováním Les 2 Alpes 
v nadmořské výšce 1650 m. lyžování je zde možné v nad-
mořské výšce až 3568 m, kam důmyslný systém lanovek 
vyveze lyžaře během několika desítek minut. 
Vyzkoušet můžete i střediska Tignes a Val d´Isère, která 
tvoří lyžařskou oblast Espace Killy. Ta je mezi lyžaři a snow-
boardisty opravdovým pojmem. Údajně se jedná o jedno 
z nejkrásnějších středisek na světě, které žije jen horami. 
Nabízí 300 km sjezdovek, 1900 m převýšení, 2 ledovce, 
2 snowparky a velké množství moderních lanovek. Díky 
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vysoké nadmořské výšce jsou zde po celou sezonu výborné 
sněhové podmínky. Po lyžování středisko nabízí mnoho 
možností zábavy a relaxace. Těžko popisovat tento lyžařský 
ráj. V Tignes najdete jednoduše vše, po čem lyžař či snow-
boardista touží.

NEJ střediska ve Francii:
• Alpe d‘Huez patří mezi deset největších v Evropě.
• Portes du Soleil je jedním z největších lyžařských areálů 

nejenom ve Francii, ale na celém světě vůbec.
• Les Trois Vallées neboli Tři údolí jsou nejrozsáhlejší 

a nejvyhledávanější lyžařskou oblastí na celém světě 
s celkovou délkou 610 km sjezdovek.

• Les Deux Alpes je středisko s největším sjízdným ledov-
cem v Evropě.

• Tignes / Val d‘Isere - Údajně jedno z nejkrásnějších stře-
disek na světě, které žije jen horami.

Luxus ve Švýcarsku
Lyžování ve Švýcarsku je luxusní záležitostí. V tom dobrém 
i horším slova smyslu. Švýcarsko je kolébkou sjezdového 

lyžování, švýcarské svahy nabízejí luxusní lyžařské podmín-
ky. Ale lyžování (i ubytování) ve švýcarských střediscích vás 
vyjde samozřejmě dráž než lyžování a pobyt třeba v Dolo-
mitech. 
A kam ve Švýcarsku můžete vyrazit?
Jedním z nejnavštěvovanějších středisek ve Švýcarsku je 
Zermatt. Krásné středisko pod Matterhornem s lyžováním 
ve vysoké nadmořské výšce - lyžuje se většinou od 2.500 
m výš. K lyžařským areálům se dostanete buď alpským 
metrem (Sunnegga-Rothorn), vláčkem-zubačkou (Gorner-
grat-Stockhorn) nebo se spokojíte s „klasikou“ a pojedete 
osmikabinou na Matterhorn Glacier Paradise. Se skipa-
sem International můžete lyžovat i v sousedních italských 
střediscích - celkem skoro 400 km sjezdovek. Pro lyžaře 
představuje středisko možnost lyžování a snowboarding 
po celý rok. 365 dnů sněhu - to existuje jenom v Zermattu. 
Jako nejvýše položený, největší celoroční areál a efektivně 
vybudovaný zimní sportovní areál Alp, nabízí Zermatt abso-
lutní jistotu sněhu. V zimě láká návštěvníky 360 km sjez-
dovek všech úrovní jak na švýcarské, tak na italské stráně 
Matterhornu. Ale i milovníci zimní turistiky a turistiky na 
sněžnicích si můžou užívat zasněženou krajinu. Zermatt je 
však i v pravém smyslu slova gurmánská vesnička Alp.
Další luxusním střediskem známým pořádáním světového 
ekonomického fóra a častým pobytem celebrit z celého 
světa je Davos. Na lyžaře tu čeká přes 250 km sjezdovek. 
Oblasti Jakobshorn, Madrisa, Parsen, Pischa, Rinerhorn 
nabízejí vše, po čem lyžař touží. Celkem 512 km tratí, což 
znamená první místo ve Švýcarsku, 89 vleků a lanovek.
St. Moritz byly vyhlášené lázně už v dobách před vyná-
lezem lyží a dodnes jsou špičkou švýcarského, evropské-
ho i světového zimního sportu. St. Moritz nabízí bohaté 
spektrum aktivit od luxusních nákupů, přes olympijskou bo-
bovou dráhu, zimní golf v Silvaplaně, tandemové seskoky 
padákem, 150 km zimních vycházkových tras, až třeba po 
jízdu romantickým vláčkem Bernina Express.322 slunečných 
dnů v roce, křišťálově čistý vzduch a léčivé prameny i bah-
na. Pro lyžaře znamená 350 km sjezdovek v devíti areálech, 
v okolí pak přes 150 km běžeckých tras (většinou po zamrz-
lých jezerech). 

NEJ střediska ve Švýcarsku:
• Zermatt - Matterhorn je jedním z nejnavštěvovanějších 

středisek ve Švýcarsku.
• Davos je jedním z nejluxusnějších středisek, je známé 

pořádáním světového ekonomického fóra a častým 
pobytem celebrit z celého světa. 

• Sv. Mořic - St. Moritz - jedním z nejlepších středisek ve 
Švýcarsku

V čem vyrazit na hory?
V této chvíli už tedy víte kam a zřejmě přemýšlíte, co všech-
no zabalit do kufru. Mějte na paměti, že čím více se budete 
hýbat, tím víc nalehko se můžete obléci. V podstatě platí, 
že na lyžích by vám mělo být lehce chladno, ale ne zima. 
Při vyšší fyzické námaze, která je typická například pro běh 
na lyžích, se totiž snadno zahřejete a zpotíte. Proto je zde 
velmi důležitý odvod vlhkosti, který vám zajistí několik 
tenkých vrstev oblečení, na které si oblékněte vestu nebo 
větrovku. Určitě zapomeňte na klasické spodní prádlo 
a bavlněná trička, která dokáží vsáknout velké množství 
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vlhkosti a navíc pomalu schnou. V takovém případě vám 
hrozí prochladnutí.
Jistě pro vás nebude novinkou, že jiné oblečení zvolíte 
na sjezdové lyžování či snowboard, při kterých je fyzická 
námaha spíše nižší a také se při nich moc nezahřejete. Vy-
bírejte proto prádlo, které vás bude v první řadě dobře izo-
lovat a udržovat vás v teple. Spodní prádlo proto vybírejte 
s dlouhými rukávy a nohavicemi, jako druhou vrstvu zvolte 
flísovou mikinu (s vyšší hustotou vláken), vhodné jsou 
i speciální svetry s neprofoukavou vrstvou Windstopper. Sa-
mozřejmostí je kvalitní bunda s podšívkou z peří, rouna ze 
syntetických vláken nebo flísu. Při nepříznivém počasí oce-
níte i větru a voděodolnou membránu (Gore-Tex, No-Wind 
apod). A opět nezapomeňte na čepici, rukavice, ponožky 
nebo podkolenky. A pak už vám nic nemůže bránit v tom si 
to lyžování jaksepatří užít. 
Až budete vybavení na lyže vybírat, pamatujte zejména 
na kvalitu materiálu. Spodní vrstva oblečení by měla těsně 
přiléhat k tělu a odvádět od něj nežádoucí vlhkost. Dru-
hou vrstvu může tvořit rolák, mikina, zkrátka něco, co vás 
v případě potřeby hezky zahřeje a teplo udrží. Poslední 
vrstvu tvoří bunda, která má prioritně ochránit před deš-
těm a větrem. Takže by měla být nepromokavá. Nebojte se 
všechny své nároky ve specializovaných prodejnách prezen-
tovat. Nechejte si poradit a pomoct, ušetříte si spoustu času 
i nervů. 

Samozřejmě kromě oblečení budete v první řadě budete 
potřebovat lyžařské vybavení, jejímž základem jsou, jak 
jinak, lyže. Pokud jste profíci, už zřejmě víte, co potřebuje-
te, horší to mají začátečníci, kteří by si měli nechat poradit, 
a to nejlépe od odborníků. Navštivte několik prodejen, 
vyptejte se prodavačů a až po pečlivém zvážení nakupujte. 
Prodavač by měl vzít na zřetel vaše pohlaví, výšku, váhu, 
vaši pokročilost, ale třeba i styl jízdy, který na lyžích prefe-
rujete. 

Vybíráme sjezdové lyže
Vybrat dnes sjezdové lyže nemusí být vůbec snadné. Na-
bídka trhu je opravdu bohatá a nejeden lyžař včetně těch 
zkušených se v ní může ztratit. V kolekcích lyží světových 
výrobců se mnohdy nachází i desítky modelů a babo, raď, 
který model pro nás bude nejvhodnější. Skutečnost je 
ovšem většinou taková, že po bližším zkoumání zjistíme, že 
rozdíl mezi jednotlivými modely spočívá v několikamilimet-
rové odchylce rozměru či v jiné designové variantě. 
Vždy bychom měli vzít v potaz:  
• Fyzické předpoklady lyžaře - jeho hmotnost a výšku
• Lyžařské schopnosti a dovednosti
• Předpokládané použití lyže

Obecně platí, že zatímco začátečníci, ženy a děti většinou 
volí lyže měkčí konstrukce, zkušenější lyžaři sahají po lyžích 
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tvrdší konstrukce. Co se výšky týče, lyže by v každém přípa-
dě měly být kratší, než je výška lyžaře, a to o 10 až 20 cm 
opět v závislosti na stylu a zkušenostech lyžaře. Výjimkou 
jsou jen tvrdé sportovní lyže určené na rychlou jízdu, nebo 
široké lyže určené pro jízdu ve volném terénu. Ten, kdo 
dělá malé oblouky, by měl volit lyže hodně vykrojené s ma-
lým radiem, což je číslo, které udává poloměr oblouku, kte-
rý opisuje strana lyže. Pro rychlou jízdu a velké oblouky se 
zase hodí vykrojení menší s menším radiem. Před samotnou 
koupí je samozřejmě na místě lyže si vyzkoušet, a to pokud 
možno co nejvíce párů. Kupte si samozřejmě ty, které vám 
budou nejvíce vyhovovat. Asi nemusíme upozorňovat na 
to, že na prvním místě by měla být bezpečnost. Většina 
obchodů dnes prodává lyže se seřízeným vázáním, přesto si 
dejte pozor, aby nastavené číslo (DIN) odpovídalo vaší váze 
a lyžařské zdatnosti.  Začátečníkům se obecně doporučuje 
číslo nižší, tedy menší vypínací síla vázání. 
Parametry lyže: 
• Race SL, Race GC - závodní lyže určené pro slalom či 

obří slalom
• Sport performance lyže - vysoce sportovní lyže pro krát-

ký či dlouhý oblouk 
• Allround lyže - univerzální lyže pro jízdu převážně na 

upravených sjezdovkách 
• Allmountain lyže - širší lyže určená pro sportovní jízdu 

na upravené sjezdovce i ve volném terénu
• Freeride lyže - široké lyže pro jízdu v hlubokém sněhu
• Freestyle lyže - lyže určené pro trikovou jízdu
• Touring lyže - lyže vhodné pro lyžařské túry
• Shorties (shortcarver) - krátké lyže určené pro extrémní 

carving 
• Junior race - závodní lyže pro juniory
• Junior - univerzální lyže pro juniory
• Kids - lyže pro nejmenší lyžaře 

Vybíráme běžky
Lyže na běžecké lyžování se rozdělují do tří skupin, a to 
sportovní, turistické a tzv. backcountry. Sportovní jsou, jak 
název napovídá, určeny pro upravované tratě, vyžadují 
pečlivou údržbu. Jsou úzké a ve sněhu mimo upravenou 
stopu se boří.  Navíc často bývají křehké a nesnesou tvrdší 
zacházení v lese. Nejoblíbenější a nejdostupnější u široké 
veřejnosti je druhý tip, lyže turistické. Díky moderní tech-
nologii výroby mívají dobré vlastnosti ve skluzu a vedení 
směru. A díky svým širším rozměrům se hodí i na neupra-
vované tratě. Poslední tip běžeckých lyží, tzv. backcountry, 
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jsou lyže určené do volného terénu. Tyto lyže jsou obvykle 
vybaveny ocelovými hranami a mají i mírně zvednutou 
patku lyže. 
Pro výběr správných běžeckých lyží není ani tak určující výš-
ka lyžaře, ale jeho hmotnost.  Jestliže na celou lyži stoup-
nete celou svou vahou, měla by lyže na podložku působit 
stejným tlakem v celé své délce.  

Vybíráme lyžařské boty
Lyže už máme a jdeme vybírat boty. I ty stejně jako boty 
na denní nošení musí být v první řadě pohodlné. Pokud vás 
budou celý den tlačit, bude to pro vás utrpení. Současný trh 
nabízí lyžařské boty od zhruba 15 firem, které se předbíhají 
v nabídce a nabízejí zákazníkům takové vychytávky jako 
tvarovatelné vnitřní botky, nastavení bočního a předozad-
ního náklonu komínu, vyhřívání či přepínání na chůzi. Na-
bídka je tedy vskutku bohatá a skutečně je z čeho vybírat. 
Jak tedy vybrat ty pro nás nejlepší? V první řadě byste měli 
vzít v potaz tvrdost skeletu a s ním související pohyb. Opět 
byste si měli uvědomit, do které lyžařské kategorie patří-
te.  Tzv. SOFT modely jsou určené pro tzv. rekreační lyžaře, 
kteří vyžadují pohodlí po celý den.  Jejich skelet je měkčí 
a při náklonu nevyžadují velké vynaložení tlaku. O něco 

tvrdší je tzv. univerzální bota, která je vhodná pro lyžaře, 
kterým nedělá problém na svahu trochu zabrat. K nejtvrd-
ším modelům patří tzv. RACE modely, jejichž výhodou je, že 
čím tvrdší skelet, tím lepší přenos tlaku na lyže. Nevýhodou 
je pak velmi tenká výstelka a s tím související malé pohodlí. 
V současné době však téměř všechny modely jsou vybavené 
vnitřní botičkou, která toto nepohodlí minimalizuje. Spe-
ciální lyžařské boty by měly vybírat ženy, které mají jinou 
stavbu nohy, podle které jsou lyžáky pro dámy navrhované.

Vybíráme vázání a podložky
Málokteré lyže dnes pořídíte bez vázání. Většina výrobců 
lyží dokonce má svou značku vázání, které prodává v setu. 
Orientovat byste se měli v jednotce DIN, což je vypínací 
síla vázání (din – 0,11násobek váhy). V lepší orientaci vám 
pomůže následující tabulka: 
• DIN do 4 - děti
• Do 7 - děti a mládež, případně lehké lyžařky
• Do 9 - rekreační lyžaři, ženy, mládež 
• Do 10 - univerzální
• Do 12 - sportovní, pro většinu dobrých lyžarů, závodění 

žactva
• Do 15 - tzv. závodně pro juniory, starší žáky
• Nad 15 - závodní mimo distribuci, pro volnou jízdu

Vybíráme hole
Nevíte, jaké potřebujete? Podle následujícího vzorce jejich 
správnou délku vždy odhadnete: Výška postavy x 0.7 = 
správná délka holí. Vyrábějí se snad ve všech barvách, vždy 
po 5 cm (115, 120 cm …). Možná jste se setkali s hůlkami 
kopírující tvar těla jedna se o hole určené  závodníkům. Pro 
běžného lyžaře jsou tyto úpravy zbytečné. Za zmínku stojí 
hole z bezpečnostním systémem, který při pádu oddělí 
poutko navléknuté na ruce, od hůlky. Další zajímavostí jsou 
teleskopické hole, používané hlavně skialpinisty.

Vybíráme snowboard
Lyžování samozřejmě není jedinou aktivitou, kterou na 
horách můžeme provozovat. Velké popularitě se v dnešní 
době těší například jízda na snowboardu. Nejvíce doporu-
čované je prkno celodřevěné. Dřevěná prkna jsou pevná 
a bytelná, a přesto pružná při velkých výkyvech teplot. Ta-
kové jádro také umožňuje ohnout prkno do široka, aniž by 
se poškodila jeho konstrukce. Nevýhodou dřevěného jádra 
snowboardu však podle odborníků bývá jeho vyšší hmot-
nost, takže se při stoupání do kopce více zapotíte. Pokud 
se vám to nelíbí, sáhněte po dřevo pěnovém jádru, které je 
cenovým kompromisem mezi cenou a kvalitou. Nejlevnější 
jsou samozřejmě prkna s pouze pěnovým jádrem a jako 
taková jsou ideální jako jedno maximálně dvousezonní 
prkna pro děti nebo ty, kteří to se snowboardingem teprve 
zkoušejí.
Důležité je také ukládat své lyžařské a snowboardové náči-
ní do obalů a vaků, kde nehrozí jejich poškození a zároveň 
vám taky usnadní manipulaci.  

Nezapomeňte na helmy a chrániče
Není asi zapotřebí vám připomínat, že lyžařská nebo snow-
boardová helma, chránič páteře, ale i další chrániče vám 
mohou zachránit život a při lyžování či snowboardování by 
měly být samozřejmostí. Vybírejte mezi známými značkami 
a rozhodně na nich nešetřete! 

Sport     
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Rozhovor

Právě jste se poprvé viděla coby Sandra ve 
filmu Gangster Ka. Co bylo na téhle roli nejtěžší?
Role Sandry byla náročná všeobecně. Občas jsem měla 
problém uvědomit si, kde končí Sandra a kde začínám já. 
Nehrála jsem ji, ale prožívala její osud, a když natáčecí den 
skončil, ještě dlouho ve mně emoce doznívaly. Možná i pro-
to, že jsme natáčeli pět měsíců, vznikaly totiž souběžně oba 
díly filmu, druhý díl bude mít premiéru v listopadu. Sandra 
je hodně zajímavá postava. Někdo by si možná myslel, že 
je to zlatokopka, která chtěla ulovit bohatého muže. Já ji 
vnímám jako ženu, která toužila po vztahu, rodině, dítěti. 
To přece chceme skoro každá. Vnímám ji jako velice samo-
statnou a inteligentní ženu, která se nepotřebuje někomu 
věšet na krk. Ano, začala chodit s bohatým mužem, ale 
když pochopila, co je zač, už nemohla odejít, protože jí za-
čal vyhrožovat smrtí. Dostala se do pasti, z níž se jen těžko 
uniká. Film se mi dost těžko hodnotí, svůj názor musejí říct 
jiní, navíc já jsem vůči sobě velmi kritická. Ale těším se na 
druhý díl, ten víc rozvíjí vztah Sandry a Káčka. Při natáčení 
jsem se kolikrát přistihla, že jsem dotočila scénu a začala 
se rozčilovat: ´Do prčic, já bych mu dala facku a odešla´. 
Režisér Honza Pachl mě ale krotil: ´To bys udělala ty, ale ne 
ta postava´. 

Manžela vám ve filmu hraje Hynek Čermák. 
Vy už jste se ale potkali ve filmu Touha motýla.
To je pravda, ale neměli jsme s Hynkem společné scény. My 
jsme před natáčením filmu Gangster Ka sice o sobě měli 
povědomí, ale osobně jsme se neznali. Tak jsme se jednou 
sešli na kafe a o našich rolích si popovídali. Ale asi bylo 
dobře, že jsme se poznávali až přímo na place, scény jsou 

tak mnohem vyhrocenější. Jako herecký partner byl pro 
mě dokonalý.  Občas se setkávám s tím, že se někdo po-
zastavuje nad tím, jak můžu hrát, když jsem nestudovala 
herectví. Měla jsem náročný dialog s Pedjim (Predrag Bjelac 
– pozn.red.)  On natáčí různě po světě, neznal mě. Jednou 
za mnou přišel a povídá mi: ´ Vlastino, řekni mi, jakou ty 
máš hereckou taktiku. Mně se tak strašně líbí, jak ty hraješ, 
vždycky mě tak dostaneš, že se soustředím na tebe a zapo-
menu text´. Začala jsem se smát a řekla mu: ´Víš, já žádnou 
taktiku nemám. Já to tu prostě žiju´. Já jinak hrát neumím, 
než ten příběh celý před kamerou prožít. A pak je někdy 
problém z role vystoupit a být zase Vlastina. Čerpám ze 
svých zkušeností a z toho, co jsem odkoukala. Jsem raději 
pozorovatel, než ve středu pozornosti, to nemám ráda.  

Říkáte, že vás pokaždé role pohltí. Vnímáte 
někdy natáčení jako jistou formu psychoterapie? 
Určitě ano. Každá role mě nějak ovlivní, posune, dá mi 
novou zkušenost. Díky Sandře jsem se minimálně naučila 
hrát na violoncello, tedy spíš jsem se ho jen naučila správně 
držet. Zaplatila jsem si lektorku Báru Soukupovou, která mi 
dala pár lekcí, aby má hra byla alespoň trochu uvěřitelná. 
Postava Sandry mě naučila, že musím být opatrnější v tom, 
komu věřím, koho si vybírám. Že nemůžu hned skákat 
zamilovaná po hlavě do vztahu, zavřít dveře za minulos-
tí, sbalit děti, pronajmout byt a věřit, že tohle bude láska 
mého života. 

To zní, jako byste v té postavě našla leccos 
ze sebe.
Ke každé postavě přistupuju tak, že v ní musím najít něco 
ze sebe. Někdy víc, někdy méně. Ano, tahle nešťastná 

živOt POtřebuju 
Mít kOMPlikOvaný

vypadá velmi křehce a zraniTelně, ale před kamerou hraje dosT časTo ženy, kTeré se - 
nakonec - umějí se živoTem popraT.  popraT se s TěžkosTmi umí i sama herečka  
VLASTINA SVáTKOVá.  náročné pro ni bylo mimo jiné i naTáčení dvou dílů Filmu na  
moTivy živoTa radovana krejčíře, v němž hraje posTavu manželky hlavního hrdiny. 
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Vlastina Svátková se narodila 9. 3. 1982 
ve slovenské Myjavě, maminka je Slo-
venka, tatínek Čech. Vystudovala obor 
masmediální komunikace na univerzitě 
v Trnavě a pedagogiku na Univerzitě Ko-
menského v Bratislavě. Pracovala v ně-
kolika lifestylových magazínech, psala 
blog, který se stal velmi čteným.  Vydala 
dvě knihy – Modrý slon a Sama sebou. 
Viděli jsme ji v seriálech Přešlapy, Nevin-
né lži, První republika, ve filmech Casino 
Royale,  Hodinu nevíš, Ženy v pokušení, 
Occamova břitva, Rytmus v patách, Fair 
play, Dítě číslo 44, Gangster Ka. Je roz-
vedená, z manželství s režisérem Danem 
Svátkem má syny Adama a Kryštofa.



manželka mi byla blízká, protože touží po normálním 
a šťastném životě. Taky si představuju, jak bude všechno 
krásné a růžové, jenže na začátku vztahu máme každý mas-
ky a snažíme se být lepší, než ve skutečnosti jsme. Když je 
po čase začneme sundávat, přijde vystřízlivění, někdy i šok. 
Já už chci být jen sama sebou. Tedy snažím se o to. Říkat, 
co chci a co nechci, kdo jsem, kdo nebudu. Nechci se dělat 
lepší, vyndám karty na stůl, tohle jsem já, ber nebo neber 
a jdi dál.

Vrátím se k filmu Touha motýla, který měl 
být velmi intimní zpovědí, jeho součástí jsou 
dokonce scény z vašeho porodu. Proč se nakonec 
nedotočil?
Film je polohraný dokument, vypráví o ženě, která one-
mocněla rakovinou.  Natáčeli jsme ho během mého druhé-
ho těhotenství a po porodu. Točili jsme sice porod, ale jen 
záběr na mou tvář. Před kameru jsem se vrátila zhruba po 

šesti nedělích. Film se točil chronologicky, chtěli jsme v něm 
mít pauzy, aby bylo vidět, jak děti rostou, jak se my mění-
me.  Není úplně veselý, a na těžší téma se vždycky špatně 
shánějí peníze. Do jisté míry to chápu, všichni chceme radě-
ji vidět iluzi dokonalého života a sledovat něco, u čeho se 
budeme spíš smát než plakat.  

Film jste točila s vaším tehdejším manželem 
Danem Svátkem, s nímž jste se ale rozvedla. My-
slíte, že film dokončíte?
Opravdu nevím, ale ráda bych ho dotočila. Máme zatím asi 
třetinu filmu. Je škoda zahodit něco, co nás stálo tolik času, 
energie, peněz.

A manželství?
Přestali jsme si zkrátka rozumět. Možná nastal kritický sed-
mý rok, kdo ví? Stalo se a nemá smysl se v tom pitvat.

Bylo těžké odejít od muže se dvěma malými 
dětmi?
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Samozřejmě, že to bylo těžké, mladšímu Kryštofovi byl rok. 
Dlouho jsem to zvažovala. Ale jednoho dne už nevidíte 
jinou možnost, než jít. Nevíte, co bude, ale cítíte, že musíte, 
že jiné řešení není.

Zažila jste podobně těžké rozhodování už 
jindy?
Mé vztahy nejsou nikdy jednoduché. Ale pravda je, že kdy-
by ve vztahu bylo všechno jednoduché a plynulo hladce, asi 
by mě to nebavilo. Nemohla bych se učit, posouvat. Sama 
jsem komplikovaná a díky vtahům se snažím vyznat sama 
v sobě a pracovat na sobě, abych byla lepší.

Jak byste popsala svou komplikovanost?
Nevím, museli by ji popsat druzí. Ale já si vždycky vybírám 
složitější cestu. Nikdy se nerozhodnu pro variantu, o níž 
vím, jak zhruba bude probíhat a jak skončí. To je moc 
jednoduché. Vždycky se vydám tou cestou, kde škobrtám 
a vůbec nevím, kam dojdu a jestli vůbec někam dojdu. 

Proč? Je to snaha dokázat si, jak jste dob-
rá, získat nějakou pochvalu? Nebo určitá forma 
masochismu? 
Snaha získat chválu asi ne, když mě někdo chválí, jde to 
jedním uchem dovnitř a druhým ven, cítím se zvláštně. 
Takže mi pak vyčítají, že se z chvály neraduju. Já se raduju, 
ale sama v sobě, vnitřně po chvále toužím, ale neumím ji 
přijímat. Nejdůležitější je stejně umět pochválit sama sebe, 
na tom ale musím ještě pracovat. Mě doma moc nechvá-
lili, naopak mě vedli k tomu, abych podávala maximální 
výkony. Mám dvě vysoké školy, jsou mi ale k ničemu. Pořád 
jsem se hnala za něčím, co bude hodno uznání, ale dodnes 
nemám pocit, že jsem něco takového dokázala. 

