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ŠPIČKOVĚ ZPRACOVANÉ A NESMÍRNĚ 

ODOLNÉ PŘÍSTAVBY vyrobené z hliníku 

a z polykarbonátu nejvyšší kvality 

se zárukou 10 let. Produkty PALRAM 

se nebojí světoví architekti používat 

na těch nejzajímavějších stavbách dneška. 

✔ MODernÍ VÍceÚČeLOVÉ PŘÍSTŘeŠKY 

 z HLinÍKOVÉ KOnSTrUKce

✔ ziMnÍ zAHrADY

✔ PerGOLY

✔ zAHrADnÍ ALTÁnY

✔ neJODOLnĚJŠÍ zAHrADnÍ DOMKY

✔ VYSOKÁ ODOLnOST

✔ nerOzBiTnÝ 

 POLYKArBOnÁT

✔ 100% UV OcHrAnA

✔ eLeGAnce

✔ SnADnÁ MOnTÁŽ
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PŘIDEJTE SE K VÍCE JAK 90.000 SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ PO CELÉ EVROPĚ, 

JEJICHŽ ZAHRADY ZDOBÍ NAŠE ZAHRADNÍ KRBY. Vyberte si z 220 variant 

venkovních a zahradních krbů i včetně udírny, které jsme po 25 let historie 

fi rmy zdokonalovali po stránce designu, spolehlivosti a dlouholeté životnosti. 

Objednávat je lze přes e-shop a my Vám jej doručíme kamkoli si budete přát.

Autorizovaný distributor www.zeleneudoli.cz
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Nové jar leto kolekcie Luisa Spagnoli sú cestou do cisárskeho marockého mesta. Sú trasou na ktorej dámy cestujú  
s prepracovanou eleganciou, vyváženou kombináciou západneho vkusu a kúzla stredného východu.  

Neodolateľné kolekcie talianskej značky Luisa Spagnoli nájdete v Prahe v Železnej 16.
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Právě držíte v ruce první letošní vydání magazinu ice.  
Vydání, které vzniká uprostřed sci-fi světa schovaného  
za rouškami, kde se planeta uzdravuje a lidé umírají. Kde se 
ukazuje, kdo je kdo a co je pro něj důležité. Kde se učíme žít 
sami se sebou a mnozí prvně zkoušejí žít jen se svou rodinou 
a postarat se o ni bez hlídaček, uklízeček a dovozu obědů. 
Kdybychom za to neplatili daň nejvyšší, dalo by se říct,  
že tato lekce mnohým prospěje. Že nás tak trochu usměrní 
v naší zpovykanosti a rozežranosti.

Bohužel, je to jen jeden úhel pohledu. nesmíme zapomí-
nat na statisíce zničených životů lidí, kteří dali veškerý čas, 
peníze a úsilí do budování své firmičky, aby jim v tuhle chvíli 
nezbylo… nic. roky dřiny mizí spolu s posledními úsporami 
a jim nezbývá žádná naděje. A spolu se sny tak mizí z povr-
chu váš oblíbený krámek na rohu, vaše oblíbené kadeřnictví, 

kosmetika, kam jste tak ráda chodila a hospůdka, kde se 
v létě tak hezky sedělo. následovat je bude třeba vaše oblí-
bená půjčovna vozíků, ty židle, které se vám tak líbily,  
už v obchodě taky nepotkáte, a i knížky a časopisy se z naše-
ho světa zčásti vytratí…

nezbývá než doufat, že my Češi to zase nějak přežijeme  
a že pravda a láska neodešly s mým nejoblíbenějším prezi-
dentem. Že žije dál v srdcích všech lékařů a sestřiček, kteří 
dnes a denně za nás bojují i když vědí, že je to může stát 
život. Pod jejich taktovkou fungují tisíce hrdinů všedních 
dnů, kteří zajišťují to, že si i během této krize můžeme dojít 
koupit čerstvé pečivo, nebo odeslat balík na poště.

Držím nám všem pěsti a přeji pevné zdraví.

A těším se na shledání v lepších časech. 
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Christian Bale

Wellness
pro posílení těla i ducha

Titulní foto: Shutterstock.com
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Christian Bale je médii označován za jednoho z nejtalentovanějšíCh herCů své  
generaCe. Pro autentičnost své role udělá maximum, zhuBne 30 kg, neBo naoPak  
naBere stejné množství svalové hmoty. za svou hereCkou kariéru získal mnohá oCenění, 
včetně osCara, Ceny akademie neBo dvou zlatýCh glóBů, a v roCe 2011 Byl zařazen  
do seznamu stovky nejvlivnějšíCh světovýCh osoBností ameriCkého časoPisu time.

batman  
v závodní kombinéze

C
hristian Bale se narodil 30. ledna 1974 ve Walesu. 
Bale poznamenal: „narodil jsem se ve Walesu, ale 
nejsem waleský – jsem anglický“. jeho rodiči jsou 
pilot david Bale, který se narodil v jihoafrické  
republice a cirkusová umělkyně jennifer james, 
která je rodilou angličankou. Právě po matce 

nejspíše Christian zdědil svůj herecký talent. jeho první role byla 
reklama na aviváž lenor v roce 1982. o rok později se objevil 
v reklamě na obilniny Pac-man.
v mládí se celá rodina často stěhovala, takže své mládí strávil  
ve Walesu, surrey, dorsetu, ale také v Portugalsku. Bale říká,  
že časté stěhování mělo zásadní vliv na jeho volbu povolání. na-
učil se dokonale hrát role, které po něm život požadoval. Chris-
tian má tři starší sestry. hudebnici erin, počítačovou expertku 
sharon a divadelní herečku a režisérku louise, která ho doslova 
přemluvila k tomu, aby začal s hraním.
Christian navštěvoval Bournemouth school v dorsetu, ale  
v 16 letech ji opustil. jistě na to mělo vliv i to, že se Baleovi 
rodiče v roce 1991 rozvedli. matka a sestra sharon zůstaly 
v Bournemouthu a Bale se přestěhoval se svým otcem do los 
angeles v kalifornii. v té době mu bylo sedmnáct let a měl za 
sebou svůj herecký debut v televizním filmu anastázie. ten byl 
natolik brilantní, že zaujal dokonce i věhlasného režiséra stevena 
spielberga, jenž třináctiletého Christiana obsadil do hlavní role 
válečného dramatu z období druhé světové války říše slunce.  
za tuto roli tento waleský talent získal ocenění national  
Board of review a young artist award.
Christian se tu ocitá v roli dítěte za druhé světové války, které 
musí vydržet více než mnozí dospělí. jedná se rozhodně o neo-
byčejně silný emotivní příběh, který je vyprávěn očima hlavního 
hrdiny. vzhledem k tomu, že jak jsme si řekli, zaznamenal tento 
film velký úspěch, začal Christian dostávat další nabídky. ve 
stejném roce si proto zahrál i v rodinné fantasy mio, můj mio. 
tematicky příběh tak trochu odpovídá prvnímu dílu harryho 
Pottera – jedná se o fantastický příběh o chlapci Bossovi, jenž 
žije u svého zlého strýce a tety, a doufá, že se mu jednoho dne 
podaří uniknout. Příležitost se skutečně naskytne a on se dosta-
ne do kouzelné země…
ve stejném roce dostal Bale také nabídku hrát ve svém prvním 
seriálu nesoucím název heart of the Country.
jako dítě zazářil ještě i v historickém dramatu na motivy Willi-
ama shakespeara jindřich v. o rok později, v roce 1990, jsme 

ho mohli vidět v dobrodružném dramatu na motivy roberta 
louise stevensona, ostrov pokladů… 

Nechtěl zůstat dětskou hvězdou…
Christian ovšem nechtěl zůstat jen dětskou hereckou hvězdou, 
jakou byl v té době například macaulay Culkin. Chtěl prorazit 
i jako dospělý herec. v roce 1992, kdy dosáhl Christian plnole-
tosti, si zahrál v hudebním filmu newsies kluka žijícího na ulici, 
který si přivydělává roznášením novin a sní o lepším životě. hned 
o rok později si ho režisér thomas Carter vybral jako představi-
tele člena hitler-jugend do svého hudebního filmu swing kids, 
který se, mimo jiné, natáčel i v Praze.
následovaly čtyři roky, kdy si zahrál v mnoha filmech, žádný 
z nich ale nenaplňoval jeho ambice. ať již hovoříme o filmech 
malé ženy, jutský princ, nebo třeba sametová extáze. jeho role 
mentálně zaostalého Bobbyho Platta, kterou ztvárnil v dramatu 
Chraň malá zvířátka, nemohla být plně doceněna, protože se 
nedostala mezi širší veřejnost, stejně tak jako komedie sen noci 
svatojánské, nebo televizní film marie, matka boží.

To nejlepší na něj ještě čekalo…
do jednadvacátého století vkročil Bale tou správnou nohou 
a znamenalo to změnu celého jeho života, nejen filmového.
hned 29. ledna 2000 se Bale oženil s dnes již bývalou model-
kou, sibi Blazic. sibi je maskérkou a také osobní asistentkou he-
rečky Winony ryder, která byla dříve Christianovou partnerkou. 
společně mají 2 děti. dcera emmaline se narodila v roce 2005 
a syn joseph o 9 let později, v roce 2014.
v tomto roce se také představil v akčním krimi thrilleru drsnej 
shaft, po kterém následovala vděčná role bláznivého vraha 
Patricka Batemana v krvavém thrilleru mary harronové americké 
psycho. velšan se opět dostal do hledáčku známých režisérů. na 
svůj další známý film si však musel ještě další dva roky počkat. 
třetím a asi nejvíce diskutovaným filmem v roce 2002 byla 
rovnováha. jeho výroba stála 20 milionů dolarů, ale celosvětově 
vydělala jen více než 5 milionů dolarů. v rovnováze Bale hrál 
johna Prestona, elitního vymahače práva. ve filmu se představilo 
bojové umění s názvem gun kata, které kombinovalo střelné 
zbraně s bojem z ruky do ruky.
následovalo období, které filmově herce příliš nikam neposunu-
lo. ať už se jedná o filmy mandolína kapitána Corelliho, nebo 
třeba království ohně. rok 2004 se nicméně zapsal do života 

Profil

14 | Ice Jaro 2020



Ice Podzim 2019 | 15

te
xt

: i
va

 n
ov

ák
ov

á,
 f

ot
o:

 C
in

em
a

rt
, s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

 Christian Bale 
neChtěl zůstat jen 
dětskou hereCkou 

hvězdou, Chtěl 
Prorazit i jako 
dosPělý hereC. 



herce tučným písmem, jelikož kvůli roli vyhublé neurotické trosky ve 
filmu mechanik zhubl neuvěřitelných 28 kilogramů. ukázal se tedy 
jako člověk, kterého žene dopředu neuvěřitelné odhodlání a který 
dokáže pro svoji roli udělat takřka cokoliv.
výjimečně původně nevypadalo utopické sci-fi equilibrium, paradox-
ně ale odstartovalo hercův velký úspěch. Předvedl zde totiž, že se 
dokáže prosadit také na poli bojového umění, čehož si všiml režisér 
Christopher nolan chystající se k natáčení novodobého Batmana

Nejlepším Batmanem všech dob…
Film Batman začíná se stal zlomem v jeho kariéře. Bale se stal již 
sedmým představitelem Batmana a dle odborníků tím nejlepším.  
jak již bylo zmíněno, Christian je pro získaní dobré role ochotný 
udělat cokoli. Batman nebyl výjimkou. Během pár měsíců tvrdé dřiny 
přibral Bale více jak 30 kg a přeměnil se ve svalovce, který je hoden 
této role. Pro tehdy třicetiletého velšana byla role Batmana, jak sám 

role Batmana  
Byla přelomovým  
momentem  
jeho hereCké  
kariéry.

• 2019 le mans 
•  2018 vice
  mauglí – příběh džungle
• 2017 nepřátelé
• 2016 Příslib 
• 2015 sázka na nejistotu 
• 2012 temný rytíř povstal
• 2009 veřejní nepřátelé 
  terminator salvation
• 2008 temný rytíř
• 2007 Beze mě: šest tváří Boba dylana
• 2006 temný úsvit
  dokonalý trik 
• 2005 Batman začíná
  drsný časy
• 2004 mechanik
• 2002 království ohně
• 2000 americké psycho

viděli jste?
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později uvedl, přelomovým momentem jeho herecké kariéry, 
díky níž ho společnost začala vnímat jako filmovou hvězdu. 
Film Batman byl spuštěn v usa 15. června 2005 a byl americ-
kým i mezinárodním triumfem pro Warner Bros. jeho výroba 
stála přibližně 135 milionů dolarů a ve světě vydělal více než  
370 milionů dolarů. Baleův výkon byl dobře přijat kritiky a fa-
noušky, získal za něj ocenění saturn award za nejlepšího herce 
a cenu nejlepšího hrdiny.
v důsledku tohoto úspěchu se mu naskytla příležitost zahrát 
si v historickém dramatu terrence malicka nový svět a v krimi 
thrilleru davida ayera drsný časy, kde ztvárnil hlavní roli. ob-
jevil se také ve válečném filmu temný úsvit Wernera herzoga, 
kde na sebe opět upozornil nejen svým hereckým výkonem, ale 
i svou fyzickou proměnou.
dalším z důležitých životních milníků byl thriller dokonalý trik, 
kde si zahrál po boku hugha jackmana hlavní roli kouzelníka 
soupeřícího se svým rivalem. russell Crowe byl jeho protiv-
níkem pro změnu ve filmu vlak do yumy. Pojďme ale zpátky 
k netopýřímu muži.
k tomu se Christian Bale vrací v roce 2008, kdy v kostýmu 
netopýřího muže Batmana pokračuje v boji se zločinem. 
tentokráte se musí postavit tváří tvář králi zločinců jokerovi, 
kterého si zahrál heath ledger. další batmanovské pokračová-
ní nese název temný rytíř. Bohužel s filmem je spojena i velmi 
smutná událost. Představitel jokera a blízký Christianův přítel, 
heath ledger, zemřel půl roku před uvedením filmu do kin, 

v pouhých 28 letech. zajímavé je, že Bale měl z hraní Batma-
na obavy. v obleku se cítil směšně. rozhodl se proto vykreslit 
Batmana jako divoké zvíře. snažil se co nejvíce proniknout do 
role, četl různé Batman komiksy, aby lépe porozuměl charakte-
ru postavy. „Batman je jeho skrytá, démonická stránka naplně-
ná vztekem. tvor, ze kterého Batman vychází, je oproti tomu 
naprosto upřímné stvoření, které se umí ovládat,“ řekl herec. 
Pro Baleho byl nejvíc vyčerpávající součástí natáčení Batmanův 
oblek. „musíte vydržet to, že se během chvíle začnete zahřívat, 
potíte se a máte bolesti hlavy v masce… ale nemohu se tím 
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zabývat, protože musím hrát Batmana,“ řekl. Bale se snažil 
připravit co nejpečlivěji, trénoval kung Fu u erica orama, aby 
vypadal co nejvíce autenticky.

Boj o Oscara
v roce 2009 mu největší úspěch přinesl fi lm Fichter, kde 
ztvárnil vyhaslou boxerskou hvězdu dickyho. za tuto roli získal 
oscara za vedlejší roli.
Poté se překvapivě objevil v čínském velkofi lmu květy války, 
zasazeného do období těsně před druhou světovou válkou. 
Pod vidinou získání dalšího oscara poté kývl na nabídku davida 
o. russela, přibral 18 kilogramů a stal se představitelem pod-
vodníka irvinga rosenfelda ve fi lmu špinavý trik. nominován na 
oscara sice nakonec byl, ale kvůli obrovské konkurenci a vzhle-
dem k faktu, že ne všichni odborníci hodnotili tento fi lm kladně, 
nakonec oscar putoval do rukou matthewa mcConaugheyho.
vrcholem ale samozřejmě byl v roce 2012 poslední díl úspěš-
né trilogie. na plátnech kin kraloval další Batman, tentokráte 
nesoucí název temný rytíř povstal. Bale zde předváděl mnoho 
svých vlastních kousků z ranku bojového umění. temný rytíř byl 
spuštěn v usa dne 18. července 2008 a zaútočil na pokladny 
v usa s rekordními 158,4 miliony dolarů za první víkend. Pro-
lomil bariéru 300 milionů dolarů za 10 dní, 400 milionů dolarů 
za 18 dní a 500 milionů dolarů za 43 dnů. Film pokračoval 
k zhruba více než 1 miliardě dolarů zisku, což je čtvrtý fi nančně 
nejúspěšnější fi lm na světě v té době, což jej řadí mezi jeden 
z nejvíce kritiky uznávaný fi lm se superhrdinou.

Bale se stal hercem, který zobrazoval Batmana ve fi lmu po 
nejdelší dobu.
Premiéra nejočekávanějšího fi lmu roku se ale změnila v tra-
gédii, která se zapsala nesmazatelně do fi lmových dějin. Při 
masakru na půlnoční premiéře závěrečného dílu Batmana, 
v americkém denveru, postřílel vrah james holmes, který si 
obarvil vlasy na červeno a stylizoval se tak do postavy jokera, 
celkem 12 lidí.
v roce 2015 pod taktovkou režiséra adama mckaye zazářil 
v životopisném snímku sázka na nejistotu inspirovaném knihou 
michaela lewise o velké fi nanční krizi z let 2007/08. zde ztvár-
nil postavu michaela Burryho – bývalého neurologa, který se 
stal manažerem hedgeových fondů a díky předpovězení krize 
vydělal obrovské peníze. herecký výkon Christiana se setkal 
s příznivými ohlasy z řad kritiků, a to nejen z toho důvodu, 
že dokázal mistrně zahrát člověka s oční protézou trpícího 
autismem. výsledkem byla hercova v pořadí již třetí nomina-
ce na oscara. v tomto období se mu také naskytla možnost 
zahrát si legendárního enza Ferrari, zakladatele stejnojmenné 
značky automobilů. nabídku však odmítl z důvodu obav o svůj 
zdravotní stav, protože pro získání role by musel opět výrazně 
přibrat.
v roce 2016 si herec zahrál v dramatu Příslib a o rok později 
v dobrodružném westernu režiséra scotta Coopera, nepřátelé. 
v roce 2018 si pak připsal na své konto další dva snímky. Prv-
ním z nich bylo životopisné drama vice, sledující vzestup býva-
lého viceprezidenta spojených států dicka Cheneyho na jednu 
z nejvyšších politických příček světa. druhým pak dobrodružné 
drama mowgli: legend of the jungle.

Le Mans ’66
koncem loňského roku herec zazářil ve fi lmu le mans ’66. 
nový snímek režiséra jamese mangolda nabízí napínavý a str-
hující děj, který baví od začátku až do konce. le mans ’66 je 
americký sportovní fi lm, natočený na motivy osudů automobi-
lových konstruktérů a závodníků kena milese a Carrolla shel-
byho 24hodinový automobilový závod v le mans je nesmírně 
krutý. Během mnoha a mnoha kol na okruhu de la sarthe, 
která musí řidiči se svými vozy za den zdolat, se testuje nejen 
výdrž a kvalita stroje, ale i lidské síly v něm. „jste unavení. je 
tma. ze všech stran na vás vyjíždí auta. kolem chodí lidé a crčí 
z nich krev,“ shrnuje psychologickou namáhavost francouzské-
ho podniku postava Christiana Balea, kterého by za dokonalé 
ztvárnění neměla minout nominace na dalšího z oscarů…
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ZajÍmavosti

● u nás jej nejčastěji dabují david    
 novotný a martin stránský.

● jeho prastrýc byl herec rex Bale.

● Christian je nevlastním synem americké  
 feministky glorie steinemové.

● media jej prezentují jako jednoho 
 z nejtalentovanějších herců své    
 generace.





Komerční prezentace

Živý kolagen nové generace s přirozeně obsaženými peptidy 
a elastinem vznikl po 14letém výzkumu. Vyrábí se speciální 
technologií Triple Helix Formula – extrakcí čistého přírodní-
ho kolagenu do vodného roztoku hydrátu. Touto metodou 
se podařilo vědcům INVENTIA® posunout hydrát nativního 
přírodního kolagenu mezi špičku v segmentu kolagenových 
anti-age kosmetických přípravků a doplňků stravy.

A právě ve speciální a velmi šetrné technologii Triple  
Helix Formula se ukrývá tajemství mladistvé pleti, pružného 
a pevného těla, ohebných kloubů, krásných vlasů a nehtů 
a dobré kolagenové kondice. 

„Živý kolagen přináší překvapivé výsledky nejen v oblas-
ti krásy, ale i regenerace“ říká na základě osobní zkuše-
nosti významný plastický chirurg a celoživotní sportovec  
doc. MUDr. Jan Měšták CSc.

NENECHTE SVOJI KRÁSU ANI TĚLO  
PŘEDČASNĚ UVADNOUT
DOPŘEJTE SI ŽIVÝ KOLAGEN NOVÉ GENERACE

„Cítíte se starší, než ve skutečnosti jste? Trápí vás ochablá a unavená pleť, vrásky  
nebo váčky pod očima a tělo ani klouby už nejsou tak pružné jako dřív?  

Nechcete předčasně zestárnout?

Dopřejte si to nejlepší od NEZESTÁRNI.CZ – ŽIVÝ KOLAGN  
NOVÉ GENERACE – KLÍČ KE ZPOMALENÍ STÁRNUTÍ“

říká Eva Sojková (*1954) zakla-
datelka poradenského kolage-

nového centra Wellness klu-
bu NEZESTÁRNI. CZ, která se 
v rámci zkušebních progra-
mů dlouhá léta zabývá účin-
ky různých druhů kolagenů 
a dodává „není kolagen jako 

kolagena hydrát kolagenu 
není hydrolyzovaný kolagen“

Mimořádnou kvalitu a účinky dokládá i prestižní 

ocenění USA  ÎLE Maison VIII SENSES AWARD 2019, 

které doporučuje živý kolagen nové generace zpra-

covaný technologií Triple Helix Formula do podoby 

nativního hydrátu i pro nejnáročnější VIP klientelu.