Dvě děti jsou rozhodně hodny uznání.
To určitě. Děti mě zachránily, zklidnily, uzemnily. A učí mě 
odpočívat, prožívat každou chvíli, ukazují mi, jaký má život 
smysl. Hodně pracuju, ale když pracovat nemusím, snažím 
se jim všechno vynahradit. V létě jsme byli na kolech v již-
ních Čechách, na raftu, pak na Slovensku u babičky. Starší 
syn Adam byl na hasičském táboře, přijel nadšený. Děti mě 
hodně změnily. Miluju momenty, kdy se k nim vracím domů 
a cítím, že jsme rodina. Pořád sice pochybuju o tom, jestli 
jsem dobrá matka, ale to má asi hodně žen. Na druhou 
stranu - když si budu jistá a přestanu pochybovat o práci 
i o životě, asi to nebude dobře. Pokora se rodí z bolesti. Ale 
k tomu musíme dojít zkušenostmi, proplakat spoustu nocí 
do polštáře. I já jsem párkrát v životě tak zvaně padla na 
hubu. Dalo mi to poznání, co chci a co nechci. 

Momentálně dojíždíte na Slovensko, kde to-
číte seriál Kukučka. Jakou postavu tam hrajete?
Hraju tam Kláru, ředitelku školy, citlivou a laskavou ženu, 
která moc touží po dítěti. Toto natáčení mi zkomplikova-
lo život, dojíždění je trochu složité, ale role je moc hezká 
a jsem ráda, že jsem ji dostala. Ale já potřebuju mít kom-
plikovaný život, jak už jsem říkala, mám neustálou potře-
bu překonávat překážky. Posouvám si tak hranice, čelím 
výzvám a testuju, co dokážu. Když člověk zvládne překonat 
nějaké těžkosti, nerozhodí ho kdejaká blbost, je vděčný za 
to, že je zdravý, má zdravé děti, práci. Všechno ostatní jsou 
prkotiny.  Tak se raduju z maličkostí a učím to i kluky. Když 
jdeme ráno do školky a nestíháme, Kryštof se na mě podívá 
a místo aby byl protivný a třeba fňukal, řekne: ´Maminko, 
podívej, jak krásně svítí sluníčko´. Učím je, aby si všímali 
podstatných věcí, ale aby zbytečně neřešili to, co neovlivní. 

Věříte v Boha?
Věřím v něco. Musím věřit, jinak bych nemohla fungovat. 
Věřím, že když už já nemůžu, nějak se to zařídí. A vždycky 
to dopadne dobře. A pokud špatně, tak je to proto, abych 
se z té situace poučila. A když jsem vzteklá nebo bezmoc-
ná, obuju si tenisky a jdu běhat. To mě uklidní. Když jsem 
naštvaná a kypí ve mně emoce, uběhnu nejvíc. Běhat jsem 
začala po porodu, ale jen relaxačně, abych se zase dostala 
do formy. Během posledních dvou měsíců mě ale běhání 
chytlo, protože jsem začala používat jednu aplikaci, která 
vám všechno naměří, pak vás i pochválí. Je to trochu nebez-
pečné, začíná to být posedlost. 

Vy jste prý kdysi měla problém s anorexií?
Neměla. To nebyl problém, jen mi jeden kluk v mých asi 
sedmnácti letech řekl, že mám velký zadek. Tak jsem se za-
ťala, že mu ukážu, a začala jsem hodně cvičit. Bylo to před 
maturitou, byla jsem ve stresu, cvičila, málo jedla a kila šla 
dolů. Byl to názorný příklad toho, jak může mladé holce 

Rozhovor     
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ublížit jedna hloupá poznámka a ona může ztratit sebe-
vědomí a sklouznout do problémů, z nichž se pak těžko 
hrabe ven, když není dost silná. A v období dospívání jsme 
všechny citlivé a nejisté.

Ovlivnil vás pak později podobně ještě ně-
kdo jiný?
Určitě ano. Já jsem hodně důvěřivá a velmi emotivní, chtěla 
bych se všemi vycházet, pak někdy těžce rozeznám, kdy 
dělám něco pro někoho jen proto, abych ho nezklamala. 
Dost často se mi stalo, že toho lidé zneužili. Ve třiatřiceti už 
je načase nenechat sebou manipulovat. Pokud se v mém ži-
votě objeví lidé, kteří mají tyto tendence, prostě odcházím, 
nebo se jim snažím vyhýbat. Je načase naučit se asertivně 
říkat NE.

Jak byste jedním slovem vyjádřila, jak se 
poslední dobou cítíte? 
Spokojená.

Je teď ve vašem životě nějaký muž? 
To je právě ta hranice, za kterou už nikoho nepustím, proto 
se nezlobte, ale tohle si nechám pro sebe.

Jaký muž vás zaujme? Kromě toho, že by 
měl být komplikovaný, protože máte ráda složité 
vztahy?
Musím u něj vnímat nějakou pozitivní energii, charisma, 
cítit, že mě něčím přitahuje, i když o něm vůbec nic nevím. 
Mám ráda, když je muž vtipný, dokáže si sám ze sebe udě-
lat legaci a nebere se vážně, není zakomplexovaný. Já se 
potřebuju smát. Potřebuju, aby mě uklidnil, abych se vedle 
něj mohla učit a růst. Jen někdo, kdo je opravdu silný, vás 
nechá být slabou. Být ženou. Potřebuju mít parťáka, který 
mě podrží, když jsem v krizi, a kterému pomůžu zase já, 
když má on špatný den.  Prostě souznít, nebojovat spolu, 
doplňovat se, nechat jeden druhému i určitou volnost. To je 
asi láska.

Měla jste blog, ještě ho píšete?
Uzavřela jsem ho, to, co na něm bylo, jsem pak shrnula 
v knížkách. Píšu, když nehraju, a cítím nějaké tvůrčí pnutí. 
Ale teď mám práce tolik, že na psaní ani nepomyslím. Ale 
kdo ví? Já nic neplánuju, ani v osobním, ani soukromém 
životě, stejně všechno vždycky dopadne úplně jinak. Tak se 
snažím vnímat to, co je teď, nekoukat na to, co nemám. 

Točila jste i pro zahraniční produkce, zahrála 
jste si malou roli například ve filmu Casino Roya-
le. Máte před sebou nějakou podobnou roli?
Vyhrála jsem casting na roli v čínském projektu, který se 
ale bude točit v České republice.  Odehrává se za druhé 
světové války a budu hrát manželku nacisty, která se snaží 
pomáhat Židům. Bude to emocionálně hodně náročná role, 
takže jak se tak znám, asi budu zase hodně vnitřně rozdrá-
saná. Ale moc se na tu práci těším. Jsem na natáčení hodně 
zvědavá, Číňani mají jiný přístup k filmování, jsou emocio-
nálnější, živelnější, například na castingu po mém výkonu 
stáli a nadšeně mi tleskali, koukala jsem celá překvapená, 
co se děje.

V každé roli jste jiná. Jste stejně proměnlivá 
i v životě? 
Všichni máme v sobě několik já. Nemyslím si, že jsem jedno-
značně čitelná. Záleží, na které vnitřní dítě u mě člověk mo-
mentálně natrefí. Umím vytvářet rodinnou pohodu a být 
mámou, upéct, uvařit, ale umím být i divoká, šílená a bez-
prostřední, skákat jako malé dítě a smát se, až mi tečou 
slzy. A doufám, že to umím použít v pravý moment.



KP Medical s.r.o.
Výhradní distributor LPG Systems pro ČR a SR
Tel.: + 420 602 771 540

NEJNOVĚJŠÍ GENERACE LPG® přístrojů 
pro kosmetické salony a hotelová wellness centra

CELLU M6®

HUBER® MOTION LAB

MOBILIFT M6®

MODELACE  POSTAVY

VYHLAZENÍ CELULITIDY

ODSTRANĚNÍ LOKÁLNÍHO TUKU

ZPEVNĚNÍ POVOLENÉ POKOŽKY

LYMFODRENÁŽ CELÉHO TĚLA

AKTIVACE HLUBOKÉHO STABILIZAČNÍHO SYSTÉMU

INTENZIVNÍ SPALOVÁNÍ TUKŮ

VYTVAROVÁNÍ STEHEN A ZADEČKU

ZEŠTÍHLENÍ PASU

3D POSILOVNA PRO MUŽE A ŽENY

NOVÝ LPG® PATENT NEW ENDERMOLIFTTM

STUDIEMI PROKÁZÁNO

+80% KYSELINY HYALURONOVÉ

+46% ELASTINU

+21% VYHLAZENÍ VRÁSEK

www.kpmedical.cz
www.lpgsystems.com



Společnost Alukov, zavedený český výrobce zastřešení teras 
a bazénů, nabízí luxusní zastřešení terasy CORSO Glass, 
vyrobené z bytelných hliníkových profilů s výplněmi z bez-
pečnostního skla. Alukov vyrábí toto řešení vždy na míru 
tak, aby zastřešení perfektně sedělo k vašemu domu i jeho 
okolí. CORSO Glass je unikátní svým kvalitním zpracováním, 
které vydrží nápor větru i sněhu a navíc jako designový 
výrobek i skvěle vypadá. Zastřešení má navíc zabudované 
jedinečné stínění chránící proti nepříjemnému slunci, ale  
i pro zajištění nedocenitelných okamžiků soukromí. Na za-
střešené terase si tak užijete po celý rok pohodlí, jaké vám 
nedokáže zajistit žádná jiná místnost v domě.

www.alukov.cz
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Podzimní tipy

CORSO GLASS nAbízí LuxuS  
A pOhOdLí

Ručně vyRáběná pLníCí 
i kuLičkOvá peRA nOvák 
Nevíte si rady s výběrem dárků? Ručně vyrovené pero je 
určitě originální možností. Každé pero je vždy vyrobeno 
pouze v jednom kuse.
Pera jsou vyrobena z exotických i českých dřevin.  
Vyrobeno v České republice. 

Všechna pera naleznete na: www.peranovak.cz



čOkOLádA kAm Se pOdíváš

čeSký kLenOt pRO CeLý Svět

Český křišťál, jeho výroba a broušení, je jeden z oborů, díky kterým jsme  
ve světě známí. Krása vzniklá ze skla nás zapsala do srdcí žen. Značkou  
spojovanou s našim křišťálem je především PRECIOSA, jejíž historie sahá  
až do roku 1915. Za oficiální datum vzniku se však považuje rok 1948, kdy  
zároveň vznikl první plán na výrobu náramkových hodinek v Čechách. Začala 
se tehdy psát další historie - ve Šternberku se zrodila značka PRIM.
Značky PRECIOSA i PRIM sklízely v průběhu 
let úspěchy na různých frontách.  
V roce 2014 spojily své síly i um a představily 
první společné modely luxusních dámských 
hodinek. Jejich mimořádný úspěch  
v zahraničí, tak i v České republice dal silný 
impuls pro vznik nové společné značky 
luxusních hodinek PRECIOSA, kterou právě 
představujeme světu.
Seznamte se i vy 

www.preciosa-hodinky.cz

LuxuSní Spánek
Johann Malle, výrobce ručně vyráběných luxusních postelí 
a matrací z přírodních materiálů, představil v září 2015 
novou limitovanou edici postelí s názvem Johann Malle 
Carina. Název dalo nové kolekci souhvězdí Carina - Lodní 
kýl, a proto jsou jejími barvami modrá a bílá, barvy námoř-
níků a mořeplavců. Všech 50 kusů luxusní limitované edice 
je označeno pořadovým číslem a certifikátem původu.

Zákazníci si mohou novou postel prohlédnout osobně na 
showroomech: Nákupní galerie MoDo, V Oblouku 800, 
Praha – Průhonice, +420 731 434 135 a Brno Business Park – 
Budova C, Londýnské 
náměstí 881/6, Brno, 
+420 731 434 137.

www.johann-malle.cz

Prodej čokolád všech typů – hořká 
čokoláda,mléčná čokoláda, čokolády 
s exotickými příchutěmi, čokoládové 
pralinky, čoko chuťovky k vínu, dárkové 
balíčky s kombinacemi mnoha příchutí, 
čokoládové krémy,100% hořké  
čokolády, bílé čokolády. Tabulkové  
čokolády značek Michel Cluizel,  
Stéphane Bonnat, Menakao,Francois 
Pralus, Original Beans, Rococo, Seed 
Bean, Stella, Willie‘s, Zaabar, Beschle 
a další produkty - tyčinky, degustační 
sady a dárkové mixy všech možných  
i neobvyklých chutí a kombinací. Skvělé 
zážitky pro Vaše chuťové pohárky.

www.coko-lahudky.cz

Milan Slavík, Halasova 997, 
Tišnov, tel.:605 254 212



duáLní SeLfie

Všechny příznivce aktuálního boomu selfie fotografií určitě 
potěší nejnovější Lenovo VIBE S1. Tento elegantní smart-
phone ve svém designovém těle přináší unikátní duální 
selfie fotoaparát a pokročilé nástroje pro úpravu fotografií. 
Lenovo VIBE S1 ale není jen hezká tvářička a svým uživa-
telům poskytne maximální výkon jako stvořený pro hraní 
her, prohlížení multimediálního obsahu nebo surfování na 
internetu s pomocí vysokorychlostního připojení LTE (4G).
Lenovo PHAB Plus v sobě spojuje to nejlepší ze smartpho-
nu a tabletu jako je 6,8palcový Full HD displej, ohromující 
výkon pro multimediální zábavu, mimořádná výdrž baterie 
a rychlé internetové připojení LTE (4G). Další předností je 
také dvojice 13Mpx a 5Mpx fotoaparátu, přičemž přední 

fotoaparát nabízí 
funkci panorama-
tické selfie pro ještě 
originálnější auto-
portréty. Novinkou 
je i inovativní přizpů-

sobení ovládání, díky 
kterému se dá phablet 
bez problémů ovládat 
jednou rukou.

Po několikaletém úsilí právě vychází kníž-
ka o Národním divadle. Jedinečná struk-
tura knihy vás provede historií, nechá vás 
nahlédnout do nepřístupných prostor  
a umožní vám pohlednout na Národní 
divadlo trochu jiným zajímavějším úhlem.
Tato knížka je dárek, který potěší všechny 
Čechy a je navíc dárkem dvojím. Národní 
divadlo bylo, je a navždy bude dárkem, 
který si Čechové kdysi darovali. 

Navíc díky textu, který je přeložen do angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny, 
čínštiny a japonštiny je knížka velmi vhodným dárkem pro zahraniční partne-
ry a kolegy.
Šťastné a veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2016!

Objednávky na tel: +420 720 536 530     
E-Mail: jilek@atef.cz

pOkud ještě váháte S vánOčními dáRky, 

máme pRO váS ORiGináLní řešení!

mOdeRní GRAnát

Družstvo umělecké výroby, Granát Turnov je největším 
výrobcem originálních zlatých a stříbrných šperků s českým 
granátem v České republice. 
Ze své široké kolekce Vám představuje módní soupravu 
s českým granátem s pracovním názvem „BUTTON“ – knof-
lík v rhodiovaném stříbře.
Jednotlivé dílky soupravy mají středový kámen, vybroušený 
do mugle – kámen s rovným spodkem. Okolo je osazena 
řada českých granátů s hvězdovým výbrusem.   
V soupravě nabízíme naušnice v krátkém a dlouhém prove-
dení. Náhrdelník je složen ze 7 velikostně odstupňovaných 
článků a náramek má 17 dílků stejné velikosti.
K soupravě patří i prsten. A pro pány nabízíme manžetové 
knoflíky.
Módní design soupravu předurčuje jako doplněk každé 
současné moderní ženy, zejména pro slavnostní příležitosti.

www.granat.cz

NÁRODNÍ  DIVADLO
M i r o s l a v    J í l e k

English - Deutsch - Pусский - Español - 中国的 - 日本の 
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Společnost Segafredo Zanetti CR, přední dodavatel italské 
kávy pro gastronomii a maloobchodní síť v České republice, 
přichází s tipem pro všechny milovníky kávy, kteří se chtějí 
dozvědět, v čem spočívá příprava šálku dobrého espressa  
a dalších kávových specialit. Společnost Segafredo Zanetti 
CR provozuje největší firemní Školu kávy u nás, ve které 
pořádá baristické kurzy. V rámci celodenních praktických 
cvičení ve Škole kávy Segafredo získají účastníci přehled 
o celém procesu přípravy kávy, tedy od pěstování zrn na 
plantážích až po finální šálek lahodného espressa, který je 
základem dalších kávových specialit jako cappuccino, latte 
macchiato a další. Populární částí kurzu je i výuka jemné 
techniky Latte Art neboli tvoření obrazců, které vznikají 
propojením mléčné a kávové emulze. 
Školu kávy navštěvuje personál gas-
tronomických provozů, ale určen je i 
kávovým nadšencům, kteří se chtějí o 
svém oblíbeném nápoji dozvědět co 
nejvíce. 
Více informací na www.segafredo.cz 

tip nA nevšední dáRek 

k vánOCům - dARujte pOukAz 

nA bARiStiCký kuRz ve škOLe 

kávy SeGAfRedO 

LuxuSní Obutí

Nenechte si ujít novou kolekci podzim- zima luxusní dám-
ské a pánské obuvy značky Fiorangelo. Navštivte přímo 
Dům Módy, Václavké náměstí 58. 

Nebo více na www.fiorangelo.cz

indOOR GOLf CLub v CentRu pRAhy 

Máte doma opravdového golfového fandu a chcete mu udělat radost? 
Darujte mu členství v unikátním golfovém klubu. 
Golfový klub Spálená City Center Golf Club je unikátní spojením prestižní-
ho golfového klubu a lounge. Je jediný svého druhu v centru Prahy.

Nabízí: 
- 2 nejmodernější aboutGolf golf simulátory
- desing lounge bar s nabídkou teplého i studeného občerstvení
- pravou italskou kávu Tonino Lamborghini premium Caffé
Nyní se můžete také stát VIP členem a čerpat tak slevy na veškeré služby 
a účastnit se privátních akcí klubu. Znamená to: 20% slevu na pronájem 
osobní skříňky pro uskladnění holí a osobních věci, 20% slevu na simulá-
tor, 10% slevu na nápoje a potraviny, 5% slevu na golfové doplňky.

www.golfspalena.cz
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Bydlení

Lidé křtění Vltavou si většinou ani neuvědomují, jak zásad-
ní proměnou jejich rodné město v posledních dvou deseti-
letích prošlo a prochází. Zlobí se kvůli nedotaženému měst-
skému okruhu, kvůli pomalému průjezdu aut, chybějícím 
radiálním dopravním spojkám. Přitom stačí vstát od volantu 
a použít městskou hromadnou dopravu - její systém patří 
k nejlépe fungujícím na světě a návštěvníci Prahy z domova 
i z ciziny to náležitě oceňují.
Bydlení v Praze je drahé, ať už byt kupujete nebo si ho 
pronajímáte. Nutno ovšem vzít v potaz, že to je problém 
všech centrálních velkoměst. Praha přitom na kvalitě 
bydlení, tolik zanedbávané v druhé polovině minulého 
století, udělala obrovský kus práce. Renovace krásných 
starých činžovních domů, revitalizace nevzhledných šedých 
sídlišť a výstavba nových komplexů bytových domů Prahu 
probarvuje, osvěžuje, modernizuje. Pěkné bydlení dnes 
můžete mít v luxusních partiích města, kde dříve bujel jen 
neošetřovaný nálet, třeba na březích Vltavy. Tam, kde ještě 

před třiceti lety kouřily tovární komíny uprostřed škaredých 
továrních hal z 19. století, vyrůstají rezidenční čtvrti snažící 
se svým obyvatelům nabídnout nejen pěkné byty, ale také 
infrastrukturu a přívětivé prostředí se zelení, dětskými 
hřišti i sportovišti pro dospělé. Velkou proměnou tak prošly 
a procházejí Smíchov, Žižkov, Karlín a Vysočany.
Součástí pohodlně fungující městské hromadné dopravy 
se staly vlaky, projíždějící velice rychle městem z jednoho 
konce na druhý. Malá nádraží tak ožívají osobní dopravou, 
zatímco velká nákladová se stěhují za město a pozemky 
po nich nabízejí opět velký prostor pro komerční i bytovou 
výstavbu. To je případ postupného rozvoje bývalého žiž-
kovského nákladového nádraží i velké části smíchovského 
nádraží.  
Praha je pro developery rájem. Jsou si toho bezpochyby 
vědomi a soupeření o velké pozemky i těch pár zbytkových 
menších, zato ovšem luxusně umístěných, nutí projektovat 
výstavbu moderní, neokoukanou, zajímavou. Praha 21. sto-

praha goTická, barokní, secesní, Funkcio-
nalisTická. sídelní měsTo králů a císařů, 
jejichž poliTika hýbala celou evropou. 
měsTo rozbíhající se do vršků nad říčním 
údolím, s kouzlem meandrující vlTavy 
a jejích osTrovů. průmyslem zamořená 
praha 20. sToleTí se posTupně mění v mo-
derní rezidenční velkoměsTo, v němž by 
v dohledných deseTileTích měla skuTečně 
býT radosT žíT, bydleT a pracovaT.
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Krása     

letí tak překotně mění svou tvář. Rychlost s sebou bohužel 
přináší i projekty nedomyšlené či problematické od samého 
začátku, to je ovšem právě daň za onu překotnou výstavbu, 
která je dnes srovnatelná snad jen s obrovským rozvojem 
Prahy v 18. a 19. století. Nečekejme, že vše bude excelentní, 
že budou růst jen samé architektonické skvosty. Neméně 
důležité pro obyvatele Prahy jsou i docela obyčejné nové 
čtvrti a ulice z jednoduchých bytových domů. Jejich stan-
dardní kvalita je nesrovnatelně vyšší, než byla výstavba síd-
lišť druhé poloviny minulého století, a to i v lokalitách na 
okraji Prahy, kam dnes směřuje mnoho rodin s dětmi kvůli 
čistotě vzduchu, menší hlučnosti a většímu pocitu bezpečí 
než má člověk žijící uprostřed kosmopolitního velkoměsta.

Moderní bydlení v historickém domě
Developerské projekty pro náročnou klientelu rekrutující 
se z lidí, jejichž představa o luxusu zahrnuje nejen lokali-
tu v jádru Prahy, ale také modernizované byty v domech 

„s pamětí“. K jedněm z mimořádně podařených moder-
nizačních projektů poslední doby patří La Corte na No-
vém Městě v Petrské ulici. Developer zde využil možnosti 
propojit čtyři staré činžovní domy a vytvořit tak uzavřený 
komplex s půvabným nádvořím osázeným stromy. Původní 
novoměstská architektura byla ovlivněna projekty italských 
měst a rekonstrukce komplexu La Corte tento charakter 
dokonale umocnila. Developer svěřil projekt významné-
mu italskému ateliéru Studio Pession Associato. „Smyslem 
rekonstrukce je záchrana komplexu v historickém kontextu 
a zachování cenných částí s jejich charakteristickým do-
bovým architektonickým řešením. Mimořádná pozornost 
byla věnována komfortu a zhodnocení vnitřního prostředí. 
Ilustrují to prosklené historické pavlače s výhledy na dvůr, 
který je srdcem komplexu,“ vyjadřují se ke svému projektu 
Carlo a Emanuele Pessionovi. Staré chátrající pavlače se 
proměnily v atraktivní prosklené chodby s výhledem do 
dvora, uspořádání 25 bytů vychází z moderního konceptu 

Rezidence trilobit
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velkého obývacího pokoje s kuchyňským koutem a menších 
ložnic a dětských pokojů. Design vybavení kuchyní a kou-
pelen v elegantním minimalistickém italském provedení 
se vkusně kombinuje se zachovanými historickými detaily 
- klikami, kličkami na špaletových oknech, konzolemi na 
stěnách.
Kdo si přeje bydlet ve starém domě poblíž Pražského hradu 
a přitom stranou největšího turistického ruchu, tomu se jis-
tě zalíbí rekonstruovaný dům v Keplerově ulici. Dream Buil-
ding Development zachoval jeho historický plášť, schodiště 
a výzdobu společných prostor, stejně tak bytům zůstaly za-
chovány vysoké stropy a klasická vysoká okna v dřevěných 
rámech. Jinak jsou ovšem velkoryse prostorově řešené byty 
ukázkou typicky moderního komfortu, k němuž patří dvojí 
příslušenství již u bytu 3+kk, balkony a terásky orientované 
do klidné zahrady vnitrobloku i garážová stání.
Podobných modernizací najdeme po Praze řadu, může-
me jen vybírat, zda si přejeme mít blízko na Letnou a do 
Stromovky z krásného letenského činžáku nebo nás láká 
prostředí Vinohrad, zalíbilo se nám na tak trochu bohém-
ském Žižkově, toužíme po tři sta let starých domovních 
zdech Starého Města či Malé Strany nebo si vybereme dříve 
tak opovrhované čtvrti jako jsou Karlín či Vysočany, kde za 
nádhernými štukovými fasádami najdeme v dříve nevalně 
vybavených pavlačových činžácích zcela komfortní mo-
derní bydlení. I tyto čtvrti totiž mění svůj charakter, neboť 
nejen že jsou v dosahu centra, ale vyrostlo zde také mnoho 

nových administrativních a komerčních center. A kdo by 
nechtěl bydlet tak, aby to měl blízko do zaměstnání...

Nové projekty v rezidenčních  
čtvrtích
Na jedné straně Vltavy Vinohrady, Vršovice, Žižkov, na 
druhé Dejvice, Letná, Břevnov, Smíchov. Co čtvrť, to pojem 
s vlastní historií, rázovitostí, stylem bydlení. O nové byty je 
zde velký zájem, licitace o pozemky pro moderní výstavbu 
je vysoká hra, kterou zvládají jen nejvýznamnější develo-
perské firmy.
Na pomezí Vinohrad, Vršovic a Strašnic vyrostlo v posled-
ních letech několik velkých komplexů s moderními byty 
nejrůznějších velikostí. Areály jsou projektované jako uza-
vřené celky, v jejich přízemních prostorách najdeme nejen 
garážová stání, ale také obchody, služby či fit centra. 
V současné době se v těchto čtvrtích stále staví, tak roz-
sáhlý komplex jako je Vinice se ale nerodí. Zato se zasta-
vují parcely mezi starou zástavbou, například po bývalém 
areálu podniku Tesla. Developer Crestyl se projektem 4Blok 
postará výstavbu o 210 bytů ve čtyřech domech, tvořících 
uzavřený komplex akcentující život v zeleni. Proto je zde 
uprostřed domů rozsáhlá zahrada, ale projekt pamatu-
je na využití každé plochy pro výsadbu, včetně zelených 
střech. Člověk žijící na hranici centra velkoměsta nemusí 
být zbaven kontaktu s přírodou. Ateliér David Chmelař 

kajetánka
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architekti se při projektování 4Bloku inspiroval skandináv-
ským designem, který vyniká nadčasovou krásou a lehkostí 
v kombinaci s funkčností. Hojně využívá přírodní materiály, 
především dřevo, které je na rozdíl od naprosté většiny 
současné bytové výstavby použito i pro rámy oken a samo-
zřejmě na podlahách v bytech, kde je kombinováno s kera-
mikou v kuchyních, koupelnách a na balkonech. Dostatek 
světla vnášejí do bytů velká francouzská okna vedoucí 
na terasy, balkony a u přízemních bytů na předzahrádky.  
Koncept tohoto bytového areálu je v duchu současných 
architektonických trendů minimalistický, lehký a vzdušný, 
svou filozofií se však přibližuje okolní historické zástavbě, 
protože tvoří uzavřený blok domů s vnitřní „soukromou“ 
zahradou, jak tomu je i u bloků starých vršovických a vino-
hradských činžáků. Ruch okolních ulic utlumí nejen izolace, 
ale především řady stromů, jimiž je celý areál ze všech čtyř 
stran obklopen. Tvůrci projektu mysleli i na odpovědnost 
vůči životnímu prostředí a zařadili technologie, které jsou 
ekologické, praktické a úsporné - zavlažování společné 
zahrady ze zásobníku dešťové vody na střechách, možnost 
nabití elektromobilu v garážích domu, tepelná čerpadla 
integrovaná do vzduchotechniky zajišťující mechanickou 
výměnu vzduchu v bytech s rekuperací vzduchu. Po projek-
tu společnosti Sekyra Group Rezidence Korunní, v níž se 
nyní doprodávají poslední byty, je tak 4Blok dalším zajíma-
vým příspěvkem k řešení zbytkových pozemků umístěných 
v atraktivní lokalitě Prahy 10. 

Neméně čilý stavební ruch panuje i v jádru Prahy 6. Ač 
se to zdá téměř nemožné, i zde jsou stále ještě pozemky 
využitelné pro rozsáhlejší bytovou výstavbu. Po mnoha 
letech chátrání a diskusí prožívá postupnou revitalizaci 
jižní břevnovská stráň. Právě linie kolem Patočkovy ulice 
od Břevnovského kláštera až po křižovatku Strahovského 
tunelu a tunelu Blanka je ukázkou toho, jak se v jedné 
lokalitě může někomu dařit a jinému ne. Areál bývalého 
„zámečku“ Kajetánka s rozsáhlým parkem v rukou restitu-
enta zchátral do zdánlivě neobnovitelné podoby. Nakonec 
se ho „zmocnili“ zahraniční developeři a podařilo se jim 
zde ve spolupráci s památkáři a pražským ateliérem LOXIA 
a.s. vytvořit jeden z nejpůvabnějších rezidenčních areálů 
v Praze. Pietně obnovený rozsáhlý park a sad s lavičkami 
obklopuje rekonstruovanou vilu v centru pozemku u jezír-
ka, rekonstrukce se dočkala i nádherná oranžerie v horní 
části pozemku. Developer se striktně a bez diskusí držel 
možnosti další výstavby na pozemku, kde jako stavební 
parcely byly určeny pouze okraje lemující park v horní části 
u ulice Na Petynce a jeden bytový dům vyrostl také v dol-
ním rohu parku. Byty s předzahrádkami navazujícími na 
park, naopak byty v horních podlažích s nádherným výhle-
dem na Prahu přes Pražský hrad, splňují veškeré požadavky 
na komfortní moderní bydlení, včetně garáží a garážových 
stání ke každému bytu.
Spíše smutným příběhem je ovšem zástavba bývalých za-
hrádek na trojúhelníku mezi ulicemi Patočkova a Střešovic-
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ká, projekt pochybný od samého počátku, protože bydlení 
nad touto  frekventovanou, mimo jiné tramvajovou křižo-
vatkou, navíc velmi blízko od vyústění obou tunelů, mnoho 
naděje na přívětivý klidný život nedává. Navíc tu zjevně 
převážila snaha umístit na nevelký pozemek co nejvíc, 
takže zakončení z jedné strany vilové prvorepublikové Oře-
chovky a z druhé strany neméně charakteristické výstavby 
malých činžovních vil střešovických tvoří nyní monolitní 
betonové objekty bez tváře a kouzla. Snad kdyby areál 
byl usazen do zeleně, která by ho spíše obklopovala, než 
tvořila jeho střed, mohlo být lépe. Takto vzniknou částečně 
hotelové a částečně bytové objekty s nehorázně vysokými 
cenami za metr čtvereční, pořídit byt si tu ale může snad 
jen zbohatlický snob, toužící bydlet v sousedství Pražského 
hradu.   
Developery oblíbenou lokalitou Prahy 6 je také návaznost 
na Dejvice podél Evropské ulice až k Šáreckému údolí. 
Vzhledem k tomu, že se pohybujeme mezi velkými sídlišti 
Červený vrch a Dědina, kde původní charakter předměstské 
čtvrti s domky a vilkami byl bohužel dávno přehlušen řada-
mi paneláků, mohou zde projekty poměrně volně nakládat 
s prostorem. Podél Evropské tak vyrostly a rostou poly-
funkční komerční a bytové objekty typické pro 21. století - 
domy ze skla a betonu, někdy zcela uniformní, jindy ovšem 
poměrně zajímavé jako architektonické solitéry. Takový 
bude například polyfunkční dům společnosti CTR group na 
samém konci Evropské, čtyřpodlažní dům bez ostrých hran, 
linií oblouku otevřený horizontům. Tento objekt je prochá-
zí složitou projektovou přípravou, ne vždy se daří vyhovět 
všem požadavkům příslušných institucí napoprvé. 

CTR Group ovšem v tuto chvíli proměňuje i další pražské 
lokality. Významně se na tváři svérázného Albertova čtvrti 
podepíšou Albertov Rental Apartments, bydlení na vysoké 
úrovní nabídnou i Rezidence Výhledová a Atrium Kobylisy.
V Praze je ovšem zajímavé také to, co se odehrává za touto 
frekventovanou ulicí, protože poblíž se na jedné straně na-
chází nádherná přírodní scenérie Šáreckého údolí, na druhé 
zástavba domků staré Ruzyně a Liboce. Spíše nenápadně 
se na zbytkových pozemcích v těchto čtvrtích staví velmi 
luxusní bydlení v podobě menších projektů usazených do 
rázu původní výstavby, ovšem s puncem kvality bydlení 
pro náročnou klientelu, požadující pro rodinný život klid, 
blízkost přírody, přitom ovšem pohodlný příjezd pro auto, 
garáže, ochranu areálů a vybavenost bytů na té nejvyšší 
úrovni. Taková je například Top rezidence Šárecké údolí, 
areál 50 nízkoenergetických a pasivních domů citlivě zasa-
zených do Šáreckého údolí. Investorem výstavby je KKCG 
REAL ESTATE s.a., člen investiční skupiny KKCG, autorem 
architektonického návrhu je studio SHA. 

Budoucnost kolem kolejí
Kromě zástavby největších bývalých industriálních center ve 
Vysočanech se developerská aktivita posledních let hod-
ně točí také kolem obrovských pozemků po nákladových 
nádražích Smíchov, Bubny a Žižkov. Situace není úplně 
přehledná, protože dráhy pozemky i budovy na nich roz-
prodávaly v několika kolech a dnes se tedy o ně dělí mnoh-
dy hned několik potenciálních investorů, jejichž představy 
o využití nejsou vždy shodné. I to je bezpochyby důvod, 
proč se jednání o změně územního plánu vedou celé roky 

Rezidence Waltrovka



Krása     

Ice Podzim 2015 | 83

a teprve v posledních dvou až třech se konečně někam 
pohnula. 
Nejjednodušší se zdá být situace na Smíchově, kde 210 000 
metrů čtverečních pozemků obhospodařuje jeden develo-
per - Sekyra Group, který tak uvažuje o tomto rozvojovém 
území jako o celku ve spolupráci s městskou čtvrtí Praha 5 
i Magistrátem hl. m. Prahy. Na přelomu loňského a letošní-
ho roku proběhla mezinárodní architektonická soutěž na 
řešení první etapy zástavby mezi ulicemi Radlická, Nádražní 
a Za ženskými domovy. Tato etapa by měla být stavebně 
zahájena v roce 2017 a na ni navážou další dle celkové 
koncepce budoucího Smíchov City - čtvrti moderních domů, 
která svým charakterem nenaruší historickou zástavbu, 
ale stane se jejím pokračováním. Kolem rušných ulic jsou 
situovány komerční objekty, zatímco za nimi se v zeleni 
nacházejí bloky domů obytných, vyrůst by zde měla i nová 
škola a samozřejmě obchodní infranstruktura. V tuto chvíli 
se mluví o asi 40 procentech zelených ploch, což dává 
představu skutečně přívětivé čtvrti pro život. Centrální pěší 
bulvár naváže na již existující moderní zónu kolem Anděla 
a měli byste po něm projít až ke Smíchovskému nádraží, 
kde vznikne nový terminál vlakový i autobusový. Smíchov 
City také obnoví propojení mezi okolními kopci a údolním 
nábřežím Vltavy. Postupně zde tedy vznikne nový přiroze-
ně živý městský prostor. Vzhledem k množství firem, které 
se na Smíchově zabydleli a zabydlují, promění se dříve šedá 
městská zóna ve čtvrť, kde budou hledat bydlení všichni, 
kdo chtějí mít ideální spojení do nedaleké práce i do poho-
dlně dopravně dostupného centra Prahy, zároveň ale také 
do zelených rekreačních oblastí na Vltavě a na Berounce.

Také situace kolem nádraží Bubny pomalu ale jistě spěje 
k tak dlouhá desetiletí odkládanému řešení. První impuls 
je zde ale odlišný - nejprve se dočká rekonstrukce půvabná 
historická budova nádraží, která jakýmsi zázrakem zůstala 
dosud stát v obnovitelném stavu. Bude zde umístěn Památ-
ník ticha - Praha se tak konečně dočká důstojného muzea 
holokaustu právě v budově nádraží, odkud byly vypravová-
ny židovské transporty. Majitelem budovy zůstávají České 
dráhy, na padesát let ji pronajali společnosti Památník 
Šoa. Význam tohoto muzea, kde lze očekávat nejen školní 
návštěvy, ale především turisty z celého světa, si nesporně 
vynutí i urychlení rozvoje okolí budovy a celého areálu 
nádraží Bubny. Více než sto hektarů pozemků patří různým 
developerům a bude tedy třeba koncepčně sjednotit jejich 
plány na výstavbu bytů, kanceláří, obchodních ploch a snad 
i důstojného moderního koncertního sálu, který Praze chy-
bí. Koncepce změny územního plánu počítá s tolik potřeb-
ným propojením „horních“ a „dolních“ Holešovic.  Sou-
běžně s Argentinskou ulicí by měl vzniknout bulvár nové 
výstavby - Brazilská ulice, dopravní obslužnost celku zajistí 
severní vestibul metra Vltavská, uvažuje se i o tramvajové 
trati napříč dnešní tržnicí. Před rekonstruovanou budovou 
nádraží by pak mělo vzniknout nové velké náměstí, pandán 
ke Strossmayerovu náměstí v historické zástavbě Holešo-
vic.  Zacelení jizvy vedoucí napříč Bubny a Holešovicemi je 
velká šance na skutečnou revitalizaci celé městské oblasti 
od Letné až po Troju a Libeňský ostrov, kde tak v průběhu 
následujících 10 - 30 let vznikne ucelená rezidenční i firem-
ní zóna dávající stejně jako zóna smíchovská Praze zcela 
nový velkoměstský charakter, v němž se historická zástavba 
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přirozeně prolíná se zástavbou moderní. Součástí celku se 
pak přirozeně stane i postupně se rozvíjející zóna bydlení 
na březích Vltavy, dnes působící poněkud vytrženě z kon-
ceptu rozvoje Prahy - prostě vše nelze vyřešit naráz.
Složitá situace kolem pozemků žižkovského nákladového 
nádraží je dána tím, že zde na rozdíl od Smíchova a Holešo-
vic nelze pracovat s návaznostmi na historickou rezidenční 
zástavbu. Pláň na Žižkově je obklopena nesourodými zbyt-
ky industriální zástavby, novými bytovkami, starými za-
hrádkami a domečky, ne nepodstatné je i blízké sousedství 
rozsáhlých Olšanských hřbitovů. Centrem sporů o změny 
v územním plánu byla dlouho obrovská funkcionalistická 
budova nádraží, která je pod památkovou ochranou, do je-
jíž rekonstrukce se však zatím příliš nechce ani městské čás-
ti, ani developerské společnosti, která je jejím spoluvlastní-
kem. Sporné je totiž stále využití. Ne snad, že by o budovu 
nebyl zájem - o své se právem hlásí Národní filmový archiv, 
choulící se v budově na okraji nádraží, zájem měla i Státní 
tiskárna cenin, pro všechny a dokonce i pro spojení něko-
lika takových institucí jsou však stále náklady na rekon-
strukci příliš vysoké. Zbourat funkcionalistickou budovu ze 
30. let minulého století, jíž se Praha po rekonstrukci může 
chlubit podobně jako Veletržním palácem, si nikdo netrou-
fá, investovat do ní nenávratné peníze také ne. 
Zóna po Nákladovém nádraží Žižkov je tak bohužel typic-
kou ukázkou nerozhodnosti a nekoncepčního uvažování 
vedení našeho hlavního města. Chybí osobnost hlavního ar-
chitekta, který by dokázal se svým týmem zpracovat a pro-
sadit územní plán, jehož by se developeři museli držet. De-
velopeři využívají služeb vynikajících urbanistů i architektů, 

ti ovšem mají jen velmi vágní zadání, a tak prostě dělají 
to, co je pro ně nejzajímavější - vytvářejí studie a záměry, 
které sice mohou být zajímavé, ale mnohdy spolu nekomu-
nikují a v rámci většího celku jsou tak nerealizovatelné. To 
bohužel není jen příběh žižkovského nádraží, ale také po 
léta vedeného sporu o Strahov - zbourat nefunkční stadion 
by nejspíš chtěli všichni, válka o to, co následně vyroste 
na Strahově také místo chátrajících studentských kolejí, 
má na kontě řadu bitev včetně několika soutěží o studii 
na využití těchto pozemků, jsou to ovšem bitvy bez vítězů 
a poražených - vyznívají do ztracena. Jako by město čekalo 
na nějakou spásu shůry - ta ovšem nepřijde, dříve či později 
Praha bude muset rozhodnout, co s podobnými (z hlediska 
pozemků nesmírně cennými) lokalitami. Můžeme jen dou-
fat, že to budou rozhodnutí koncepční a šťastná z hlediska 
Pražanů i budoucnosti našeho překrásného hlavního města. 
Pokud se podaří realizovat Smíchov a Holešovice, mohly by 
to být první kroky ke skutečnému rozvoji moderního velko-
města, na které pak snad již město dokáže navázat dalšími 
komplexními řešeními.

Co se děje na okrajích
Zastavěné horizonty pražské kotliny patřily ke koncepci 
rozvoje města v sedmdesátých a osmdesátých letech mi-
nulého století. Můžeme polemizovat s tím, zda vytvoření 
jakýchsi moderních hradeb obklopujících historické jádro 
pomocí paneláků na všech stranách Prahy byl dobrý nápad, 
vize byla ovšem realizována, my jsme ji zdědili a nyní s ní 
musíme nejen žít, ale také s ní dále pracovat. Právě v těch-
to zónách nacházeli a nacházejí developeři řadu možností 

Rezidence výhledová
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další bytové výstavby. Po období řešení vlastnických vztahů 
k pozemkům je zde dostatek „zelených luk“, kam se Praha 
může rozšiřovat v návaznosti na sídliště i okrajové městské 
části s dosud zachovaným charakterem původních vesnic. 
Nové bytové domy rostou všude a mají nejrůznější podobu. 
FINEP staví na Stodůlkách již 6. etapu Britské čtvrti, bloků 
domů navazujících na sídliště Stodůlky. Byty v jednoduše 
střižených domech mají ovšem standard na úrovni dnešních 
dnů, jsou prostorné, ke každému je možno si pořídit garáž 
nebo garážové stání, v domech je zajištěn bezbariérový pří-
stup i bezpečnostní systém. Projekt pamatuje i na otevřené 
pohledy z oken, dostatek zeleně a relaxačních zón pro děti 
i dospělé.
Jiným směrem se vydala developerská společnost Euro 
Ventures, která rovněž realizuje různé rezidenční projekty. 
V současné době je to objekt Lochkov Lofts situovaný v ji-
hozápadní části Prahy, na okraji poklidného Lochkova. Ten 
na místo bývalé továrny na cikorii, později přebudované na 
pivovar a sladovnu, nabídne 76 originálních bytů s industri-
álními prvky - horizontálně i vertikálně otevřeným prosto-
rem a přiznanými prvky staré konstrukce. 
Nabídne tak exkluzivní a osobité bydlení pro všechny, kteří 
touží získat výjimečný byt s unikátními detaily a působivou 
atmosférou, a přitom požadují klidné, komfortní bydlení v 
zeleni, občanskou vybavenost v dosahu a dobrou dostup-
nost do centra hlavního města. Projekt navíc představuje 
citlivou symbiózu historických budov se soudobou architek-
turou v moderním stylu.
Z Jinonic definitivně zmizí stará továrna Waltrovka. V ná-
vaznosti na jinonickou bytovou zástavbu na ploše býva-

lého areálu Waltrovky staví společnost PENTA svůj první 
rezidenční projekt v Praze. Rezidence Waltrovka bude 
uskupením bytových domů a rodinných vilek v nevšedním 
architektonickém pojetí. Domy jen málo převyšují koruny 
stromů ve zcela novém parku, který je zeleným srdcem rezi-
dence. Architekti ADR s.r.o. se tak vracejí k léty ověřeným 
hodnotám. Komunikace stíní stromořadí, která vytvářejí 
kulisu příjemnou na pohled a dýchající poklidem a vyrovna-
ností. Přitom domy nabízejí prosklenými plochami odleh-
čené konstrukce s nápaditým propojením s blízkými admi-
nistrativními budovami, kde mohou obyvatelé Waltrovky 
najít zaměstnání, prostory pro podnikání nebo jen využít 
zdejších služeb, které potřebují ke spokojenému životu.
Nízkoenergetický bytový projekt developerské společnosti 
Atrio se nachází v klidné vilové čtvrti Na Farkáně v Praze 5. 
Jedná se o komorní projekt dvou bytových domů s celkem 
52 byty, který je umístěn na jižním svahu, který zajišťuje 
dostatek slunečního svitu i atraktivní výhledy do okolní 
zeleně. Kvalitní dopravní dostupnost je zajištěna nedale-
kou stanicí metra Radlická a blízkou stanicí autobusu MHD. 
Všechny byty mají balkon, terasu či předzahrádku. Parkova-
cí stání a sklep ke každému bytu je také samozřejmostí. 
Nízkoenergetické bytové domy staví již několik let také 
společnost JRD. Po řadě objektů tak trochu ztracených na 
různě rozesetých pozemcích v Uhříněvsi i jinde nabízejí 
nyní skutečně luxusní lokalitu. 5 vil Diamantika vyrůstá na 
hranici chráněného pásma Prokopského údolí. Vily i bytové 
domy JRD vybavuje tepelnými čerpadly, rekuperačními jed-
notkami a staví z materiálů a technologiemi, které uvnitř 
objektů zajišťují zdravé prostředí bez bakterií, pylů a bez 
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hluku. 
Byty v dostavbě do stávající zástavby nabízí také Central 
Group na Žižkově v zajímavé rezidenci Garden Towers se 
dvěma výškovými budovami, či v areálech několika byto-
vých domů v okrajových čtvrtích Zahradní Město, Letňany, 
Kamýk, Horní Měcholupy, Pitkovice nebo Zličín.
Ambiciózní a svým stylem ojedinělý projekt se chystá na 
jihovýchodním okraji Prahy v katastru obce Popovičky. 
V příštím roce zde začne výstavba úplně nové rezidenční 
lokality. Záměr společnosti Arendon Development cílí na 
náročnou klientelu, která upřednostňuje klidný život v ze-
leni a zároveň v blízkosti velkoměsta. Pod projektem Oaks 
Prague jsou podepsána zvučná jména světové architektury 
v čele s Richardem Meierem a Evou Jiřičnou. Kromě nich se 
na projektu podílí několik předních britských architektonic-
kých kanceláří a českou školu reprezentuje zejména studio 
ADR Petra Koláře a Aleše Lapky. Špičková architektura je 
však jen jedním aspektem, byť důležitým. Hlavní kouzlo 
spočívá v tom, že developer neprodá budoucím obyvate-
lům pouze jednotlivé domy, aby je pak jen nechal jejich 
osudu, ale předá jim plně funkční celek. Počínaje promyšle-
ným urbanistickým konceptem, bohatou občanskou vyba-
veností a fungujícími službami a konče kvalitním řešením 
veřejného prostoru.  
V Oaks Prague by měly nový domov najít na dvě stovky 
rodin. „Budeme stavět převážně pro české a slovenské 
zákazníky. Počítáme i s tím, že část obyvatel budou tvořit 
cizinci. Proto jsme také zvolili mezinárodní název, konec-
konců projekt od svého počátku vzniká na základě rozsáh-
lé mezinárodní spolupráce,“ říká jeho šéf Robert Davies. 

Dodává, že jeho posláním je vytvořit co nejvyšší pohodlí 
a zázemí pro komfortní rodinný život. 
Městečko by mělo charakterem zástavby splynout s okolím 
a být zároveň příjemné i praktické. Jeho tvůrci čerpali inspi-
raci z tradiční české vesnice, jejíž koncept a architekturu in-
terpretovali moderním stylem a na základě požadavků 21. 
století. Poprvé uvidíme použití sedlové střechy u Richarda 
Meiera. Návrh z pera tohoto slavného amerického archi-
tekta získává na jedinečnosti také tím, že se jedná o jeho 
jediný rezidenční projekt v České republice.
Oaks Prague nabídne svým obyvatelům veškerou občan-
skou vybavenost tak, aby nemuseli pro každou maličkost 
do Prahy. Součástí městečka proto bude například i pošta, 
mateřská školka, obchod s potravinami a delikatesami, 
pekařství, restaurace, hotel, lázně nebo i svatební kaple. 
Pro sportovní vyžití poslouží fitness klub, osmnáctijamkové 
golfové hřiště, tenisová akademie a jezdecké centrum. Vý-
stavba začne v polovině roku 2016. První etapou bude re-
konstrukce historického zámečku z 19. století, který se má 
stát jedním z center společenského života budoucí obce. 
Pokračovat se bude další občanskou vybaveností a teprve 
potom bude následovat rezidenční výstavba. Podle plá-
nu by se první obyvatelé měli stěhovat na jaře roku 2018. 
S kompletním dokončením se počítá v roce 2020.
Mohli bychom samozřejmě ve výčtu pokračovat dál, pří-
padně se vzdálit ještě více centru Prahy a nahlédnout na 
projekty rodinných domků v příměstských lokalitách. Čilý 
stavební ruch zkrátka v Praze nezastavila ani krize staveb-
nictví předešlých let, i když investoři dnes jistě přistupují 
k projektům ještě rozvážněji a s jistotou návratnosti.

Oaks Prague
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česká republika je krásná, evropa Také, ale 
přijde den, kdy vás To poTáhne dále. není divu, 
svěT je veliký a nabízí nespočeT zážiTků, kulTur 
a zajímavosTí. přemýšlíTe, kam vyraziT? jaké 
hranice překonaT? máme Tipy pro Ty, kTeří na 
dovolené spíše rádi lenoší, i pro Ty, kTeří  
chTějí poznávaT a nasávaT. ať už na osobiTé 
kubě, překrásných maledivách nebo blízkých 
kapverdských osTrovech.
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Ryzí Kuba
Pokud milujete polehávání u bazénu a servis all inclusive, 
na Kubu za nimi nejezděte. Vypravte se tu ale rozhodně, 
chcete-li poznat Kubánce, jejich život v socialistickém reži-
mu, a pokud máte rádi opravdu dobrý rum a krásná auto 
z šedesátých let. Nikdo neví, jak dlouho bude Kuba taková, 
jaká je dnes. Vždyť i místní přiznávají, že se situace za po-
sledních deset let změnila. Lidé tu dnes mohou pronajímat 
volné pokoje turistům a v obchodech seženou dokonce 
i mikrovlnku nebo plazmovou televizi. 
Teplými proudy omývaná a hurikány bičovaná Kuba je 
jedinečnou zemí se svéráznými rysy. Rozhodně ale stojí za 
to ji prozkoumat. Abyste poznali alespoň část předlouhé-
ho ostrova, budete potřebovat alespoň dva týdny volna. 
Přestože se jedná o karibský ostrov, na rozdíl od ostatních 
ostrovů ležících nedaleko, má Kuba co nabídnout. Ať už se 
jedná o památky, architektonické skvosty a úžasná města, 
z nichž tři leží na seznamu kulturního dědictví UNESCO, tak 

nikým nedotčené pláže s bělostným pískem a tyrkysovou 
vodou, které najdete v národních parcích.