Originální produkty s živým kolagenem a žehličku na vrásky si můžete objednat v e-shopu dovozce na 

www.nezestarni.cz    +420 775 373 379



Účinně doplňuje kolagen do těla a dlouhodobě oddaluje 
přirozené procesy stárnutí. Působí jako ochranný štít, kte-
rý bojuje proti vráskám, úbytku kolagenu a ztrátě pevnosti 
a hydratace. Stimuluje tělo k produkci vlastního kolagenu, 
tělo ho přijímá jako látku sobě vlastní a nastartuje omlazující 
a regenerační procesy.

VYZKOUŠEJTE MINUTOVOU ANTI-AGE PÉČI 
S ŽIVÝM KOLAGENEM, KTERÁ NEBYLA NIKDY TAK 
JEDNODUCHÁ A ÚČINNÁ.

Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inventia® FACE 
na obličej má gelovou konzistenci. Nanáší se na vlhkou 
pleť vždy před použitím vlastní kosmetiky nebo make-upu, 
proto se nemusíte vzdát své oblíbené kosmetické značky. 
Je vhodný k ošetření všech typů pleti – mladé, zralé, una-
vené, stárnoucí, stresované, suché, ale i problematické 
a citlivé.

Čistý, 100% přírodní, hypoalergenní, biologicky aktivní 
kolagen viditelně zvyšuje hydrataci, oživuje, regeneruje, 
rozjasňuje a přirozeně omlazuje pleť, vyhlazuje ji a vy-
píná, obnovuje elasticitu, redukuje vrásky a dlouhodobě 
předchází vzniku nových. Je určený k omlazení a zpevnění 
kontur obličeje, krku podbradku a dekoltu, na ochabu-
jící oční víčka a jemnou kůži kolem očí a úst. V nabídce 
50, 100 a 200 ml. Živý kolagen se dá velmi jednoduše zaže-
hlovat i galvanickou žehličkou na vrásky, podbradek a ce-
lulitidu Nu Skin ageLOC Galvanic SPA.

Pokud si chcete dopřát ještě víc, podpořte maximální pro-
cesy omlazení a regenerace vnitřním používáním doplň-
ků stravy – kolagenovými kapslemi INVITA SKIN BEAUTY 
nebo INVITA ACTIVE pro krásnou pleť a pružné tělo i klou-
by, které se stanou osobním strážcem vaší kolagenové 
kondice.
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Zdraví a krása

Omlazující JARNÍ RESTART 
Na jaře se probouzí příroda a i my můžeme rozkvést do krásy díky estetické chirurgii. 

V
 posledních letech jsou ve společnosti a mé-
diích častěji slyšet také hlasy poukazující na 
důležitost tzv. self-care, tedy nutnosti starat 
se nejen o své zdraví ve smyslu fyzickém, 
ale také o svou psychiku. A plastická chirur-

gie tomu může být nápomocna. Ne každý dnes již bere 
podstoupení zákroku jako marnivost. Citlivě provedená 
plastická operace v oblasti obličeje může klienta zbavit 
dlouhodobých komplexů, dodat mu sebevědomí, a celkově 
tak zlepšit kvalitu jeho života. Kdy a proč bychom se tedy 
měli obrátit na odborníky přes estetickou chirurgii?

SEZONA PLASTICKÝCH OPERACÍ ZAČÍNÁ PRÁVĚ 
NA JAŘE. PRO OPERACE NA OBLIČEJI BÝVÁ 

IDEÁLNÍ VEDLE PODZIMU PRÁVĚ ZAČÁTEK JARA, 
PROTOŽE TATO ČÁST TĚLA SE ODĚVEM ŠPATNĚ 

CHRÁNÍ PŘED MRAZEM. NA DRUHOU STRANU JE 
VELICE DŮLEŽITÉ ZAMEZIT KONTAKTU POKOŽKY 

SE SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM, KTERÉ BY MOHLO 
ZANECHAT PIGMENTOVÉ SKVRNY.



Zdraví a krása

Někdo už v 18
Není žádnou výjimkou, když o estetické vylepšení 
přijdou žádat klienti, kteří čerstvě dovršili plno-
letosti. Důvodem může být skutečný zdravotní 
handicap, který trápí duši, nebo jen nespokoje-
nost či podlehnutí současnému kultu krásy. Pocit 
dospělosti, ukončení studia nebo naopak začátek 
na nové škole, nové zaměstnání – nový kolektiv
a nový úhel pohledu či názory zvenčí způsobí,
že se i velmi mladí lidé rozhodnou svou nespoko-
jenost – ať dlouhodobou nebo nově zjištěnou – 
řešit pomocí plastického zákroku, ke kterému
už nepotřebují souhlas rodičů. Nemalou měrou 
se na tom podílí i možnost dnešního světa sdílet 
osobní zkušenost zejména díky sociálním sítím, 
které tato věková kategorie využívá v hojné míře. 
Většinou jde o dívky, které zatouží po zvětšení pr-
sou, zmenšení nosu, vymodelování zadečku, lipo-
sukci či zvětšení rtů. Do statistik nově promlouvá 
i labioplastika, což je chirurgický úkon prováděný 
na zevních ženských pohlavních orgánech.

Když je nám 35
V tomto věkovém období už se 
objevují první jemné mimické vrásky 
kolem očí a od nosu směrem k ústním 
koutkům, což se především ženám ne-
líbí a přejí si jejich odstranění. Příčinou 
těchto jemných vrásek jsou mimické 
svaly a jejich působení na kůži nad 
nimi. Korekce je poměrně jednoduchá 
a snadná. Vrásky kolem očí a mezi 
obočím, případně na čele lze odstranit 
pomocí injekcí botulotoxinu. Vrásky od 
nosu dolů ke koutkům úst, tedy v mís-
tě, kde nelze použít botulotoxin, jsou 
tyto vrásky korigovány vyplněním cizím 
materiálem – nejčastěji kyselinou hy-
aluronovou. Teoreticky lze také jemné 
první vrásky korigovat některými z la-
serových či biostimulačních přístrojů, 
nutno však v tomto věkovém období 
zvolit ne příliš radikálních intenzitu.
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Když je nám 40 až 45
Je to období, kdy se již začínají projevovat první známky 
stárnutí v podobě povolení kůže a také vzniku prvních 
vrásek dynamického typu způsobených gravitací, které 
se pak prolínají s vráskami mimickými. Mění se váha 
a gravitace začíná sklízet první plody svého působení.
Výsledkem těchto změn jsou pak požadavky pacientů na 
úpravy nadbytku kůže kolem víček, korekce váčků pod 
očima, jemné dopnutí sníženého tonu obličeje pomocí 
nití Aptos či biostimulace pleti frakčním laserem. Určitě 
se dá pokračovat ve všech injekčních kosmetických pro-
cedurách zlepšujících vzhled obličeje.
Na těle i v tomto období převažují estetické operační 
úpravy prsou a modelace postavy pomocí liposukce. 
Častěji je pak vyžadována plastika břicha se zpevněním 
stěny břišní.
Původně drobné žilky se u některých žen postupně mění 
v silnější křečové žíly, které ale díky svému většímu prů-
svitu již ve většině případů neřeší plastický chirurg nebo 
laserová centra, ale patří již spíše do péče zkušeným 
cévním chirurgům.

Když je nám nad 45
Jedná se prakticky o stejnou 
situaci. Jen výše popisované nálezy 
mohou být o něco výraznější. 
Případný rozdíl může být v tom, že 
rok od roku jsou na pleti čím dál 
více patrnější různé drobnější či 
větší pigmentace, skvrnky, drobné 
výrůstky, rozšiřující se póry a pleť 
se počíná více mastit. Mimoto je 
paradoxní, že ženám, které měly 
celý život hodně velká prsa, se čas-
to v tomto období již tak původně 
velká prsa ještě více zvětšují, takže 
se častěji žádá jejich zmenšení.

Zdraví a krása
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Když je nám 50
Tento věk a změny na těle jsou v tomto období u žen hlavně 
poznamenány probíhající menopauzou. Tato výrazně se měnící hor-
monální situace má z estetického pohledu obrovsky negativní vliv 
na ženské tělesné struktury. Kůže začne postupně ztrácet přirozené 
napětí i lesk a výrazně klesá napětí podkožní vrstvy. S věkem dále 
ochabuje svalový základ a tím se více a rychleji projevuje působení 
gravitačních sil. Vlasy nejenže šediví, ale také ztrácí svou kvalitu 
a u mnohých žen navíc dochází k jejich řídnutí. 
Nejčastějšími zákroky této věkové kategorie jsou jednoznačně ope-
race horních a dolních víček a vypnutí obličeje a krku. Velmi často 
současně s operacemi víček doporučujeme korekci poklesávajícího 
obočí. Bez zvednutí obočí nemívá většinou operace horních víček 
tak zářivý efekt. Někdy korigujeme povolenou kůži vnitřních stran 
paží a stehen, zejména v těch případech, kdy došlo v minulém 
období k většímu zhubnutí. S věkem se měnící rozložení tukových 
polštářů lze úspěšně řešit liposukcí. 

Nejnovější trendy
Přímo v estetické chirurgii se stále více používají tzv. minimálně 
invazivní operace, při nichž se snaží plastický chirurg dosáhnout 
požadované změny tvaru při použití krátkých jizev. Ve spektru 
operací tak lze najít např. mini-face lifting, mini-abdominoplastiku 
nebo endoskopické zdvižení čela a obočí. Číslem jedna u mužů
i žen je korekce očních víček a úprava očního okolí. Běžným stan-
dardem se stává vypnutí obličeje neviditelnými nitěmi, tzv. Silhou-
ette lift. Posledním novým trendem v estetické chirurgii je přenos 
vlastního tuku z místa přebytku na místo potřeby. Lze jej použít 

Citlivě provedená plastická operace 
může klientovi dodat sebevědomí…

k pouhému zvětšování objemu tkáně, např. ke zvětšení prsů nebo 
doplnění chybějícího tuku u stárnoucího obličeje. Přenos tuku se 
zvýšenou koncentrací multipotentních kmenových buněk lze vyu-
žít k regeneraci tkání poškozených předtím např. zářením, úrazem, 
možná i procesem stárnutí.

Oblíbené injekce
Mezi nejčastější zákroky českých předních dermatologů dnes 
patří tzv. injekční výplně, odborně nazývané fi llery, a to především 
na bázi kyseliny hyaluronové. Tato neinvazivní metoda je velmi 
žádaná pro její bezproblémovou snášenlivost. Vyplňující přípravky 
lze injekčně aplikovat do různých částí obličeje a do různých vrstev 
pleti – od epidermis až po podkoží – s cílem obnovit objem pleti. 
Injekční výplně na bázi kyseliny hyaluronové jsou využívány
k vyhlazení vrásek, modelaci kontur obličeje, vyplnění jeho ob-
jemu, revitalizaci dekoltu, krku nebo rukou, a také ke zvětšení 
objemu rtů. Jedná se o látku tělu vlastní, což minimalizuje riziko 
komplikací. Výsledky přetrvávají dlouhodobě a aplikaci lze prová-
dět opakovaně.
Novinkou je takzvaná plazma terapie, při níž dochází k odebrání 
krve z pacientovy paže, která je následně ve zkumavce odstředě-
na. Ze zkumavky se poté získá plazma bohatá na krevní destičky 
a injekčně se aplikuje do pacientovy pleti.
Žádané jsou i lasery, které se používají k ošetření ochabující pleti 
a ke zlepšení kvality tkáně. Mohou také stimulovat produkci 
kolagenu. Během ošetření potře lékař obličej pacienta speciálním 
gelem, který pleť na ošetření připraví. Poté zaměřuje radiofre-
kvenční nebo laserové světlo na ošetřované oblasti.
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Klinická studie 
prokázala redukci 

vrásek až o 63% během 
28 dnů pravidelného 
používání, při aplikaci 

2x denně.

ESSENTÉ Expres 
krém proti vráskám 
je šetrnější, levnější 

a netoxickou 
alternativou aplikace 

botulotoxinu.

Zaměřuje se 
na potlačení 

nekontrolovatelných 
kontrakcí mimických 
svalů, tím předchází 
tvorbě mimických 
vrásek a vyhlazuje 

vrásky stávající.

 

PRO SKUTEČNĚ VIDITELNÉ VÝSLEDKY 
www.essente.cz



V tuto chVíli se Velmi hoVoří o posiloVání imunity V souVislosti 
s onemocněním coViD-19. V souVislosti s tím je oVšem nutné si uVěDomit, že 
Většina liDí Dnes trpí sníženou imunitou. to Všem neznamená jen nebezpečí 
pro onemocnění zmíněnou Virózou. problémy s imunitou jsou i příčinou 

opakujících se zánětů Dýchacích cest, bronchitiD, alergií, astmatu, 
onemocnění močoVých cest, boreliózy, chlamyDiózy a mnoha Dalších 

chorob, které mohou mít Velmi Vážný průběh a násleDky. 

Zdraví a krása
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Nejlepší ochranou zdraví v krizových 
situacích je posilování imunitního  

systému přírodními  
prostředky.
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se vždy projeví nemocí

P 
oruchy imunity se projevují kožními problémy, zvýšenou 
únavou, bolestmi břicha a průjmy, chronickou rýmou, 
zvýšenou náchylností k infekčním chorobám, alergiemi 
a mohou končit vznikem nejrůznějších závažných one-
mocnění včetně rakoviny.

Vrozená a získána imunita:
Vrozenou (nespecifickou) imunitu získává dítě od matky. tohoto 
typu imunity se účastní převážně fagocyty – makrofágy a neutrofily, 
které pohlcují bakterie a jiné částice. Vrozená imunita je první linií. 
složky vrozené imunity nejsou většinou specializované a tvoří jakou-
si základní bariéru pro ochranu organismu. reagují na typické látky, 
které se vyskytují na povrchu bakterií.
Získaná (adaptivní, specifická) imunita se uplatňuje tehdy, 
dojde-li k setkání organismu s infekcí (prolomení první bariéry). 
nástup získané imunitní reakce trvá řádově několik dní (okolo pěti). 
tento způsob obrany má velkou výhodu, tělo si zapamatuje určitý 
antigen, který reakci vyvolal a příště je při styku s tímto antigenem 
mnohem účinnější. na tomto principu funguje princip očkování. 
nástrojem získané, adaptivní imunity jsou b-lymfocyty produkující 
protilátky (imunoglobuliny).

Látková a buněčná imunita:
oba dva typy jsou součástí jak vrozené, tak získané imunity. Vyko-
navateli buněčné imunity jsou bílé krvinky. těch rozlišujeme něko-
lik typů. Fagocyty zajišťují v lidském těle jednoduchou nespecifickou 
imunitu, zatímco lymfocyty používají k usmrcení vetřelců daleko 
složitější metody. bílé krvinky zrají hlavně v kostní dřeni a brzlíku. 
nedostatek bílých krvinek se projevuje jako snížená imunita (imuno-
deficience).
zvýšená produkce zase může způsobovat různá autoimunitní 
onemocnění, jako je například revmatoidní artritida a další. u au-
toimunitních onemocněních imunitní systém bojuje proti buňkám 
vlastního těla. přesná příčina toho, proč k tomu v těle dochází, je 
neznámá. mluví se o negativním vlivu prostředí, stravy, stresu a ně-
kterých léčiv.
Látková imunita je tvořena protilátkami – imunoglobuliny. ty se 
vážou na antigeny (bakterie, viry, plísně) a poškozují je. Dále sem 
patří tzv. komplement, což je soubor sérových a membránových 
proteinů, které označují cizorodé částice a způsobují zánět.
činnost imunitního systému je složitá a vyžaduje vzájemnou koordi-
naci i propojenost s nervovým systémem.
nejdůležitějším orgánem imunity v našem těle je brzlík, dle dalších 
zdrojů má podíl na imunitě také slinivka a játra a spolu s těmito 
orgány i lymfatický a hormonální systém (zejména štítná žláza).

Faktory ovlivňující imunitní systém:
Dieta:
Defekty imunity v dnešní době často vznikají výživou. konzumuje-
me příliš mnoho sladkého a tučného. nadměrná konzumace mléka 
rovněž není vhodná. příliš mnoho sladkostí v organismu narušuje 

Oslabená imunita

střevní mikroflóru a dělá v těle vhodné prostředí pro množení plísní. 
přemnožení plísní zatěžuje organismu, neustálý boj imunitního 
systému s plísněmi, ho dlouhodobě vyčerpává.
mnoho léků je v dnešní době předepisováno nadměrně a slouží 
pouze k rychlému vyřešení problému. týká se to hlavně antibiotik, 
která také narušují naši přirozenou střevní mikroflóru. nadměrné 
užívání se často vyskytuje také ve skupině léků proti bolesti, hormo-
nální antikoncepce a jiné.
Stres a vliv prostředí:
nadměrná každodenní zátěž oslabuje náš imunitní systém. ten, kdo 
se neustále něco řeší, pohybuje se v každodenním vleku pro něho 
„neřešitelných konfliktů“, ten, kdo se cítí ohrožený, utlačovaný 
a pociťuje bezmoc, může počítat s tím, že se u něho může vyvinout 
defekt imunity. jeho tělo se permanentně domnívá, že se nachází 
v krizové situaci, mobilizuje všechny síly a vylučuje různé hormony, 
které negativně ovlivňují jeho imunitní systém.
podle různých odborníků neprospívá k udržování vnitřní rovnová-
hy a funkci imunitního systému dlouhodobý pobyt v uzavřených 
místnostech s umělým osvětlením. umělému osvětlení chybí určité 
vlnové délky, které jsou potřebné pro stimulaci organismu. přirozené 
světlo je nezbytné pro správnou funkci živého organismu. ovlivňuje 
činnost žláz s vnitřní sekrecí hormonů, imunitní i nervový systém.
psychika, ruku v ruce s výživou, má zcela zásadní význam pro imu-
nitu člověka. existuje k tomu celá řada studií a velkých výzkumných 
projektů po celém světě. například se sledovala imunita vysoko-
školáků (jejich náklonnost k infekčním chorobám) ve zkouškovém 
období. ukázalo se, že tito studenti jsou k nemocím více náchylní. 
strach obecně potlačuje řadu imunitních funkcí, to dokazují velké 
epidemiologické studie. strach a deprese jsou spouštěcím mecha-
nismem řady nemocí. souvisí např. s častými infekcemi horních cest 
dýchacích či onemocněními močových cest a močového měchýře.

Úkolem imunity je likvidovat, 
co je organismu cizí
imunologický dohled znamená schopnost imunitního systému 
zjistit poškozené, opotřebované nebo odcizené vlastní buňky 
a struktury, označit je a zabezpečit jejich likvidaci. imunitní systém 
takto umí rozpoznat i nádorové buňky, proto je silný imunitní 
systém důležitý i pro ochranu organismu před nádorovými one-
mocněními. „Imunologický dohled zabezpečuje takto dodržování 
dokonalého, bezchybného a trvalého složení buněk a tkání celého 
organismu podle určitého genomu, který je poškozován vlivem 
stárnutí a působením faktorů vnějšího prostředí jako jsou viry, 
mikroorganismy, chemické látky, nepříznivé fyzikální a psychické 
vlivy,“ rozvádí kateřina Dušková, která se touto problematikou 
zabývá řadu let… imunitní systém představuje vlastně informač-
ní systém, který je zodpovědný za dodržení identity a integrity 
jedince a biologické a biochemické individuality. tuto funkci 
vykonává tak, že jeho složky se prostřednictvím krevního a lym-
fatického oběhu soustavně dostávají do všech tkání v organismu, 
kde ohmatávají a rozpoznávají veškeré struktury. Ústřední funkcí 



Zdraví a krása

30 | Ice Jaro 2020

imunitního systému je tedy rozpoznání „vlastního“ od „cizího“ 
a jeho odstranění a vyčištění celého organismu.

Pojďme se chránit
nejlepší ochranou zdraví v krizových situacích jako je např. pan-
demie koronaviru sars-coV-2 je posilování imunitního systému 
přírodními prostředky. „od nepaměti se lidé léčili tím, co jim 
poskytovala příroda. zkušenosti s léčením bylinami a dalšími pří-
rodními látkami jsou staré několik tisíc let a jsou prověřeny mnoha 
generacemi našich předků,“ vysvětluje ing. Dušková. pro terapii 
přírodními léčivými látkami mluví mnoho skutečností i v dnešní 
době. „lidský organismus je uzpůsoben tak, že přírodní látky 
dobře snáší, neboť má pro ně vyvinuty přirozené odbourávací me-
chanismy,“ říká. kontrolovaným podáváním ověřených přípravků 
z léčivých rostlin a přírodních látek se podle ní organismus nena-
ruší, nepoškodí, neboť tyto přípravky nemají vedlejší účinky.

V první linii král vitamínů
Vystavět účinný obranný val a aktivní útok musí král vitamínů, 
vitamín c, neboť hlavně on přispívá ke zdraví buněk imunitního 
systému, které likvidují cizorodé viry, bakterie a zánět. Vitamín 
c přispívá k tvorbě kolagenu v pojivových tkáních kůže a sliznic 
a zlepšuje kožní a epiteliální bariérovou funkci, tvořící základ 
obrany před viry a bakteriemi. nedostatek vitamínu c má za 
následek oslabení imunity a zvýšený sklon k infekcím. řada studií 
ukázala, že nedostatek vitamínu c je velmi častý i v rozvinutých 
zemích. jak ukázal jeden z průzkumů, až 20 % evropanů má 
nedostatečný příjem vitamínu c. hlavními faktory vzniku jeho 
snížené hladiny je strava chudá na vitamíny, životní prostředí zne-
čištěné oxidanty, kouření a nárůst výskytu chronických onemoc-
nění, doprovázených oxidativním stresem a chronickým zánětem. 
to přispívá ke zvýšené spotřebě vitamínu c v organismu a poklesu 
jeho hladiny. V krizové situaci doporučují imunologové až 2000 
mg vitamínu c, který nelze předávkovat a jeho případný nadbytek 
tělo vyloučí močí. nápadný je častější výskyt infekčních onemoc-

nění u diabetiků, ke kterému přispívají imunitní poruchy spojené 
s nedostatkem vitamínu c. pro náš zdravý imunitní systém je 
nezbytný dostatek vitamínu D. jeho dlouhodobý nedostatek je 
prokazatelně spojen s vyšší náchylností k akutním respiračním 
infekcím a chřipce. zde je doporučována dávka 1500 iu (37,5 µg) 
vitamínu D.
když budeme mít dobrý stav imunity, tak snížíme riziko nákazy 
a předejdeme infekci jako takové. i další komplex vitamínů a, b, 
e a minerálů selen a zinek v organické formě přispívá ke zdraví 
imunitního systému, redukci únavy a vyčerpání. užitečné jsou i ex-
trakty z bylin astragalus membranaceus a sedmikráska obecná, 
které přispívají ke zdraví imunitního systému a podporují obrany-
schopnost organismu. extrakty z dobromysli obecné a boswellie 
serraty přispívají ke zdravé funkci dýchacího systému a ke zdraví 
horních cest dýchacích.
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Nejlepší obrana před viry?
Útok zevNitř palčiVým problémem 

Dneška je šíření 
neznámého noVého 
Viru sars-coV-2 
způsobujícího 
onemocnění coViD-19.
nejohroženější jsou 
chronicky nemocní, 
liDé naD 65 roků  
a liDé s Velkou 
psychickou zátěží.
tyto skupiny jsou 
Více ohroženy 
a jsou náchylnější 
k respiračním inFekcím.

i
munitní systém poškozují viry, bakterie, kvasinky a plísně, peroxi-
dové radikály, chemické látky, nepříznivé fyzikální a psychické 
vlivy, jako je strach, úzkost a panika. proto musí být náš imunitní 
systém zdravý, silný a připravený. nedílnou součástí imunolo-

gicky aktivních látek jsou vitamíny, mikro prvky a další biologicky 
aktivní molekuly, které bychom měli získávat ze zdravé stravy, tedy 
čerstvého ovoce a zeleniny. pro zajímavost se podívejme pouze na 
obsah vitaminu c.
i když vysoké dávky céčka dnes většina vědců zpochybňuje, jsou ně-
kterými autory znovu obhajovány v prevenci i řadě indikací. V české 
republice je nyní doporučovaná dávka 80 mg denně. můžeme toto 
množství získat z ovoce a zeleniny?
naši základní denní potřebu 80 mg vitamínu c můžeme získat ze 
4 kg jablek, 1 kg jahod či 444 g špenátu. ale to zdaleka nena-
plňuje naši potřebu vitamínu c v kritických situacích, jako jsou 
virové epidemie, kdy imunologové doporučují denně 2000 mg 
vitamínu c, který nelze předávkovat a jeho případný nadbytek tělo 
vyloučí močí. Doporučují také 1500 iu vitamínu D a řadu dalších 
vitamínů, minerálů a dalších biologicky aktivních látek. podle 
oficiálních zpráv Who v současnosti chybí každému z nás v běžně 
dostupné stravě 50 % vitaminů a 60 % minerálů! to potvrzuje 
i zpráva nutrimon – hodnocení přívodu nutrientů státního zdra-
votního ústavu čr z roku 2017.

Pro Vaši ochranu ZEVNITŘ
bioaktivní látky dodává ve vysokých účinných dávkách nový do-
plněk stravy SOS VITAMIN KOMPLEX Orling®, který obsahuje 

komplex látek podporujících zdraví imunitního systému a dýchacích 
cest. mezi tyto látky patří předně král vitamínů vitamín C, který 
přispívá ke zdraví buněk imunitního systému. Dalším vitamínem, 
na kterém stojí náš imunitní systém je vitamín D.i vitamíny A, 
B6, B12, kyselina listová přispívají ke zdraví imunitního systé-
mu, redukci únavy a vyčerpání a také k normálnímu metabolismu 
homocysteinu a tvorbě normálních červených krvinek zajišťujících 
okysličování tkání. Vitamíny B2 a B5 přispívají k redukci únavy 
a vyčerpání. Vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxidativním 

stresem a je silným antioxidan-
tem. Další silné antioxidanty 
selen a zinek také přispívají 
ke zdraví imunitního systému. 
užitečné jsou i extrakty z bylin 
Astragalus membranaceus 
a sedmikráska obecná, které 
přispívají ke zdraví imunitního 
systému a podporují obranys-
chopnost organismu. extrakt 
z Boswellia serrata přispívá ke 
zdravé funkci dýchacího systému. 
extrakt z dobromysli obecné 
přispívá ke zdraví horních cest dý-
chacích, podporuje normální čin-
nost kardiovaskulárního systému 
a normalizuje krevní tlak. nový 
originální doplněk stravy SOS 
VITAMIN KOMPLEX Orling® byl 
vyvinutý pro krizové stavy imunit-
ního systému a podporu zdraví 
dýchacích cest. když budeme mít 
dobrý stav imunity, tak předejde-
me infekci jako takové.

www.orling.cz   Bezplatná poradna: 800 108 999
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Marek LaMbora

Jak seriál Slunečná zasáhl do vašeho života?
Zásadně. Momentálně především tím, že už na nic jiného kromě 
Slunečné, divadla a dabingu nemám čas. Na Slunečné jsem také po-
tkal fajn kolegy, například Lukáše Langmajera, Evu Burešovou a Evu 
Holubovou, se kterými jsem se před tím neznal. Otevřel se mi tak 
okruh nových lidí, s nimiž se teď při práci pravidelně vídám. A i když 
by se mohlo zdát, že je Janek 
podobný Radkovi, kterého 
jsem hrál v Ohnivým kuřeti, 
tak i přes určité společné rysy 
má v sobě zase něco úplně 
jiného. Snažil jsem se do toho 
dát odlišné herecké prostřed-
ky, co jsem získal díky práci 
během pauzy mezi oběma 
seriály. Víte, on každý projekt, 
ať už se třeba povede, nebo 
třeba také ne, dá herci zkuše-
nosti, které může dál zúročit.

Vzpomenete si, jaký 
obraz jste točil během 
prvního natáčecího 
dne Slunečné? 
Vtipné bylo, že jsem pár týd-
nů točil kontinuálně soutěž 
Tvoje tvář má známý hlas 
i Slunečnou, což byl pěkný 
mazec. První scénu jsem měl 
určitě na statku v Zápech, ale 
o čem přesně byla už vám 
nepovím. Tuším však, že šlo 
o jízdy na kole kolem statku. 
Co se týče začátků, nezapomenu spíš na jinou věc.

Jakou? 
Když jsme s mojí agentkou dávali dohromady termíny, mysleli jsme, 
že těch několik týdnů, kdy dojde ke křížení obou projektů, bude 
k nesnesení. Původně to totiž vycházelo následovně: dopoledne 
natáčení Slunečné, poté přejezd na trénink Tváře nebo na její 
generálku či zkoušku, pak návrat na natáčení Slunečné a v pozdním 
odpoledni přejezd na večerní představení do divadla. Takhle to mělo 

být třeba i třikrát týdně. Naštěstí jsem to pak ve výsledku za celou 
dobu musel podniknout jen dvakrát. Takže jsem přežil. Když ale 
nastal první den D, fakt se mi protáčely panenky. Připadal jsem si 
především jako řidič (oba ateliéry jsou na druhém konci Prahy, pozn. 
redakce). Za volantem se mi k večeru už zavíraly oči. Nechápu, jak 
někdo může zvládat takové pracovní nasazení i několikrát týdně.

Proč jste se  
rozhodl mít agentku? 
Jste snad málo  
organizačně schopný? 
To samozřejmě také, ale celé 
to vzniklo z trochu jiného 
důvodu. Po skončení Ohnivý-
ho kuřete jsem měl asi devět 
měsíců pauzu, kdy jsem nic 
netočil, a věnoval se jen diva-
dlu. Jenže ve mně byla pořád 
touha točit, a tak jsem si říkal, 
že pro to musím něco udělat. 
Začal jsem si tedy k sobě hle-
dat agenta, který by se staral 
o můj kariérní růst, termíny, 
a hlavně také o smlouvy, 
kterým myslím asi žádný herec 
pořádně nerozumí, a hlavně 
to dělat nechce, protože mu 
jsou různé domluvy nejen 
kolem honorářů nepříjemné. 
Ani já nejsem v tomto směru 
výjimkou. Chtěl jsem oslovit 
někoho, s kým bych si lidsky 
rozuměl a na koho bych se 

mohl spolehnout. A tak jsem se po několika neúspěšných poku-
sech spojil s Gabrielou Dorantovou, se kterou se známe asi tři roky. 
Agenta nikdy nikomu nedělala, ale jelikož mě má ráda a stejně mě 
vždycky všude nabízela, přestože jsme spolu nepracovali, rozhodla 
se to zkusit s tím, že se aspoň naučí zase něco nového. Dnes už 
spolu pracujeme přes rok a jsem za ni šťastný. Můžeme si říci cokoli 
a upřímně, což je super. Dělá za mě i termíny. Kdybych ji neměl, 
nevím, jak by se třeba Tvář a Slunečná daly termínově dohromady. 
Asi bych jeden z projektů musel odříci, protože to byly dva měsíce 

Portrét

V Ekvádoru jsme byli za hvězdy
ZAHRáL Si NAPříKLAD V PříSTAVu, OHNiVýM KuřETi, ČERNýCH VDOVáCH. NyNí V SERiáLu 

SLuNEČNá MAREK LAMBORA ZTVáRňuJE MLADéHO ByZNySMENA JANKA LiNHARTA. 
„S JANKEM MáME JEDNu VěC SPOLEČNOu. DOKážEME JíT ZA SVýM CíLEM, JEN Já 

ZDALEKA NE TAK BEZHLAVě JAKO ON. JiNAK JSME KAžDý JiNý. ASi ByCH MěL V REáLu 
PROBLéM S TíM, JAK JANEK NěKTERé VěCi řEší NA MůJ VKuS MOC RADiKáLNě A JAK SVOJE 
ZAMěSTNáNí VěTšiNOu STAVí NAD SVé NEJBLižší,“ říKá ČLEN DiVADLA NA ViNOHRADECH, 

ALE TAKé VíTěZ ZATíM POSLEDNí řADy SOuTěžE TVOJE TVář Má ZNáMý HLAS.
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V Ekvádoru  
jsme například  
hráli v divadle  

pro 2,5 tisíce lidí…
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neustálých telefonátů a domlouvání, a to bych určitě sám nedal. 
(usmívá se)

Točili jste ve Slunečné nějakou technicky náročnější 
scénu? 
Vždycky je složité, když se před kamerou například pereme. Buď já 
dávám pěstí někomu, nebo od někoho pěstí dostávám. A to musí 
vypadat autenticky. Všechno samozřejmě sleduje kaskadérský 
kouč, který nám ukazuje, jak by naše rány měly vypadat a jak by 
se měl daný úder provést. Také nám říká, po jakém úderu by měla 
téct krev a kdy ne, jestli by se udělal po ráně monokl, modřina, 
nebo nic. Musíme stát na předem určených místech pro kameru 
a zároveň ta bitka musí vypadat reálně. Rána nikdy není úder do 
obličeje, ale mimo něj, takže je důležité stát tak, aby kamera vidě-
la jen určitou část obličeje, aby to ve výsledku vypadalo, že jsme 
fakt dostali pěstí. Kolikrát je to pěkná alchymie.

Přišel jste během natáčení do styku s nějakými  
zvířaty? 
Ano, hlavně s kozami a koňmi. Kolega z divadla Ondra Kraus mě 
naučil jezdit na koni už před natáčením pohádky Princezna zakletá 
v čase, takže jsem tyto zkušenosti mohl využít. Koní se naštěstí ne-
bojím, jakž takž vím, co a jak, kam dát při jízdě nohy a podobně. 
Takže to bylo v tomto směru v pohodě.

Jak došlo k tomu, že vás učil zrovna kolega  
Ondřej Kraus? 
Ondra je můj kamarád z Divadla na Vinohradech. Jeho rodina má 
velký statek asi se čtyřiceti koňmi, kam jsme za ním jako parta 
mladých herců z divadla párkrát jeli a on nám dal každému tako-
vou základní průpravu. Pak mě z kamarádství na koni naučil jezdit 
lépe, byl jsem za ním ještě několikrát. Na natáčení ale mají naštěstí 
koně mírnější, jsou totiž za ta léta zvyklí na kohokoli. Jediný pro-
blém nastal během natáčení scény jízdy na koni právě v pohádce 
Princezna zakletá v čase. Před námi totiž jela bugina s kamerou, 
a protože šlo o moji první jízdu po nějakém čase, potřeboval jsem 
si vše nejdříve trochu připomenout. Byl jsem samozřejmě i nervóz-
ní, ale už mi to celkem šlo, jenže najednou motor buginy trochu 
bouchnul a kůň se mnou vyskočil. Fakt jsem si myslel, že spadnu 
a bude po mně. Měl jsem co dělat, abych se na něm udržel. Na-
štěstí jsem ho nějak zvládl ukočírovat.

Komplikoval vám už práci při natáčení nějaký  
kostým? 
Na kostýmy si většinou nijak nestěžuji. i když zrovna ve Slunečné 
jsem měl jedny kalhoty, se kterými jsem kamarád opravdu nebyl. 
Byly ušité nějak divně, neseděly mi. Ono to sice nebylo na obraze 
vidět, ale mně se pořád shrnovaly a škrábaly mě, což mě trochu 
znervózňovalo. Necítil jsem se v nich komfortně. Kostýmní výtvar-
nice jsem proto po natáčecím dni požádal, aby mi je druhý den už 
nedávaly. Jinak si na sebe nasadím víceméně cokoli, neřeším to. 
Důležité je, aby oblečení šlo hlavně k charakteru postavy.

Na sklonku loňského roku jste vyhrál v soutěži  
Tvoje tvář má známý hlas. Hodně jste mě zaujal 
jako zpěvačka Naďa Urbánková. Přistupoval jste 
k této proměně jinak, když v jejím případě hrozí,  
že si to s vámi vyřídí z očí do očí? 
(směje se) No právě! i na to jsem samozřejmě myslel. Je zvláštní, 
že právě tahle proměna měla u diváků největší úspěch. Klip Vilém 
peče housky je celý jedna velká legrace, takže prostě vážně udělat 
nejde a myslím, že by to ani nebylo ono. V tomto případě více-
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méně šlo o nazkoušenou improvizaci. Lidi z toho vystoupení byli 
nadšení, dokonce víc než z věcí, se kterými jsem se fakt příšerně 
nadřel. Diváci mi pak psali, jak jsem krásná ženská, a já si připadal 
jak ten nejhorší transvestita na světě. Jo, byla to velká sranda a prý 
se u toho bavila i samotná paní urbánková, takže mi od ní snad 
žádný útok nehrozí. (směje se)

V Divadle na Vinohradech začnete zkoušet muzikál 
Balada pro banditu, a to hlavní roli Nikoly, kterou 
jste hrál už na konzervatoři… 
A popravdě se trochu bojím, že už nepřijdu na nic nového. i když 
na druhou stranu je to pět let, takže přece jen k jakémusi posu-
nu v mých zkušenostech došlo a snad budu mít co nabídnout, 
uvidíme… školní inscenaci jsme na konzervatoři hráli asi dva roky 
a docela často, mám ji tedy hodně pod kůží. šlo o moji první hlav-
ní roli. Před začátkem zkoušení se tedy budu muset od předchozí 
verze pořádně oprostit. Do muzikálu Balada pro banditu jsem se 
ale jinak tehdy hodně zamiloval.

Jaké máte vzpomínky na ono zkoušení před pěti 
lety? 
i tenkrát jsem se toho bál, ale trochu jinak. Neměl jsem tolik 
zkušeností, navíc první hlavní role… Na druhou stranu jsem se 
moc těšil a byl jsem z té možnosti hrát Nikolu nadšený. Vlastně 
šlo o inscenaci ročníku nad námi, do které náš ročník přimíchali, 
protože jich bylo na obsazení málo. Všichni jsme prošli konkurzem 
a režisér si nakonec na větší role vzal lidi od nás, takže tam byl 
zpočátku menší svár, že jsme jim inscenaci tak trochu ukradli, ale 
my v tom byli fakt úplně nevinně, nešlo o naši iniciativu. i když 
jsme byli samozřejmě rádi, že si nás režisér vybral. Stalo se, vzduch 
se pak pročistil, a nakonec jsme to hráli všichni společně a rádi.

Pamatujete si na vaše vůbec první vystoupení? 
Když jsem chodil v Ústí nad Labem do dramaťáku, dělal jsem mo-
nolog Hamleta, a to přímo na jevišti Severočeského divadla. Byl to 
zvláštní pocit. Táta to tehdy dokonce natočil, takže máme doma 
tenhle můj výstup schovaný. Asi před čtyřmi lety jsme se na něj dí-
vali, ale já musel po chvíli odejít. Nemohl jsem se na sebe koukat. 
Prostě hrůza! (směje se) Také si vzpomínám, jak jsem byl nervózní. 
Byla tam totiž spousta známých lidí, kteří se přišli podívat na své 
děti. Po představení jsem pak v zákulisí skákal štěstím, že jsem to 
zvládl a řekl vše, co jsem říct měl.

Kdy jste se přihlásil do dramaťáku? 
Přijímačky na konzervatoř byly tuším v lednu 2011 a já do něj za-
čal chodit řekněme v říjnu, tak tři měsíce před nimi?! šlo o velkou 
náhodu. Na gymplu jsem totiž potkal kluka, který chtěl něco tako-
vého dělat, a tak mě přemluvil, abych se do dramaťáku přihlásil, 
nechtěl tam být sám. A protože mě vždycky celkem bavilo dělat 
šaška, se třídou jsme si také nazkoušeli několik muzikálů jako na-
příklad Pomádu, tak jsem s ním do toho šel. Naše vedoucí Lucka 
Hejnová mi asi po měsíci a půl na individuální hodině řekla, jestli 
bych nechtěl zkusit přijímačky na konzervatoř. Představte si, já 
tehdy vůbec netušil, že se herectví učí. řekl jsem tedy ANO, Lucka 
mě připravila a ono to vyšlo.

Na konci třetího ročníku jste už hrál v Černém  
divadle Jiřího Srnce… 
…což byla skvělá zkušenost. Se spolužákem Lukášem Kofroněm 
jsme tehdy vyhráli konkurz a stali se členy souboru, který akorát 
vyjel na dvouměsíční turné do Latinské Ameriky. Projeli jsme Vene-
zuelu, Ekvádor, Kostariku a Peru. Původně jsme měli mít zastávku 
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i v Brazílii, jenže tu nám zrušili, protože tam právě probíhaly nějaké 
občanské nepokoje. A protože to bylo zrovna uprostřed turné, dali 
nám na výběr. Buď se na ty dva týdny vrátíme domů, nebo nám 
z poloviny uhradí ubytování a druhou část si zaplatíme z vyděla-
ných peněz. No, nevyužijte toho mít dva týdny volna ve Venezue-
le… Bydleli jsme v apartmánu přímo u moře, jezdili jsme lodičkou 
na nádherné ostrovy, kde bylo naprosto azurové moře. Fakt tam 
bylo nádherně! On byl ovšem celý zájezd jeden velký zážitek 
i z profesního hlediska. V Ekvádoru jsme například hráli v diva-
dle pro 2,5 tisíce lidí, což bylo pro mě coby studenta, který měl 
zkušenosti ze školního divadélka s kapacitou maximálně osmdesát 
diváků, něco neskutečného. A protože Latinská Amerika černé 
divadlo miluje, mívali jsme představení vyprodaná až po střechu. 
Vždycky. Bez přehánění jsme tam byli za hvězdy, což bylo znát i na 
recepcích po představeních.

Nyní už máte po škole a pět let jste v angažmá  
Divadla na Vinohradech. Vzpomenete si na vaši  
první zdejší hereckou zkušenost? 
Jasně, šlo o roli sluhy Simony Postlerové ve špionážní hře Dvojitý 
agent a vůbec jsem se v tom dění neorientoval. (směje se) Samo-
zřejmě jsem si celou hru přečetl, ale byl jsem rád, že jsem se aspoň 
naučil své repliky a odehrál je. u této hry vám režisér musí podrob-
ně vysvětlit, co a jak, protože je děj velice složitý. Já do toho tehdy 
skočil narychlo za Vaška Vašáka, který odcházel do Divadla Na 
zábradlí, a tak jsem nebyl u samotného zkoušení. Tuhle roli mi v di-
vadle dali hlavně proto, abych si vyzkoušel velké jeviště a prostor.

Ještě před tím jste si ovšem zahrál na jevišti  
historické budovy Národního divadla v inscenaci 
Čapkovy hry Ze života hmyzu… 
To máte pravdu, ale zároveň musíte dodat, že jsem hrál jepici. 
Dostali jsme se tam s pěti spolužáky z konzervatoře díky našemu 
pedagogovi Vladislavu Benešovi, který v této inscenaci hrál. Vzal 
nás tam na zkušenou. Naše úloha byla snadná. Na začátku jsme 
přešli jeviště, zpívali jsme, já hrál na ukulele, ale protože šlo o jepi-
ce, tak jsme hned na konci zase poumírali. Takže ano, začínal jsem 
v Národním divadle, i když moje tamní působení mělo život věru 
jepičí. (usmívá se)
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Nový rok je příležitostí pro rekapitulaci 
a zpřítomNěNí vizí pro Nadcházející 
období. Naši architekti se zamýšlejí  
Nad treNdy pro rok 2020 a popisují 
základNí liNie své současNé tvorby.  
ve svých realizacích oživují  
architekturu jako jediNečNý  
umělecký žáNr, který NeNí samoúčelNý, 
ale vychází vstříc současNým  
potřebám člověka.