Havana: kde našel Hemingway ráj
Jedna informace důležitá na začátek: Havana není žádná 
Paříž. Přesto patří mezi nejkrásnější města na světě vůbec. 
Havana, která začala psát své dějiny už v roce 1514, si totiž 
na nic nehraje. Je to změť honosných pomníků a chátra-
jících barokních budov. V ulicích plných života tu po celý 
den slyšíte kubánské rytmy a vy jen můžete odhadovat, 
jak hlavní město Kuby vypadalo před sto lety. Přesto zdejší 
velkolepé trosky lákají k prozkoumání, a zejména ty, které 
zůstávají hrdě trčet v takzvané Habana Vieja, tedy Starém 
městě. 
Právě tady se můžete začít kochat: ať už to bude v hotelu 
Ambos Mundos, kde spisovatel Ernest Hemingway zůstal 
hned několik let svého života, nebo v ulici Obispo, která 
funguje tak trochu jako hlavní Havanský bulvár. Právě He-
mingway si byl moc dobře vědom toho, co je v havanských 
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ulicích nejlepší. Vyzkoušet byste proto po jeho vzoru měli 
dva bary. Bodegita del medio je vyhlášená tím nejlepším 
mojitem, El Floridita zase nejlepším Daiquirí, přičemž tu 
narazíte i na bronzového Ernesta sedícího za barem.
Vydat byste se měli rozhodně i k nepřehlédnutelnému Ka-
pitolu. Ten vystavěli v Havaně po vzoru toho amerického. 
Na Kubě je však bývalé sídlo vlády o několik metrů vyšší. 
Právě Kapitol a okolo projíždějící Buicky a stařičké Chevro-
lety krásně vystihují zdejší atmosféru. 

Kuba až na dřeň
Pokud toužíte poznat tuto překrásnou zemi, rozhodně se 
vydejte za hranice hotelových komplexů i hlavního města 
Havany. Ostrov totiž skýtá neuvěřitelné množství překrás-
ných měst, národních parků a úchvatných pláží, které vás 
okouzlí ještě více než ty vyhlášené varaderské.
Jestliže si nechcete půjčovat auto, což je tu samozřejmě 
možné, můžete zemi procestovat ve zdejších dálkových 
autobusech. Jejich síť kvalitní a autobusy patří mezi to 

nejmodernější, co ve zdejším vozovém parku můžete najít. 
Nechybí v nich klimatizace ani televize.
Vydat se můžete na západ do oblasti Viňales, jejíž smarag-
dově zbarvené homole a všudypřítomné palmy vás napros-
to uchvátí. V jednom z nejpůsobivějších zákoutí Kuby na-
jdete také tabákové plantáže, které můžete objevit třeba 
na hřbetu koně. Stačí se jen ubytovat v některém z mnoha 
Casa Particulares, což je ubytování v soukromí kubánské 
rodiny, která má k tomuto drobnému podnikání povolení. 
Místní jsou často i zemědělci, takže vás po své farmě rádi 
provedou. Na vlastní oči můžete vidět, jak rostou anana-
sy, zjistíte, kdy dozrává mango a pokud budete mít štěstí, 
zahlédnete v zahradě i místní symbol – kolibříka.
A pokud vás zeleň bude nudit, vypravit se můžete k pobře-
ží. Po hodině jízdy budete na pohádkové pláži Jutías, která 
vyniká průzračnou vodou, ale také zázemím. Najdete tu re-
stauraci, sprchy i toalety, což je na jiných veřejných plážích 
neobvyklé. V teplých dnech se můžete zchladit i v Hotelu 
Los Jazmines, kdysi perle tyčící se nad údolím Viňales, kde 
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se natáčel i jeden z dílů Majora Zemana. Dnes jde vidět, že 
se na hotelu podepsal zub času, přesto je tu relativně udr-
žovaný sladkovodní bazén a především neuvěřitelný výhled 
do zeleného údolí plného palem.

Hlavně ovoce
Kuba rozhodně nepatří mezi gurmánské země. Místní si 
leckdy nemohou dovolit ani více druhů masa. „Když ně-
kdo chová krávu, může ji porazit až ve chvíli, kdy k tomu 
dostane povolení. K hovězímu masu není jinak možnost se 
dostat,“ objasňuje Omar Mondejar z oblasti Matanzas. 
Na turistech se samozřejmě nešetří, ale vytříbených restau-
rací na Kubě moc nenajdete. Zpravidla platí, že je mnohem 
lepší najíst se u majitelů Casa particular. Objednat si tu 
můžete čerstvé ryby, mořské plody nebo dokonce i humra. 
Velká večeře se vším všudy vyjde přibližně na 12 CUC, což je 

v přepočtu asi 300 korun. 
Co je ale na Kubě skvělé, je všudypřítomné ovoce. Teprve 
tady konečně pochopíte, jak opravdu chutná zralé mango, 
banány, ananasy nebo papája. Místní z různých druhů ovo-
ce dělají i hutné ovocné šťávy. 

Co musíte na Kubě vyzkoušet:
• Coco Loco – alkoholický nápoj, který je opravdu osobi-

tý. Barman mačetou rozsekne čerstvý kokos, do kterého 
dolije jak jinak než Havanu. Až nápoj dopijete, barman 
vám ořech rozpůlí, abyste si mohli pochutnat i na koko-
su uvnitř.

• Casa Particular – poznejte, jak žijí Kubánci a přespěte 
alespoň jednu noc u místních. Casa Particular bývají 
čisté, autentické a především levné.

• Peso Moneda – Přestože je pro turisty na Kubě jiná 
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LUXUSNÍ EXOTICKÉ ZÁJEZDY      ZÁJEZDY NA MÍRU      PLAVBY LODÍ      CESTOVÁNÍ PO VLASTNÍ OSE      HOTELY      LETENKY      ZELENÁ LINKA: 800 100 567      WWW.RUDOLFREISEN.CZ

 INDICKÝ

MALEDIVY    MAURICIUS    SEYCHELY    SRÍ LANKA

CK RUDOLF REISEN

Váš specialista na všechno exotické a vzdálené . . .
7 nocí / polopenze  od 29 900  Kč / os.

7 nocí / snídaně  od 27 500  Kč / os.

7 nocí / plná penze  od 29 900  Kč / os.

7 nocí / snídaně  od 20 900  Kč / os.

Mauricius

Seychely

Maledivy

Srí Lanka
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měna než pro místní, rozměňte si své CUC (Peso Con-
vertible) za CUP (Peso Moneda). Využijete je při projíž-
dění malými vesnicemi. Nakoupit můžete šťávu s čers-
tvého ananasu nebo místní pizzu.

Maledivy – divočina pod mořem
Chcete si odpočinout, nasávat vůni moře, sluneční paprsky 
a vlahý vítr? Pak vás uchvátí cesta na perlu Indického oce-
ánu. Maledivy neoplývají množstvím památek jako Kuba, 
přesto se tu nebudete nudit. Důvod, proč jsou tyto ostrovy 
stále vyhledávanou destinací, se totiž skrývá pod hladinou 
moře.
Abyste se na Maledivy dostali, budete muset přistát na 
malém ostrůvku Malé, které je současně hlavním městem 
souostroví. Možná byste čekali malebné přímořské městeč-
ko, které vás okamžitě přenese do jiného světa. Malé je ale 
ve skutečnosti hlučné velkoměsto, které je místy dokonce 

špinavé. Zajímavostí jsou určitě místní mešity, kterých je 
v Malé hned několik. Je to proto, že Maledivy patří mezi 
země vyznávající Islám.
Obyvatelé Malediv jsou ale usměvaví, vstřícní potomci Afri-
čanů, Indů a přistěhovalců ze Srí Lanky, kteří se na ostrovy 
dostávali stovky let. Původních obyvatel je tu už jen hrstka 
a v místním dialektu se jim říká Giravaaru. Při cestě na os-
trovy si ale dávejte pozor na určité zásady. Je tu zakázáno 
přivážet alkohol, drogy a pornografický materiál, a ženy by 
si na pláží měly odpustit vyzývavé bikiny
Mnohem lepší než setrvávat v těsném hlavním městě, 
bude vyrazit na cesty lodí. Nabízí se hned několik rajských 
ostrovů, které vás uchvátí tyrkysovou vodou a naprostým 
klidem. Pokud si vyberete pro svou další návštěvu ostrov 
vzdálený více než 80 kilometrů, můžete se těšit ještě na 
jedno dobrodružství: cestu místním hydroplánem. Nezapo-
meňte fotit, protože se vám naskytne nebývalá krása. Vidět 
všechny ostrovy, atoly i korálové útesy z ptačí perspektivy.



Síla moře
Právě moře je na Maledivách to, co turisté vyhledávají. 
Jestli je někde skutečný ráj potápěčů, je to tady. Ukrývá se 
tu pestrobarevný svět živočichů i podvodních rostlin. Pro 
odvážné se konají i organizované potápěčské výpravy, při 
kterých je možné pozorovat čtrnáctimetrového žraloka 
velrybího nebo půvabné karety.
Skvělé je, že i naprostí amatéři si tu mohou udělat po-
tápěčský kurz. Každý resort většinou má i potápěčskou 
školu, kde si můžete najmout instruktora a půjčit potřebné 
vybavení. 

Potápějící se ostrovy
Přestože patří Maledivy mezi nejkrásnější místa světa, je jen 
otázkou času, jak dlouho budou ještě na mapě. Patří totiž 
mezi nejníže položené státy na Zemi a kvůli globálnímu 
oteplování neustále klesají ke dnu. Nejvyšší bod tu dosahu-
je přibližně dva a půl metru nad moře. 

Slunečné Kapverdy
Mluví se tu Portugalsky, letadlem jste tu za pár hodin, 
přesto už jste v africké zemi. Kapverdské ostrovy lákají svou 
exotickou duší i faktem, že tu po celý rok teploty nekles-
nou pod dvacet stupňů. Turisté se tu navíc mohou nabažit 
v podstatě všeho – krásné přírody, nádherného moře i čin-
né sopky.
Přestože tu rok od roku zavítá více lidí, najdete zde i místa 
nedotčená. Patří mezi ně ostrov Boavista, který má nejhezčí 
pobřeží ze všech patnácti ostrovů. Nachází se tu dokonce 
i nejhezčí pláž světa – Beach Santa Monica. V tyrkysovém 
moři můžete bez problému narazit na mořské želvy, kte-
rých tu žije opravdu hodně. 
Rozhodně nejznámějším ostrovem a také tím nejnavštěvo-
vanějším je Sal. Slunce tady svítí 350 dní v roce, což je už 
samo o sobě velkým lákadlem. Sal, jak už samotný název 
napovídá, získal své jméno po soli. Surovinu tu místní těžili 
mnoho let, a i když už dnes po těžbě není ani památky, 



obyvatelé ostrova na slavné slané roky rádi vzpomínají. Při-
pomíná je i jezero Salinas, které leží nedaleko zatopených 
solných lomů na severovýchodě ostrova. Voda je v jezeře 
tak slaná a hustá, že se v něm člověk neutopí. Podobně 
jako v Mrtvém moři má i Salinas na lidský organismus bla-
hodárné účinky. 

Sopečná krása
Další z ostrovů Sao Vincente je oblíbený především díky 
hudbě, kterou tu můžete slyšet ze všech koutů. Říká se mu 
také Ostrov hudebníků. Ve městě Mindelo se dokonce koná 
druhý největší karneval na světě, a to na popeleční středu. 
Pokud vás ale karnevaly ani hudba příliš nebaví, vydejte se 
na zdejší pláže. Jsou oblíbené hlavně mezi surfaři, kteří si 
nemohou vynachválit obrovské vlny.
Pár kilometrů lodí od Sao Vincente vyrůstá z hladiny moře 
Santo Antao. I když urazíte jen pár kilometrů, ocitnete se 
na zcela jiné planetě. Povrch ostrova je totiž vulkanického 
původu. Země je tmavá, nejdete tu i krátery a sopky. Na 
ostrově navíc roste teplota hornin, což značí jediné: příští 
erupce se pomalu blíží. Ostrov si nejlépe vychutnají ne-

závislí cestovatelé, kteří chtějí probádat vše, co Kapverdy 
nabízejí. Skvělé jsou i zdejší cyklotrasy. Podobně vyhlížející 
je i ostrov Fogo, kde najdete vulkán Pico Volcano, jež napo-
sledy chrlil lávu v roce 1995. Díky sopečnému popelu je tu 
ale nejlepší půda pro pěstování kávy. Využijte toho a roz-
hodně si ji v jedné z místních kavárniček objednejte.

Bali „ostrov bohů“ 
Tento krásný ostrov leží východně od Jávy v souostroví 
Malé Sundy, jen několik stupňů pod rovníkem. Svou rozlo-
hou je ostrov malý, ale patří mezi nejpopulárnější a turis-
ticky nejnavštěvovanější destinaci v Indonésii. Vnitrozemí 
je hornaté, tvořené dvěma sopečnými krátery - posvátným 
Gunung Agung a Batur se stejnojmenným jezerem. Bali na-
bízí 400 km překrásných pláží, které jsou místy přerušované 
divoce rozeklanými pobřežními skalami. Jedním z nejvý-
znamnějších mořských chrámů na Bali je Tanah Lot. Jeho 
svatyně stojí na skále, která je dokola obklopená vodou 
a střežená před zlými silami a vetřelci (jedovatými mořský-
mi hady). Bali zůstalo jedinou hinduistickou společností 
v jihovýchodní Asii.
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Módní trendy

Nová sezona je ve znamení originality, emancipace a po-
hodlí. Adieu usedlosti a serióznosti! Modernost vkusně 
oživuje klasiku a výsledkem jsou elegantní siluety, dobře 
padnoucí střihy, zajímavé detaily. Zaujal nás tvar a velikost 
knoflíků, ale také třásně. Z materiálů převládá kůže a heb-
oučký samet. Kolekce hýří odvážnými kombinacemi barev 
a vzorů, ovšem červená zabodovala na plné čáře. Nepatří 
zrovna na paletu tradičních barev podzimu. A o to právě 
jde. 
Klasické vzory, které nosívaly naše babičky, slaví obrovský 
comeback. Motivy kostky, káro, proužky a kohoutí stopy 
představují sázku na jistotu. Ikonickým kouskem jsou kal-
hoty, deklinovány do nových střihů a způsobů nošení. Do-

poručujeme vyzkoušet vysoce trendovou kombinaci s šaty 
nebo sukní. Bizardní? Dnešní móda posouvá čím dál více 
hranice dámského a pánského šatníku, odbourává ome-
zení. Neobvyklé se stává výzvou a originalita vítězí. Žena 
oděná do prvků pánského šatníku působí neodolatelně, 
vyzařuje sílu a moc. Přesto nebere módu vážně, proplouvá 
mezi rockovým, bohémským a sport chic stylem. 
Převládá pohodlí nad žhavou trendovostí. Proto také od-
zvonilo svírajícím oděvům a do nebe sahajícím podpatkům. 
Vyzkoušejte minimalismus, střihy oversize a nezapomeňte 
pořídit spoustu roláků. Tvoří základ podzimní parády, bez 
kterého se letos neobejdete. 

Paříž 
je

ChiC!
nečekejTe, až opadne lisTí ze sTromů, prosluněné dny rozechvěje svěží víTr a vzpo-
mínky na báječné léTo se jako mávnuTím kouzelného prouTku promění v nosTalgii. 
vsTupujeme do kreaTivního období, kTeré může býT důvodem ke smuTné náladě. hlavu 
vzhůru! namíchali jsme pro vás kokTejl módních Trendů, kTerý je leTos plný lahůdek. 
Takže, pojďTe se inspirovaT!
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Amour & Passion
Vášnivá červená očarovala srdce návrhářů a získá 
si také vás. Dokáže rozveselit chmurné dny, při-
čarovat dobrou náladu a jak báječně zpestří celý 
outfit...

Béžová
Něžným tónem přírody ni-
kdy nic nezkazíte. Snadno se 
kombinuje a sluší každé ženě. 
Zábavné je propojení s kon-
trastními barvami.    



Rozhovor
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Kostky a káro
Retro je tu, a s ním klasické motivy kostek a kára. 
Přináší novou variantu nošení, trefné zpracování 
barev a materiálů. Zkuste v červeném provedení 
nebo černobílou variantu. Posunou váš outfil o le-
vel výš. 

Kohoutí stopa
I když nejlépe vyniká v černobílé 
kombinaci, návrháři nám ná-
zorně předvedli, že babičkovský 
motiv se dá nosit i jinak. Je ultra 
moderní záležitostí, láme rekor-
dy a zaplavuje butiky v masivním 
měřítku. 



Rozhovor     
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Samet
Možná vám sako ze sametu někde leží ve skříni. Pokud 
ano, máte vyhráno. Tento příjemný materiál evokuje 
vysokou úroveň a vznešenost. V Paříži je velice oblíben 
buržoazií. Proč si rovněž nedopřát pocit luxusu? V tma-
vých barvách vyniká par excellence. 

Pruhy a proužky
Vodorovné, svislé, široké, 
úzké, barevné, noste je na 
všechny způsoby! Zaručí efek-
tivní podívanou a vás kata-
pultují na módní špici. Určitě 
byste neměla zapomenout na 
vysoce elegantní kombinaci 
tmavě modré barvy s jemným 
bílým proužkem. 



Rozhovor
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Volány, sklady a plisé
Zavání lehkostí a ležérností, nemyslíte? Roz-
tančené volány hravě rozveselí haleny, blůzy 
a sukně. Ve velkém množství zase působí 
teatrálně. Extravaganci zaženete vzorně 
seřazenými sklady a plisé.  

Klobouk
Ikonický doplněk vypůjčený 
z pánského šatníku je referencí elegance a vkusu. 
Neodmyslitelně patří k podzimní garderobě.  
Je miláčkem návrhářů a skutečným must-have.



Ručně vyráběná, dřevěná pera

www.peranovak.cz
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Speed

Grand Prix České republiky v Brně ještě nějakou dobu zů-
stane, přesněji pět let. K vzájemné dohodě dospěli o zá-
vodním víkendu 14. - 16. srpna šéf promotérské společnosti 
Dorna Sports Carmel Ezpeleta a ministryně školství Kateři-
na Valachová.
„Velice si ceníme aktivity paní ministryně, které se podařilo 
jednání odblokovat. Pro nás je důležité, že všechny strany 
respektují roli Automotodromu Brno jako provozovatele 
Masarykova okruhu,“ prohlásila výkonná ředitelka Auto-
motodromu Brno Ivana Ulmanová.
Nová dohoda se stala vodou na mlýn odpůrcům Grand 
Prix, kteří o sobě dávají vědět zejména v srpnovém termínu 
konání závodu. Jejich internetové diskuze by bylo vhodné 
opatřit poznámkou vstup na vlastní nebezpečí. Smutné 
ovšem je, pokud se analýzy zhostí novináři, opírající se 
o nesmyslnou rovnici počet diváků x cena vstupenky = 
dostatek peněz na pořádání závodu i bez státní dotace. Je 
nutné si uvědomit, že žádný vrcholný motoristický podnik 
typu Grand Prix, ať už silniční motocykly nebo formule 1, 
není výdělečný a neobejde se bez vládní podpory. Nejpalči-
vější je situace v Evropě. Není divu, že evropské autodromy 
jsou postupně vytlačovány asijskými destinacemi, které se 
astronomicky vysokých poplatků nezaleknou. 
Brno je zlatá loď, zpívá Ivan Mládek ve své proslulé písni. 

přípravy na leTošní grand prix české re-
publiky misTrovsTví svěTa silničních mo-
Tocyklů měly aTmosFéru nejisToTy. media 
propírala budoucnosT TohoTo závodu 
a nikdo neTušil, zdali svěTový šampionáT 
nepřijede do brna naposledy. když ale 
jorge lorenzo v neděli odpoledne skákal 
radosTí na podiu, všichni už dobře věděli, 
že se příšTí rok pokusí brněnské prvensTví 
obhájiT.
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gRanD PRix 
ČeSké RePubliky: 

valentinO ROSSi Chválí 
SkvělOu atMOSFéRu

Pro Dornu však Brno představuje hodně chudou loď.  Dor-
na žádá po Automotodromu jeden z nejnižších poplatků za 
pořádání mistrovství světa, takzvaný zalistovací poplatek. 
Tak proč Dorna tolik apelovala na dohodu vládních zastu-
pitelů a trpělivě čekala na výsledek, když jí na dveře klepou 
zástupy jiných okruhů, připravených platit daleko více než 
Brno?
Grand Prix České republiky je vyhledávanou zastávkou 
v osmnáctidílném kalendáři mistrovství světa. Na jižní Mo-
ravu se těší všichni, kdo jsou součástí tohoto seriálu. Jezdci 
milují četná převýšení dráhy a řada z nich považuje Brno za 
jednu z nejlepších tratí. Osazenstvo na sedadlových a pří-
rodních tribunách je vskutku kosmopolitní a kromě Čechů 
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se do Brna sjíždí motocykloví fanoušci z přilehlých států. 
Divácká návštěvnost je obrovská a hravě předčí i některé 
závody formule 1.
Právě diváckou návštěvností se ohánějí odpůrci Grand Prix. 
Příčinou jejich rozčarování je ona zmíněná rovnice - počet 
diváků x cena vstupenky. Uváděná návštěvnost je však silně 
zavádějící a letošních rekordních 245 039 lidí je skutečný 
počet lidí na okruhu, nikoliv počet diváků na tribunách. 
Rozklíčování krásného čísla je velmi prosté. Kromě toho, že 
divák s víkendovou vstupenkou (pátek, sobota, neděle) je 
započítán třikrát, v celkovém součtu návštěvnosti figurují 
i závodní jezdci, členové týmů, novináři, televizní štáby, or-
ganizátoři, prodejci, bezpečností služba a podobně. Takže 

reálný počet diváků se pohybuje v rozmezí 40 000 - 60 000 
lidí a těch, kteří si vstupenky skutečně koupí, je ještě méně, 
neboť značné množství lístků je rozdáno partnerům, VIP 
hostům i politikům. Nutno podotknout, že nejde o výhrad-
ně brněnskou matematickou hříčku a stejným postupem se 
k finálním číslům dopracovávají i v zahraničí. 
Je zřejmé, že z prodeje lístku se Grand Prix nezaplatí. Jenže 
vstupné je hlavním zdrojem příjmu Automotodromu Brno 
a peníze z reklam, umístěných podél dráhy, míří na účet 
Dorna Sports. Proto je zbytečné se ptát, proč není česká 
Grand Prix výdělečná. Ze státních dotací žijí i zahraniční 
závody. Spíš bychom se měli ptát, zdali nejde podniknout 
kroky, aby ztráta Automotodromu Brno nebyla tak velká.



Rozhovor
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Z Indianapolisu do Brna
Náklady na přípravu Grand Prix se pohybují v milionových 
částkách a Masarykův okruh se na příjezd světového šam-
pionátu chystá s předstihem několika týdnů. Ten skutečný 
shon na Grand Prix České republiky ale začíná vyvěšením 
šachovnicové vlajky v americkém Indianapolisu. Jakmile 
poslední jezdec protne pomyslnou cílovou čáru v areálu 
více než sto let staré oválové dráhy, začíná synchronizované 
hemžení mechaniků, skladujících několikatunový materiál 
do přepravních kontejnerů. Za několik hodin už budou 
kontejnery tisíce metrů nad Atlantským oceánem, na cestě 
na brněnské letiště. 
Zázemí celého šampionátu přepravily do Brna tři letadla 
Boeing 747 a jeden dvoumotorový model 777. V úterý 11. 
srpna, pouhé dva dny po závodě v Indianapolisu, se na 
2650 metrů dlouhou přistávací dráhu sneslo poslední leta-
dlo a finální přeprava na nedaleký okruh mohla začít.
Pokud snad ještě v tu dobu někdo v centru Brna nevě-
děl, že se k Ostrovačicím sjela světová špička, ve čtvrtek 
už ho motocyklová atmosféra dohnala i ve středu města. 
Na náměstí Svobody odstartovala vzpomínková jízda na 
padesátileté výročí od první světové Grand Prix a mezi 
zúčastněnými se objevila i slavná jména jako Angličan Phil 
Read, Australan Wayne Gardner nebo čeští pamětníci Bo-
humil Staša a Petr Baláž. Nechyběla ani současná generace 
domácích závodníků - Karel Hanika, Jakub Kornfeil a Karel 
Abraham. 
V pátek se pozornost davu přesunula na automotodrom. 
První tréninkové aktivity zahájila v devět hodin ráno třída 
Moto3, která rozezvučila sluncem zalitý Masarykův okruh 
v počtu šestatřiceti závodníků. Teplota vzduchu měla ještě 
ideálních 25 °C, takže závodníci ostatních kubatur mohli 

jen tiše závidět. Rtuť na teploměrech pomalu stoupala 
a vlna veder, která Českou republiku na několik týdnu 
zasáhla, vrcholila právě v pátek. Domácí diváky nejvíce za-
jímalo postavení dvojice českých zástupců. Ačkoliv Karlovi 
Hanikovi chyběla na první místo pouze jedna vteřina a dvě 
desetiny, v pořadí zaujal třinácté místo. Těsné rozestupy 
vypovídají o nesmírně vyrovnanosti Moto3. Jakub Kornfeil 
byl o něco pomalejší a zařadil se na osmnáctou příčku.
Po nejslabší třídě Moto3 zaduněly v garážích výkonné mo-
tory hvězdných motocyklů MotoGP. Teplota vzduchu poma-
lu stoupala k 38 °C a rozpálený povrch tratě začal klouzat. 
Doplatili na to úřadující šampion Marc Marquez a k zemi 
šli i Dani Pedrosa, kterému unikl olej z tlumičů, a Valentino 
Rossi, jenž na oleji po Pedrosovi uklouznul. Italský oblíbe-
nec si po pátečních jízdách postěžoval na hrbolatý povrch 
dráhy a podotknul, že je na čase ji vyměnit. 
Již šestatřicetiletý veterán Valentino Rossi je miláčkem 
publika. Urbinský rodák má na Brno docela vousatou, ale 
dodnes velmi příjemnou vzpomínku. Jako sedmnáctiletý 
diblík s dlouhými vlasy zde v roce 1996 vůbec poprvé oslavil 
vítězství v mistrovství světa, tehdy v kubatuře 125 cm3.
„Ačkoliv už je to strašně dávno, na takové závody se neza-
pomíná. V předchozím závodě jsem poprvé stál na podiu, 
v Brně poprvé startoval z prvního místa a nakonec vyhrál. 
Mám to tu rád, trať je jedna z nejlepších a pokaždé je zde 
skvělá atmosféra,“ pronesl Rossi na čtvrteční konferenci.
Po premiérovém triumfu se Rossimu podařilo v Brně vyhrát 
ještě sedmkrát a v případě nedělního rekordního osmého 
prvenství pro něj byla připravena symbolická cena - dlažeb-
ní kostka ze starého Masarykova okruhu. První krok k vítěz-
ství mu ovšem v sobotu odpoledne vyfoukl týmový kolega 
Jorge Lorezno. Dvojnásobný šampion ze Španělska ukázal 
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všem soupeřům záda a 5,4 kilometru dlouhou trať objel 
v rekordním čase 1:54.989. Ještě nikdy předtím se nikomu 
v MotoGP nepodařilo dostat čas pod hranici jedné minuty 
a pětapadesáti vteřin. „Takový čas jsem nepředpokládal, 
i když také jsem ho nečekal od Marca nebo Valentina. 
Všichni jeli na maximum a hodně se zlepšovali,“ uvedl Lo-
renzo, kterého od Marqueze a Rossiho dělilo 0,074 respek-
tive 0,364 vteřiny.