1. Zachování starého a dotvoření novým
rekonstrukce domu je pro architekta velká výzva. starý objekt vět-
šinou nevyhovuje současným potřebám, protože dnes žijeme jinak 
než v době, kdy domy vznikaly. častým požadavkem klientů je roz-
šíření domu a navýšení obytné plochy. Někdy nezbývá než původní 
stavbu zbourat a vytvořit zcela nový objekt. existují ale i výjimky. 
„Často má v sobě dům cenné původní prvky, které jsou nenahradi-
telné. Takové se snažíme vyzdvihnout. Zachovat, přetvořit, podpořit 
a zakomponovat do nových struktur domu. Podobnou situaci jsme 
řešili při rekonstrukci funkcionalistické vily v Pyšelích nedaleko Prahy. 
Staré a odžité jsme odstrojili, citlivě zrekonstruovali a doplnili aty-
pickou přístavbou ve tvaru hrušky,“ vysvětluje ing. arch. igor david. 
dojem z takové stavby je pak opravdu silný, což dosvědčují reakce 
stavebníků i obyvatel z okolí vily.

2. Nedržet se stereotypu 
a objevit nové postupy a formy
tvůrčí potenciál architekta a designéra spočívá v tom, že se podívá 
na projekt novýma očima a najde řešení. „Z toho může vyplynout 

například to, že se klasické materiály a konstrukce použijí novým 
způsobem a ukáže se, že je to pro ně naprosto přirozené,“ uvádí 
ing. arch. igor david. „Hranatý zděný dům v Pyšelích jsme dotvořili 
organickým objektem ze dřeva, který je opláštěný hliníkovými šab-
lonami. Je to propojení tradičních i moderních konstrukcí. Tradiční 
elementy propojují dům s jeho historií, nové konstrukční prvky 
umožňují vytvořit atypické, zborcené objekty a posunují celý dům 
do současnosti,“ doplňuje.
studio david architekti se nebojí ani experimentálních disciplín 
jako parametrický design, mezi jehož světově známé reprezen-
tanty patří zaha hadid či Frank Gehry. „Design zvaný také algo-
ritmický jsme použili při stavbě „hrušky,“ atypické přístavby vily 
v Pyšelích. Hlavním účelem této disciplíny je využít matematiky 
a programování k převodu organického, geometricky těžko defi-
novatelného tvaru, do formy, kterou definovat lze. Poté je možné 
nově vzniklý tvar popsat, vyrobit a postavit,“ vysvětluje ing. arch. 
aleš david.

Trendy 2020: 
Vystoupit ze stínu stereotypu 

Komerční prezentace
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3. Originalitu stavby dotváří  
originalita zevnitř
v realizacích našich architektů je patrný výrazný umělecký koncept 
a jinak tomu není ani u interiérového designu, kterému se náš 
tým také věnuje. „Stále častěji spolupracujeme s manufakturami 
a drobnými výrobci, kteří si berou za vzor retro styly, historické 
prvky a detaily. U zákazníků je poptávka po objektech a zaříze-
ních, které nevyrábějí linky ve velké továrně. My jdeme ještě dál. 
Pro specifické potřeby domu a jeho obyvatel navrhujeme autorský 
nábytek na míru jako křesílka, pohovky, šatny, stoly a svítidla,“ 
uvádí ing. arch. igor david. jedním z posledních výrazných solitérů 
studia david architekti je atypický lustr do jídelny.

„Svítidlo jsme navrhli a vyrobili pro vilu v Pyšelích, aby korespon-
dovalo s jeho základním funkcionalistickým charakterem. Aby se 
v něm propojil prvek funkcionalistický a utilitární s uměleckým 
aspektem. Základním stavebním prvkem svítidla je prostá skleněná 
trubice o průměru 30 mm, kterou vyrábí firma Kavalier Sázava pro 
laboratorní účely. Tento běžně dostupný materiál jsme použili zcela 
volným způsobem a přetvořili v artefakt. Ve výsledném designu se 
volně protínají čtyři trubice ve dvou Perspexových nosičích, takže 
se dají různě povytahovat a zasouvat podle potřeby. Do trubice 
je vložený čtyřhranný hliníkový profil osazený LED pásky a také 
stočená rourka z nehořlavého papíru, která světlo rozptyluje, aby 
neoslňovalo. Konstrukce je propojená červenými oplétanými kabely, 
které rozmnožují drobné červené motivy použité v celém domě,“ 
vysvětluje ing. arch. aleš david. sochaři a výtvarníci často pracují 
s běžně dostupnými materiály, jež přetvářejí v umělecká díla. pou-
žívají je jako základní stavební kameny a vidí v nich kvalitu, kterou 
chtějí dále použít. „Není to originalita za každou cenu, ale vyvstává 
ze situace. Dům si o to řekne,“ doplňuje ing. arch. igor david.

DAVID ArCHITeKTI ■ Milady Horákové 116/109, Praha 6 ■ studio@davidarchitekti.cz ■ +420 299 140 550



Ve znAMenÍ DeSiGnU

V POSLEDNÍCH LETECH SE STÁLE ČASTĚJI SETKÁVÁME SE SNAHOU 
O NÁVRAT K PŘÍRODĚ A S PROSAZOVÁNÍM TZV. ZELENÉHO BYDLENÍ. 
JDE PŘEDEVŠÍM O SNAHU BYDLET EKOLOGICKY ČILI ŠETRNĚ, 
S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. TYPICKÝM PŘÍKLADEM 
TÉTO SOUČASNÉ TENDENCE JE VŠEOBECNÁ POPULARITA 
NÍZKOENERGETICKÝCH A PASIVNÍCH DOMŮ, VYUŽÍVÁNÍ
SOLÁRNÍCH PANELŮ NEBO TEPELNÝCH ČERPADEL. EXISTUJE VŠAK 
MNOHO DALŠÍCH ZPŮSOBŮ, JAK BYDLET V SOULADU S PŘÍRODOU. 
JEDNÍM Z NICH JSOU MODERNÍ DOMY, KTERÉ MAJÍ VĚTŠINU
SVÝCH VENKOVNÍCH PLOCH POKRYTU ZELENÍ.

Současná moderní architektura a bytový design berou ohledy
na životní prostředí a pyšní se překvapivými nápady.
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Luxusní domy v symbióze 
s přírodou
Úctu i obdiv k přírodě a jejím zdrojům můžeme 
v našem bydlení využít zcela novým způsobem. 
Jde sice také o zelené bydlení, ale spíše v doslov-
ném smyslu. Moderní architektura mu dala nový 
směr, když se po celém světě začaly stavět origi-
nální stavby pokryté krásně zelenou trávou. 
S trochou nadsázky by se dalo říci, že zelené stře-
chy a zdi porostlé trávou vnášejí život do moderní 
architektury. Zelené bydlení tak získalo zcela nový 
rozměr. Domy pokryté zelení najdeme například 
v Německu, Singapuru, Kanadě, Holandsku nebo 
ve Švýcarsku.
Cílem všech těchto projektů bylo splynutí s okolní 
přírodou tak, aby si dům uchoval svou jedineč-
nost a zároveň svým vzhledem co nejméně rušil 
okolní prostředí. Jednotlivé zdi, stěny i celé terasy 
jsou ve velkých plochách poseté jemným travním 
porostem, popřípadě dalšími rostlinami.
V některých případech jde skutečně o mistrov-
ské dílo, které dokázalo najít spojovací linii mezi 
člověkem, technikou a živou přírodou. Příjemným 
bonusem je u většiny těchto domů, které mají 
trávou pokryté i střechy, právě možnost využít 
tento prostor jako vyvýšenou zahradu nebo vel-
kou terasu pro relaxaci.
Domy se staví tak, aby splňovaly základní 
požadavky na bydlení. Okolí domu – exteriér 
– by mělo na tyto funkce navazovat, rozšiřovat 
a doplňovat je. Každý architekt by se měl snažit, 
aby toto spojení umožnil, a to pokud možno 
bezbariérově a přímo. Dnes vracíme zahradě 
původní význam místa, kde energii spíše načer-
páme, než ztratíme, plazíce se po kolenou mezi 
řádky. I proto se náš vztah k ní změnil. Dnes už 
nezavíráme dveře ani okna v obavě před odérem 
dobře uloženého kompostu. Naopak, máme 
snahu interiér s exteriérem propojit, otevřít jeden 
druhému. Obydlet zahradu, osázet interiér. Velmi 
moderním prvkem jsou v současnosti zatravňovací 
rohože, které nám pomohou zpevnit cestu ke ga-
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ráži, ale zároveň nenaruší přírodní ráz domu. V kombinaci s travními 
rohožemi vytvoří ideální zelenou zónu kolem vašeho domu. Když už 
hovoříme o cestě ke garaži, měli bychom alespoň v několika větách 
zmínit i design garážových vrat, který musí být v souladu s archi-
tektonickým pojetím domu. Garáž musí navazovat na dům a vrata 
dotvářet garáž. O tom, že musí být navíc bezpečná a plně funkční 
ani netřeba hovořit.

Fyzické versus duchovní spojení
Propojení interiéru a exteriéru je žádoucí a mělo by se stát pro sou-
časné tvůrce skutečným imperativem. Chceme-li se naučit schopnosti 
sdílet prostor exteriéru a interiéru, využít průnik ve vlastní prospěch, 
hledejme inspiraci u odborníků na dálném východě. Největšími od-
borníky jsou v tomto ohledu Japonci. Typický japonský vesnický dům 
je od přírody striktně oddělen, avšak spíše symbolicky než funkčně – 
bambusové ploty, malá, udržovaná zahrádka přizpůsobená lidským 
rozměrům jako umělecký obraz přírody a uprostřed samotný dům 
stojící na dřevěných nohách nad úrovní terénu. Fyzické propojení však 
zprostředkovávají přírodní stavební materiály ve své přirozené podobě 
bez povrchových úprav, které zároveň plní i dekorativně-estetickou 
funkci ve svých texturách a přirozených nepravidelnostech.
Příroda v tradičním japonském pojetí se nechápe jako něco, vůči 
čemu se máme vymezovat a co je nutné ovládnout – dům žije spolu 
s lidmi rytmus přírody a života, jehož je pevnou součástí. Chceme-li 
uvažovat o skutečném propojení interiéru a exteriéru, o harmo-
nickém vztahu obou protipólů, měli bychom vycházet z podstaty 
problému. Je na vás, zda zvolíte cestu čistě fyzického propojení in-
teriéru a exteriéru formou velkoplošného zasklení a bezbariérového 
přístupu, nebo se rozhodnete podstoupit složitější a méně efektní 
cestu symbiózy materiálů, barev a živlů. Obě cesty vám umožní na-
plno využít výhody vlastního pozemku, správnost jedné nebo druhé 
je záležitost čistě subjektivní.

Jak na to
Nejčastěji se propojení realizuje jaksi technicky: pomocí velkých 
prosklených stěn, francouzských oken a dveří. Propojení by mělo být 
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vizuální i funkční – jde přece o maximální možné využití pozemku, 
skutečnosti, že máme to štěstí vlastnit kus půdy! Nakonec právě mož-
nost takovéhoto propojení patří mezi největší výhody bydlení v rodin-
ném domě. Neexistuje důvod, proč se o podobné řešení nepokusit.
Je důležité připomenout, že vždy jde o otevírání zasklení v co nej-
větší míře. Do tohoto řešení investujeme nemalé finanční prostředky 
ne kvůli výhledu, ale kvůli možnosti exteriér využívat při každodenní 
činnosti. Jasný prim hraje řešení pomocí posuvných dveří, málokdy 
si však investoři uvědomují skutečnost, že takové dveře musejí mít 
vždy místo, kam křídlo zasunout. Výhodou je však jednoduše dosa-
žitelná bezbariérovost. Otvíratelné dveře a okna naopak zasahují do 
místnosti a komplikují možnost vnitřního zařízení prostoru. Jestliže 
výstavbu domu dosud jen plánujeme, je vhodné uvažovat o přímém 
vstupu do zahrady z téměř každé místnosti.
Chceme-li podpořit provázanost interiéru a exteriéru, využijeme 
možnosti moderních podlahových materiálů, které umožňují, aby 
interiérová krytina plynule přešla do exteriéru a naopak. Tuto volbu 
umožňují například odolné (exotické) dřeviny nebo cenově přija-
telnější dlažby v odpovídajícím designu. Exteriérovou odpovědí je 
terasa, pódium, opět – v ideálním případě – takové, které se kon-
strukčně blíží výšce terénu.
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Balkón náhradníkem
Dalo by se říci, že o spojení interiéru a exteriéru může „člověk byto-
vý“ jen snít. Přímé výstupy do zeleně, snídaně v trávě, odpočinek ve 
stínu jabloně obsypané plody… I když i zde se dá cosi zachránit. Je 
pravdou, že záleží na tom, jaký balkón vlastníte. Z klasické panelá-
kové lodžie jen těžko vykouzlíte příjemné místo na slunci. Především 
kvůli úplně nevhodným rozměrům (dlouhá a úzká nudle se mimořád-
ně těžce zařizuje, její hloubka nebývá větší než 90 cm) a často i kvůli 
jedinému nevhodně umístěnému vstupu na jednom či druhém konci 
lodžie. Obslužnost takovéhoto prostoru například z kuchyně je po-
měrně náročná, navíc je nutné počítat i s obligátním schůdkem, který 
mění každý výstup na balkón na závody v parkurovém skákání.
Také zde však existují možnosti, jak panelákový balkón otevřít. 
V typickém paneláku jde o přemístění topného tělesa na přilehlou 
stěnu a výměnu oken za francouzská. Samozřejmě, že k podobné 
rekonstrukci budete potřebovat souhlas úřadů a posudek statika, 
samotné vnímání prostoru před i za francouzskými okny se však 
úplně změní. Ale rozlučte se s využíváním balkónu jako skladiště 

zbytečností, takovéto řešení si zaslouží vznik pobytového balkónu.
Jestli se právě rozhlížíte po novém bydlení v bytovém domě a patří-
te mezi tzv. balkónové typy, zvolte byt s prostorným balkónem do-
statečné hloubky, spíše čtvercového než obdélníkového půdorysu. 
Prostorný balkón nabízí mnohonásobné využití, kromě tradičního 
místa pro odpočinek můžete vašim ratolestem udělat radost malým 
bazénem či pískovištěm.
Balkónovými mistry jsou opět Japonci. I ti, kdo se z venkova už 
dávno přestěhovali do hustě obydlených velkoměstských aglome-
rací, si v sobě nesou hluboko zakořeněný vztah k okolí, krajině 
a přírodě. Miniaturní zahrady vznikají na balkónech minimálních 

rozměrů. Opět jde o spojení interiéru a exteriéru převážně duchov-
ní než fyzické. Nemusí se realizovat prostřednictvím velkoplošného 
okna, stačí jedno vhodně umístěné, orámované zelení. Správná 
skladba minizahrádky (tvoříte prostorový koncept – střídání vyšších 
a nižších rostlin je velmi důležité) pomůže vytvořit iluzi blízkosti 
živé přírody často lépe než zasklené posuvné dveře.

Mnohovrstevnatá komunikace
Nejlepším a nejefektivnějším propojením uzavřených prostor s ven-
kovním prostředím je terasa. Tento konstrukční prvek, krášlící dnes 

mnohé rodinné domy, však nevzniknul jako výsledek vlivu moder-
ního pojetí bydlení a nuceným soužitím s nejrůznějšími moderními 
„domácími“ technologiemi, jako je nucené větrání, klimatizace 
apod. Označovaly se tak původně vyrovnávací stupně v terénu, 
později přístupná rovná střecha. V zemích s vyšší denní teplotou 
byla taková střešní terasa vítaným místem, kde se večer, 
za příjemného vánku, scházela celá rodina i s přáteli a známými. 
Na takové terase se běžně žilo, jedlo, přijímaly se návštěvy. 
Ze střechy bylo navíc vidět na okolní střechy i do ulice a po setmě-
ní se tak vytvářela zajímavá „mnohovrstevnatá“ komunikace mezi 
známými a průchozími.

“Na pojetí terasy na střeše navázal v Evropě ve dvacá-
tých letech minulého století Le Corbusier. Jeho vily 
i bytové domy s plochými střechami se bez terasy ne-
obešly, protože se snažily svým obyvatelům nahradit 
plochu zahrady, o kterou je vlastně stavba připravila. 
Těšit se z takových střešních teras i u nás – mnohem 
severněji, než v zemi jejich původu – umožnil rozvoj 
izolací a technologií, na konci devatenáctého století 
ještě zcela neznámých. U nás mají rodinné domy 
s plochou střechou tradici od první republiky.

Bydlení a domácnost
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Terasa u domu
Pojem terasa si dnes většinou spoju-
jeme s místem v sousedství domu na 
zahradě, které je vydlážděné či jinak 
zpevněné, někdy i mírně vyvýšené 
nad úroveň okolního terénu. V tep-
lých jarních dnech, v létě či v raném 
podzimu umožní vytáhnout grilová-
ní, zahradní nábytek, trávit příjemný 
čas pod pergolou či markýzou 
a zvětšit tak vnitřní obytný prostor 
domu o místo pod otevřeným ne-
bem. Terasu je ovšem nutné správně 
situovat nejen vůči domu, ale i vůči 
světovým stranám. Jižní orientace je 
například na jaře velmi příjemná, ale 
v létě je lepší západ.
Musíme se proto smířit s tím, že 
to jediné správné a nejlepší místo pro terasu z hlediska světových 
stran nalezneme jen stěží. Během dne, jak slunce putuje po obloze, 
se stávají příjemnými různá místa v okolí domu. Plastový stůl si při 
ranní kávě přenesete na východ, v poledne můžete zvolit jižní směr 
a zakotvit pod slunečníkem, podvečerní kávička vám může zachut-
nat na západní straně domu. V parných letních dnech jistě uvítáte 
i severní stranu.
S terasou se ale takto pochodovat nedá. Proto je velmi důležité zvá-
žit hlavní cíle, kterým bude sloužit, a tomu přizpůsobit její orientaci. 
Otázkou například je, zda bude terasa zakrytá, částečně chráněná 
či bez pokrytí. Dále je při plánování umístění dobré zvážit i spole-
čenské aspekty: zda bude navazovat na kuchyň či obytné prostory 
domu, zda nám nebude vadit, že na terasu bude vidět z ulice či od 
sousedů.

Minimální požadavky
Není-li překročena územním plánem stanovená maximální zastavě-
ná plocha, nestojí vybudování terasy v cestě žádná legislativní pře-
kážka. Pokud je plánována jako nedílná součást stavby rodinného 
domu, je to optimální varianta. Dodatečná stavba terasy totiž 
s sebou nese určité komplikace a rizika. Terasa by měla mít alespoň 
takové rozměry, aby se na ni vešel kulatý stolek se židlemi, což je 
zhruba sto osmdesát na sto osmdesát centimetrů.
Finančně nejméně náročné jsou terasy v rovinatém terénu vytvoře-
né uložením kamenných placáků nebo dlaždic přímo na zhutněný 
násep do vrstvy písku a kamenné drti. Když časem spárami proroste 
tráva, stane se terasa zcela organickým pokračováním zahrady, 
kterou napojí na obytné prostory. Nevýhodou jsou nerovnosti 
a zanášení hrubších nečistot do interiéru.
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Ideální pergola
Myslíte, že existuje ideální 
zastínění terasy? My jsme 
přesvědčeni, že nejen 
nejmódnější, ale i desig-
nově nejzdařilejší a nej-
praktičtější jsou lamelové 
pergoly. Jsme si jistí, že 
lamelové pergoly jsou to 
nejdokonalejší, co vám 
může ozdobit terasu. Sa-
mozřejmě jde o to, dobře 
si vybrat. Důležité je, aby 
otevřená lamela propou-
štěla dostatek denního 
světla. Největší výhodou 
lamelových střech je vyso-
ká variabilita světla a stí-
nu. Nastavením úhlu la-
mel 0 – 160° si vytvoříte dokonalé klima. Otevřené lamely propustí 
více jak 90 % plného přírodního světla, zavřené vytvoří dokonalý 
stín, pootevřené zajistí výbornou ventilaci, proudění vzduchu a 
polostín. Nejlepší všechny tyto vlastnosti zajistí lamely s unikátním 
aerodynamickým tvarem, které odolávají větru až do 200 km/h. 
Uzavřené lamely vytvoří dokonalou vodě nepropustnou střechu. 
Po instalaci silikonového těsnění, lamely udrží až 100 % dešťové 
vody. V případě deště senzor aktivuje lamely do polohy uzavření. 
Po vyschnutí senzoru se lamely automaticky pootevřou a zajistí tak 
provětrávání prostoru pod pergolou. Dešťový senzor nereaguje 

na mlhu, rosu a mrholení. I pootevřené lamely zabrání průniku 
vody pod pergolu. Od pergoly samozřejmě očekáváte i tepelně-
-izolační vlastnosti, které zajišťuje dvouplášťový aerodynamický 
tvar lamely v kombinaci s mikroventilací každé jednotlivé lamely.  
Díky těmto unikátním vlastnostem jednotlivých lamel nedochází 
k přehřívání prostoru a je vytvořeno velmi příjemné klima. Pokud 
chcete terasu používat i v chladném počasí, bude pro vás důležité, 
že kvalitní lamely umožňují udržet v prostoru příjemné klima. Při 
uzavření prostoru bočními systémy a využitím infrazářiče lze vytvo-
řit příjemné posezení i za nepříznivého chladného počasí.
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Zahradní krb
Na terasu mnohdy plynule navazuje zátiší 
s krbem. Zahradní krby jsou praktickou a velmi 
estetickou součástí zahrad. Jejich hlavní výhodou 
je, oproti malým zahradním grilům, skutečnost, 
že kouř je odváděn do komína a neznepříjem-
ňuje nám pobyt na zahradě. I když zahradní krb 
nemá takovou výkonnost jako krbová vložka, 
v ohništi vznikají vysoké teploty, kterými mohou 
být klasické stavební materiály poškozené. Proto 
použijte na místa namáhaná žárem odolný 
materiál. Krb bude na zahradě stát v horkých 
letních dnech, i za deště a mrazu, proto by 
měl být postavený z materiálu odolného i vůči 
nepříznivým povětrnostním vlivům. Design krbu 
by měl ladit také s řešením celého zbytku za-
hrady. Oblíbeným obkladem je kámen, pískovec 
a šamotové cihly. Samozřejmostí je šamotové 
topeniště.
U zahradního krbu se nemusíme starat o přívod 
vzduchu, krb nepotřebuje kouřovou komoru ani 
kouřovou klapku. Důležitý je výběr správného 
místa tak, aby budoucí kouř neobtěžoval vás 
a vaše okolí. Okolí krbu by mělo být zpevněné. 
Může se například vydláždit kameny, které byly 
použité na stavbu krbu, nebo venkovní mrazu-
vzdornou dlažbou. I v blízkosti zahradního krbu 
by měl být prostor pro uchovávání paliva, pro 
přípravu grilovaného masa a místo na odkládání 
grilovacího nářadí.násep do vrstvy písku a ka-
menné drti. Když časem spárami proroste tráva, 
stane se terasa zcela organickým pokračováním 
zahrady, kterou napojí na obytné prostory. 
Nevýhodou jsou nerovnosti a zanášení hrubších 
nečistot do interiéru.