Bzučení juniorský motocyklů 
Neděle byla vyhrazena závodům. Posledním dopoledním 
zahřívacím tréninkům odzvonilo a nadešel čas bojovat 
o mistrovské body. Nejprestižnější podnik na Masarykově 
okruhu si nenechal ujít ani trojnásobný šampion formule 1 
Niki Lauda z Rakouska, jenž osobitým bezostyšným stylem 
prohlásil, že MotoGP je daleko přitažlivější než formule 
1. „Motocyklové závody jsou velmi zajímavé. Vidíte, jak 
se jezdec s motorkou pere. V F1 je tomu bohužel naopak. 
Auta se velmi lehce řídí, vůbec to těm jezdcům neklouže,“ 
nechal se slyšet nynější poradce týmu Mercedes F1.
Hodinu před polednem zaplnila prostor startu a cíle nej-
početnější kubatura. Na pořadu dne byly bzučivé stroje 
Moto3. Z prvního místa startoval Ital Niccolo Antonelli 
a na vedoucí pozici byl i při průjezdu pod šachovnicovým 
praporkem. To ovšem neznamená, že prvnímu nedělní-
mu závodu chyběly dramatické momenty. Právě naopak. 
Moto3 nabídlo divákům nejlepší podívanou ze všech tří 
kategorií. Hned po startu došlo k pádu dvou čtyřčlenných 
skupin závodníků a nad okruhem zavlály červené vlajky. 
Následovalo několikaminutové zdržení, a když se konečně 
rozsvítila zelená světla, jezdci vyrazili, jako kdyby na ně 

už v prvním kole čekal pohár pro vítěze. Naneštěstí i po 
opakovaném startu došlo na pád a k obrovskému zklamání 
domácích fanoušků se ze země zvedal Karel Hanika. „Poda-
řil se mi i druhý start, ale soupeři mě zblokovali a v prvním 
kole jsem ztratil hodně pozic. Pak jsem se začal prodírat 
dopředu, bohužel jezdec přede mnou zpomalil víc než by 
měl. Kolizi už nešlo zabránit,“ posteskl si Hanika.
Ve zkráceném závodě se sprintovalo až do cíle. Na čele se 
utvořila jedenáctičlenná skupinka, v níž figuroval i per-
fektně jedoucí Jakub Kornfeil. Bitva o mistrovské body 
pokračovala od jedné zatáčky ke druhé. Kornfeil se nene-
chal zahanbit a v početné skupince byl aktivní až do cíle. 
„Nechtěl jsem si nechat ujet vedoucí skupinu. Skvěle se mi 
povedlo první kolo a chytil jsem se první desítky. Nejtěžší 
chvíle závodu nastaly ve druhém a třetím kole, když jsem 
stahoval špičku. Jel jsem fakt na hraně a buďme rádi, že se 
vše podařilo bez pádu. Navíc, třetí nejrychlejší kolo závodu, 
to není špatné,“ radoval se Kornfeil z devátého místa.
Upřímnou radostí hýřil Niccolo Antonelli. Nejenže po 
čtyřech letech v Moto3 poprvé vystoupal na podium, ale 
rovnou vyhrál závod! Rozprášil tím pětileté prokletí brněn-
ských vítězů kvalifikace, jímž se až do letošního ročníku 
nepodařilo vyhrát závod. 
V silnější kubatuře Moto2 se o atraktivitu starali jezdci 
mimo čelo závodu. Hrdinou dne se totiž letos počtvrté stal 
Johann Zarco. Nezastavily ho ani narůstající teploty, ani 
soupeři Tito Rabat a Alex Rins, kteří s ním sdíleli zbývající 
pódiová umístění. Johann Zarco znovu potvrdil roli favorita 
na titul a vypadá to, že o kýžený sen by ho mohlo připravit 
snad jen nešťastné zranění.
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Vrchol závodního víkendu
Motocykly třídy Moto2 zmizely ze scény a z tlampačů se 
rozezněl tříjazyčný komentář, popisující hemžení na dráze 
před hlavními tribunami. Schylovalo se k vrcholu celého 
víkendu - závodu MotoGP. Hvězdy týmů Yamaha, Honda, 
Ducati, Aprilia a Suzuki se staly objektem touhy fotografů 
a kameramanů, kteří přenášeli své záběry do domácnos-
tí po celém světě i na velkoplošné obrazovky přímo na 
Masarykově okruhu. Kvalifikační rekordman Jorge Lorenzo 
měl před sebou jasný cíl - vítězství a smazání bodové ztráty 
na lídra šampionátu Valentina Rossiho. První kola jel na 
hranici svých možností. „Dal jsem do toho maximum, chtěl 
jsem Marcovi uniknout. Držel se za mnou několik kol,“ 
popisoval Lorenzo průběh vlastního závodu, v němž mu 
v úvodních kolech topil pod kotlem úřadující šampion Marc 
Marquez. Zaslouženým prvenstvím se Lorenzo poprvé po 
dvou a půl letech ocitnul na vedoucí příčce průběžného 
pořadí a zahájil tím útok na svůj třetí titul v MotoGP. 

Marquez tentokrát na Lorenza nestačil a musel se spokojit 
s druhým místem, což mu vzhledem k okolnostem stačilo. 
„Náš cíl jsme splnili: Odpoutat se od Valentina a ostatních 
soupeřů,“ řekl Marquez, jehož loňská vítězná šňůra deseti 
závodů v řadě byla přerušena právě v Brně.
Miláček publika Rossi po špatném startu časovou ztrátu na 
vedoucí duo nedohnal. Než se Rossi protlačil přes Bradley-
ho Smithe a Andrea Doviziosu, Lorenzo a Marquez zmizeli 
z dohledu. Italský kudrnáč dojel na třetím místě a letos 
pojedenácté měl tu čest vystoupat na podium pro nejlepší 
tři muže závodu. 
Uznání si v cíli zasloužil i Karel Abraham, který po zranění 
nohy urychlil svůj návrat do světa Grand Prix. „Noha pořád 
bolí a je pro mě docela těžké se nasoukat do bot. Jsem 
si jist, že v průběhu víkendu bude hodně bolesti,“ uvedl 
Abraham na čtvrteční tiskové konferenci. Ve svých prognó-
zách měl pravdu a během tréninků a kvalifikace nevydr-
žel na dráze déle jak pár kol. V závodě však zatnul zuby, 
a přestože tempem zaostával i za předposledním soupe-
řem, ve vysokých teplotách vydržel 42 závodních minut.
A zatímco Abraham opatrně sundával závodnickou obuv, 
Lorenzo, Marquez a Rossi přebírali speciální poháry s mo-
tocyklem, symbolizující padesátileté výročí Grand Prix 
České republiky. Pořadatelé se od vedení Automotodromu 
dokonce nechali přemluvit k nečekanému aktu, jenž se 
v motorsportu přestal tradovat před desítkami let. Troji-
ce nejlepších jezdců všech kategorií se na stupních vítězů 
shýbala pro věrné kopie vavřínových věnců z roku 1965. 
Přitom tahle tradice se už dávno nedodržuje, neboť věnce 
zakrývají tolik důležitá sponzorská loga! 

Hvízdat si to po hranici života 
„A František vjel do Farinových zatáček ještě přesněji, od-
vážněji, už nejel pro lidi, ale pro sebe, jel skoro ve stopách 
té představy, jak se vůbec má jezdit, jen pro tu rozkoš, 
hvízdat si to po hranici života,“ poeticky líčí Bohumil Hra-
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bal průběh mezinárodního závodu Velké ceny Brna z roku 
1956. Povídku, v níž figuruje i z Postřižin známý strýc Pepin, 
pak v roce 1965 natočil Jiří Menzel pod názvem Smrt pana 
Baltazara. V Menzelově krátkém filmu jsou k vidění dobo-
vé záběry z premiérové Grand Prix Československa, čímž 
se film stává doslova povinnou „četbou“ motocyklového 
fanouška. Vždyť obdiv a respekt k jezdcům, riskujícím život 
na čtrnáctikilometrovém přírodním okruhu v západní části 
Brna, nikdy nevyprchá.
„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 
vyhrát,“ vzpomínal při své poslední návštěvě Brna veterán 
Jim Redman, který premiérovému závodu motocyklů 350 
cm3 v roce 1965 opanoval.
Trať lze v téměř nezměněné podobě projet i dnes a udělat 
si obrázek o tom, jakým extrémně nebezpečným životem 
motocykloví závodníci žili.
Stárnoucí přírodní okruhy však nedokázaly odpovídat na 
zvyšující se závodní tempo a z důvodu bezpečnosti byl Ma-
sarykův okruh v roce 1975 zkrácen na délku jedenáct kilo-
metrů. Postupem času se židle pod Grand Prix Českosloven-
ska v mistrovském kalendáři začala vážně otřásat. Zatímco 
v ostatních státech klopili závodníci své stroje do relativně 
bezpečných zatáček speciálně vybudovaných autodromů, 
v Brně mířili hlavou proti balíkům slámy, oddělující dráhu 
od sloupů pouličního osvětlení a souvislé zástavby. Navzdo-
ry nepříznivé situaci dostalo Brno bezpečnostní výjimku 
a ještě v roce 1982 pořádalo závod na původním okruhu. 
Mezitím byla zahájena realizace stávajícího okruhu a v roce 
1987 se mistrovství světa vrátilo zpět na jižní Moravu. Od 
roku 1993 už Brno hostí světový šampionát nepřetržitě.
Od premiérové Grand Prix v roce 1965 bylo zelenou vlajkou 
odmávnuto 159 závodů a série naštěstí pokračuje. Rekord 

v počtu pořádaných závodů nicméně drží nizozemský As-
sen, hostící Mistrovství světa od roku 1949. 
Každopádně jeden rekord Masarykův okruh prozatím drží. 
Karel Hanika loni projel cílem závodu Moto3 na patnác-
tém místě se ztrátou pouhé 1,838 vteřiny na vítěze. To je 
nejtěsnější výsledek za celých 67 let historie šampionátu. 
Nikdy jindy se nejlepší patnáctka jezdců nevměstnala do 
tak krátkého časového úseku.
Všeobecně se ale Čechům na Masarykově okruhu příliš 
nedaří. Domácí trať je pro ně zakletá a doposud nejlepším 
jezdcem na brněnské dráze trati je Bohumil Staša, který 
vybojoval na strakonické ČZ v roce 1971 druhé místo ve tři-
stapadesátkách. Na třetím místě dojel na Jawě v roce 1968 
František Šťastný a bronz na novém okruhu získal v roce 
2007 Lukáš Pešek.
Nezbývá než doufat, že se situace v následujících letech ob-
rátí k lepšímu a čeští zástupci v Moto3 výrazněji promluví 
do výsledku nejen domácích, ale i zahraničních Grand Prix.



Turnajový týden odstartoval gala večeří v hotelu The Au-
gustine, kterého  se zúčastnili obchodní partneři a hlavní 
sportovní hvězdy. Letos byl největší hvězdou turnaje Fran-
couz Victor Dubuisson, loňský vítěz Ryder Cupu. Večírek 
ozdobila luxusní módní přehlídka v zahradách hotelu. 
Hodinářství Bechyně představilo exkluzivní kolekci šperků 
švýcarské značky Thomas Frieden. 
Středa patřila PRO-AM turnaji. Unikátností tohoto hrací-
ho formátu je to, že společně hrají v jednom tzv. flightu 
tři amatéři a profesionální hráč. Vzhledem k obrovskému 
zájmu se odehrály během dne dva turnaje, kterých se 
zúčastnilo 180 golfistů. Nejnižší výsledek zahrál tým Pilsner 
Urquell s jihoafrickým profesionálem Darrenem Fichard-
tem, čtyřnásobným vítězem na European Tour.

A jdeme do finále…
Ve čtvrtek 27. srpna odstartoval hlavní turnaj. Od sedmi 

závěr srpna paTřil znovu nejpresTižnější sporTovní akci léTa. v albaTross golF resorTu 
se konal druhý ročník d+d real czech masTers. proFesionální golFový Turnaj je sou-
čásTí european Tour. série se hraje po celém svěTě, česká republika je jednou z 27 zemí.
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Druhý ročník D+D Real 
Czech Masters 

vidělo po celém světě 
203 milionů diváků!

hodin proudily do areálu turnajové vesničky stovky diváků. 
156 hráčů z toho 13 českých golfistů začalo bitvu o celkové 
odměny 1 milion Euro.
Pátek 28. srpna vstoupil do dějin českého golfu. Poprvé 
v historii European Tour totiž prošli tzv. cutem dva čeští 
golfisté. Do víkendových kol se kvalifikovali Vítek Novák a 
Filip Mrůzek.
„Byla to paráda, moc jsem si to užíval. Bylo vidět, že lidé 
golfu rozuměli. Když jsem byl pod tlakem, tak mě podpoři-
li. Musím za to všem poděkovat,“ prohlásil Novák těsně po 
skončení hry. 
Součástí turnaje byl opět bohatý program v turnajové 
vesničce. Více než padesát stanovišť od prodejců golfového 
oblečení a vybavení - Golf Profi, Under Armour nebo PRO-
QUIP, přes cestovní kanceláře, leteckou společnost Emirates 
až po ochutnávku italské kávy z přístrojů De Longhi. Do-
minantou byl merchandisingový obchod BRUDRA. Součástí 
pátečního a sobotního odpoledne byly koncerty skupin 



Lake Malawi a Eddie Stoilow.
Vítězem turnaje se stal 23letý Belgičan Thomas Pieters. 
Získal svůj první titul na European Tour. Do posledního kola 
vstupoval jako lídr a svou pozici uhájil. Vítězný výsledek se 
zastavil na čísle -20. Byla u toho i celá jeho rodina, která 
vyjela ve tři ráno autem z Antverp. Vsadila na to, že ten-
tokrát to vyjde. Loni skončil na Open de Espaňa druhý, na 
začátku roku v Abú Dhabí čtvrtý. Pieters zahrál jako jediný 
všechna čtyři kola pod 70 ran. Za titul převzal šek na 166 
660 Euro.
„Když něco děláte podruhé, už se můžete opřít o zkuše-
nosti a posunout kvalitu turnaje, vylepšit servis pro hráče a 
diváky. To se nám povedlo. Povedlo se nám znovu přivést 
do České republiky špičkové světové golfisty v čele s Vic-
torem Dubuissonem, vítězem RyderCupu, dále šestinásob-
ného vítěze na European Tour Petera Hansona nebo Dána 
Thorbjorna Olesena, který už má bohaté zkušenosti z PGA 
Tour. Rekord hřiště 64 ran vyrovnal Mikael Lundberg,“ 
zhodnotil turnaj majitel promotérské společnosti RELMOST 
Petr Dědek.

Pár čísel na závěr…
Divácká návštěvnost se během čtyř dnů opět přehoupla 
přes 19 tisíc diváků, dvojnásobně se zvýšila návštěva VIP 
hostů. Hospitality domem u 18. jamky prošlo 2150 hostů. 

„To jsou čísla, která vypovídají o úspěšnosti akce a jsou 
pro nás motivací i závazkem do dalšího ročníku. Pro velký 
zájem ještě rozšíříme kapacitu VIP hospitality. Televizní 
přenosy se vysílaly živě ve 170 zemích světa. Celková sledo-
vanost se tak dostala na 203 milionů diváků,“ uvedl Pavel 
Poulíček, marketingový ředitel Relmostu.
Nejlepším Čechem se stal Vítek Novák, který nakonec obsa-
dil 63. místo. To je zároveň nejlepší umístění českého hráče 
v historii European Tour. Filip Mrůzek zahrál na závěr své 
nejhorší kolo. 77 ran ho odsunulo na 68. pozici. Jeho první 
výdělek na European Tour tak činil 1866 Euro.
Oba čeští golfisté dostali z rukou Jána Kotúče, ředitele 
zastoupení Moët Hennessy v Česku a na Slovensku, lahve 
Moët Chandon. Vyhlášení se zúčastnili Petr Dědek - ma-
jitel Relmostu, Keith Waters - výkonný ředitel European 
Tour, Adriana Krnáčová - primátorka hlavního města Prahy, 
Miguel Vidaor - ředitel turnaje, JUDr. Jiří Šimáně - majitel 
hřiště Albatross Golf Resort, Jan Špilar - ředitel finančního 
a facility management odboru agentury Czech Tourism, 
Nils Jebens - majitel Kampa Group, Pavel Foubík - majitel 
společnosti BRUDRA a Jaroslav Pajonk - generální ředitel 
společnosti CENTR GROUP.
Všem divákům a obchodním partnerům děkujeme za pod-
poru a těšíme se na další ročník. Bude se hrát od 18. do 21. 
srpna 2016 na Albatrossu.
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Traduje se, že v prvních dnech druhé světové války dostal 
Winston Churchill od ředitele právě bombardované firmy 
na doutníky Dunhill dobrou zprávu: Vaše doutníky jsou 
v bezpečí, sire. Krátké, ale výstižné. Kvalitní doutníky jsou 
pro znalce stejným pokladem jako to nejlepší víno pro vina-
ře. 
Kvalita špičkového doutníku závisí na tolika faktorech, že 
je opravdu snadné něco pokazit. Důležité je, kde vyrostl 
tabák, z něhož je doutník ubalený, jak je tabák fermento-
vaný, i jak byly namíchány jeho listy. Neméně důležitý je 
i postup výrobce, který zvažuje každou fázi přípravy, včetně 
toho, jak přesně otrhá listy tabáku.

Jak přišel na svět klenot…
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. Začalo to na Kanár-
ských 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 některých dalších 
zemích Střední Ameriky, kde se dnes nacházejí jedny z nej-
úrodnějších 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. 

můj denní režim: do 11.00 úřadování 
v posTeli, po obědě hodina spánku, celý 
den alkohol a douTníky. Tak jsem porazil 
hiTlera.

sir Winston churchill
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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.
Dalším přerodem ve využití tabáku bylo jeho cesta do 
Evropy. 
Je to mnoho let, co z mexického poloostrova Yucatán 
přicestoval do Evropy první tabák. Psal se rok 1558, když se 
do Francie vraceli průzkumníci z Nového světa. Jejich velitel 
a zmocněnec francouzského krále v Portugalsku Jean Nicot 
tehdy poprvé představil tabák na královském dvoře. Právě 
podle něj později vzniklo pojmenování pro účinnou látku 

tajeMStví 
luxuSníCh 
DOutníků 
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Krása     

v tabáku - nikotin.
Kdy si ale lidé opravdu poprvé zakouřili? To lze určit jen 
těžko. Zřejmé ale je, že tabák v Evropě vzbudil hotový 
poprask. Vznikl proti němu dokonce protest a anglický král 
Jakub I. jej označil za „zvyk hnusný pro oko, odporný pro 
nos, škodlivý pro mozek, nebezpečný pro plíce, jenž černým 
smradlavým kouřem nejspíš připomíná hrůzný kouř pekel, 
jak stoupá z bezedné propasti“. Vyčerpávající popis, viďte? 
Dneska by ale s králem souhlasil jen málokdo. 
První kuřáci tabáku kouřili dýmky a zůstali jim věrní přes 
sto let. Počátkem osmnáctého století se však ve Španělsku 
začalo šířit kouření doutníků. Kouření doutníků se stalo 

nejprve módní záležitostí mezi vojáky, postupem času si jej 
ale oblíbily i vyšší společenské vrstvy. 

Získat ten správný tabák
Tabákové listy se sbírají, když jsou zelené a dokud se ne-
zfermentují a nepřipraví, nenabudou charakteristickou bar-
vu ani chuť. Podle odborníků existují tři způsoby, jak lze ta-
bák sušit. Prvním z nich je klasické sušení na slunci, z něhož 
pak vzniká sladký žvýkací tabák. Druhou možností je tabák 
vysušit vzduchem ve speciálních podmínkách. Většinou 
se jedná o upravené stodoly, kde lze korigovat ventilaci. 
Tímto způsobem se připravuje tabák pro doutníky. Poslední 
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možností je sušení nad otevřeným ohněm, při kterém listy 
získávají silný žlutý nádech. Takový tabák najdeme nejčas-
těji v lehkých dýmkových směsích nebo cigaretách.
Když se listy tabáku usuší, nejde s nimi prakticky pracovat, 
protože jsou velmi křehké a rozpadly by se na prach. Proto 
se čeká, dokud nepřijde období dešťů a tolik potřebná 
vlhkost. Suché listy ji pak nasají a dají se dál zpracovávat. 
Naskládají se do vysokých balíků a fermentují se. Není 
ničím neobvyklým, že se připravený tabák nechává schválně 
pár let dozrát ve skladech. Má pak údajně výraznější chuť. 

Havanská tradice
Díky skvělým klimatickým podmínkám a dostatkem prosto-
ru pro plantáže, se na Kubě pěstoval tabák už v šestnáctém 
století. A čím více chtěli Španělé dostávat, tím více Kuba 
produkovala. Dokonce tak moc, že v padesátých letech de-
vatenáctého století bylo na ostrově přes deset tisíc plantáží 
s tabákem. Rozvoj průmyslové výroby pak zruinoval malé 
pěstitele.
Kubánské doutníky havana, které vždy patřily ke špičce 

v doutníkovém průmyslu, ale utrpěly i za vlády Fide-
la Castra. Znárodnění doutníkům rozhodně nesvědčilo. 
Většina schopných výrobců odešla z Kuby na Jamajku, do 
Dominikánské republiky nebo na Floridu. Dobrou zprávou 
je, že od devadesátých let se o propagaci a tradiční výrobu 
doutníků na Kubě stará specializovaná marketingová agen-
tura, takže se prodeji doutníku opět daří.
A proč je havana tak výjimečná? Ty nejlepší doutníky se 
skládají ze tří částí, které využívají různé typy listů tabáku. 
Kubánská havana má dokonce pět různých listů, což z ní 
dělá jeden z nejlepších doutníků světa. Listy tabáku se 
vystavují naplno slunci, takže se musí plantáže několikrát 
během období kypřit. Starat se o tabákové rostliny ale není 
rozhodně žádná legrace. Každý cyklus trvá 120 dní a plan-
tážník se o rostlinu musí starat více než 150krát. Jakmile se 
v půlce září zasejí semena, musí se ochránit slámou nebo 
látkou, aby je slunce nevypálilo. Když rostlinka vyklíčí, je 
třeba ji udržovat pomocí pesticidů. Když tabák povyroste, 
přesune se na plantáž a začíná jeho boj se sluncem a pří-
rodními podmínkami. 
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Po osmdesáti dnech, kdy tabák dozraje, jej musí plantážníci 
ručně sesbírat. Práce je to velice náročná, protože se rostli-
ny seřezávají v jednotlivých patrech. Uvnitř rostliny jsou lis-
ty nejkvalitnější a používají    se proto jako krycí, do kterých 
se tabák balí. Technicky vzato, pokud je na tom rostlina 
opravdu dobře, z jedné jediné lze ubalit až třicet doutníků. 
Než tomu tak ale bude, čeká plantážníky spousta práce. 
Nejprve je nutné listy svázat po padesáti kusech a nechat 
proschnout v otevřených stodolách, kterým na Kubě říkají 
Casa del Tabaco. Teplota a vlhkost vzduchu se ale ve sto-
dole pilně hlídá. Zelená barva listů postupně mizí a obje-
vuje se charakteristická hnědá. Je to způsobeno tím, že se 
chlorofyl postupně přeměňuje na karoten. Po asi padesáti 
dnech listy uschnou, roztřídí se podle vzhledu a mohou se 
dále zpracovat.
Tabák se dále fermentuje. Tento proces se skládá ze dvou 
dílčích a spočívá v tom, že si tabákové listy v podstatě od-
počinou při vyšší teplotě a získají svou chuť a vůni. V první 
fázi se listy nechávají pod jutovou plachtou při teplotě do 
33 stupňů Celsia po dobu asi tří měsíců. Po čtvrt roce se 

opět listy vytřídí a naplocho srovnané se stlačí v kupkách 
vysokých dva metry, aby mohli dále fermentovat. To už 
se děje bez přítomnosti světla při teplotě do 43 stupňů 
Celsia. Během této doby, která se může protáhnout až na 
půl roku, se z listů uvolňují nežádoucí látky, jako je čpavek, 
dehet nebo nikotin. Takže se dá s určitostí říct, že kvalitní 
doutník je nakonec méně škodlivý než cigarety. 
Nakonec se listy opět vytřídí, zabalí se do palmových listů 
a pošlou se do skladu odpočívat. Dozrávat může tabák 
klidně i několik let, což závisí na značce doutníků. Právě 
čas, kterého je při přípravě kvalitního doutníku potřeba 
opravdu hodně, je zásadním důvodem, proč jsou luxusní 
doutníky tolik drahé.  A co z kubánských doutníků stojí za 
to ochutnat? V první řadě je to značka Cohiba.
Jedná se o poměrně mladou záležitost, značka byla za-
ložena teprve v roce 1968 jako první brand po Kubánské 
revoluci. To ale nemění nic na faktu, že jde o skutečného 
tahouna Kubánského tabákového průmyslu. Jednou v ku-
řácké nouzi dostal prý tyto doutníky Fidel Castro od člena 
své ochranky, s tím, že jde o jeho vlastní výrobu. Diktá-
tor nalezl v jeho zboží zalíbení a nařídil, aby toto modré 
z nebe bylo vyráběno v Havanské továrně El Laguito s ur-
čením: „pouze pro prezentaci Kubánské vlády“. Ve světě se 
Cohiba více rozšířila až počátkem 80. let. 
Za povšimnutí stojí Cohiba Behike 52. Tento velkolepý 
doutník byl představen 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. Kupříkla-
du vnitřek doutníku tvoří listy s názvem rostliny „medio 
tiempo“. Vyrůstá ze svrchní části rostliny. Jedná se o vzácný 
úkaz. Již jako mladý obsahuje prvky, jež se u jiných listů 
dají nalézt, pouze pokud se nechají řádně dozrát. Vynikající 
vlastnosti těchto listů, dávají vzniknout jedinečnému požit-
ku. 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 jedinečný celek. 
Jak pomalu končí první třetina doutníčku, objevují 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 zpočátku jemně 
smetanová a ke konci mírně houstne. Na Kubě vznikly i jiné 
značky, se světovým věhlasem. Jmenujme alespoň Bolivar, 
Partagas, H. Upman, Montecristo. 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 nabídnout. Přes bouřlivou mi-
nulost na Kubě má zde pěstování tabáku i výroba kuřiva 
nejsilnější tradici a ty nejlepší podmínky. 

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-
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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. 

Jak se balí doutník
Každý kvalitní doutník se skládá ze tří vrstev - z krycího 
listu, vázacího listu a náplně. A všechny části mají svou dů-
ležitou roli. Zajímavé je, že se postup při výrobě doutníků 
vlastně za posledních 150 let příliš nezměnil. 
Krycí list je jakýsi oblek doutníku, protože určuje jeho 
vzhled a tedy i to, jestli si doutník zákazník koupí. Možná 
i z toho důvodu je krycí list nejdražší. Má jemnou vůni, je 
hladký a pružný. Že je práce s krycím listem něčím výji-
mečným, dokazuje i fakt, že „balič“ doutníků má v týmu 
pracovníků vysoké postavení. Často se na tuto funkci čeká 
i déle než dvacet let. Možná jste slyšeli o tom, že se tradiční 
kubánské doutníky vyvalují na ženských stehnech. Takzva-
né třídičky je skutečně připravují na klíně, ale údajně jen 
proto, aby dodaly této fámě důvěryhodnosti.
Vázací listy drží doutník pohromadě, mají hrubší strukturu, 
aby držely a dokážou ovlivnit rychlost, s jakou doutník hoří. 
Náplň jsou v podstatě postupně varhánkově poskládané 
listy tabáku, které vytvoří průduchy, takže při potáhnutí 
propouštějí vzduch a umožňují hoření. Platí zde pravidlo, 
že ručně balené doutníky se člověku kouří lépe, než ty 
strojově balené.
Stejně tak, jako existují ochutnávači piva nebo vína, mají 

svou povinnost ochutnat doutníky i takzvaní Catadores. Ti 
vždy ráno vykouří z každého typu doutníku asi dva a půl 
centimetru, aby dokázali posoudit, jak rovnoměrně dout-
níky hoří, jak táhnou a jakou mají chuť. Tato kontrola je 
opravdu důležitá a na Kubě se striktně dodržuje. Musíme si 
uvědomit, že se výsledný produkt často dostane do vý-
znamné společnosti, která očekává kvalitu a luxus. 

Nakupujte jen prvotřídní zboží…
Milovníci nejkvalitnějších doutníků světa mohou zamířit do 
oblíbených nákupních domů, kde najdou prvotřídní zboží. 
Patří mezi ně londýnská prodejna Alfred Dunhill. Robert 
Lewis nebo Davidoff. V Paříži je to La Civette. Kupříkladu 
v londýnském svatostánku Alfreda Dunhilla najdou zákaz-
níci až třicet tisíc doutníků. Prodejna byla zřízena v roce 
1928, a tak tu najdete i ukázkový kabinet. Odborníci se 
shodují, že se jedná o jeden z nejkrásnějších zážitků, co se 
vůní týče. Londýnská pobočka Dunhill je dokonce jedním 
z míst, kde si doutníky kupoval i sám Winston Churchill. 
Na kvalitu je třeba být opatrný, a to obzvlášť, chcete-li 
nakupovat jinde, než v osvědčených doutníkových domech. 
Kupříkladu ve Španělsku, kde je sice menší daň na tabá-
kové výrobky, se objevují padělky. Při nákupu doutníku 
se proto vždy podívejte na dno krabice, kde by mělo být 
označení a informace o původu. Doutníkoví znalci doporu-
čují kupovat doutníky po více kusech. Říká se, že balení po 
patnácti nebo dvaceti doutnících, je kvalitnější. 
Než doutník koupíte, podívejte se do krabice a ověřte si, 
zda mají všechny kusy stejnou barvu. Kvalitní doutník se 
pozná samozřejmě podle ceny, ale i podle renomé továrny, 
ve které byl vyroben. Kvalitní doutníky v krabici jsou jeden 
jak druhý, svrchní listy mají všechny stejný odstín. Tyto listy 
jsou od pohledu olejnaté bez velkých žil. Jsou to listy jemné 
struktury, nepopraskané. Když správný doutník stisknete 
mezi prsty, měl by být poddajný a pevný. Vždy při výběru 
využívejte všech svých smyslů a nepřežeňte to při prvním 
nákupu. Pro nováčky se hodí spíše menší doutníky o veli-
kosti kolem 12,5 centimetru. Zkušenější kuřáci už mohou 
zvolit silnější a delší doutník.
Pokud si koupíte krabici doutníků, nikdo od vás nečeká, že 
ji musíte vykouřit během několika měsíců. Určité typy se 
mohou nadále uskladňovat, stejně jako víno, a to až deset 
let.

Doutník jako vstupenka do  
společnosti
Winston Churchill, který bezesporu patří mezi nejznámější 
milovníky doutníků, jich za svůj život údajně vykouřil více 
než 250 tisíc. Jeho oblíbený doutník o průměru 47 centime-
trů Double Corona Maduro, se tak dnes jmenuje po něm.
Nebyl ale rozhodně jedinou významnou osobností, která 
kouření doutníků propadla. Při přemýšlení si jej rád vy-
chutnal i J.F. Kennedy, Charlie Chaplin, Mark Twain nebo 
Albert Enistein. Ovšem nejen muži propadli kouzlu dout-
níků. Rády si na nich pochutnají i Madonna nebo Whoopi 
Goldberg. Ženu s doutníkem byste ale viděli nejčastěji na 
začátku devatenáctého století. Tehdy se staly doutníky 
symbolem privilegované společnosti a rády si je vychutnaly 
umělkyně žijící bohémským životem. Dnes doutník symboli-
zuje spíše sílu a mužnost. 
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Pivovar 
Kocour



Text: k
arolína k

urková, foto: schutterstock.com
 a archiv, zdroj: c

okoladovacukrarna.cz

káva, Čaj, 
nebO ČOkOláDa? 
Co si jen budete přát…

pro věTšinu z nás je nepředsTaviTelné začíT ráno jinak, 
než nad šálkem dobré kávy, či kvaliTního čaje. k od-
polednímu sezení zas časTo paTří čokoláda, ať už bílá, 
mléčná, nebo hořká, TekuTá jako nápoj, či Tabulková 
jako dezerT. TyTo pochouTky nás provázejí živoTem 
a jde jen o To, kTerý si v danou chvíli vybereme…





Rozhovor
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Láska ke kávě prospívá našemu srdci 
Láska má mnoho podob a variací, a ta která většinu z nás 
provází celým životem je láska ke kávě. Alespoň jeden šálek 
kávy je běžnou součástí našeho každodenního ranního ritu-
álu či odpolední seance. Podle některých údajů se každou 
vteřinu vypije na světě více než 26 tisíc šálků kávy. Příčinou 
vysoké obliby tohoto aromatického nápoje je především 
potřeba vpravit do těla kofein, který je světově nejrozšíře-
nější legální psychoaktivní látkou. Káva však navíc obsahuje 
velké množství dalších lidskému zdraví prospěšných látek. 
I přesto, že je energetická hodnota a obsah minerálů a vita-
mínů v jednom šálku kávy téměř zanedbatelný, obsahují 
kávová zrna látky, které mají pozitivní vliv na lidský organi-
smus. Mezi nejdůležitější patří vysoké množství antioxidan-
tů, tedy látek působících proti volným radikálům a zpoma-
lujícím přirozené stárnutí. Vědecké výzkumy ukazují, že 
káva má nejen povzbuzující účinky, ale hraje také důležitou 
roli v prevenci různých onemocnění, včetně několika druhů 
rakoviny, cukrovky nebo Parkinsonovy či Alzheimerovy cho-
roby. I přesto, že konzumace kávy krátkodobě mírně zvyšu-
je krevní tlak, výsledky rozsáhlé studie Harvardské univer-
zity sledující po dobu 12 let 150 tisíc žen a mužů prokázaly, 
že osoby, které denně pili 2-3 šálky neměli vyšší počet kar-
diovaskulárních příhod ve srovnání s těmi, kteří kávu nepili 
vůbec. Výzkum také prokázal, že spotřeba dvou nebo více 
šálků kávy denně je spojena s o 20 % nižším rizikem mrtvi-
ce. Tato studie tedy naznačuje, že obvyklá konzumace kávy 

může mít příznivý vliv i na kardiovaskulární systém. 
 Většina milovníků kávy však oceňuje především její po-
vzbuzující účinky a pozitivní vliv na intelektuální i fyzickou 
výkonnost. Kofein je mírný stimulant centrální nervové 
soustavy, jehož přiměřená spotřeba u zdravého člověka 
je kolem 300-400 mg denně, což odpovídá až 5 šálkům 
kávy. Pokud je tedy kofein konzumován s mírou, může být 
součástí zdravé vyvážené stravy a aktivního životního stylu. 
Těhotné ženy a osoby s vysokým krevním tlakem by pak 
měli omezit příjem kofeinu na 200 až 300 mg. 

Vědci i kávoví odborníci se shodují na tom, že obsah všech 
pozitivních látek v šálku kávy se velice snadno znehodnotí 
nesprávnou přípravou. „V českých domácnostech stále pře-
vládá pití tzv. turka, který je s ohledem na zdraví nejméně 
vhodným způsobem přípravy kávy,“ říká certifikovaný 
barista Miroslav Splavec a dodává: „Na tomto způsobu je 
nejproblematičtější dlouhý kontakt kávy s horkou vodou. 
Po několika minutách se začnou uvolňovat škodlivé látky 
vzniklé pražením a další kofein. Nejvhodnější pro zacho-
vání všech zdraví prospěšných látek je příprava klasického 
espressa. Doporučuji se vyvarovat přípravě „velkého české-
ho espressa“, při jehož dlouhé extrakci dochází k nadměr-
nému vylučování tříslovin a dalších škodlivých látek, které 
zatěžující náš organismus.“
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Čaj louhovaný tradicí
Čaj je nápojem mnoha podob a vlastností. V zimě zahřeje, 
naopak v létě ochladí, léčí, zahání žízeň, probouzí, ale (a to 
především) přináší radost a potěšení v každém doušku. Čaj 
je však také tvrdohlavou rostlinou vyžadující pozornost 
a pečlivé zacházení. Správnou sklizeň a důkladné zpra-
cování svých lístků je ale schopen stokrát oplatit ve svém 
vylouhování. Pečlivost, která do něj byla vložena, se násled-
ně promítá v jeho schopnosti nám navodit chvíle pohody, 
relaxu a odpočinku. S odhalováním jeho tajemství nám 
pomůže pan Zdeněk Prachař, specialista na čínské a tchaj-
wanské čaje a majitel obchodu čajem Long Feng.

Původ zahalen legendami
Pokud chceme jíti až k samotným počátkům čaje, nemů-
žeme jednoznačně určit, kam až se dostaneme… „Nelze 
přesně určit, kdy se čaj začal pít tak, jako ho známe dnes,“ 
objasňuje Zdeněk Prachař. „Jeho zpracování, konzumace, 
přístup k němu a kultura - to vše se vyvíjelo a měnilo. Před 
mnoha sta lety by nepoznali čaj, tak jak ho pijeme dnes 
a naopak. Proto nelze přesně říci, kdy to všechno začalo.“ 
Pokud tedy opomeneme nejrůznější nápoje, které byly 
z čaje připravovány, lze si vyložit počátek pití čaje i tak, jak 
ho vypráví legendy. Ta čínská hovoří o císaři Šan-nung, kte-
rý se v době 2737 před naším letopočtem vydal do lesů, ve 
kterých chtěl nalézt klid pro své rozjímání. A právě tehdy 
mu při ohřívání vody spadlo do kotlíku pár suchých lístků 

a císaře ovanula lahodná vůně. Samotný nápoj mu velice 
zachutnal, a proto vyhledal keř s oněmi lístky, které přinesl 
i do svého paláce a tak dal začátek pití čajového nápoje. 
Jak však znalec onoho nápoje přiznává, mýtů o počátcích 
pití čaje je opravdu mnoho. „Všechny ale chtějí říci jediné, 
že čaj je kulturním nápojem, který se často pil v klášterech 
a při meditacích.“ V chudších poměrech se čaj připravoval 
primitivněji a sice rozmělňováním lístků v hmoždíři spolu 
s nejrůznějšími surovinami jako byla rýže, zázvor, pome-
rančová kůra, ale i mléko a dokonce i cibule. Na stůl se pak 
podával jako hustá kaše či polévka.

Tradice předávaná po generacích 
Dnes se věčně zelené rostliny čajovníku pěstují na čajo-
vých farmách  a průmyslových plantážích. „Osobně raději 
spolupracuji s lidmi, u nichž jsem si jist, že znají ruce, které 
čaj dělaly,“ přiznává Zdeněk Prachař a dodává, že „tito lidé 
z malých rodinných zahrad, jsou velmi prostí, předávají si 
čajovou tradici přes zkušenosti pradědů, dědů a následující 
generace v ní přirozeně vyrůstají.“ Dle odborníků se ča-
jovníku nejlépe daří v tropickém a subtropickém podnebí. 
Čaje pěstované ve výškách, ve kterých se tyčí i vrchol Mount 
Everestu jsou považovány za druhy s nejjakostnější chutí. 
Čím výše je však čajovník pěstován, tím pomaleji roste. 
Čajové listy se zpravidla sklízejí několikrát do roka a to ruč-
ním sběrem, což je nejodpovědnější a nejdůležitější práce 
na plantáži. Ženy sběračky odštipují mladé listy rostlinky 
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a vkládají je do košů, které mají připevněné na zádech. Bě-
hem sběru musejí také dodržovat přísné hygienické normy 
- nesmějí například používat parfémy ani žádné aromatické 
pokrmy.
V případě černého čaje dochází ke zpracování ihned po 
sběru. Lístky rychle zavadají, odpařuje se z nich voda, oxi-
dují a díky fermentům se vytváří čajové aroma. Po usušení 
lze zpravidla říci, že ze čtyř kilogramů utržených lístků zís-
káme jedno kilo čaje. Naopak při zpracování zeleného čaje 
nesmí lístky zavadnout a jeho oxidace se co nejrychleji za-
stavuje teplem. Tradiční postup se užívá i u bílých čajů, kdy 
se lístky posbírají a následně se nechají usušit na sluníčku.
„Pak se lístky různě tvarují,“ zasvěcuje nás pan Prachař do 
tradiční ruční práce. „Některým lístkům se dává tvar jehli-
ček či placiček. Anebo jeden z nejvzácnějších a nejpaděla-
nějších čajů Tai Ping Hou Kui, který se vyrábí v miniaturních 
produkcích u čínského jezera Tai Ping, je ručně „rozmač-
káván“, čímž se zvětšuje plocha lístků.“ Vyprávění ve mně 
vyvolává pocit velmi zdlouhavé práce, avšak odborník mě 
vyvádí z omylu: „To vše musí mít rytmus a tempo, v opač-
ném případě by se čaj zničil a mohl by se vyhodit. To by pro 
jednoho malého farmáře znamenalo katastrofu, neboť by 
půlroku neměl co jíst.“
Pozornost v některých případech poutají i samotné názvy 

některých čajů. Jak se dovídám, slavný čaj Dračí studna 
„nese jméno vesnice, ve které se začal pěstovat a ve které 
opravdu najdete studnu s přívlastkem dračí. Jiné čaje dostá-
vají jméno podle své chuti, tvaru lístků, místa kde vznikly.“
 

Pití čaje je obřadem i radostí
Mistry v přípravě a podávání čaje jsou bezesporu Číňané 
a Japonci. Během čínského čajového obřadu se dbá na 
vytvoření příjemné atmosféry a dodržování čistoty. Oblíbe-
ným čínským zvykem je pití čaje na rozloučenou jako jakýsi 
zlatý hřeb večera. Jelikož se jedná o ukončení pohoštění, 
předpokládá se, že host má následně odejít. Čaj se převáž-
ně pije z bílého porcelánu, aby vynikla jeho barva. Pije se 
horký, malými doušky, bez cukru i jiných sladidel. Nicméně 
odborníci tvrdí, že Číňané dokáží připravit čaj čtyřmi sty 
různými způsoby.
V Japonsku jsou zvyky spojené s pitím čaje ještě důmyslněj-
ší. Pije se jako aperitiv před každým jídlem a je také nedíl-
nou součástí všech slavnostních příležitostí i obřadů. Jedná 
se o velmi dlouhou ceremoniální přípravu a podávání čaje, 
což bylo povýšeno dokonce i na umění, které lze v Japon-
sku i vystudovat. Studentovi, který musí být mužského 
pohlaví, je udělen diplom po třech či čtyřech letech studia 
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čajového obřadu. Ten se řídí čtyřmi základními pravidly 
- mír, respekt, čistota, osamělost. Mír má být zobrazen 
v každém gestu a pohybu s čajem. Respekt je věnován všem 
účastníkům obřadu, tradicím a zvyklostem čajové kultury. 
Čistota se týká prostředí, zvoleného porcelánu, rukou a do-
konce i úst, které si hosté musí před obřadem vypláchnout. 
A poslední pravidlo osamělosti není spojené se solitérním 
pitím čaje, ale s osamoceným umístěním čajovny, která se 
má nacházet v tichu a klidu, mimo ruch a shon běžného 
života. Každý pohyb, ozdoba a dekorace je považována za 
výrazný estetický projev - nádobí je vybíráno s ohledem na 
aranžmá stolu, roční dobu, atmosféru, kterou chce hostitel 
navodit. Takovýto čajový obřad plný ceremonií, důležitých 
úklonů a přesně načasovaných pohybů může trvat i čtyři 
hodiny.
Avšak nejstarší způsob přípravy čaje se používá v Tibetu od 
roku 620. Jedná se o velmi oblíbený nápoj, který dodává 
sílu a energie, což je v místním drsném klimatu více než po-
třebné. Onen nápoj zvaný časujma obsahuje silný čaj, vodu, 
rozpuštěné máslo a sůl. Následně se směs šlehá tak dlouho, 
dokud nevznikne hustý nápoj. Solí při přípravě čaje nešetří 
ani v Mongolsku. Místní ho neváhají pít ani s pepřem. 
Jak se Číňané a Japonci vyhýbají slazení čaje, Indové tento 
nápoj naopak sladí vydatně a obvykle ho podávají s mlé-

kem. Rusové si zase dopřávají čaj se smetanou, citronovou 
šťávou, kandovaným ovocem či marmeládou. Čaj se stal vel-
mi oblíbeným samozřejmě i v Anglii, kde se jeho pití stalo 
rodinným kultem. Velmi důležité je zmínit fakt, že Angli-
čané vždy nalévají čaj do teplého mléka a nikoliv naopak 
- takovou chybu považují dokonce za nevychovanost. Čaj 
se zde pije k snídani, během oběda a následně v pět hodin 
odpoledne - tzv. čaj o páté. K němu je zvykem zvát hosty, 
přátelé a stmelit celou rodinu. Statistiky uvádějí, že prů-
měrný Angličan je takto schopen vypít za rok 2000 šálků 
čaje. 
Se zřejmě nejexotičtější přípravou čajového nápoje se 
můžeme setkat v Latinské Americe, na Kubě a Jamajce. Zde 
se nejdříve kousky ananasu polijí rumem, posypou cukrem 
a uloží do ledničky. Připraví se čaj, který se následně ochla-
dí. Do něj se nastrouhá citrónová kůra, vymačká citrón, 
přidá se ananas s rumem a hotový nápoj se podává v pohá-
rech. 
Na mou otázku jaká příprava čaje je vůbec správná mi pan 
Prachař odpovídá: „Správná příprava čaje není. Existují 
pouze dva přístupy - tradiční a konzumentský. Pokud vám 
čaj chutná s mlékem a medem, tak si ho nebudete dělat 
tak, jak vám řeknu, že se to dělat má. Pití čaje by pro člově-
ka měla být radost, a proto si ho pro sebe může připravo-
vat tak, jak mu chutná.“ 

Čokoláda v číslech
1659 vyrobení první pralinky a použití čokolády 
do pečiva a zákusků
1728 založení první čokoládovny (Velká Británie)
1780 první strojově vyrobená čokoláda (Barcelo-
na)
1839 založena pražská firma Luna, považovaná 
za nejstaršího výrobce čokolády u nás
1847 smícháním kakaového másla a kakaového 
prášku vznikla první tabulková čokoláda
1875 přidáním sušeného mléka vznikla první 
mléčná čokoláda
1879 Rodolphe Lindt vynalezl proces konšování 
(zajišťující jemnou čokoládu rozplývající se na 
jazyku) 
1913 první plněná čokoláda (Švýcarsko)
1930 firma Nestlé vyrobila první bílou čokoládu

Největší pěstitelé kakaových bobů: Pobřeží slono-
viny, Ghana, Indonesie.
Největším zpracovatelem je Evropa, pro předsta-
vu v roce 2006 – 2007 bylo zpracováno přes 3,5 
milionu tun. Spotřeba čokolády je na osobu/rok  
největší ve Švýcarsku (cca 12,5 kg), v České Re-
publice méně než poloviční, ovšem Češi tuto po-
choutku mlsají stále více - v letech 2000 až 2007 
totiž stoupla spotřeba téměř o čtvrtinu, vyplývá 
z údajů Českého statistického úřadu.
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Příběh čokolády
Čokoláda je velice oblíbenou pochoutkou po celém světě. 
Původní čokoláda měla formu tekutého, ne příliš chut-
ného nápoje. První civilizací, která znala kakaovník, byli 
před třemi tisíci lety mexičtí Olmékové, kteří z rozemletých 
kakaových bobů vyráběli hořkou a kořeněnou čokoládu. 
Postupně se chuť čokolády vylepšovala a prvním, kdo si 
uvědomil hodnotu kakaových bobů, byl španělský doby-
vatel Hernán Cortés, který roku 1521 ve Střední Americe 
založil první plantáže. Díky němu se čokoláda dostala roku 
1528 i do Evropy.  
Dnes je kvalita čokolády posuzována podle několika krité-
rií, která jsou, nejen pro znalce, velmi zásadní. „Nemusíte 
totiž sníst dvě tabulky čokolády, abyste z čokolády něco 
měli. I pár kousků vám bohatě stačí, abyste uspokojili své 
chuťové pohárky. Musíte však výběru čokolády věnovat 
chvilku pozornosti,“ říká chocolatierka Klára Frycová.

Kvalita kakaových bobů.
Z pěstitelského hlediska dělíme kakaové boby na dva 
základní druhy: Criollo a Forastero. Criollo - nejkvalitněj-
ší boby, nejchutnější, méně hořké a více aromatické než 
ostatní druhy. Ale také méně odolné a náročnější na půdu, 
podmínky i nemoci. Z celkové sklizně tvoří méně než 10% 
a tak jsou také podstatně dražší. Mezi dnešní pěstitele 
Criolla patří hlavně Venezuela, Madagaskar, Srí Lanka a In-
donésie. Forastero se dnes pěstuje hlavně v Brazílii a zá-
padní Africe. Tato odrůda je odolnější a má vyšší výnosy. 
Hybridem dvou zmíněných je Trinitario, v němž se kombi-
nují pozitivní vlastnosti obou základních odrůd, ovšem chuť 
těchto zrn se mění strom od stromu. 

Obsah kakaového másla.
Čím vyšší je obsah kakaového másla, tím je čokoláda kva-
litnější a jemnější. Kakaové máslo můžeme samozřejmě 
nahradit levnějším tukem, v tom případě musíme počítat 
s horší kvalitou čokolády. Každá čokoláda má trochu jinou 
chuť a jinak se rozpouští v ústech. „To, že se vám některá 
čokoláda špatně rozpouští v ústech je dáno právě přidaným 
tukům nižší kvality,“ prozrazuje Klára Frycová. 

U čokolády nejvyšší kvality můžeme najít přívlastek plan-
tážní (vyrobeno z bobů sebraných jen na jedné plantáži), 
nebo singl origin (vyrobeno z bobů sebraných v jedné 
zemi). „Rozdíl mezi takovou plantážní čokoládou a běž-
nou čokoládou ze supermarketu je stejný, jako rozdíl mezi 
vínem výběr z hroznů a krabicovým stolním vínem,“ říká 
Klára Frycová. Pro výrobu těchto čokolád si firmy systema-
ticky vyhledávají nevšední plantáže v zemích vyhlášených 
produkcí kvalitního kakaa. Výrobců, kteří nakupují kakaové 
boby a zpracovávají je tradičním způsobem, ubývá, nicmé-
ně výjimky existují a výsledný efekt je jedinečný svou chutí 
a vůní. Samozřejmě tomu ale také odpovídá výsledná cena.
 „Kvalitní čokoláda se vyznačuje komplexem vůní, pře-
vládají tóny od ovocných, přes kořeněné až po květinové. 
Mluvíme-li o čokoládě tabulkové, nikoliv o čokoládě jako 
nápoji, tak tato má vždy tvrdou konzistenci, pevný a hladký 
lom, hedvábný lesklý povrch a rozplývá se na jazyku.
Čokoládě škodí vlhkost a teplo, správně má být uchovává-
na v teplotě mezi 10-15°C při 40% vlhkosti. Velmi rychle 
nasává okolní pachy. Před konzumací by se měla nějakou 
dobu nechat při pokojové teplotě. Trvanlivost je poměrně 
velká - několika týdnů (u pralinek) až jeden rok (u hořké 
čokolády),“ říká chocolatierka Klára Frycová
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Text: jana a
belson Tržilová, foto. shutterstock.com

 

Na zdraví

Jev nazvaný „Francouzský paradox“ je spojován s životním 
stylem Francouzů, u kterých se navzdory konzumace potra-
vin s vysokým podílem tuků a sacharidů, kouření a nedo-
statečného pohybu vyskytuje nejnižší úmrtnost na infarkt. 
Důvodem je pravidelná konzumace vína a kladný vztah 
k zelenině bohaté na vitamíny. Protože je Francie známá 
svými kvalitními červenými víny, hlavně oblast Bordeaux, 
hledali vědci odpověď u červených vín.