In jsou jednoduché linie
Slovíčko moderní se v designu nábytku, interié-
ru, ale i v architektuře pojí hlavně s alternativou, 
kterou kdysi umělci a architekti navrhli ke star-
ším zdobným stylům. Moderní design se tedy 
vyznačuje jednoduchými liniemi. Jenže doba 
postupuje stále dál a dál a s ní se mění i vkus. 
V dnešním pojetí je tak moderní i hra trochu 
složitěji propletených křivek a oblé hrany.
Moderní spočívá rovněž v oslnění výdobytky 
techniky. Můžete si tak domů pořídit velkofor-
mátové dlaždice, plovoucí podlahu s dokonalou 
strukturou dřeva, avšak vlastnostmi laminátu, vy-
užít výhod plastické hmoty v doplňcích i v nábyt-
kovém vybavení atd. Na druhou stranu je dnes 
zcela bez problémů možné sehnat do koupelny 
krásnou kostičkovanou mozaiku, kterou řemesl-
níci obloží stěny i podlahu za pár hodin.
Moderní dnes už není jen bílá barva na stěnách. 
I když ta snad asi nikdy nezestárne. Nejčerstvější 
trend ji dohání v pastelových barvách, které jsou 
dokonale sladěny - třeba se stejným odstínem 
osvětlení, které obklopují. Můžete ovšem využít 
i nevšední odstíny namíchané přesně podle vaší 
chuti, a dokonale si tak dotvořit svůj domov.
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Nestárnoucí hvězdy
„Star“ mezi materiály spojenými s bydlením je bezesporu dřevo. 
Jeho moderní pojetí v interiéru se jakoby rozchází do dvou linií. Na 
jedné straně se setkáte s dokonale opracovaným nábytkem se skvě-
lou povrchovou úpravou, na straně druhé současné interiéry zdobí 
hrubě se tvářící dřevěné povrchy, jež se snaží vnést do obydleného 
prostoru alespoň trochu vlahé nedokonalosti přírody.
Také kov patří k bydlení už mnohá staletí. V současnosti se prosazu-
je v podobě chromu a nerezové oceli. Výrobky z nich jsou neodmys-
litelnou součástí moderního nábytku, včetně klik u dveří a vybavení 
koupelny. Uchvacují dokonalým leskem, jakousi studenou krásou, 
jež okouzluje kromě různorodých tvarů také zdáním absolutní čisto-
ty. Chlad se v interiéru pak zahání právě výše zmíněným dřevem 
a výrobky z něho. Ani krb nechybí v moderním interiéru. Pochopi-
telně pojatý ve zcela netradičním designu.

Pro moderní interiér je typické, že v něm nenajdete zbytečnosti. 
Tedy zbytečné ozdoby, jako jsou sloupy, lišty, ozdobné lemování 
apod. V prostoru se však nenachází ani mnoho zbytečných předmě-
tů, vázy, knížky, suvenýry. Vše je schované, aby vynikla prostornost 
a jednoduchost interiéru. Občas se v současných velmi čistých interi-
érech setkáte také s jedním stěžejním zdobným prvkem, který vás 
zaujme hned při příchodu do místnosti. Obraz moderního umění, 
sytě červený gauč, nezvyklá židle z plastu, extrémně veliká váza, 
lampa s velikým stínítkem apod. To vše může být moderní interiér. 
Vy si ale ten svůj můžete vytvořit zcela podle sebe a zabydlet si ho 
předměty, které máte rádi a které pro vás vytvářejí teplo domova. 
Moderních stylů je totiž víc, například eko, minimalistický, 
ale i eklektický…

Bydlení a domácnost
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Král obývák
Místnost v domě či bytě, která bude sloužit 
pro přijímání hostů i k rodinným setkáním. 
Právě proto, že se počítá s tím, že obývák 
bude ze všech interiérů vašeho domova 
obecně nejvíce „na očích“, by měl být co 
největší a nejpohodlnější. Dnes není s vý-
jimkou, že se po vzoru trendů interiérového 
designu propojují a spojují v jeden otevřený 
obývák právě společenské prostory. Prolnutí 
může prostupovat vstupní halou, kuchyní 
i předsíní do jediného vzdušného útvaru. 
Samozřejmě, má-li kráčet ruku v ruce styl, 
elegance a komfortně-praktické aspekty, 
vztahující se k této reprezentativní místnosti, 
pak to při jejím zařizování bude vyžadovat 
dobrý vkus, cit a možná i trochu odvahy. 
Takto razantní sloučení prakticky veškerých 
(nebo minimálně všech nejzásadnějších) 
interiérů není vskutku nic snadného. Vše se musí pečlivě předkreslit 
a již do plánku zakreslit důkladně rozmyšlené členění nově vznik-
lého maxi prostoru na funkční zóny. Notoricky známou zónou je 
kuchyně (eventuálně včetně jídelny), bezpodmínečně zásadně a na 
první pohled viditelně opticky oddělená od relaxační zóny, kde zpra-
vidla vévodí prostoru pohovka a audiovizuální technika či krb.
Interiérový design sedacího nábytku aktuálně fandí zenové kultuře 
a orientální linii. Ledově elegantní „obývací“ nábytek sedí zpra-

vidla na velmi subtilních podstavcích či nohách. 
Sedací plocha pohovek se na rozdíl od opěradla 
rozšiřuje a nízko položené, nicméně horizontálně 
rozměrné konferenční stolky, svou výškou zpravidla 
jen zřídka převyšující vlas nadýchanějšího, solitér-
ního koberce, jsou typické právě pro vládnoucí hit 
chladivého designu elegantního obýváku. Barva se-
dačky i křesel by se měla rovněž promítnout na do-
minantní stěně obývacího pokoje. Futuristický tvar 
solitérního, a ve srovnání s designem, aplikovaným 
na okolní interiér, až abstraktně extravagantního 
stylu designu, odlehčí moderní křeslo nebo lenoš-
kové sofa atmosféru obývacího pokoje, který se 
tak rázem stane ležérním a uvolněným prostorem. 
Kultovní, a přesto žhavé téma představují například 
pohodlná křesla ve stylu longue, druhem materiálu 
čalounění, barvou, tvarem a celkovým designovým 
zpracováním se zřetelně lišící od centrálního kusu 
sedacího nábytku.

Divočina součástí strohé 
elegance
Žádný problém, nový trend s sebou přinesl zvířecí 
motivy, ať už jako výrazné motivy, potisky a aplikace, 
třeba v případě dekorativních polštářů a rozměrově 
skromnějších sedacích vaků. Geometrické, třeba 
i kontrastně folklorní a pestrobarevné výšivky, otisky, 
ražby, našité zdobné aplikace anebo rovnou oblíbe-

ný patchwork… Střídmě použité drobné osvěžení takovéhoto dru-
hu je rozhodně akceptováno i v případě interiérového stylu ledové 
elegance Ice-elegant. Při zařizování interiéru ve stylu Ice-elegant je 
nezbytné mít na paměti, že extravagantní úlet je sexy výhradně teh-
dy, smíme-li jej skutečně nazývat pouze „úletem“. Obývací pokoje 
zařízené v duchu tohoto vyhraněného, elegantního designu tedy 
v překladu snesou trochu divočiny, ale dávkovanou ve velmi kon-
centrovaném poměru.

Bydlení a domácnost
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Design i v kuchyni
Dávno minuly časy, kdy výběr kuchyně podléhal pouze její funkč-
nosti. Moderní doba přeje originálnímu designu, individualitě 
a luxusu. Stále více domácností si tak pořizuje kuchyňské linky, 
které zajistí svým uživatelům nejen dostatečný komfort a pohodlí, 
ale také závistivé pohledy příchozích.
První, co luxusní kuchyni prozradí, je její design. Minimalismus 
a jednoduché linie se uplatňují spolu s posledními trendy dnešní 
doby i extravagantními prvky, pocházejícími z dílny předních ná-
vrhářů. Z materiálů převládají dřeva a exotické dýhy se zajímavou 
kresbou, které v kombinaci s nerezovými prvky vytvářejí dokonalou 
eleganci. Naprostou samozřejmostí je pak kámen, ať už přírodní 
či umělý, jenž do luxusních kuchyní pronikl již před mnoha lety. 
A to nejen na pracovní ploše. Žulou obložená stěna působí velmi 
kompaktně s pracovní deskou, a navíc dodává kuchyňské lince 
zdání noblesy a přepychu. Nechybí však ani tolik populární sklo. 
Mezi nejžádanější modely stále patří kuchyně s vysokým leskem, 
který podtrhuje moderní vzhled linky.

“Barevnosti luxus moc nepřeje, a tak se vedle 
přirozených barev přírodních materiálů nejčastěji 
setkáme s odstíny šedé. Své neotřesitelné místo 
již po mnoho let zaujímá i bílá, a to především 
v kombinaci s některou z kontrastních barev. 
Poslední dobou získává na oblibě také vysoce 
elegantní černá.

Avšak luxus, to není jen osobitý styl, je to i spousta praktických 
„vychytávek“, které naší kuchyni dodají odpovídající komfort při 
užívání. Ať už se jedná o různé výklopné či výsuvné způsoby otví-
rání nebo o dvířka bez úchytek, jež díky promyšlenému systému 
vytváří dokonale rovnou plochu pouze s minimálními mezerami 
mezi jednotlivými skřínkami.
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Spotřebiče a materiály
Ale co by to bylo za kuchyň, kdyby se nemohla pochlubit svými 
spotřebiči? Důmyslně zvolená indukční varná deska, elektrická 

trouba s mnoha funkcemi či elegantní odsavač par těch nejprestiž-
nějších značek dodávají kuchyňské lince vedle praktického využití 
i tolik nezbytný „šmrnc“. A protože na nerezu často zůstávají 
patrné otisky prstů, pořizují se do luxusních domácností spotřebi-
če vyrobené z titanu. Ten je mimořádně odolný vůči poškrábání, 
korozi i vysokým teplotám. Díky svým jedinečným vlastnostem 
nevyžaduje náročnou údržbu, a tak kuchyň stále působí vypulíro-
vaným dojmem.
Pokrok a vývoj postupuje i mezi kuchyňskými dřezy mílovými kro-
ky. Tradiční smalt je již téměř zapomenut a prim v současnosti hrají 
dřezy nerezové. O své místo však bojují také dřezy z jiných mate-
riálů, zejména umělého kamene. Důvodem jsou užitné vlastnosti 
umělého kamene. Základem materiálu je drcený křemen spojený 
akrylátovou pryskyřicí. Umělý kámen nemá žádnou povrchovou 
úpravu, nemůže se tedy následně odlupovat. Materiál je nenasá-
kavý, neponičí jej kyselina ani šťáva z ovoce. Umělý kámen vydrží 

teplotu přes 200 st. C. Neměl by mu uškodit ani občasný kontakt 
s nožem při krájení pečiva či ovoce.
Pokud budou deska a dřez ze stejného materiálu a mohou tak 
tvořit jeden kompaktní celek beze švů a spár. K dokonalému 
vzhledu přispěje také dřezová baterie ze stejného materiálu. 
Umělý kámen má také řadu výhod z estetického hlediska – lze jej 
pigmentovat 
a vytvořit tak téměř jakýkoliv barevný odstín. Další předností mate-
riálu je jeho jednoduchá opracovatelnost, objevuje se tak také ve 
složitých atypických tvarech. Oblíbený je proto zejména v atypic-
kých kuchyních, rozích a všude tam, kde se „obyčejný“ nerezový 
dřez prostě nehodí.
Nejčastěji se na trhu objevuje umělý kámen pod označením cori-
an, fragranit, hi-macs, kerrock, silgranit, solidstone nebo cristalite-
-granit. Všechny mají podobné složení (drť přírodních minerálů, 
akrylát a barviva). Nepříjemným překvapením je poněkud vyšší 
cena dřezů, která se pohybuje zhruba od 10 tisíc korun, luxusnější 
kousky vyšplhají až k 30 tisícům korun. Investice do dřezu se však 
vrací v podobě prvotřídní kvality a velmi dlouhé životnosti. Dřez 
z umělého kamene se spíše dříve okouká než opotřebuje.
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CHYTRÁ GARÁŽOVÁ VRATA

Sháníte-li vrata, s důvěrou se na nás obraťte. Jsme experti na garážová vrata.
● Navrhujeme, vyrábíme, instalujeme a servisujeme vlastní rolovací garážová vrata, která jsou bezpečná,
 spolehlivá a můžete je ovládat telefonem odkudkoli díky chytré automatizaci od Somfy.

● Montujeme i sekční a průmyslová vrata od předních světových i českých výrobců Hörmann a Trido a díky
 tomu máme řešení pro každou domácnost i komerční objekt.

● Dodáváme i atypická provedení, energeticky úsporná vrata pro pasivní domy, vrata s velkoplošným prosklením, 
 dřevěná masivní vrata, vrata s obkladem fasádními panely, posuvná vrata, vrata do hromadných garáží
 a průmyslových objektů nebo hangárovvrata pro opravdu velké rozměry.

● Společně s vraty vám můžeme dodat i vjezdové brány, rolety, žaluzie, markýzy,  
 pergoly, ovládání osvětlení a vytápění, alarmy, kamery nebo dveřní zámky. 

Alupra spol. s r.o.
Pražská 323

267 12 Loděnice

+420 311 671 143
alupra@alupra.cz 

www.alupra.cz   

www.alupra.cz
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Chytré spotřebiče
Nová generace kuchyňských spotřebičů nabízí širokou škálu po-
mocníků, kteří se dokonce postarají o všechny detaily. Ty umožňují 
vařit rychleji a připravovat zdravější jídla. Většina spotřebičů je 
šetrná k životnímu prostředí a energeticky úsporná. Také obohatí 
náš životní styl, protože minimalizují potřebu čištění a údržby. 
V každém segmentu výrobků jsou k dispozici obvykle tři řady, 
luxusní zaměřená na design a špičkové technologie, střední se 
skvělým vzhledem a spolehlivými funkcemi a standardní řada s in-
tuitivním ovládáním základních funkcí. Liší se tedy vybavením, veli-
kostí, ale i rozdílnými cenami tak, aby si vybrala jedno- i vícečlenná 
domácnost. K výbavě sporáků vyšší třídy patří úplné programování 
včetně receptů, komfortní obsluha s teleskopickým výjezdem 
nebo sondou pečení a speciálními plechy, trojitým či vícevrstvým 

zasklením, které ručí za chladnou plochu čelních dvířek. Součas-
né trendy preferují sklokeramické desky, poskytující komfortní 
obsluhu i snadnou údržbu. Pečicí trouby se neustále modernizují, 
ale pečeme-li sporadicky, vystačíme se základními funkcemi (horní 
ohřev, spodní ohřev, horní a spodní ohřev a gril). Naopak domác-
nosti, kde se častěji peče, ocení nadstandardní funkce, jako jsou 
horký vzduch, 3D pečení, pečení v páře. Práci usnadní katalytické 
či pyrolytické čištění. Pro komfortnější a bezpečnější manipulaci 
stojí za zvážení trouby s teleskopicky výsuvnými rošty či ochlazova-
cím systémem dvířek.

Využijete i specializované pomocníky?
Supermoderní kuchyně připomínají promyšlenou laboratoř. Vše, 
co má složitější tvar, vyžaduje pracné čištění od mastného pra-
chu, a tak kořenky, naběračky a další pomůcky zmizely za hlad-
kými dvířky z odolných materiálů. Dnešní moderní kuchyně mají 
dokonalé a elegantní linie, které si bez vestavných i volně stojí-
cích spotřebičů už ani neumíme představit. Trouba, varná deska, 
lednice, mikrovlnná trouba, digestoř, myčka, kávovar, někdy svoje 
místo v kuchyni najde i pračka. Při pořizování dalších kuchyňských 
pomocníků ale dvakrát měřte a jednou řežte. Využijete originální 
polentovač na výrobu polenty, japonský rýžovar použitelný jen na 
specifické druhy rýže, otvírák na šneky, automatický rolovač sushi 
nebo sušičku domácích těstovin? Trh je zaplaven stále důmyslněj-
šímí přístroji, ale porovnejte, kolik vám zaberou místa a kolikrát je 
vlastně využijete. Opravdu potřebujete třeba miniaturní kotoučo-
vou pilu na řezání pizzy nebo gilotinu na máslo? Kuchyňská linka 
není nafukovací, a i když menší spotřebiče schováte za dvířka 
nebo do zásuvek – někdy je méně více, už kvůli přehlednosti. Roz-
hodně to ale neznamená, že by vám měl chybět spotřebič typu – 
dokonalý kuchyňský robot, chytrý hrnec pro pomalé vaření apod.
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Domov je tam, 

kde se cítíme doma…
Mít Svůj vySněný doMov – to je aSi cíl většiny z náS. ovšeM zatíMco Minulé 

generace Se Spokojily S útulnýM bytečkeM v paneláku, My už od bydlení 
chceMe přece jen trochu víc. útulný doMek Se zahrádkou, ideálně v blízkoSti 

autobuSové zaStávky, obchodu a školy, zároveň ale v zeleni a uproStřed 
přírody. že Se to navzájeM vylučuje? budete Se divit, ale ne.  

Stačí Se podívat koleM Sebe, jak kráSné Stavby Můžete koleM Sebe vidět. 
pojďMe Se podívat na pár Staveb, které za to Stojí… 
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Největší stavební boom probíhá v praze a okolí, ale pozadu 
nezůstávají ani další velká města. v nich lidé hledají a na-
cházejí nejvíce pracovních příležitostí a následně hledají 

také bydlení. Staví se startovací malé byty, ale i prostorné byty 
pro rodiny s dětmi. a developeři nezapomínají ani na seniory, po 
republice se objevují projekty pohodlného bydlení pro starší lidi, 
kteří na rozdíl od mladých už touží spíš ruch města opustit a prožít 

klidnější léta na některém menším městě s dobrou infrastrukturou, 
ale obklopeném přírodou. Samozřejmostí jsou i luxusní apartmány  
s veškerou vybaveností, často včetně obrovské terasy, vířivky,  
či v případě domu společných prostor s vybaveným fit centrem, 
nebo třeba klubovnou. boom zažívají přízemní bungalovy s výhle-
dem do zahrady a prosklenou terasou.
Stačí tedy jít vstříc svému snu…
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pět nových obytných budov plných koMFortu, 
to je rezidence čáMovka, která vzniká v klidnéM 

proStředí na praze 8 na Skalnatých a k jihu 
orientovaných Svazích nad vltavou. při jejíM 
navrhování a architektonickéM uSpořádání 

architektůM záleželo předevšíM na toM, abySte 
Se tu cítili příjeMně a bezpečně.

J
akmile vyjdete ven před dům, otevře se před vámi 
rozlehlé zelené prostranství. na dětském hřišti 
nebo na lavičkách pod stromy budete mít příle-
žitost pozdravit se se sousedy, ať už se počítáte 
mezi juniory či seniory. u každého z bytů nebude 

chybět sklep, balkón, předzahrádka či terasa. na balkóně 
si vypěstujete muškáty, na terase si dopřejete pozdní sní-
dani a na soukromé předzahrádce připravíte maso na grilu 
nebo si s přáteli zahrajete pétanque. záplava slunečních 
paprsků vás při tom zahřeje na těle i na duši.
Majitelé automobilů jistě ocení dostatek parkovacích 
míst a podzemní garáže, díky kterým nebudou muset mít 
strach o svůj vůz.
ke spokojenému a klidnému bydlení samozřejmě patří také 
obchody, restaurace a další občanská vybavenost. v rezi-
denci čámovka už nyní funguje soukromá mateřská škola 
či oční lékař. Možná časem přibyde ještě něco dalšího, ale 
nemusíte mít obavy. co nedostanete tady, objevíte zaru-
čeně v nejbližším okolí novostavby. školy, poštu, lékárnu 
i supermarket, veškerý servis budete mít prakticky po ruce. 
uvidíte, třeba se vám v čimicích zalíbí natolik, že se tu do 
podnikání pustíte i vy. pokud tedy hledáte nové byty v pra-
ze, které jsou obklopené přírodou, s dobrou občanskou vy-
baveností a dopravou do centra, jste na správném místě! 

Mít svůj DoMov…
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v rezidenční čáSti 
prahy 6 – bubeneč 
vzniká unikátní 
vila S byty, z nichž 
každý je origináleM 
a poSkytuje SvýM 
MajitelůM MaxiMální 
SoukroMí. cíleM bylo 
poSkytnout klientůM 
velkorySý, přitoM 
privátní životní 
proStor a zároveň 
naproSto originální 
řešení S MiniMálníMi 
požadavky  
na údržbu celého 
objektu a jeho okolí.