Víno pro dobré zdraví
Obsah zdraví prospěšných fenolických látek je u červených 
vín vyšší, od 800 - 4000 mg na litr, u bílých vín se jejich podíl 
pohybuje mezi 200 - 500 mg na litr. Podíl těchto látek je 
ovlivňován technologií zpracování hroznů a školení vína. 
Polyfenoly jsou obsaženy ve slupkách bobulí a do vína pře-
cházejí na začátku výrobního procesu, při nakvášení rmutu 
používaného u výroby červených vín. V procentuálním vy-
jádření je slupky modrých odrůd obsahují více než odrůdy 
bílé. Množství polyfenolů je ještě redukováno následnou 
filtrací. Roli v obsahu fenolických látek hrají půdní pod-
mínky, délka slunečního svitu a vliv stresových podmínek). 
Dnes se zdraví prospěšným látkám ve víně věnují samotní 
výrobci. Studie velkopavlovické společnosti VINIUM pro-
kázala, že červená vína obsahují více resveratrolu než bílá, 
při jejichž výrobě jsou hrozny bez nakvášení ihned lisovány. 
Podíl resveratrolu je srovnatelný s hodnotami červených vín 
ze světových vinařských oblastí. Studie ve čtyřech morav-
ských vinařských oblastech prokázaly na sedmi modrých 
odrůdách podobné hodnoty. Společnost Znovín Znojmo 
prezentovala pozitivní výsledky obsahu resveratrolu bílého 
vína odrůdy Veltlínské zelené, pěstovaného v určité oblasti. 

Studie Prof. Milana Šamánka potvrdila na padesáti mu-
žích, kteří konzumovali v průběhu čtyř týdnů 350 ml denně 
Veltlínského zeleného, že příznivě ovlivnilo faktory atero-
sklerózy a srdečního infarktu. Dosavadní výsledky pouka-
zují na stejnou prospěšnost moravských a českých vín jako 
u vín z jiných vinařských oblastí světa.

Víno ano, pivo ne
Z toho tedy vyplývá, že červená vína jsou, pokud jsou ov-
šem konzumována v rozumné míře, tělu prospěšná. Buďme 
ale konkrétnější. Konzumenti vína například žijí déle než 
pijáci piva či destilátů. Nedávno zveřejněná dánská studie 
v British Medical Journal tak tvrdí na základě observace 
stravovacích návyků konzumentů různých druhů alkoholic-
kých nápojů. Vědecký tým Národního institutu veřejného 
zdraví v Kodani porovnal nákupy potravin v hodnotě přes 
3,5 miliónů Euro. Výsledkem bylo zjištění, že pijáci vína na-
kupují ovoce, zeleninu, olivy, kuřata a lehké mléčné výrob-
ky, zatímco pivaři utrácejí za uzeniny, párky a bramborové 
lupínky. Konzumenti vína jsou prostě v jídle více vybíraví, 
jejich strava je vyváženější a zdravější. Dosavadní výzkumy 
prokázaly, že:   
• Konzumace vína snižuje výskyt cukrovky o 30-50%
• Konzumace vína snižuje výskyt nádoru tlustého střeva 

až o 55%
• Japonská studie: při konzumaci 150g - 290 g alkoholu 

za týden jsou nejnižší vynaložené náklady na hospitali-
zaci obyvatel (v praxi to je 2-4dcl vína/denně )

• Velká evropská studie: při umírněné konzumaci vína 
se snížuje úmrtí na kardiovaskulární choroby (infarkt 
miokardu) až o 80%

vínO? 
ČeRvené i bílé…
prospěšnosT vína již je dávno známá. podpořil ji každopádně i poznaTek irských věd-
ců, kTeří přišli na To, že ve Francii a zemích kolem sTředozemního moře se vyskyTuje 
podsTaTně méně koronárních onemocnění než v zemích, kde se pije víno méně časTěji, 
nebo vůbec. 
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• Víno má srovnatelný účinek na zlepšení mikroflóry 
střev 

• Konzumace vína snižuje obsah škodlivého cholesterolu 
v krvi až o 50% (více jak cvičení)

• Jednoznačně snižuje úmrtnost - mortalitu
• Pozitivní účinek na zažívání, záněty, srážení krve, roz-

hání nadýmání

Negativa pití vína
Z toho tedy vyplývá, že červené víno by na našem sto-
le nemělo chybět. Ale přece jen si neodpustíme otázku, 
jestli existují i negativa pití vína. Odpověď je jednoznačná: 
pokud to s pitím přeháníte tak ano. Konzumace vyšších 
dávek, nad 4dcl u žen a 6dcl u mužů zvyšuje výskyt cirhózy 
jater a celkově jsou horší výsledky jako ve výše popsaných 
bodech. A jaké je tedy vhodné množství pro kladné účinky 
na organismus? Ženy by si měly dát 
maximálně 2-3 dcl denně, u mužů 
je doporučená denní dávka zhruba 
dvojnásobná. V praxi to zname-
ná otevřít si láhev vína ve dvou je 
ideální způsob, jak si upevnit každý 
den své zdraví. Nejlépe v kombinaci 
s jídlem.

Dělení vína 
Vinařský zákon rozeznává tři katego-
rie vín rozdělených podle cukernatos-
ti hroznů, z nichž bylo vyrobeno: 
1. révové víno stolní
2. révové víno jakostní
3. révové víno s přívlastkem

Révové víno stolní
Smí být vyrobeno pouze z hroznů, 
které dosáhly nejméně 110 cukerna-
tosti. Nesmí být označeno názvem 
odrůdy, ani názvem vinařské oblasti. 
Jde o nejnižší jakostní třídu, a pokud 
není označeno jako révové, může být 
vyrobeno z ovoce. Révové víno stolní 
může být smícháno z různých odrůd, 
z různých vinařských oblastí a pouze 
zde, lze uplatnit i vína, která nejsou 
registrována ve Státní odrůdové 
knize.

Révové víno jakostní
Smí být vyráběno pouze jako známkové révové víno jakost-
ní nebo jako odrůdové víno jakostní. Známkové víno ja-
kostní je typická směska. Většina nejdražších světových vín 
jsou směsky namíchané z různých odrůd. Smí být vyráběno 
jakostní úpravou odrůdových révových vín a musí mít stá-
lou jakost. Musí být vyráběno podle stálé receptury, kterou 
musí výrobce předložit kontrolnímu orgánu. Takto mícha-
ná vína pak umožňují dodržet u různých ročníků stabilní 
chuť spojenou s určitou značkou. Odrůdové víno jakostní 
smí být vyráběno z hroznů, které dosáhly nejméně 150 
cukernatosti. U odrůdových vín jakostních smí příměs jiné 
odrůdy dosáhnout nejvýše 15%. Odrůdové víno jakostní 
musí být označeno vinařskou oblastí a může být označeno 

i vinařskou obcí.
Vína s přívlastkem

Smí být vyráběna ve třech druzích: jako kabinet, pozd-
ní sběr a výběr z hroznů. Musí obsahovat nejméně 90% 
označené odrůdy a na etiketě musí být označeno vinařskou 
oblasti a obci, kde byly hrozny vypěstovány. Takto vyrobe-
né víno, které nesmí být doslazováno, je čistě přírodním 
harmonickým produktem, vzniklým za přispění vinařského 
umění. 
Kabinet - smí se vyrábět pouze z hroznů, které dosáhly 
nejméně 19% cukernatosti, to znamená, že ve 100 litrech 
moštu musí být alespoň 19 kg cukru 
Pozdní sběr - může být vyrobeno z hroznů, jejichž cukerna-
tost dosáhla nejméně 21% 
Výběr z hroznů - hrozny musí dosáhnout cukernatosti nej-
méně 24%

Růžová svěžest
U nás se o nich hovoří jako o „růžáku či růžáčku“, ale 
všude ve světě jsou známa pod názvem rosé. Tato vína si 
u nás zatím nezískala přílišnou oblibu, snad proto, že dřív 
se míchala z nepovedeného bílého a červeného vína, které 
se pak dosladilo ještě cukrem. 
Pravá růžová vína jsou vyrobena jen z modrých hroznů. 
Ta, jenž mají odstíny těch nejjemnějších růžových tónů, se 
získávají lisováním moštu hned po rozdrcení slupek. Vinaři, 
jenž chtějí docílit výraznějších odstínů růžové barvy, pou-
žívají takzvané pouštění žilou. Rozdrcené hrozny se pak 
nechají macerovat, výsledná barva pak záleží pouze na 
umu a zkušenostech vinaře, aby dobře odhadl, kdy se mají 
slupky oddělit od moštu. 
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Teplota vína
Teplota podávaného vína je významnější, než si mnozí 
myslí a může mít velký vliv na jeho kvalitu. Víno se může 
úplně znehodnotit, když se podává v nevhodné teplotě, 
anebo naopak zdokonalit, je-li podáváno s adekvátní péčí. 
V praxi se bohužel jen vzácně  stává, že podávané víno má 
správnou teplotu; pro takové případy je vhodný kapesní 
teploměr. Teplota podávaného vína záleží na jeho typu, 
jeho věku, ale v menším měřítku i na teplotě okolí. Hlavně 
nezapomínejme, že víno se ve sklenici rychle ohřívá.

Velká vína z Bordeaux   červená   16 - 17 ° 
Velká vína z Burgundska  červená   15 - 16 ° 
Kvalitní červená vína před svým vrcholem    14 - 16 ° 
Velká bílá suchá vína       14 - 16 ° 
Lehká červená ovocná vína mladá     11 - 12 ° 

Vína rosé a mladá vína typu „primeur“ (beaujolais-nouve-
au) atd. 10 - 12 ° 
Kvalitní suchá bílá vína      10 - 12 ° 
Běžná bílá vína        8 - 10 ° 
Šampaňská a sekty        7  -  8 ° 
Botrytitická, slámová vína apod.      6 ° 
Teploty je třeba zvýšit o 1 až 2° při degustaci starého vína. 
Všeobecná tendence je  podávat k aperitivu víno trochu 
chladnější, ale k jídlu lehce „chambré“ (pokojová teplota). 
Zároveň se bere ohled na to, jaké je regionální klima a jaká 
je teplota v místnosti: v úmorném vedru se bude jevit víno 
o teplotě 11°C  jako ledově studené, proto je příhodné 
zvýšit teplotu na 13 – 14 °C. V žádném případě by neměla 
teplota vína přesáhnou 20 °C, protože při vyšších teplotách 
narušují probíhající fyzikálně chemické procesy kvalitu vína 
a tím i potěšení, které bychom od vína očekávali.  



Na zdraví     

Ice Podzim 2015 | 131

Podávání vína
Podávat víno hned po otevření, nebo raději počkat? Někte-
ří odborníci tvrdí, že je zbytečné odzátkovat láhev dlouho 
před naléváním do skleniček; v hrdle je kontaktní plocha se 
vzduchem příliš malá, aby podstatně ovlivnila provzdušnění 
obsahu. Avšak následující tabulka shrnuje základní prak-
tická pravidla, která, i když nemusí vždy nutně zásadním 
způsobem vínu prospět, tak jim však v žádném případě 
neuškodí. 

Bílá, aromatická vína, mladá červená i bílá (primeur) - pít 
okamžitě
Běžná červená, růžová i bílá - podávat ze stojící láhve
Bílá vína z Loiry - počkat 1 hod.
Bílá botrytická, slámová - podávat ze stojící láhve
Kvalitní červená mladá vína - dekantovat  30 min - až 2 hod 

před podáváním
Velká vína na vrcholu - podávat z láhve v košíku, nalévat 
bez prodlení, ev. dekantovat   
Velká, stará a delikátní vína - podávat z láhve v košíku, na-
lévat bez prodlení

Vzhled  vína
Oko je jedním z nejdůležitějších smyslových orgánů degu-
státorů, vždyť i ty nejjemnější odstíny poskytnou mnohé 
informace o identitě vína. Vizuální posouzení je ideální při 
denním světle, proti bílému pozadí a sklenice by měla být 
mírně nakloněná, abychom mohli lépe určit odstíny barvy. 
Hodnocení vzhledu vína začíná u průzračnosti, víno má 
být čisté tj. čiré a bez nežádoucích zákalů. Tento jev nej-
lépe zhodnotíme, jestliže sklenici s vínem přidržíme před 
zdrojem světla (plamen svíčky). Dalším krokem je vínem ve 
sklenici zlehka zakroužit, začne stékat po stěnách různou 
rychlostí a v různě mohutných praméncích tzv. slzách, no-
hách. Tato skutečnost určuje vliv alkoholu na viskozitu, čím 
vyšší obsah alkoholu je ve víně obsažen, tím má víno vyšší 
viskozitu. Soustředíme se i na vzhled hladiny, je-li hladká 
nebo porušená bublinkami oxidu uhličitého. Bublinky jsou 
pozitivem u vín typu sur lie, šumivých a mladých, v ostat-
ních případech jsou pro kvalitu vína nepřijatelné. Zajíma-
vým parametrem při hodnocení vzhledu vína je jiskra, na 
tento parametr má vliv čirost vína a tím pádem lom světla. 
Laicky řečeno, jestliže je víno čiré a  bez nečistot, má větší 
jiskru. Škála barevných odstínů je nastavena od světlé po 
tmavou. Bílá vína posuzujeme od bezbarvé, bledé, světle 
zelené, světle žluté přes slámovou, žlutohnědou až po 
jantarovou. Při hodnocení růžových vín používáme termíny 
jako malinová, jahodová, lososová, barva cibulové slup-
ky a pod označením oranžovohnědé se skrývá nejtmavší 
barevný typ růžového vína. Červená vína hodnotíme jako 
nachová, purpurová, červenofialová, granátově červená, 
kaštanová až hnědá.

Barva vína je ovlivněna mnoha faktory, a to: 
stupněm zralosti: Mladé víno se pyšní jemnou barvou se 
zelenými (bílé) nebo nachovými tóny (červené), starší víno 
získává tmavé tóny s hnědými odlesky (důvodem je pomalá 
oxidace při zrání vína).
způsobem výroby: Délka macerace hroznů, použité odrůdy, 
technologický postup.                         
zemí původu vína: Klimatické podmínky ovlivňují stupeň 
vyzrálosti hroznů a tím i barvu vína (v zemích s chladnějším 
klimatem jsou většinou vína s jemnější barvou a naopak).
Vizuální zhodnocení vína je neméně důležité jako posou-
zení vůně a chuti, vždyť pohled na sklenici vína je prvním 
kontaktem degustátora se vzorkem.

Vůně vína
Každý člověk je schopen rozpoznat více než tisíc vůní. 
Téměř každý člověk je schopen rozpoznat více než tisíc 
rozdílných vůní a ještě větší počet jich má uloženo v moz-
ku. Schopnost rozlišovat vůně ve víně, kde bývají často 
překryté a zkombinované, není jen výsadou zkušených 
degustátorů. Milovník vína brzy zjistí, že si stačí jednotlivé 
aromatické vjemy uvědomit a mozek zareaguje „vypuště-
ním“ konkrétního termínu.  Hodnocení vůně vína by mělo 
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probíhat v uzavřené místnosti, nežádoucí je určitě cigareto-
vý a jiný kouř, vůně květin, parfémů a podobné rušivé vlivy. 
Ke sklenici s vínem přičichneme třikrát ve zhruba dvoumi-
nutových intervalech, čichové buňky potřebují chvilku na 
regeneraci a uzavření, aby mohly reagovat na další vjemy. 
Prvním přivoněním k čerstvě nalité sklenici určíme primární 
aroma, charakterizuje odrůdu a odráží se v něm ovocné, 
květinové a rostlinné tóny. Sekundární aroma vyhodnotíme 
při mírném roztočení vína ve sklenici a následném přičich-
nutí, popisuje způsob výroby vína např. vůně kvasinek u vín 
sur lie. Terciární aroma ve víně určujeme až po napití, víno 
v ústech provzdušníme a přes nosohltan vnímáme uvol-
něné vůně, vytváří se při zrání vína v láhvi, proto při jeho 
identifikaci musíme nechat víno nadechnout. Po čichové 
analýze získáme informace o odrůdě (odrůdách), typu vína, 
zemi původu, stáří a hlavně o jeho zdraví. Každá odrůda 
má typické aromatické složení, které charakterizují kon-
krétní vůně např. Sauvignon blanc se vyznačuje tóny kopřiv, 
květu bezu nebo broskví a angreštového kompotu. Jestliže 
identifikujeme tóny kvasinek, jedná se pravděpodobně 
o vyrobené víno metodou sur li (z  francoužštiny na kvas-
ničních kalech). Stáří vína určíme podle stupně nazrálosti 
vůně. Původ je možné určit podle stylu vůně, vína z chlad-
nějších zemí mají aroma studenější, lehčí a méně vyzrálá 
a naopak. Z výrazu vůně můžeme určit i ročník, ze kterého 
víno pochází. Každý rok má svůj charakter, déšť, sucho, 
mlhy, plísně, kroupy …, to všechno se odráží v charakteru 
a výrazu vína.  

Uložení vína k archivaci
K nejdůležitějším faktorům pro archivaci vína patří teplota 
a vlhkost, dále poloha lahve a absence světla. Při archivaci 
vín je nutné dodržovat správné klimatizační podmínky. Při 
jejich nedodržení nám většina vína optimálně nedozraje 
a nezlepší se, ale naopak o ně můžeme přijít. K nejdůleži-
tějším faktorům patří teplota a vlhkost. Ale také poloha 
lahve a absence světla. Jako ideální teplota k uskladnění 
se udává 11°C, ve skutečnosti je zcela v pořádku jakákoliv 
teplota v rozmezí 5 - 18°C, pokud nedochází k jejím krát-
kodobým výrazným výkyvům. Vyšší teplota urychluje zrání 
vína, nižší teplota naopak dobu, kdy bude víno na svém 
vrcholu, prodlužuje. Tuto skutečnost je nutné při archivaci 
zohlednit. Hladina relativní vlhkosti by se měla pohybovat 
na 70 - 80 %.  Příliš suchý vzduch způsobuje smrštění zátky 
v lahvi, tím dochází k odpařování a oxidaci vína. Pečetě 
z plastu, vosku nebo fóliové kapsle ztrátám příliš nezabrá-
ní. Při vlhkosti nad 80 % se vytváří plísně a dochází také 
ke zničení etikety.  Skladování lahví v horizontální poloze 
udržuje zátku ve vlhkém stavu, předchází jejímu smršťování 
a uvolnění, ale nezabrání odpařování. Také světlu je třeba 
se vyhnout, a to jak slunečnímu, tak i umělému. Může 
vyvolat určité chemické reakce ve víně a také láhev zahřívá. 
Klasický případ nastane, pokud zapomenete ve skladova-
cím prostoru zhasnout světla. Teplota během pár hodin 
může stoupnout až o několik stupňů.



VÍNA ŘADY 
SANCTUS VICTORIA 
S PŘÍCHUTÍ HISTORIE 
(A ŠAMPIONŮ)

PRO SKUTEČNÉ MILOVNÍKY VÍNA JE URČENA 
NEJVYŠŠÍ TEMPLÁŘSKÁ ŘADA SANCTUS 
VICTORIA. JEDNÁ SE O PŘÍVLASTKOVÁ VÍNA 
Z NEJKVALITNĚJŠÍCH PARTIÍ JEDNOTLIVÝCH 
ROČNÍKŮ, POZDNÍ SBĚRY NEBO VÝBĚRY 
Z HROZNŮ.

Osobou z nejpovolanějších na řadu Sanctus Victoria je 
pan Mgr. Lukáš Lukáš z Templářských sklepů Čejkovice.

Jak byste charakterizoval řadu vín Sanctus Victoria?

Je to naše špičková TOP řada. Tato vína pochází jen z nejvyšších 
partií hroznů, které jsme několik let pečlivě vybírali z různých vinic 
našeho vinařského družstva. Všechna vína jsou v přívlastkové paritě 
ročníků 2010 až 2014. Nabízíme to nejlepší, co vzešlo z našich 
moravských vinic a sklepů.

Láhev se celkem vymyká standardně užívaným láhvím na 
víno a to i v rámci vašich řad.  

Pro řadu Sanctus Victoria byla navržena nová láhev z černé skloviny 
s logem fi rmy, která je díky svému tvaru ideální pro delší skladová-
ní. Vynikající podmínky pro archivaci zaručuje i celokorková zátka 
nejvyšší kvality. Při navrhování designu lahve byl zároveň kladen 
důraz na historii. Po rozlomení originálních voskových 
pečetí jsou na etiketách z ručně vytrhávaného papíru 
například uvedené regule, které řídily každodenní život 
templářů, životopisy velmistrů tohoto řádu, nebo nově 
usnesení císaře Karla IV. vydané k pěstování vinné révy 
u nás.

Zmínil jste císaře Karla IV. Templářské sklepy Čej-
kovice letos představují řadu Sanctus Victoria 
v jeho edici. Proč právě tato edice?

Rok 2016 s sebou přináší jedno z nejvýznamnějších 
výročí českých i evropských dějin. Připomeneme si 
700 let od narození Karla IV. - císaře římského, krále 
českého, německého, lombardského a burgundské-
ho. Pro jeho státnické schopnosti a kulturní odkaz 
je jednou z nejvýznamnějších postav naší historie. 
Za jeho vlády nastal v Čechách také rozkvět vinař-
ství, byl to právě Karel IV., kdo k nám dal přivézt révu 
z Burgundska a Porýní. Touto speciální edicí by-
chom proto chtěli připomenout jeho odkaz a vzdát 
mu tak hold.  

Za panování Karla IV. české země prosperovaly, jaký byl váš rok 
2015?

Rok 2015 je pro templáře velmi úspěšný – šest zlatých, jedenáct stříbr-
ných a devět bronzových medailí pro jedenáct do soutěží nominovaných 
vzorků vín z řady Sanctus Victoria. Víno Chardonnay 2013 v pozdním 
sběru bylo navíc zařazeno mezi sto nejlepších vín v České republice 
v rámci Salonu vín 2015. Vyzvednul bych také jednu zlatou a jednu 
stříbrnou medaili, které si odnesla vína Rulandské šedé 2013 a Ruland-
ské bílé 2013 z prestižní mezinárodní soutěže vín Mondial des Pinots 
konané již po osmnácté ve švýcarském Sierre  kde se hodnotí až 10 000 
vzorků vín. 

Gratulujeme! Kde je možné tyto vinařské šampióny pořídit?

Řada Sanctus Victoria je určena pouze do vybraných vinoték, gastro-
nomických zařízení a speciálních dárkových prodejen jako je síť Don 
Pealo. Dostupná je také na e-shopech  www.vino-klub.cz a v našem 
www.templarske-sklepy.cz.

www.templarske-sklepy.cz

MEDAILE

Ryzlink rýnský 2011, pozdní sběr
• Valtické vinné trhy 2015, stříbrná medaile
• Muvina Prešov 2015, zlatá medaile

Tramín 2013, pozdní sběr
• Valtické vinné trhy 2015, stříbrná medaile
• Gastroveletrh vína, stříbrná medaile
• Národní soutěž vín Velkopavlovické oblasti, 
   bronzová medaile
• Grand Prix Austerlitz, bronzová medaile

Chardonnay 2013, pozdní sběr 
• Gastroveletrh vína, zlatá medaile
• Národní soutěž vín Velkopavlovické oblasti, 
   stříbrná medaile
• Salon vín 2015

Hibernal 2014, kabinetní víno
• Festwine Brno 2015, stříbrná medaile
• Král vín 2015, bronzová medaile
• Národní soutěž vín Velkopavlovické oblasti, 
   stříbrná medaile

Sauvignon 2014, kabinetní víno
• Festwine Brno 2015, stříbrná medaile

Pálava 2014, pozdní sběr
• Festwine Brno 2015, stříbrná medaile
• Král vín 2015, zlatá medaile
• Národní soutěž vín Slovácké oblasti, 
   zlatá medaile

Ryzlink rýnský 2014, kabinetní víno
• Valtické vinné trhy 2015, stříbrná medaile
• Festwine Brno 2015, stříbrná medaile
• Top 77 Brno 2015, ***
• Prague Wine Trophy 2015, stříbrná medaile

Chardonnay 2014, pozdní sběr
• Festwine Brno 2015, bronzová medaile

Cabernet Sauvignon 2012, pozdní sběr
• Top 77 Brno 2015, ***
• Král vín 2015, bronzová medaile

Rulandské šedé 2014, pozdní sběr
• Král vín 2015, zlatá medaile

pečetí jsou na etiketách z ručně vytrhávaného papíru 
například uvedené regule, které řídily každodenní život 
templářů, životopisy velmistrů tohoto řádu, nebo nově 
usnesení císaře Karla IV. vydané k pěstování vinné révy 

Zmínil jste císaře Karla IV. Templářské sklepy Čej-
kovice letos představují řadu Sanctus Victoria 

Rok 2016 s sebou přináší jedno z nejvýznamnějších 
výročí českých i evropských dějin. Připomeneme si 
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Za hranice 
všedních dní…
máme Tu podzim a s ním ideální dobu na výleTy. můžeme se vypraviT na prodloužený 
víkend Tam, kam by se nám v leTních vedrech nechTělo, ale kde na druhou sTranu  
v zimě zase není příliš příjemně.  pojďTe Tedy s námi na malou exkursi po zábavních 
parcích…
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Aquapark Tropical Islands
Jen kousek od našeho domova, v Německém městě Bran-
du a cca 60 km jihovýchodně od Berlína, se nachází ráj, 
o kterém snad každý z nás snil a chtěl se tam alespoň jed-
nou za život podívat. Ano, tímto rájem jsou tropické ostro-
vy nebo také tropický park s největším vnitřním přírodním 
deštným pralesem na světě, exotickými rostlinami, živočichy 
a tropickým mořem, který není sice skutečný - autentický 
(do tropů bychom cestovali mnohem déle a za podstatně 
více peněz), ale přesto úžasný a věrohodný. Budete si zde 
připadat jako na opravdovém tropickém ostrově.
Aquapark Tropical Islands byl otevřen návštěvníkům poprvé 
v zimním období a to v prosinci 2004. Obzvláště v zimně, 
když mrzne, až praští, každý návštěvník ocení kouzlo aqua-
parku Tropical Islands, v kterém si může užívat teplo s vlh-
kostí vzduchu 60%, překrásnou exotickou přírodu, vodní 
zábavu a zapomenout zde na starosti všedních dnů.
Přijít se do vyhřátého tropického letoviska pobavit, zre-
kreovat, osvěžit a prožít zde báječný den i noc nebo třeba 
celou dovolenou, můžete celoročně po celých 24 hodin, 
jelikož v Aquapark Tropical Islands jsou návštěvníkům 

dveře otevřené nonstop. Nezáleží na tom, zda je venku 
zima -20 stupňů nebo panuje teplé počasí. Je zcela jedno 
zda pojedete jen sami dva, celá rodina s dětmi i babičkou 
nebo si uděláte skupinový výlet za zábavou. Všichni se sem 
bez problémů dostanete, jelikož Aquapark Tropical Islands 
pojme 7 000 natěšených návštěvníků naráz. Park je tak 
obrovský, že by se sem nastojato vešla socha Svobody a na-
ležato Eiffelovka. Zkrátka nikomu nic nebrání v nekoneč-
né zábavě plné vodních radovánek v mořských lagunách 
s písečnými plážemi, pod zurčícími vodopády, ve vířivce, na 
tobogánu nebo relaxaci pod palmami a rozkvetlými stromy 
za zvuku ptačího zpěvu, či v luxusním saunovém komplexu. 
Voda v aquaparku má 32 stupňů a je křišťálově čistá a abso-
lutně nezávadná. O její kvalitu pečují nejmodernější tech-
nologie pomocí ozónové filtrace a také samotné bazény, 
které jsou zhotoveny z nerezové oceli.
Kromě tropického prostředí s deštným pralesem jsou zde 
písečné pláže, stanové kempy, laguna s různými atrakce-
mi, jižní moře, vodopády, exotická vesnice, deštný prales 
s 50 000 rostlinami a stromy, největší tobogány v Němec-
ku a saunový komplex, který je pro změnu největší v Evro-
pě. 
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Aquapark je rozdělen do těchto tematických parků:

• Tropický květinový svět
• Vršek v tropickém deštném pralese - tropický deštný 

prales s mangrovovým pralesem s 1 km dlouhou nauč-
nou stezkou.