Život  
jako unikát

velkoryse navržené byty s otevřenými plochami a překrásnými 
výhledy, to je projekt bubeneč gardens. rezidencím rozmanitých 
dispozic, které jsou řešeny jako solitérní jednotky, dodávají na 
honosnosti vysoká francouzská okna.
„Otevřený, promyšleně členitý a nebývale světlý prostor, který je 
takřka součástí překrásné dejvické zahrady, přenáší do jednotlivých 
bytů skutečný a nezaměnitelný komfort bydlení,“ doplňuje jana 
Sečkářová, předsedkyně představenstva natland real estate.
v bubeneč gardens vzniká deset bytových jednotek s podlahovou 
plochou od šedesáti do dvou set padesáti metrů čtverečních, a to 
s dispozicemi od 1+kk do 6+kk. S výjimkou nejmenšího bytu ke 
každé jednotce patří dvě garážová stání v suterénu budovy.
„Ke třem největším bytům náleží také terasa a zahrada o celkové 
rozloze pohybující se od osmaosmdesáti do více než tří set metrů 
čtverečních,“ doplňuje šárka kloučková, vedoucí prodejního oddě-
lení natland real estate. barbecue tak v bubeneč gardens nebude 
žádný problém.

za projekt bubeneč gardens ostatně získala společnost natland 
real estate cenu architektů v soutěži realitní projekt roku 2018.

V objetí přírody
bydlení zde je bydlením snů. jeden z bytů s přímým vstupem na 
zahradu vyniká loftovým uspořádáním, jiný má k dispozici atypic-
kou lodžii poskytující nejen dokonalé soukromí, ale také možnost 
propojení s venkovním prostorem. v přízemí domu je umístěn 
zahradní byt představující plnou alternativu bydlení v rodinném 
domě, a to včetně vlastního přístupu do garáže a velké privátní 
zahrady. naprosto jedinečně je pak navržen reprezentativní pano-
ramatický penthouse s přímým vstupem. neveřejná zahrada před 
průčelím budovy poskytne obyvatelům pocit klidu a soukromí.
jen několik minut chůze bude obyvatele bubeneč gardens dělit 
od dvou malebných parků plných zeleně – podél vltavy se směrem 
k tróji rozkládá Stromovka a z letenských sadů je překrásný výhled 
na pražský hrad, Staré Město nebo petřín.
„Jsme si vědomi toho, že bydlení v luxusu nesmí znamenat zby-
tečné plýtvání,“ zdůrazňuje šárka kloučková. „Samozřejmě jsme 
mysleli i na udržitelný rozvoj, a proto se o tepelný komfort domu 
postarají výkonná tepelná čerpadla napojená na vrty,“ dodává.
každý z bytů umožňuje instalaci systému chytrého bydlení, a to 
v různém rozsahu podle individuálních požadavků klientů. na 
fasádě budovy je využit kontaktní zateplovací systém a propojení 
s okolní bohatou zelení zdůrazní zeleň i na fasádě. topení v jed-
notlivých bytech je umístěno v podlaze, takže rozmístění nábytku 
nebrání radiátory.
nadčasový design interiérů podtrhují přírodní, světlé materiály 
s důrazem na dřevo. celý systém vzduchotechniky je řešen tak, 
aby nerušil uživatele bytu. důraz na snížení hlukové zátěže byl 
brán v potaz i u kanalizace a rozvodů médií pomocí speciálního 
potrubí zabraňujícího šíření hluku vytvářeného průtokem vody.
navzdory použití nejmodernějších technologií se v projektu po-
dařilo skloubit tradiční hodnoty bydlení s nejmodernějšími trendy 
a vysokým komfortem.
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Bydlení

RoDinné Domy EKoRD
– bydlení v pohodě v přírodě

e
nergeticky úsporné rodinné domy (dále jen rd) 
navrhuje ing. Marian groch už 40 let. jako oSvč 
naprojektoval těch, které byly i realizovány, k šesti 
stovkám. desítky z nich byly prezentovány v časopi-
sech, desítky posloužily firmám k reklamě, objevily se 

ve filmech a seriálech, obdržely ocenění v časopisech od čtenářů 
i odborných porot. taková bilance samozřejmě poskytuje nad-

hled při navrhování rd. navíc, když léta spolupracoval při vývoji 
konstrukčních systémů s autory technických norem, ale i norem 
pro navrhování obytných budov. proto se snaží, aby všechny jeho 
realizace byly skloubením architektonického a konstrukčního 
řešení. hlavní prioritou rd ekord je zdravé bydlení. zdravé nejen 
fyzicky, ale i psychicky.
v dnešní výstavbě rd vidíme často dva extrémy. nádherná (často 
i oceňovaná…) architektonická řešení, jenž nesplňují ani závazné 
předpisy, zejména tepelně technické. extrémně prosklené fasády 
bez vyhovujících detailů a bez příslušných technologií pak mohou 
kvalitu bydlení v létě i v zimě značně poznamenat.
na druhé straně mnoho skvěle technicky vyřešených rd zapomíná 
na to, že ke kvalitnímu bydlení nestačí jen mít možnost kde se 
umýt, najíst a vyspat, mít stále zajištěn dobrý vzduch a minimální 
náklady na energie. pro mnoho projektantů je dosažení pasivní-
ho rd tak silnou prioritou, že trochu zapomínají na další aspekty 
kvalitního bydlení.
největší podíl na dnešní výstavbě rd však mají rd, které nejsou 
kvalitní ani konstrukčně ani architektonicky. většina běžných rd je 
např. zbytečně znehodnocena špatnými detaily zabudování oken 
obytných místností, které jsou na 3 i 4 stranách rd, tedy i k sou-

kdySi koloval Mezi projektanty kreSlený vtip o toM, jak Si předStavuje houpačku  
běžný člověk, jak architekt, Statik, jak další SpecialiSté a jak to nakonec dopadlo...  
no, Moc dobře ne. zFušovaná karikatura houpačky. vtip dotažený do abSurdity,  
vyStihující nelehké vyvažování priorit různých projektantSkých proFeSí.
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sedům a do ulice. proč ne jen do zahrady!? u většiny běžných 
velikostí parcel a rd to přitom možné je i přízemním řešením…
kvalitní bydlení by se určitě nemělo projektovat pouze na limitní 
situace konstrukční (statické, požární, tepelně technické a jiné), 
ale i na limitní situace při samotném bydlení. jednou z hlavních 
limitních situací bývá omezení pohyblivosti uživatelů rd věkem, 
těhotenstvím, úrazem atd. ženy prožívají třetinu života v důcho-
dovém věku, muži čtvrtinu. to už za zohlednění při navrhování 
rd rozhodně stojí! koluje mnoho zjednodušených hesel o větších 
zastavěných plochách, nekompaktních tvarech, vyšších cenách 
přízemních rd atd. proč dodnes nepřekonaný odborník na typo-
logii bytové výstavby a urbanistickou ekonomii, autor původních 
znění norem obytné budovy, zaříditelnost bytů, učebnice typolo-
gie, různých studií a publikací ing. arch. o. nečas, cSc., považoval 
pro běžnou výstavbu rd za nejkvalitnější přízemní atriové bydlení, 
nejčastěji v půdorysném tvaru „l“? jeho studie z někdejšího 
výzkumného ústavu vývoje architektury jsou aktuální i dnes, 
bohužel je projektanti neznají. v této souvislosti lze konstato-
vat, že se konečně začínají brát vážně zelené střechy, že správné 
použití dnes dostupných technologií nemusí znamenat ani vyšší 
ceny přízemních rd, že racionálněji lze využít plochy přízemních 
rd, a přitom docílit nejen vyšší užitné hodnoty samotného rd, ale 
i zahrady, potažmo celé nemovitosti atd.

dnešní typický investor po návratu z práce potřebuje nejen jídlo, 
hygienu a spaní, ale velmi zásadní je pro něj i kvalitní psychic-
ký odpočinek. proto pro rd ekord není v půdorysném řešení 
těžištěm televize, nýbrž zeleň, klid a soukromí zahrady. přírodu za 
okny je dobré vnímat z každé židle, z každé postele, z pracovní 
plochy kuchyně, a hlavně ze sedačky a křesel. v nich se zpravidla 
nejlépe relaxuje pohledem na přírodu nebo i hezkou krajinu. je 
velký rozdíl vnímat přírodu za okny s parapetem nebo za okny bez 
parapetu, při kterých máte v létě i v zimě pocit, že jste v zahradě.
u běžných parcel jsou rd ekord umísťovány rohem půdorys-
ného tvaru „l“ do rohu parcely, aby nejcennější prostor zahrady 
před okny obytných místností byl co největší. Maximalizace pro-
storu před okny obytných místností a delší zahradní fasáda jsou 
hlavními důvody typických tvarových řešení rd ekord s půdo-
rysným úhlem 135°. po úhlopříčce zahrady je výhled až o 40 % 
větší, což spolu s menší plochou chodeb zaplatí složitější tvary. 
umožňuje to zejména patentované řešení střechy, díky kterému 
lze (za den!) levně vytvořit s pomocí dřevěných příhradových 
vazníků zdánlivě složitou a zdánlivě drahou nosnou konstrukci 
stropu i krovu. toto řešení umožňuje, mimo jiné, i volný půdo-
rys, neomezený dražšími vnitřními nosnými stěnami či sloupy. 
bez sloupů lze díky tomuto řešení vytvořit i funkční větší přesa-
hy střech nad vstupy a výstupy z rd. rd bez dobré návaznosti 
pokojů na zahradu velmi ztrácí na kvalitě. zásadním zlepšením 
této návaznosti je částečně kryté atrium mezi křídly domu, které 
vytváří soukromí, chrání před povětrností a vybízí k daleko čas-
tějšímu a delšímu pobytu v zahradě, tedy i k mnohem lepšímu 
psychickému odpočinku.
je pravda, že přízemním nekompaktním tvarem a většími plocha-
mi francouzských oken mohou být při stejných izolacích náklady 
na vytápění třeba o polovinu vyšší než u rd se schodištěm, bez 
atria a s menšími okny s parapety. to ale znamená u pasivních rd 
zvýšení nákladů za vytápění za rok např. ze 3 tis. kč jen na 4,5 
tis. kč…! natočení fasády s hlavními okny na méně osluněnou, 
ale hezčí a klidnější stranu, zdraží vytápění dokonce jen o pár 
stovek. z uživatelů rd ekord by se sotva našel někdo, kdo by 
dal přednost kvůli takovéto „úspoře“ kompaktnímu tvaru rd se 
schodištěm znehodnocujícím kvalitu významné části života, s okny 
dimenzovanými jen na dosažení minimálního osvětlení a oslunění, 
bez atria.
takže je k úvaze, zda není lepší pro vyšší kvalitu života šetřit např. 
na provozu auta, které nás stojí ročně i více než desítky tisíc.
vyvažování priorit při komplexních informacích nemusí být až tak 
složité. šetřit energie je důležité, šetřit psychické zdraví ještě více. 
rd ekord šetří obojí. dotace ve výši až 450 tis. kč za pasivní rd 
už může být pouze bonusem navíc.
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odeMykání čipeM, kódeM, otiSkeM prStu nebo SMartphoneM je v SoučaSnoSti  
jedníM z největších trendů v oblaSti zabezpečení doMácnoStí i FireM. 

potřebujete, aby vaše peníze, dokuMenty, 
šperky a další cennoSti nebo zbraně byly 
opravdu v bezpečí? inveStujte do trezoru  
Se špičkovou odolnoStí!

100% přehled a kontrolu nad pohybeM 
klíčů a cenin a jejich bezpečnou úSchovu 
a autoMatický výdej zajiStí chytré klíčové 
depozity creone.

oDEmyKání bEz Klíčů

PRo cEnnosti v bEzPEčí...

Elektronické přístupové systémy nabízejí vysokou  bez-
pečnost a zároveň maximální pohodlí pro uživate-
le. odemykání čipem je výrazně jednodušší a rychlejší 
než odemykání klíčem, navíc čip může mít podobu třeba 

i plastového náramku a nebo drobné nálepky na mobil. Smart-
phone lze zase nastavit tak, aby se dveře automaticky při přiblížení 
odemkly, aniž byste telefon museli vyndavat z kapsy nebo tašky.
hlavní výhodou je však velmi snadná správa přístupových práv. 
Ztratili  jste  čip?  Jednoduše  mu  zrušíte  platnost,  nastavíte 
přístupová práva novému a během pár sekund je problém 
vyřešen. již žádné výměny zámků a pořizování nových klíčů – 
což s sebou přináší výrazné úspory financí. každé médium přitom 
může být používáno i pro odemykání více dveří a pro každý vstup 
samostatně lze platnost časově omezit.

Doporučit lze například vysoce odolné trezory burg 
WÄchter. tato německá firma své trezory sama 
vyvíjí, vyrábí a před uvedením na trh podrobuje 
náročnému testování odolnosti proti nejrůznějším 

způsobům napadení nebo překonání zámku. trezory mají 
platnou bezpečnostní certifikaci, která je zárukou  maxi-
mální kvality a odolnosti. řada z těchto trezorů má taktéž  
c e r t i f i k o v n o u 
odolnost proti po- 
žáru. trezory jsou 
dostupné  s odemy. 
káním klíčem, kó-
dem nebo otiskem 
prstu. vybrané typy 
se vyrábí v různých 
barevných provede-
ních, abyste je moh-
li dokonale sladit 
s interiérem svého 
domova nebo kan-
celáře.

tyto inteligentní úschovné systémy jsou ideální pro větší 
firmy, kancelářské budovy, hotely, půjčovny aut a řadu 
dalších míst. oprávněná osoba si po zadání bezpečnost-
ního kódu klíč sama vyzvedne a následně opět vrátí. díky 

fungování bez nutnosti obsluhy např. recepční nebo vrátným, 
záznamu historie vyzvedávání klíčů a možnosti sledování stavu 
jednotlivých klíčů v reálném čase výrazně  klesá  riziko  chyb, 
ztrát, krádeží a neoprávněného použití klíčů. klíčové depo-
zity creone mají podobu schránek s možností uzamykání klíčů 
na jednotlivých háčcích. kapacitu systému lze libovolně navyšo-
vat přidáváním dalších schránek a nebo háčků.

Komerční prezentace





Kam jezdí úspěšní?5 destinací,
kde potkáte byznysmeny i hvězdy
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V TUTO CHVÍLI JE BOHUŽEL, VĚTŠINA SVĚTA 
NUCENA CESTOVÁNÍ ODLOŽIT. O KRÁSNÝCH 
DESTINACÍCH SI MŮŽEME JEN ČÍST, PŘÍPADNĚ 
SI PLÁNOVAT, KTEROU Z NICH NAVŠTÍVÍME, 
AŽ BUDE ZASE LÍP…  POJĎME SE PODÍVAT 
DO DESTINACÍ, KTERÉ MAJÍ CHARISMA, 
PŘITAHUJÍ SLAVNÉ A ÚSPĚŠNÉ LIDI. NA 
SVĚTĚ JE JICH VÍCE, MY JSME JICH PRO VÁS 
VYBRALI PĚT. VE VIETNAMU, ČÍNĚ, IZRAELI, 
NA FRANCOUZSKÉ RIVIÉŘE NEBO NA SVATÉ 
LUCII POTKÁTE HVĚZDY, JEŽ ZNÁTE Z OBÁLEK 
ČASOPISŮ, I BOHATÉ, ALE MEDIÁLNÍMU 
SVĚTU NEZNÁMÉ PODNIKATELE NEBO ČLENY 
KRÁLOVSKÝCH A ŠLECHTICKÝCH RODIN.

Kam jezdí úspěšní?

★★★★★★★★★★★★Tvrdě pracují,
ale najdou si i čas na dovolenou, aby pookřáli.

Letní i zimní odpočinek plánují slavní a úspěšní úplně
stejně jako obyčejní smrtelníci. Jen s tím rozdílem,

že na dovolenou mívají větší rozpočet.
Protože ale ceny letenek klesají
a na internetu se to hýří návody,

jak cestovat levně i do těch
nejúžasnějších koutů světa,

můžete se procházet
po stejných místech

jako celebrity.
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VIETNAM
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★★★★★★1
Stát v jihovýchodní Asii má přístup k moři i kuchyni, která se rozšířila 
do celého světa. Leží v jihovýchodní Asii a sousedí s Čínou, Laosem
a Kambodžou. Vietnam se stal v posledních letech populární destina-
cí, vyráží sem gastronomické expedice, aby ochutnaly místní pokrmy, 
ale i lidé, které lákají nové zkušenosti a zážitky. Můžete tady například 
poznat, jak se pěstuje rýže nebo různé druhy koření.
Do země bývalé Indočíny, kde jsou ještě nyní patrné doteky kolo-
niální francouzské tradice, exotického orientu i komunismu, vyráží 
rádi podnikatelé i celebrity. Kochají se tady nádhernými scenériemi, 
pestrou přírodou, tyrkysovým mořem i specifi ckou kulturou, pro níž 
jsou typické usměvavé tváře obyvatel. Vietnam si oblíbila například 
Angelina Jolie, která má k tomuto místu velmi osobní vztah – v roce 
2007 si z místního sirotčince osvojila tříletého chlapce.
Vietnam můžete navštívit s cestovní kanceláří i na vlastní pěst. Pokud 
do země cestujete poprvé, možná není špatný nápad zaplatit si po-
znávací zájezd a trochu se „oťukat“. Nezapomínejte na to, že budete 
potřebovat vízum a také očkování. V potaz vezměte i to, že Vietnam 
pořád zůstává komunistickou zemí. Sice tady můžete obdivovat
i tradiční kulturu, ale připravte se na to, že chybí infrastruktura. Jestli 
však máte srdce dobrodruha a snesete nepohodlí, může být toulání 
se po Vietnamu zážitkem.
Co se týká destinací, jsou místa, kam se jako jednotlivec nedostanete, 
protože je návštěvnost regulovaná. Takovým příkladem je zátoka
Ha Long, kam vás ale vezme místní cestovka. A kam se ještě podívat?
Za návštěvu stojí například horské středisko Sapa, údolí Mai Chau 
nebo národní park Phong Nha.

Vietnam si oblíbila Angelina Jolie,
která si zde osvojila tříletého chlapce.



Také v další destinaci, kam se rádi vydávají úspěšní, pořád ještě 
vládne komunistický režim. Na jedné straně tady existují pra-
covní tábory, kde jsou zavření političtí vězni, na druhé straně se 
Čína chce profi lovat jako technologický lídr a pokroková země. 
Ve městech vás čeká doslova hlava na hlavě, ruch a v jistých 
čtvrtích i překvapivý luxus, v krajině zase dechberoucí scenérie.
Pokud vás lákají čínská města, zavítejte do Pekingu nebo
do Šanghaje. Šanghaj sice nemá mnoho historických památek, 
ale najdete tady okouzlující zahrady a stará vodní města.

Dominantu Šanghaje představuje nábřeží Bund s výškovými 
budovami bank, obchodních společností a hotelů. Oblast je 
památkově chráněna a nesmí se v ní stavět nové vyšší mra-
kodrapy. Maximum zážitků pak slibuje hlavní město Peking. 
Zahlédnete tady připomínky tradiční čínské kultury, ale můžete 
zde vidět i moderní architekturu. Za návštěvu rozhodně stojí 
Velká čínská zeď.
Pokud dáváte přednost přírodě, osloví vás národní lesní park 
Čang-ťia-ťie v provincii Chu-nan, který je proslulý svými vrcholy 
a výhledy, hustými lesy i velkými krasovými jeskyněmi. Natáčel 
se zde například fi lm Avatar. Ohromující horské útvary propůj-
čil tomuto snímku i Národní park Wu-ling-jüan, který od roku 
1992 patří ke světovému přírodnímu dědictví UNESCO.

★★★★★★2

ČÍNA
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IZRAEL

K objevování a poznávání láká i Izrael, jenž je rovněž 
v hledáčku úspěšných lidí, podnikatelů, cestovatelů
i celebrit. Lákají je sem skvosty, jako je Betlém,
Nazaret, Mrtvé moře nebo Golanské výšiny. Z Prahy 
do Izraele létají přímé lety, a tak se může stát skvě-
lým výchozím bodem pro poznávání ostatních zemí 
v regionu, třeba sousedního Jordánska.
V Jeruzalému láká k návštěvě hlavně Staré Město, 
kde se v historických uličkách potkávají židé, křes-
ťané a muslimové, na tyto čtvrti je také rozdělené, 
přidává se k nim ještě čtvrť arménská. Zaslechnete 
vyzvánění zvonů i volání muezzinů z mešit. Mísit se 
tady budou různé jazyky i vůně. Pravý orient. Domi-
nantou není jen Zeď nářků, ale také hradby a různě 
pojmenované brány. Kromě Zlaté brány, jež se podle 
židovské tradice otevře až s příchodem Mesiáše,
můžete projít všemi branami, třeba Jaffskou, Lví,
Sijónskou nebo Damašskou. Zajímavým zážitkem 
bývá také návštěva tržiště.
Pokud se nabažíte památek a křivolakých uliček, 
můžete se z Jeruzaléma vydat do Tel Avivu. Je to 
moderní metropole založená teprve v roce 1909,
a tak se starobylým Jeruzalémem výrazně kontrastu-
je. Najdete tady noční kluby a bary, obležené pláže, 
na ulicích je hodně umělců a hudebníků. Architektu-
ra ve stylu Bauhausu, která je zapsaná jako památka 
UNESCO, dala městu přízvisko „bílé“. Ačkoli je
Tel Aviv od Jeruzaléma vzdálený jen tři čtvrtě hodiny, 
máte dojem, že jste v docela jiné zemi. Vykoupat se 
můžete v moři, a to i v zimě.