• Tropické moře - cca 4 400 m² tropického bazénu, voda 
hluboká 1,40 m, 8 metrů široká pláž a 850 lehátek.

• Bali laguna - bazén o objemu 1 200 m², hloubka vody 
méně než 1 m; vodní atrakce – fontány, tekoucí proudy, 
krční sprchy, whirlpool a dvoje peřeje.

• Exotická Vesnice s tropickým jídlem.

Disneyland
Disneyland je opravdu kouzelné místo. Je to centrum všech 
Disneyho ideí, představ, filozofie a přání. Místo, kde se ra-
dost, přátelská atmosféra, pohádkové mýty a štěstí rozdá-
vají plnými hrstmi... Pro každého Disneyho fandu je téměř 
povinností navštívit alespoň jeden z pěti Disneyho parků 
rozesetých po různých koutech světa. Ten úplně první vzni-
kl samozřejmě v USA už v roce 1955 v Anaheimu v Kalifor-
nii. Další park byl postaven na Floridě a mimo USA potom 

v Tokiu, Paříži a Hong Kongu. Nově se staví i Disneyland 
v Šanghaji, který otevře své brány poprvé v první polovině 
roku 2016.
A právě tomu pařížskému bychom se chtěli dnes věnovat. 
Je totiž nejblíže od naší republiky (asi 850km), a proto cesta 
do tohoto „světa bez hranic“ není tak úplně nemožná. 
V Disneylandu Paris můžete být od nás teoreticky už za 2 
hodiny (letadlo 1h50min + TGV z letiště10 min.)!
Disneyland Paris se dělí  na dva zábavní parky - Disneyland 
Park a Walt Disney Studios Park a patří k němu i Disney 
vesnička Disney Village s Disney hotely a obchody. Disney-
land park byl otevřen 12. dubna 1992 jako druhý, pokud 
nepočítáme americký, hned po Tokio Disneyland Resort. 
Walt Disney Studios Park byl otevřen později - a to 16. 
března 2002. 
Disneyland Park je inspirovaný kalifornským „Walt Disney 
World“, ale je upraven na evropské poměry (např. archi-
tektura zámku Šípkové Růženky nebo ochrana parku před 
drsnějším evropským počasím...).
Walt Disney Studios Park je druhým zábavním parkem 
Disneyland Paris Resortu. Obsahuje i atrakce, které v žád-
ném jiném Disney parku nenajdete - např. Crushs Coaster 
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Ride - inspirované filmem Hledá se Nemo nebo atrakci 
inspirovanou filmem Auta. V červenci 2014 zde byla ote-
vřena nová velkolepá tématická země podle Disney/Pixar 
animovaného filmu Ratatouille, kterou nenajdete nikde 
jinde na světě! Je to takový svět sám pro sebe a zároveň 
pro všechny...
Disney Village je prostor vyhrazený pro několik Disneyho 
hotelů, restaurací, barů a nepřeberné množství obchůdků 
se suvenýry. Každý hotel, jako například Disneyland Hotel, 
Disney‘s Hotel New York, Disney‘s Newport Bay Club nebo 
Disney‘s Hotel Santa Fee, mají jinou architekturu a zaměře-
ní-
K ubytování v tamních hotelích bychom ještě dodali, že se 

opravdu vyplatí! Nejen, že je to do samotných parků oprav-
du kousek, ale k ubytování máte na všechny dny i vstup 
do parku zcela zdarma - a to včetně prvního a posledního 
dne v hotelu! Každý den vás čeká bohatá snídaně a při tom 
se ještě můžete vyfotit či natočit s některou ze známých 
postaviček, které jednotlivé hotely navštěvují. 
Pokud chcete zažít i jiný pohled na areály parku a hotelů, 
využijte k tomu největší zakotvený horkovzdušný balon na 
světě.  Nalézá se v jednom rohu velkého Disney Lake jezera 
naproti hotelu New Port Bay v Disney Village a nazývá 
se Panoramagique
Začněme tedy od základu a to přímo Disneyland Parkem. 
Po průchodu první branou a kontrole batožiny se ocitnete 



na vstupním nádvoří s pohledem na vstupní bránu do po-
hádky, která je zároveň hlavním (a nejdražším) Disney ho-
telem. Po zakoupení lístku projdete turniketem, vezmete si 
mapku parku a program atrakcí a vstoupíte na Main Street 
U.S.A. Je to hlavní ulice se spoustou obchůdků se suvenýry 
ve stylu starých koloniálních staveb amerického západu. 
Z tohoto místa také vyjíždí vláček, který pomalu krouží 
kolem celého parku a můžete do něj nastoupit a vystoupit 
v každé tématické části parku.
Ale teď už se hrneme vpřed k dominantě parku - růžovoz-
latému zámku Šípkové Růženky na Central plaza. Siluetu 
americké verze toho zámku můžete znát z klasické Disney-
ho znělky s obloučkem, promítanou před jeho filmy. Odtud 

se pak, po dostatečném nasátí kouzla zámku, můžeme 
vydat do čtyřech tematicky rozdělených částí: Fantasyland, 
Adventureland, Frontierland a Discoveryland.
Projdete zámkem Růženky, v jehož podzemí je uvězněn 
„skutečný, nasupený drak“ z Disney filmu Meč v kameni, 
a pokračujete kolem Popelčina domku dále. Můžete vy-
zkoušet třeba projížďku na loďce v „Its a small world“ s ne-
uvěřitelně chytlavou a návykovou písní, během níž navštíví-
te všechny kultury světa v podání malých loutek dětí všech 
národů. Dále tu máte například klasický otáčivý kolotoč 
s koníky, draky, kočáry a jinými pohádkovými motivy, 
atrakci s odstředivými maxišálky, létejícího Dumba, bludiště 
Alenky v říši divů, koutek Medvídka Pú, Pinocchia, výlet 
s trpaslíky za Sněhurkou, létání s Petrem Panem a další... 
To vše za doprovodu klasické Disneyho hudby na každém 
kroku. Na místě zvaném Fantasy Festival Stage najdete, pro 
menší děti, kouzelné představení s Medvídkem Pú a jeho 
přáteli. 
A co je nejhlavnější, můžete kdekoliv v uličkách potkat ne-
jednu postavičku z Disneyho filmů přímo „na ulici“. Postup-
ně se dostanete až do části nazvané Adventureland, jehož 
dominantu v podobě korábu - pirátské lodi z filmu Petr 
Pan - jen tak nepřehlédnete. Stejně tak skalisko ve tvaru 
lebky. Jak už název této části parku napovídá, čeká vás tu 
spousta atrakcí dobrodružnějšího rázu. Po velice efekt-
ní a atmosférické projížďce na loďce v podzemí s Piráty 
v Karibiku můžete vyzkoušet horskou dráhu na motivy In-
diana Jonese. Na uklidněnou si pak dejte jeskynní bludiště 
s doupětem Kapitána Hooka s poklady na každém rohu 
a prohlédněte si pirátskou loď pěkně od podlahy. 
Pak už možná zamíříte do části Frontierland. Ten je kon-
cipován jako klasický „Divoký západ“ se vším, co k němu 
patří, včetně saloonů s výbornými pečenými žebírky. 
A přes vesničku Pocahontas rovnou k další adrenalinové 
jízdě -“Big Thunder Mountain“ se zákrutami a „sešupy“ 
kolem obří pískovcové hory. Na uklidněnou si dejte jiný 
pohled na horu z velkého kolesového parníku Marka 
Twaina nebo Moly Brownové, jenž horu objíždí pomalým 
tempem, s výhledem na kostry dinosaurů, vodní gejzíry 
a divokou přírodu západu.
Je čas začít se zase trochu bát. A proto, vzhůru do opravdu 
děsivě strašidelného domu „Phantom Manor“. Tohle hned 
tak někde neuvidíte a popsat se to prostě nedá! Další částí 
parku je Discoveryland. Dá se popsat jako místo retrobu-
doucnosti, jak si ji představoval Jules Verne. Hlavní domi-
nantou tohoto místa je kruhová obří stavba uprostřed. 
Atrakce se jmenuje „Space Mountain: Mission 2“ a je to 
vlastně takový adrenalinový výlet s vystřelením do vesmí-
ru! Přetížení tu má sílu 1.5G a „vystřelení“ do vrchu je v 68 
km/h, k tomu dvě otočky o 360 stupňů a jiné vylomeniny. 
Nechybí spousta světelných efektů, meteoritů a dokonce 
i výbuch hvězdy...Vážně nic pro slabé povahy, protože tohle 
z vás vytřepe i tu poslední malou dušičku a nezbyde vám na 
konci nic, než se jen třást a smát po úžasné cestě do Ves-
míru. Další věcí, která stojí za vidění je 4D kino, které vás 
ohromí nejen obřím plátnem a trojrozměrným obrazem, 
ale i pohybující se podlahou a šplíchanci vody.
Pro menší i velké děti je tu obří autodráha jménem Au-
topia s různými druhy aut.  Pak tu máme ještě nějaké 
drobnosti jako skutečnou ponorku kapitána Nema, létání 
v raketkách kolem planet a také atrakci Buzze Rakeťá-
ka z Příběhu hraček. Je to jízda vozítkem, které sami otáčí-
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te podle potřeby se střílením laserovou pistolí.  
Walt Disney Studios park sousedí těsně s Disneyland par-
kem. Je koncipován, jak už říká název, jako velká filmová 
studia. Při vstupu hraje filmová hudba z těch největších 
trháků světové kinematografie od Tenkrát na Západě až 
po Titanic. 
Rozhodně doporučujeme nejen nevynechat návštěvu 
jednotlivých studií, ale hlavně vysokánský „The Hollywood 
Tower Hotel“. Nechali byste se dobrovolně spustit bez brž-
dění výtahem ze 13. patra? Tak to je tu tenhle hotel přesně 
pro vás! 
Atrakce s názvem „Rock and Roller Coaster“ je snad ješ-
tě bláznivější a děsivější než „Space Mountain: Mission 
2“ v Discoverylandu. Zrychlení na začátku jízdy je z 0-70km/
h za méně než 3 sekundy! K tomu kompletní otočky, světel-
né a kouřové efekty a odvázaná rocková hudba.
Prostě, co říci závěrem? Tohle prostě musíte vidět…

Phantasialand - skvělá zábava pro 
celou rodinu
Vydejte se na rodinný výlet do zábavního parku Phantasi-
aland v Brühlu u Kolína nad Rýnem, jenž patří ke špičce 
mezi zábavními parky a je jedním z patnácti nejnavštěvo-
vanějších zábavních parků v Evropě. Zažijte kouzelné chvíle 
v zemi úsměvů a fantazie. Vychutnejte si nevšední zážitky 

na velkolepých zábavních atrakcích, které jsou zasazeny do 
reálných kulis různých částí světa. 
Nejen rodiny s dětmi si v zábavním parku Phantasialand 
přijdou na své, ale též i milovníci adrenalinu. Ti zde najdou 
divoké atrakce pro silné nátury, díky kterým se Phantasia-
land stal vyhlášeným cílem adrenalinových nadšenců, kteří 
se nebojí nastoupit na atrakci a viset hlavou dolů, či sebou 
nechat třást a házet sem a tam až cítí žaludek v krku. Zkrát-
ka, kvalitní atrakce pro všechny věkové kategorie a cenami 
ověnčená zdejší představení, jsou zárukou skvělé zábavy. 
Zázemí k odpočinku vám nabídnou perfektně upravené 
parky, kde si všichni společně můžete vyprávět o zážitcích 
z atrakcí a případně naplánovat vaše další aktivity.
Zábavní park Phantasialand je rozdělený do tématických 
částí jako například Čína, Mexiko, Afrika, Mystery a Fanta-
sy, Divoký západ atd. V každém světě na vás čekají atrakce, 
jež jsou stylizované do kulis těchto světů tak, aby dokonale 
zapadly. 

Vzhledem k tomu, že park je zaměřen na všechny věkové 
kategorie a různé nátury, není problém si v Zemi fantazie 
vybrat přesně to zázemí, které vám vyhovuje. Toužíte po 
bláznivé jízdě na vyhlášených atrakcích pro silné nátury? 
Není problém. Chcete naopak prožít nezapomenutelný den 
nebo dva v klidu a hlavně s nohama na zemi? Můžete. Stačí 
si vybrat, která z představ v Zemi fantazie je vám bližší a jít 
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se pobavit po svém do vybraných koutů světa.

Jaké atrakce na vás v zábavním parku  
Phantasialand čekají?
Phantasialand nabízí množství kvalitních zábavních atrak-
cí, jakými jsou například: horské dráhy, volný pád, 4D kino, 
otáčecí lavice, vodní dráhy, projížďky po vodě i na souši, 
kolotoče, atd. Děti mají k dispozici kromě atrakcí speciál-
ní koutek s autodromem, skákací gumou, malým volným 
pádem...
Jedním z největších lákadel je pěti loopingová Black Mam-
ba v africké části. Na této zavěšené horské dráze projede-
te domorodou vesnicí a jen těsně minete vodopád, který 
vás orosí jemnými kapkami vody, abyste měli důkaz, že to 
všechno nebyl jen přelud. 
Mezi favority parku patří také Colorado Adventure - jízda 
na nejrychlejším důlním vláčku na světě. Na této dřevěné 
horské dráze zažijete tu nejdivočejší jízdu přes Kouřové 
hory, při průjezdu skalnatými průsmyky a indiánskou vesni-
cí vám bude běhat mráz po zádech.
K  nejžádanějším atrakcím patří vždy ty nejnovější, neokou-
kané, mezi které patří mimo jiné nové dětské hřiště „Hack 
a Buddl“ - kde se parádně pobaví menší návštěvníci. Dále 
je to atrakce River Quest - divoká řeka valící se opuštěným 
zámkem. Poklidná, spíše relaxační jízda na speciálních kru-
hových raftech však nečekaně nabere spád a dobrodružství 

začíná. Výtahem budete nečekaně vystřeleni do výše, abys-
te se vzápětí propadli do vodních vírů mezi zurčící vodopá-
dy. Nečekané a záludné zatáčky a strmé sjezdy nejspíš ocení 
jen skuteční vodomilové. 
Relativně novější je také Talocan - otáčecí lavice, která se 
s vámi bude prudce otáčet nad divokou vodou a aby toho 
nebylo málo, tak na vás ze strany budou šlehat děsivé pla-
meny. Docela divočina. 
Po tom všem pro vás může být doslova odpočinkem vcel-
ku nenáročný volný pád ve tmě z výšky 65 metrů. Zřítit se 
volným pádem můžete v Mystery Castle.
Pokud budete po všech těch divokých jízdách ještě dosta-
tečné odvážní, zamiřte si to na Winjas Fear a Force - ne-
vinné otáčecí myšky jezdící po budově. S dětmi můžete na-
sednout na kládu jako Pyšná princezna s princem, zajít do 
úžasného 4D kina, či navštívit Bláznivý hotel Tartuffe.
Phantasialand myslí i na nejmenší hosty, kteří se mohou do 
sytosti nabažit různých kolotočů, trampolín, her a houpa-
ček. Záleží jen vás rodičích, zda je pustíte i na dětský volný 
pád aby okusili trošku toho děsivého adrenalinu.
Vedle akční zábavy na více či méně divokých atrakcích, 
najdete i pasivní zábavu, kde můžete v klidu usednout 
a nečině sledovat nejrůznější show a představení. Běhají tu 
kovbojové, indiáni, piráti, asijští bojovníci a také tempera-
mentní tanečnice, nespoutaní tanečníci a okouzlující pěvci.



142 | Ice Podzim 2015

Gardaland - nespoutaná zábava na 
břehu jezera Lago di Garda
A co takhle se dojet pobavit do jednoho z prvních a nej-
větších evropských zábavních parků pro rodiny s dětmi 
a milovníky vzrušujícího dobrodružství a pátého nejnavště-
vovanějšího zábavního parku na celém světě – Gardalandu? 
Gardaland se nachází na jihozápadním pobřeží největšího 
italského jezera Lago di Garda a nedaleko od nádherné-
ho starobylého města Verona, kde prožívali svůj tragický 
příběh lásky Romeo s Julií. Váš příběh bude však na rozdíl 
od této zamilované dvojice, plný zábavy, dobrodružství, ra-
dosti a nádherných zážitků. 
V zábavním parku Gardaland o rozloze více jak 700 000 m2 
na vás čekají úžasné zážitky z jízd na 37 speciálních atrak-
cích pro děti i dospělé. Kromě atrakcí zde najdete i 18 ori-

ginálních obchodů, 5 tématických restaurací, 23 oddycho-
vých míst, lékárnu, bary, supermarket... Vše v pohádkovém 
provedení. K tomu všemu každý rok přibývají nové mož-
nosti na prožití zábavného dne či více dní, na který nikdo 
z vás jen tak nezapomenete
Park je rozdělen do několika tematických částí:
Fantazie / Fantasy - zde si přijdou na své hlavně 
vaše malé i větší děti. Magicky tu ožívají pohádkové příbě-
hy, jezdí tady zábavné vlaky, vinou se zde panoramatické 
cesty, na kterých na vás čeká například strom - petržel nebo 
atrakce Petr Pan. Dokonce si zalétáte na létajícím ostro-
vě… Neexistuje zde žádný limit na fantazii! Nenechte si ujít 
zážitky z tohoto světa za nic na světě. Prožijte všichni vzru-
šující dobrodružství, které slibuje svět fantazie.
Adrenalin / Energy - je nabité adrenalinovými atrakce-
mi, ze kterých se vám budou podlamovat kolena, točit 
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hlava a výskat budete od začátku až do konce jízdy. Zažívat 
zde budete fantastické dobrodružství, kouzla a překvapení, 
děsy i úleky. Z návštěvy této části parku si všichni odnese-
te zážitky na celý život: 
Raptor - svou statečnost dokážete při napínavé jízdě - bláz-
nivém letu, na největší a nejrychlejší horské dráze v par-
ku, kdy se budete vyhýbat překážkám a unikat před predá-
torem. Dobrodružství začíná v podzemí a během 2 sekund 
se dostane na rychlost 100 km/h a místy dosáhne rychlosti 
až 120 km/h. Dráha je dlouhá přes 800 m. Raptor patří mezi 
10 nejrychlejších horských drah na světě. Konstrukce trvala 
necelých 10 měsíců. Vstup na dráhu bude pro návštěvníky 
nad 12 let a s minimální výškou 140 cm.
Modré Tornado / Blue Tornádo - zalétejte si a zažijte vzru-
šení z vysoké rychlosti až 110 km/hod s přetížením 5 G, na 
palubě nadzvukového letounu, tak jako legendární Top 

Gun. Tato horská dráha byla jedna z prvních tohoto druhu 
v Evropě (1995) a byla vyrobena v USA.
Loď Colorado / Colorado Boat - mokrá jízda plná emocí na 
zábavní vodní atrakci, při které budete na voru proplou-
vat přes rozbouřené peřeje řeky Colorado. To však není vše. 
Běhen plavby budete spuštěni z 30metrové výšky do vody! 
Útěk z Atlantidy / Fuga da Atlantidě - vydejte se s dět-
mi hledat po vodě i na souši ztracenou civilizaci z Atlanti-
dy. Zjistěte, jaká tajemství se skrývají v troskách ztraceného 
kontinentu.
Kouzelný dům / Magic House - oprostěte se od všech 
jistot a vědomostí a pojďte objevit potěšení z pohledu na 
svět z jiného pohledu.
Magická hora / Magic Mountain - nechte se unášet vět-
rem na této dech beroucí klasické horské dráze dosahující 
rychlosti až 90 km/hod. Při jízdě zažijete prudké sjezdy, 



boční zvraty a fantastické dvojité smyčky. Jedná se o první 
ocelovou dráhu v parku (1985). Délka dráhy je téměř 700 m 
a výška je 35 m
Spectacular 4D dobrodružství - nechte se vtáhnout do 
děje 4D Filmů: Arctic Adventure a Himalamazon, v ex-
kluzivním, dokonalém a největším 4D kině v Evropě, 
které Gardaland jako první v Evropě představil v roce 
2005. V spektakulárním 4D představení se stanete akčním 
hrdinou, zažijete nervy zničující cestu v nikde se nekončí-
cím tunelu a mnoho dalšího. 
Piráti / Corsari - Strašliví piráti jsou připraveni k boji a vy 
se můžete stát součástí děje. Nasedněte na unikátní vodní 
podzemní atrakci, která je jediná tohoto druhu v Evro-
pě a vydejte se za dobrodružstvím mezi piráty. Atrakce 
se nachází 30 - 40 m pod zemí a je jednou z nejdražších 
v parku, její cena je 100 miliard lir (v r. 1996) cca 50 mln. 
€. Atrakce se stavěla dlouhých 5 let. Zajímavostí je, že tato 
atrakce je plně automatizovaná a řízena počítačově bez 
jediného lidského zásahu. Kromě vás a ostatních návštěv-
níků se pod zemí nenachází žádný jiný člověk. Princip této 

atrakce je tzv. podzemní a podvodní svět. Tato atrakce 
patří do tzv. skupiny Dark Ride.
Gardaland je nádherný park a určitě stojí za návštěvu. Ne-
mluvě o tom, že návštěvu parku Gardaland můžete spojit 
s koupáním v průzračném jezeře Lago di Garda. 

Rakouský zábavní park Familypark 
Neusiedlersee 
Familypark Neusiedlersee je skvělé místo, na kte-
ré i vaše nejmenší děti, jen tak nezapomenou. Pokud se 
chcete opravdu pořádně vybláznit a zároveň je pro vás 
prvořadé, aby o celou vaší rodinu bylo dobře postaráno, 
tak vám tento úžasný park vřele doporučujeme. Najdete 
zde super atrakce, velkou plochu, dostupné občerstvení, 
zkrátka vše pro malé i velké nadšence a milovníky nespou-
tané zábavy. 
Čtyři různé tematické oblasti nabízí svým návštěvníkům 
celodenní báječné vyžití a vhodnou zábavu v podobě pes-
tré směsi dráhových atrakcí, možností lezení, oddechových 
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zón, elektronických divadel, pohádkových představení, 
restaurací a obchodů.  Svištět o závod na létajících rybách. 
Létat v balónu nebo s draky do nebeské výšky. Vozit se 
v kamiónu nebo se houpat na vodě v kačence. No řekně-
te, kde najdete něco takového? 
V zakletém pohádkovém lese si malí hosté mohou po-
slechnout příběhy, zatímco se babička s dědečkem budou 
kochat ve vzpomínkách na dětství. Ještě stále se sedláci 
hádají, ptáci oslavují svatbu nebo přicházejí hlasy duchů ze 
zámku?
Blesk bohů, nejúžasnější rodinná horská dráha v Rakousku, 
čeká na odvážné objevitele. 
Cestou vedle skvělých pirátů, kteří vás svým zpěvem dopro-
vodí až ke krokodýlí vodní dráze, se s římskou věží vybe-
reme vysoko do nebes. To pravé dobrodružství pro malé 
i velké, je námořní bitva. Jezerní drak se s vámi vznese do 
vzduchu a umožní vám vzrušující výhled až na překrás-
né Neziderské jezero.

Serengeti park, safari 
A na závěr bychom rozhodně měli zmínit safari park, který 
leží mezi Hamburkem a Hannoverem. Jedná se o naprosto 
jedinečný komplex v Evropě, který je zcela inspirovaný Af-
rikou. Serengeti-Park nadchne každého svým bezprostřed-
ním kontaktem se zvířaty. Z většiny zoologických zahrad 
jsme zvyklí krmit ovce, kozy, nanejvýš lamy, tady si můžete 
bez obav pohladit třeba žirafu. Vydáte se na 10 km dlou-
hou cestu, při které objevíte na 1500 volně žijících exotic-
kých zvířat včetně těch nejvzácnějších a největších savců 
naší planety (např. bizony, nosorožce, žirafy, zebry, bílé lvy, 
tygry, slony, opice...). Projížďka je originálním Serengeti 
double deckerem pod vedením zkušených safari průvodců. 
Dalším lákadlem jsou beze sporu Bílí tygři v obrovském 
výběhu 3200m2. Zavedeme vás až do těch nejzapadlej-
ších koutů naší zelené planety, kde ucítíte vůni divočiny... 
Mnoho ze zdejších zvířat patří mezi nejohroženější druhy 
ve volné přírodě.
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Granát, největší výrobce originálních šperků s českými granáty. 
Majitel ochranných známek Český granát. 
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