K objevování a poznávání láká i Izrael, jenž je rovněž 
★★★★★★3
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FRANCOUZSKÁ RIVIÉRA mořem, vysedávat v kavárnách, popíjet 
drinky, vybírat si večerní róbu v luxusních 
buticích, užít si plavbu na soukromé jachtě… 
Pokud chcete ochutnat životní styl „high 
society“, je Francouzská riviéra tím pravým.
Azurové pobřeží má tři perly – zmíněné 
Cannes, kam musí každý milovník fi lmů, Nice 
a takéw Saint-Tropez, které nabídne více než 
jen vzpomínku na slavného četníka. Do Nice 
zajeďte, pokud milujete vše, co je typické pro 
Francii, jako je elegance, ležérnost, stylovost, 
dobré víno a jídlo, nádherná krajina a také 
historie nebo výtvarné umění. Lidé, kteří tady 
žijí, i ti, kdo si sem jezdí odpočinout, milují 
život a umí si ho vychutnávat. Úzké uličky 
starého města vybízejí k bezcílnému potulo-
vání, všudypřítomné restaurace k ochutná-
vání provensálské kuchyně a kavárny zase 
k dlouhému vysedávání. Pokud zatoužíte po 
pohybu, nebudete mít nouzi o vodní sporty. 
Asi hodinu cesty autem pak najdete národní 
park Mercantour s třítisícovkami.
Dalším bodem, který nesmíte během cestová-
ní po Azurovém pobřeží minout, je Saint-
-Tropez. Užijete si tady zářivé barvy, které 
podtrhuje místní slunce. Moře je tu skutečně 
tyrkysové, v přístavu kotví soukromé jachty. 
Možná, že na některé z nich zahlédnete 
slavné. Jezdí sem například Jay-Z, Beyoncé, 
Victoria a David Beckhamovi nebo i Keanu 
Reeves.
Původně rybářské městečko proslulo hlavně 
svou pláží. Má jen jednu - je malá a v hlavní 
sezóně přeplněná. Právě zde se rodila sou-
časná plážová móda a posouvaly se hranice 
možného – místní pláže tak byly svědky 
„skandálů“, když ženy poprvé oblékaly 
bikiny. V okolí je ale pláží dostatek, a tak se 
můžete vydat po stezce Sentier Littoral a najít 
si své vlastní místečko.
Nejslavnější z pláží, která se rozkládá jen 
několik málo kilometrů jihovýchodně od 
města, je Plage de Pampelonne. Právě tady 
v roce 1974 oslavila tvář Saint-Tropez Brigitte 
Bardotová své čtyřicáté narozeniny. Můžete 
se stejně jako fi lmová hvězda nechat okouzlit 
pískem, jenž se zdá ve slunečním svitu jako 
zlatý. Až vám vyprahne, zajděte si na drink 
do některého z barů, slavný je například Le 
Club 55, který začínal jako restaurace pro 
fi lmový štáb natáčející fi lm „A Bůh stvořil 
ženu…“. Dnes je na pláži samozřejmě tím 
nejmódnějším podnikem.
Saint-Tropez nemá nouzi ani o památky. 
Stojí tady například citadela vypínající se nad 
Starým přístavem. Navštívit můžete také Ná-
mořní muzeum (Musée Naval). Zajděte sem, 
i když nemíníte zkoumat historii. Naskytne se 
vám odtud totiž nádherný výhled. Skvělým 
místem s fascinujícím výhledem je také zdejší 
hřbitov s vybělenými náhrobky, který najdete 
nedaleko citadely.

Jižní pobřeží Francie lákalo celebrity už 
v minulém a předminulém století, nejen 
pro to, že se v Cannes koná fi lmový festival 
a v sousedním Monte Carlu se jezdí závody 

formule a můžete tu utratit nebo vyhrát 
majlant. Francouzská riviéra má svůj šarm 
a kouzlo. Hodiny se můžete procházet po 
pobřeží, nechat kotníky omývat teplým 

Jižní pobřeží Francie lákalo celebrity už 
★★★★★★4
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Pokud toužíte po romantice, zaleťte na Svatou Lucii. Ostrov, který 
se nachází na východním okraji Karibského moře, patří k nejvyhle-
dávanějším destinacím na světě. Důvodů je více. Jste tu tak trochu 
ukrytí mezi krásou, najdete zde romantické písečné pláže v uza-
vřených zátokách, ale také hornaté vnitrozemí. Můžete obdivovat 
vzácné tropické stromy, pozorovat papouška Jacquotova, který se 
stal národním symbolem Svaté Lucie. Nebo se jen toulat, užívat 
si volna, koupat se a lenošit. Kvůli svým krásám láká Svatá Lucie 
mnohé celebrity, například herečku Gwyneth Paltrow. Dovolenou 
tady tráví i princ Harry se svou manželkou Meghan.
I přes turistický boom v posledním desetiletí si ostrov udržel svou 
panenskou tropickou faunu a fl óru, které se Evropanovi zdají téměř 
nadpozemské. Ochutnat tady můžete kokosy, manga, banány 
nebo chlebovníky. Nerostly tu vždy. Přivezli je sem až francouzští 
a britští mořeplavci v průběhu 16. a 17. století.
I ti byli bezpochyby okouzleni panenským místem. Už zdálky je
musely upoutat vrcholy tvořící nejznámější siluetu Malých Antil.
Dnes je scenérie také kouzelná, doplňují ji malebná městečka, kde 
se za poslední století život příliš nezměnil.
Podnebí je tady tropické, částečně je ovlivňováno severovýchodními 
větry a užít si tu můžete i svěžích vánků. Období mezi lednem
a dubnem je poměrně suché a beze srážek, ve zbytku roku se sráž-
ky vyskytují častěji. Proto pokud na začátku roku hledáte atraktivní 
dovolenou, je Svatá Lucie tou pravou volbou.
A kdo tady nyní žije? Velká většina obyvatel jsou potomci přistě-
hovalců z Afriky, Evropanů tady žije velmi málo. Ofi ciální jazyk 
je angličtina, takže se tu bez problémů dorozumíte. S ohledem 
na dva zmíněné vrcholy – Malý Piton a Velký Piton – se tady 
točí světlý ležák Piton, který je osvěžující. Široká je pochopitelně 
i nabídka koktejlů. Ve většině hotelů převažuje standardní 
evropské menu, vesnické restaurace pak nabízejí karibské 
čerstvé plody moře.
Na své si přijdou ti, kteří rádi polehávají na pláži a užívají si luxu-
su, ale i ti, kteří rádi protáhnou tělo. Každý hotelový komplex má 
několik bazénů a tenisových kurtů. Na severním výběžku ostrova 
najdete i golfové hřiště. Můžete se ale vydat prozkoumat i panen-
skou přírodu a zažít atmosféru tropického lesa, malých rybářských 
vesniček a nekonečných banánových plantáží.

★★★★★★5

SVATÁ LUCIE
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HLAVNÍM MOTTEM 
SEZONY JE NOSITELNOST. 
DLOUHODOBÁ 
TRENDOVOST SOUVISÍ 
S UDRŽITELNOSTÍ 
A ZODPOVĚDNOSTÍ. 
VŮČI LIDEM 
I SVĚTU. CHÁPETE 
SPRÁVNĚ, EKOLOGIE 
A VZTAH K PŘÍRODĚ 
DOPROVÁZELY FASHION 
WEEK V PAŘÍŽI, SVĚTOVÉ 
METROPOLI MÓDY 
A LUXUSU.

kontextu navazujících přírodních událostí devastu-
jící faunu a fl óru, mizející přechody mezi ročními 
obdobími, překvapivé výkyvy počasí, ale i rostoucí 
počet cestování do dalekých destinací byly důvodem 
změny přístupu aktérů módního průmyslu. Je proto 
překvapivé vidět v nových kolekcích kabáty a kotní-
kové boty s plavkami, letní garderobu a svetry. Na co 
se tedy můžete těšit?
Týden módy umožnil nahlédnutí do aktuální reality. 
Módní průmysl dnes totiž znamená jeden z nejdů-
ležitějších na světě, velmi vlivný a prosperující (1500 
miliard eur ročně). Od roku 2000 se světová pruduk-
ce zdvojnásobila v důsledku růstu počtu obyvatel, 
migrace, ale také tržního chování. Značky chrlí v pra-
videlném intervalu několikrát za rok nové kolekce, 
řady a limitované speciální série, přidejme exkluziv-
nost se sociálními sítěmi, které masivně participují na 
rychlosti konzumu a v neposlední řadě fenomén fast 
fashion. Rychlost, přístupnost, efemérní trendovost 
a za nízké ceny. Je tedy z čeho vybírat, každý si přijde 
na své a jsme rádi za takové možnosti. Jenže během 
fashion weeku došlo také k odhalení druhé strany 
mince a skóre hovoří za vše: 20 % znečištěných 
vod, 10 % emisí CO2, 35 % plastů v oceánech, 
22 % pesticidů. Půvabný svět módy stojí na pozici 
druhého znečišťovatele naší planety. Francie s Paříží, 
byť se podílí na této smutné realitě, právě sestavily 
odvážný plán v boji proti rapidní degradaci životního 
prostředí. Jelikož luxusní značky mají velmi významný 
vliv, jejich hlas je ve světě slyšet, převzaly klíčovou roli 
k jednání. V rámci ekologické pohotovosti, uvědo-
mění dopadu na klima i ekologii a akceptaci této 
zodpovědnosti vznikl Fashion Pact, pod vedením 
skupiny Kering (Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, 
Alexander McQueen, Bottega Veneta). 
Kolektivní mobilizace 32 společností zastřešující 
150 značek budou společně usilovat o snížení de-
gradace životního prostředí, oceánů a biodiverzity. 
Skupina LVMH (Louis Vuitton, Dior, Loewe, Fendi, 
Celine, Givenchy, Loro Piana) paralelně představila 
program Life jako nové angažmá ve vývoji oblasti 
materiálů, ekologicky zodpovědných technologic-
kých procesů a do pionýrské pozice dosadila zku-
šenou eco-friendly Stellu McCartney. Paříž rovněž 
nezůstala pozadu a představila organizaci Paris 
Good Fashion, aktivně podpořenou pařížskou rad-
nicí. Kouzelné „město světel“, matka módy, luxusu 
a haute couture bude do roku 2024 přeměněna na 
ekologicky zodpovědnou módní metropoli a půjde 
příkladem. Jak vidíme, i když angažmá se stalo hlav-
ním trendem nastávající sezony, o to víc nás potěšily 
stabilnější a krásné kolekce na jaro a léto. Můžete 
se těšit na jednobarevnou módu, mozaiku jemných 
přírodních odstínů, zajímavé a stylizované mode-
ly, nositelnou klasiku s fantazií. Vliv zelené vlny se 
dostal na modely ve formě bujné vegetace, pestrých 
květů, jako forma oslavy panenské přírody a její síly. 

CHANEL
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Novou inspirací jsou jemné tóny příro-
dy, pomalu a přirozeně vstupující do 
nové sezony. Příjemné odstíny krémové, 
béžové, šedé, ale i andělsky bílé. Tady se 
jednoduché linie minimalismu potkávají 

s delikátním provedením střihů, působí jako odlehčená 
klasika s občasnými prvky folkloru či bohémského stylu. 
Ve vzduchu panuje romantika, poezie, z materiálů vedou 
len, bavlna, hedvábí a lehoučký kašmír. Dostane vás 
na komfort a znovuobjevení krásy světlých tónů, 
stejně jako celá atmosféra klidu a vzdušnosti.

ATURELLEMENT

LOUIS VUITTON

MAISON 123
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V 90. letech jsme dostávaly návody z čes-
kých a německých časopisů na zhotovení 
vlastních modelů. Burda bývala nedostat-
kovým artiklem a bylo třeba oběhnout 
několik novinových stánků ve městě. 

To ještě nebyl internet. Každý si mohl ušít, uplést nebo uháčko-
vat něco hezkého a módního. S pečlivostí a radostí jsme vybíra-
ly látky a příze, knofl íky a zipy. A že bylo z čeho vybírat! Příchod 
asijských obchodů s oblečením, rozmach second-handových 
obchodů z Velké Británie, možnosti cestovat do zahraničí do 
značkových outletů a výprodejů nabourali chuť domácí kreati-
vity. Dnes je vše jinak a artizanální efekt modelů ručně plete-
ných, háčkovaných, s výšivkami, krajkami, s aplikovaným peřím 
a perlami defi nuje velmi aktuální a žádaný trend. Je úzce spojen 
s individualitou a vlastním vkusem, vyjadřuje fantazii, tvořivost, 
jako zkouška uměleckého nadání. Jde ruku v ruce s přírodními 
materiály a nabízí nový pohled na estetičnost.

RTISANAL CHIC
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Pohodlí najdeme i v tom-
to dalším módním 
směru. Defi nován prvky 

army, barvou písku, od hnědé po khaki. 
Ideální do džungle, safari, pouště, do hor 
či africké savany. Inspirativní styl evokuje 
dobrodružství, volání dálek, cestování 
za odlišnými kulturami a výpravy do světa. 
Linie travel wear jako stvořená pro Indiana 
Jonese v ženské podobě. Takový šatník se 
skládá z pohodlné, praktické a jednodu-
ché módy, kargo kalhoty s typickým vyso-
kým pasem, četnými kapsami a žádoucím 
objemem, košile military, jednobarevná 
trika a nátělníky, kabátky, ale i tepláko-
vé soupravy. Z doplňků se budou hodit 
kotníková obuv, tenisky, sandály, brašny, 
ledvinky a nezapomeňte na klobouk.

ASUAL 
TURISTKA

DIOR
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Dochovala se z předchozích 
sezon a ani letos to bez 
ní nepůjde. Pokud jste si 
nestihly pořídit model nebo 
doplněk v růžové, přinášíme 

několik inspirativních tipů. Je mocnou barvou 
evokující něhu, volnost a jemnost. V módě 
velmi oblíbená za efekt zdrženlivé elegance 
a slavnostní nálady. Dnes se ovšem nosí ke 
všem příležitostem na den i večer. Výrazné 
tóny báječně rozzáří váš outfi t, světlé odstíny 
raději doplňte kontrastnějším modelem 
nebo doplňkem. Zkoušejte a objevujte 
kouzlo barevných kombinací. Věříme, 
že tohle téma zvládnete.

Móda
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Za velký hit sezony 
se považuje total 
look v denimu. 
Pokud se necí-
títe na celkové 

ponoření do trendy džínoviny, nevadí. 
Džínovou bundu, sukni nebo dobře 
padnoucí džíny určitě máte. Letos více 
než jindy unosíte na všechny způsoby 
a ke všem příležitostem. Džínovina 
sklidila pozornost na fashion weeku 
a nabídla unikátní přehlídku souhry 
stylů 70. až 90. let. Ultra luxusní verze, 
dokonalé střihy, elegance bez komple-
xu, denim je a bude samozřejmostí.

ENIM
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I když je vznik černých šatů připisován Gabrielle Cha-
nel, původně vzešly z ulice. Ve 20. letech vládlo náročné 
a smutné období poznamenané dramatem války. V ulicích 
panoval zármutek z tragických ztrát a ženy nosily černé 
šaty jako projev smutku a melancholie. Protože celá Fran-

cie držela smutek, i ostatní ženy ze solidarity oblékaly černé šaty. Nosily je 
přes den, ale i k večerním příležitostem, jako důsledek špatné fi nanční situa-
ce v zemi. Populace byla ochuzená a nebylo na nákupy dalších šatů. Klíčový 
okamžik nastal v roce 1965, kdy Gabrielle Chanel představila svůj model jed-
noduchých černých šatů. Chtěla z nich učinit elegantní a nadčasový model, 
přístupný všem ženám, i když oponovaly okázale našňořené dobové módě. 
Šok. Sklidila lavinu kritiky a posměchu. Redakce amerického Vogue uvěřila 
v úspěch jejího nápadu a publikovala návrh s popiskem „Ford de Chanel“, 
po vzoru slavného amerického automobilu, který dosáhl světového úspěchu. 
Diorův styl New Look navrátil určitou konzervatičnost a černé šaty deklinoval 
do modelů sexy a glamour nošené celebritami. Ostatní návrháři rovněž začali 
navrhovat černé šaty a seznam půvabných nositelek obsahoval slavná jména: 
Lauren Bacall, Elizabeth Taylor, Marylin Monroe, Audrey Hepburn, Edith Piaf, 
Catherine Deneuve, Anita Ekberg, Faye Dunaway, Brigitte Bardot, Marlene 
Dietrich, Rita Hayworth, Ava Gardner. Postupně se černé šaty vyvíjely 
do různých podob a stylů, v klasickém, odvážném nebo glamour stylu, 
jednoduché, krátké nebo dlouhé, pro denní či noční příležitost. Dnes tento 
ikonický model sklízí všude úspěch a bezpochyby tvoří základ moderního 
šatníku. Nikomu nepatří, ale jsou navždy všech. Koneckonců, jak říkával 
Karl Lagerfeld: „Nikdo není více či méně oblečen v malých černých šatech“.

LACK DRESS
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Na vlNách pohody.
Jak prožít život 

s úsměvem  
na tváři? 
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Abyste mohli najít 
cestu ke spokojenosti, 

musíte se ze všeho  
nejdříve poznat… 
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SKEPTICI ŘÍKAJÍ, ŽE ŽIVOT KONČÍ PROHROU. CO KDYŽ ALE MŮŽE SKONČIT VÍTĚZSTVÍM?
CO KDYŽ SI NA KONCI ŽIVOTA ŘEKNETE: ŽIL/A JSEM SPOKOJENÝ ŽIVOT. ZASTAVTE SE PRÁVĚ 
TEĎ A ZAMYSLETE SE NAD TÍM, JESTLI ŽIVOTEM MŮŽETE PROPLOUT NA VLNÁCH POHODY 
A S ÚSMĚVEM NA TVÁŘI. ŠTĚSTÍ JE PŘECHODNÉ, ALE ZKUSTE OTEVŘÍT DVEŘE DOBRÝM 
POCITŮM V KAŽDODENNOSTI. UKÁŽEME VÁM, JAK NA TO.

Téma

O
bčas se zastavit, spočinout a popřemýšlet nad tím, 
jestli žijete tak, jak byste chtěli, se v dnešní uspě-
chané době příliš nenosí. A když už, většinou jde
o instantní rady zabalené do hezkého balíčku na-
zvaného například 10 věcí, které dělat jinak, abyste 

žili šťastný život. Pro někoho ale znamená štěstí a spokojenost 
neustálé cestování, pro jiného je to pověstný rodinný krb, 
ve kterém neuhasne nikdy oheň. Abyste mohli najít cestu 
ke spokojenosti, musíte se ze všeho nejdříve poznat. Pochopit, 
kdo jste a kam jdete.

Nejvíce litujeme práce
Ačkoli je toto cvičení na první pohled smutné, představte si sami 
sebe na smrtelné posteli a zamyslete se nad tím, co byste dělali 
jinak. Možná vám napoví příběhy zkušenějších. Pravděpodobně 
jste už slyšeli o Bronnie Wareové, australské zdravotní sestře, která 
několik let poskytovala umírajícím lidem paliativní péči. Zazna-
menala jejich myšlenky a později napsala knihu „Pět nejčastějších 
věcí, kterých litují umírající.“
Víte, co bylo na prvním místě? Zejména muži si přáli, aby tak tvrdě 
nepracovali. K dalším četným přáním patřila „odvaha žít skutečně 
podle sebe, nikoli podle očekávání druhých“. Zamyslete se – jak 
často plníte přání druhých? Vycházíte jim vstříc, přestože si přejete 
něco jiného? I to je jedna z věcí, které způsobují v životě nepoho-
du, nehledě na narůstající počet nesplněných snů.
Lidé si také přáli, aby našli odvahu vyjádřit své pocity. V rodinách
i mezi přáteli si málo říkáme, jak se máme rádi, málo se objímáme. 
Přitom objetí dokáže mnohdy více než slova – umí vyjádřit radost 
i lítost, soucit i sounáležitost. Zamykání citů v srdci může mít za 
následek nespokojený život nebo hořkost. Nehledě na psychoso-
matická onemocnění. I lékaři se nyní přiklánějí k tomu, že řada 
nemocí souvisí se zahořklostí nebo resentimentem. U vztahů ještě 
zůstaneme. Řada lidí si před smrtí přeje, aby byli více v kontaktu 
se svými přáteli. Často až v posledních dnech svého života si uvě-
domí, jak je důležité mít blízké přátele. Každé přátelství potřebuje 
péči. V hektickém životním stylu bývají přátelé odsouváni na další 
a další kolej, až možná jednoho dne docela zmizí.
Smutné také je, že lidé si na smrtelné posteli přáli, aby byli v živo-
tě šťastnější. Do poslední chvíle si neuvědomili, že štěstí je volba. 
Pokud v životě zůstaneme připoutáni starými vzorci a zvyky, pokud 
nenajdeme odvahu vykročit za svým snem a udělat odvážný krok
k „maličkostem“ jako je říkat „mám tě rád“, tak se nám štěstí 
může vyhýbat. Vykročit za hranice komfortní zóny nejde bez odva-
hy a úsilí, ale když si ve chvíli, kdy se o vás pokouší strach předsta-
víte, že jednoho dne už další šanci nedostanete, možná vás tento 
pocit postrčí. Nenechte obavu ze změny, aby vás vedla k předstírá-
ní spokojenosti. Je to přece váš život, který žijete.
Teď, když jste se inspirovali pěti nejčastějšími lítostmi na sklonku 
života, napište si seznam věcí – a stačí pro začátek třeba tři, čeho 
byste litovali, kdyby byl toto váš poslední den na zemi. Seznam 
si pečlivě schovejte anebo si ho vystavte na místo, kam se často 
během dne zatoulají vaše oči. Berte ho nikoli jako morbidní připo-
mínku vlastní smrtelnosti, ale jako pohon k pozitivním změnám na 
cestě za pohodou, úsměvy a radostí.

Jako pod jižním sluncem
Termíny. Honí nás všude. Růžově zvýrazněné svítí z kalendáře. 
Nebo drnčí jako upomínka v mobilu. Pracovní povinnosti a honba 
za mamonem mohou působit jako černá páska přes oči. Nevidíme 
nic jiného – slunce, stromy, modré nebe. Zapomínáme se scházet 
s přáteli a s rodinou. Dobré sociální vztahy jsou přitom podle vědců 
jednou z podmínek dlouhého a spokojeného života.
Podle studie Global Health Index, kterou zpracovala společnost 
Bloomberg před dvěma lety, patří k nejzdravějším lidem Italové 
(byť se nám to v této chvíli boje s pandemií ani nechce věřit),
a to přesto, že v zemi je poměrně vysoká nezaměstnanost. Vědci 
měli dlouho za to, že za dlouhověkost Italů může hlavně zdravá 
strava. Čerstvé ovoce, zelenina, ryby, olivový olej a další dobré 
suroviny, které jsou základem italského jídelníčku, mají bezpochyby 
svůj vliv. Plusem Italů je ale i přístup k jídlu. Pravidelně si vaří doma, 
u stolu se scházejí celé velké rodiny, jí se pomalu a dlouho. Důleži-
tým aspektem italské dlouhověkosti, jak si poslední dobou všímají 
vědci, je rodina, společnost, přátelé. Sociální vazby jsou pro Italy 
velmi důležité. Ani lidé ve vyšším věku nezůstávají sedět doma. Vy-
cházejí ven, setkávají se v kavárnách, hrají karty nebo jiné společen-
ské hry. Pravidelnost a kontakt s přáteli dělají divy.
Na Sardinii – a to platí i pro většinu Itálie – panuje kolem starých 
lidí něco jako kult. „Bylo dokázáno, že náklonnost a péče, kterých 
se jim dostává od blízkých, je chrání před chorobami spojenými 
se stářím. Lidé, kteří žijí po osmdesátce sami, mají mnohem kratší 
předpokládanou délku života než ti, kdo se těší vřelým rodinným 
vztahům,“ dodává Gianni Pes.
Převzít sardinský životní styl se vám asi nepodaří doslova, ale 
můžete se o to alespoň pokusit. Zkuste do svého života pozvat 
více italské pohody, kterou jste nasáli například na dovolené. Co 
třeba jednou za měsíc uspořádat velkou rodinnou večeři, aniž 
byste museli slavit něčí narozeniny nebo výročí? Uvařte plný hrnec 
těstovin s rajčatovou omáčkou, naservírujte pestrý zeleninový salát, 
otevřete si láhev italského vína. Starosti a rodinné neshody nechte 
za prahem. Soustřeďte se jen na to pěkné, co vás spojuje. Třeba 
večer budete usínat spokojenější než po rychlé večeři před televizní 
obrazovkou nebo počítačem.

Jak se bez obav dožít vyššího věku?

Vzorem je v tomto ohledu Sardinie. Spokojeně zde žije 

nejvyšší počet lidí nad sto let. Slavná sardinská dlouho-

věkost se zrcadlí i v tradičním pozdravu v tamním nářečí 

„Akentannos“, což doslova znamená „ať se dožiješ sta 

let“. Podle lékaře Gianni Pesa může za dlouhověkost 

místních obyvatel jídelníček a rodinné vztahy. Úzké 

rodinné vazby totiž znamenají, že o starší lidi se jejich 

nejbližší s láskou starají a respektují je, což podle

vědců může prodloužit život až o šest let.
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Skandinávské hygge
Inspirovat se k pohodovému životnímu stylu můžete i u skandináv-
ských národů. Ty sice nemají tolik slunečních dnů, ale přesto si umí 
života užívat. Chladné podnebí, krátké dny a deštivo přimělo seve-
řany k tomu, aby se soustředili na pohodlí. Koncept hygge, který 
vznikl v Dánsku a odtud se rozšířil do všech koutů světa, znamená, 
že ze svého života odstraníte vše, co vám způsobuje nepohodu. 
Na fyzické úrovni to je třeba zima (a že na severu Evropy umí po-
řádně mrznout). Na duševní úrovni jsou to veškeré stresy, strachy 
a další pocity, které nám umí znepříjemnit den.
Jak jdou na to Dánové? V každé domácnosti najdete koutek, který 
je doslova hygge. Je to například křeslo s pohodlným plédem
a polštářky, jež vás doslova zve k posezení s hrnkem čaje. U křesla 

nechybí lampička, abyste si mohli číst knihu nebo listovat oblíbe-
ným časopisem. Sociální sítě si v tu dobu vypněte. Buďte jen sami 
se sebou a se svou pohodou. Pokud máte krbová kamna, vytvořte 
si svůj koutek u nich. Zapálit si můžete také voňavou svíčku, třeba 
s aroma, jež připomíná borovicový les. Večery tak můžete trávit 
klidně sami, ale v pohodlí.
Z prostoru, ve kterém vám má být dobře (a klidně to může být jen 
koutek v bytě), odstraňte vše, co by vás rušilo. Počítač zavřete. 
Mobil ztište, proto tu funkci má. Ukliďte nepořádek, který vás roz-
čiluje – věci třeba jen schovejte do krabice a vytvořte prostor pro 
nové, hezčí, lepší a pohodovější. Na poličkách se například nemusí 
prášit na staré suvenýry z cest nebo na sošky, které si vystavujete 
jen proto, že nechcete urazit člověka, který vám je dal. Nebude 
vám příjemnější, když se budete dívat na věci, které vás skutečně 
vystihují?

Jak si užít volný čas s přáteli?

Dánské hygge ale není jen o fyzickém prostoru. Uvnitř 

sebe samých by vám mělo být dobře. Pokud pozoruje-

te, že vás vyčerpávají sociální sítě, s nimiž jste si zvykli 

trávit večery, tak je vypněte. Místo toho zkuste pozvat 

přátele na horkou čokoládu a dobrý fi lm. Nebo si nalijte 

sklenku vína a otevřete si dobrou knihu, jejíž příběh vás 

natolik pohltí, že zapomenete na čas.

                                                        Objednávejte přes e-shop:  www.prirodniprevence.cz



UKLIĎTE SI
kolem sebe i v sobě

V SOUČASNÉ SITUACI, ABYCHOM BYLI V CO 

NEJVĚTŠÍM BEZPEČÍ, VĚTŠINA Z NÁS ŘEŠÍ JEN 

DVĚ ZÁKLADNÍ VĚCI – PODPORU IMUNITY 

A ÚKLID. POTŘEBUJEME SE ZOCELIT, ABY 

NÁS NÁKAZA NEDOSTALA A ZÁROVEŇ 

ELIMINOVAT MOŽNOSTI PŘENOSU. 

CO SE TÝKÁ ÚKLIDU, KVALITNÍ 

PROSTŘEDKY NÁM 

POMOHOU UKLIDIT 

LÉPE A HLAVNĚ 

PEČLIVĚJI.

Chcete maximálně účinné čistící pro-
středky, které ale zároveň nezatěžují 
přírodu? Potom zkuste čisticí prostředky 
od fi rmy K.R.ELIXÍR, s.r.o., která přivádí
na   český   trh   značky   EUDOREX, 
SuperFive, MARISA a MARISA BLU.

✔ MAXIMÁLNÍ ÚČINEK
✔ CHYTRÁ TECHNOLOGIE
✔ EKONOMICKÁ VÝHODNOST
✔ ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ

✔ Posiluje odolnost organismu
✔ Zvyšuje přirozenou 
 obranyschopnost organismu
✔ Je vyroben z čistě přírodních látek

Nejdůležitější je ovšem ochrana zdraví. Při té nám 
velmi pomohou beta glukany. Beta glukan je uni-
kátní přírodní komplexní polysacharid, který pod-
poruje obranné reakce organismu proti bakteriál-
ním a parazitárním chorobám. Více než čtyřicet let 
výzkumu a stovky studií prováděných na universi-
tách v Harvardu, Bayloru, Tulane a Kentucky proká-
zaly, že denní konzumace beta glukanu optimálně 
stimuluje makrofágy a výsledkem je obranný sys-
tém vyladěný na nejvyšší výkon. Výsledkem těchto 
studií je také schválení využívání beta glukanu pro 
léčbu některých typů nádorových onemocnění (Ja-
ponsko, Taiwan) a samozřejmě jako prevence při 
posilování imunity.
Beta glukanů existuje celá řada, také na čes-
kém trhu jich najdeme dost a dost. Je tedy dů-
ležité umět dobře vybírat. Pojďme se podívat na 

BETA-1,3D GLUCAN. Jeho hlavním trumfem je 
skutečnost, že je nejvíce studovaným glukanem 
na světě. Na jeho vývoji pracují již dvanáct let vědci 
na univerzitách v kentuckém Louisvillu, v arizon-
ském Tusconu a Ohio State. Vedle toho se tento 
glukan testuje na prestižní klinice The Mayo Clinic 
a ve vojenských výzkumných ústavech US Armed 
Forces Radiobiology Research Institute and kanad-
ském Defense Research Development Canada. Na 
tomto beta glukanu pracovaly legendy výzkumu 
jako jsou Gary Ostroff, Gordon Ross nebo Myra 
Patchenová. Přináší proto to nejlepší nejen vám, 
ale i vašim dětem, které si ho mohou vzít ve formě 
želatinových bonbonů, které jim chutnají a prospí-
vají a které obsahují i D3 a selen.
Nehrajte vabank se svojí peněženkou a dopřejte si 
to nejlepší, co na trhu je. Zdraví máte jenom jedno.

Objednávejte přes e-shop:
WWW.PROFUMA.CZ

                                                        Objednávejte přes e-shop:  www.prirodniprevence.cz

Objednávejte přes e-shop:



88 | Ice Jaro 2020

Téma

IN
ZE

R
C

E

Jóga, kavárna a les
Sokolové věděli, že ve zdravém těle je zdravý duch. Aby vám bylo 
dobře uvnitř, musí vám být dobře i fyzicky. Proto ve své každoden-
nosti myslete na trochu pohybu na čerstvém vzduchu. Venčení 
pejska nemusí být povinností, ale příležitostí pro svižnou chůzi 
v parku. Zadívejte se na koruny stromů, pozorujte listy, jak v roč-
ním období mění barvu. Všímejte si při procházce detailů. Ales-
poň jednou týdně si vyjděte na delší procházku do lesa. Dýchejte 
voňavý vzduch, dotýkejte se hebkého mechu, pozorujte přírodu 
a myslete jen na přítomný okamžik.

Nechte se zlákat ke cvičení jógy. Zkušení lektoři vás naučí dechová 
cvičení, která vás zklidní, rozeženou stresy i únavu. Jednou týdně 
si pořádně protáhněte tělo. Jóga vypadá jednoduše, ale pozice 
vás posílí. Budete chodit vzpřímeněji, zbavíte se bolavých zad, 
najdete stabilitu v životě, což je paralela ke stabilitě v jednotli-
vých jógových pozicích. Pokud budete cvičit už jen deset minut 
denně, ucítíte zlepšení. S jógou souvisí i meditace, která pročistí 
mysl a přinese nové perspektivy. Třeba se po hodině jógy na svět 
zase usmějete a zapomenete na ošklivou hádku se šéfem, nebo ji 
alespoň uvidíte v novém světle.
Klidně se při tom všem rozmazlujte. Když se vám jednou za čas na 
jógu nebo do lesa nebude chtít a zatoužíte po kavárně nebo kině, 

vyjděte si vstříc. Pamatujte, že důležitá je hlavně vaše pohoda. 
Nechte se zlákat nádherně vyhlížejícím dortem za vitrínou cuk-
rárny a užijte si svůj čas sami se sebou. Nebo si jen tak sedněte 
s knihou do kavárny, čtěte si, pozorujte svět kolem sebe a žijte 
podle svého.

Cestujte, třeba do sousedního města
Když se vydáte na cestu, je to doslova symbolické. Možná, že ne-
máte zrovna peníze na dovolenou na druhé straně světa, situace 
vám možná přemíru cestování ani neumožní, ale cítíte nutkání 
změnit prostředí. Sedněte na nejbližší vlak a vydejte se do soused-
ního města, ve kterém jste už dlouho nebyli. Jen tak se toulejte 
ulicemi. Dívejte se do výloh. Pozorujte lidi a svět kolem sebe. Sbí-
rejte zážitky. Nebojte se ve vlaku nebo v kavárně oslovit lidi. Často 
čekají jen na to, až začnete vy.
Cesty přináší nové poznání a umožňují nám vidět sebe sama 
z jiného úhlu. Když nejsme obklopeni všedností a každodenností, 
můžeme je zahlédnout novým pohledem. Až se vrátíte domů z vý-
letu, budete osvěžení a s chutí se zavrtáte do svého hygge koutku, 
abyste si jen tak četli.

Deník spokojenosti
Jsou to malé krůčky. Maličkosti, které mohou zlepšit váš každo-
denní život a přinést pocity pohody a pohodlí. Až vás zase budou 
bolet záda, protože už pracujete dlouho, dopřejte si protažení 
nebo si uvařte kávu a místo před obrazovkou počítače ji vypijte
u okna, za nímž se odehrává jiná scenérie.

Jak si vše uložit a připomínat?

Zapisujte si drobné pokroky do hezkého poznámkového 

bloku. Nazvěte ho třeba deníkem spokojenosti.

Jednou za čas si jím zalistujte. Vkládejte do něho

své drobné zážitky a radosti. Až si ho budete

po letech prohlížet, budete vděční, že jste se

na cestu ke spokojenějšímu životu vydali.
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JAKMILE NÁS PRVNÍ TEPLÉ PAPRSKY ZAČNOU PŘIPRAVOVAT NA TO, ŽE UŽ SE LÉTO 
BLÍŽÍ, ZAČNEME UTÍKAT Z DOMU VEN DO ZAHRADY, S KÁVOU USEDÁME 

NA TERASU A PŘEJEME SI, CO NEJVÍCE PROVÁZAT BYDLENÍ S POBYTEM VENKU. 
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S
tále víc toužíme relaxovat v otevřeném prosto-

ru pod modrou oblohou a slunečními paprsky 

nebo za svitu hvězd. Proto se současná archi-

tektura snaží vybudovat v novostavbách tera-

sy, kde to jen jde. Samozřejmostí jsou terasy 

u rodinných domů se zahradou, ale nabízejí je i nové 

bytové domy, a to nejen v přízemí, ale i ve vyšších patrech. 

Novým trendem se stávají také terasy na rovných částech 

střech. Terasa tedy už dávno není jen pravoúhlý prostor 

před francouzskými dveřmi. Ale třeba zálivem organického 

tvaru, který dovnitř přivádí zahradu, nebo koutem u domu, 

nabízejícím pohled jak z rozhledny.

Ochrana soukromí
Pokud máte terasu situovanou tak, že nejste chráněni před zvě-
davými a závistnými pohledy sousedů, pomohou vám optické zá-
stěny. Dříve se užívaly stěny z dřevěných latěk, ale můžete použí-
vat i tvarované mříže ze dřeva či kovu. Popínavé rostliny můžete 
zvolit jako oporu. Další variantou jsou bambusové, rákosové,
vřesové nebo různé jiné rohože, které se jednoduše drátkem 
či provázkem přichytí k plotu, sloupku nebo zábradlí. Soukromí 
vám zajistí i zajistí i živý plot, aspoň v místech, kudy je na vaši 
terasu vidět. K mání jsou i květinové truhlíky různých rozměrů 
se zabudovanými paravány. Každopádně byste se při pořizování 
jakékoli zástěny měli řídit jedním základním pravidlem. 
Výška zástěny terasy by měla být v případě terasy ideálně 
1,6 až 1,8 metru, což odpovídá výšce dospělé osoby.
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Která podlaha je nejlepší?
Materiál na podlahu byste měli vybírat určitě podle vašeho 
rozpočtu a podle způsobu využívání terasy. Teprve potom je 
čas vybírat vhodný materiál. Je důležité, aby podlaha na vaší 
venkovní terase byla kvalitní. To znamená, že by měla být 
odolná vůči venkovním vlivům. Dalšími požadavky jsou např. 
estetická stránka podlahy a její bezpečnost nebo její snadná 
údržba. Oblíbený je kámen, dlaždice i dřevo. Vše má ale i své 
stinné stránky. Pokud máte děti nebo domácí mazlíčky, mohou 
se na kamenné či dlaždicové podlaze zranit, obzvláště když 
jsou zvyklé na terase pobíhat. Rozhodnete-li se pro dřevo, 
musíte vybírat opravu důkladně a vyplatí se investovat nejen 
do materiálu, ale také do údržby. Pokud budou prkna nekva-
litní, hrozí zadření třísky. Vyznavači high tech designu možná 
zatouží po betonu, který je odolný proti poškrábání. Musíte 
však počítat s tím, že se v létě bude od podlahy odrážet silné 
sluneční záření a teplota u ní může dosáhnout až 60 stupňů 
Celsia. Pokud terasu máte částečně krytou a využíváte ji téměř 
po celý rok, tak zvolte dlažbu protiskluznou a mrazuvzdornou. 
Vybírat můžete z dlaždic betonových nebo keramických, ze 
zámkové dlažby nebo přírodního kamene, který může na vaší 
terase vytvořit hezké vzory. V současnosti si stále větší popu-
laritu získává dřevoplast. Kvalitní dřevoplastová prkna by měla 
obsahovat 60% dřeva a 40% polymeru HDPE (high-density 
polyethylen).
Pojďme se ale zastavit u dřeva. Před pár lety jako by dřevo z te-
ras vymizelo a všude se pokládala dlažba. Dnes se ale dřevěné 
materiály znovu vracejí. Keramické a kamenné podlahy na 
terasách mají totiž jednu nevýhodu – pokud je terasa vystave-
na slunečním paprskům, podlaha se rozpálí tak, že na ni ani 
nemůžete stoupnout. Zastíněné úzké lodžie tímto problémem 
zpravidla netrpí, takže tam je dlažba určitě na místě, u vel-
kých střešních nebo zahradních teras je ale tento faktor velmi 
důležitý.

Dřevěné terasy tvoří nejpřirozenější přechod mezi interiérem a exteri-
érem domu. Opticky rozšiřují obytný prostor až do venkovní zeleně. 
Toto spojená v každém vyvolá příjemné pocity relaxace a spojení 
s přírodou. Podlahy na terasy ze dřeva jsou navíc velmi příjemné 
na bosé nohy, a to jak v horkých letních dnech, tak i v chladnějším 
počasí. Dřevěné terasy přenáší vždy takové množství tepla, které 
potřebujeme pro dobrý pocit a dokonalý komfort.
Přírodní dřevo je krásné, ale musí se pravidelně napouštět proti 
hnilobě, plísním a houbám, pokud nechceme, aby podlaha zešedla 
střídáním deště a slunce, je třeba ji pravidelně lakovat. Tohle všechno 
můžete zapomenout díky moderním terasovým podlahám WPC. 
Jde o prkna nebo dílce lisované ze směsi přírodního materiálu (dřeva 
nebo bambusu) a polyetylenu. Výsledkem je zcela bezúdržbový ma-
teriál vyráběný ve velké škále designů, takže při jeho použití snadno 
můžete přizpůsobit vzhled terasy vzhledu domu.
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Zastřešit nebo ne?
Ideální terasa by měla být situována v závětří. Většinou se také řeší 
otázka, zda ji zastřešit, nebo ne. Úplné překrytí terasy má samo-
zřejmě své výhody, ale na druhé straně brání působení slunce. 
Konstrukce zastřešení stavbu samozřejmě prodraží, ale dá terase 
širší možnosti využití, třeba i v podzimních měsících. Zastřešení je 
ale nutné plánovat s ohledem na to, jak moc „ubere“ světla, které 
jde skrze okna do interiéru. Řešením je střecha z materiálu, který 
propouští světlo (polykarbonát, drátosklo) a látkové či rákosové 
podhledy. Zastřešení lehkou hliníkovou konstrukcí se skleněnou 
nebo polykarbonátovou výplní vyžaduje pro připevnění jen jednu 
stěnu, a její variabilita umožňuje otvírání jednotlivých dílů. Výhodou 
stropních hliníkových lamel je jejich náklon až o 160 stupňů, kterým 
lze regulovat přístup světla. Při dosednutí na sebe vytvoří lamely 
celistvou nepropustnou plochu, některé modely lze shrnovat i do 
stran nebo je osadit led pásky. Výhodou hliníkové střechy je i její 
nosnost až 130kg/m2, což oceníme především v zimním období, 
kdy se nemusíme obávat každého centimetru nového sněhu.

Terasa s atikou
Současným horkým trendem je zastřešení teras s obvodovým 
pohledovým atikovým pásem. Beze zbytku splňuje požadavky 
moderní architektury nazačlenění vzdušné terasy do obytné plochy 
současných novostaveb. Celý koncept zastřešení, čisté linie, barevné 
sladění a celková maximální příslušnost ke stávajícímu objektu je 
prvořadým určujícím parametrem. Atikový pás opticky skrývá ne-
vhodné technické podmínky. Minimální nutný sklon střechy včetně 
příslušenství pro odvod dešťové vody, případně stínící techniku, 
podoba a materiál atikového pásu by měl být odvozený a sladěný 
s charakterem původní stavby. Materiálem může být dřevo, hliníko-
vé lamely nebo nečleněná barevná hliníková plocha.
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Chytré markýzy
Spolehlivější ochranou před sluncem jsou markýzy, i když patří 
samozřejmě k dražším řešením. Kazetová markýza se při stažení 
celá schová do kazety (pouzdra) a je tak chráněna před vnějšími 
vlivy. Textilie markýzy by měla být kvalitní, delší životnost zaručuje 
textilie s příměsí nanovláken, která je odolná proti dešti, mra-
zu, plísním i UV záření. Osvědčily se markýzy se zabudovanými 
světelnými panely pro večerní posezení a otřesovými a slunečními 
senzory, které reagují automaticky na změnu počasí. Při silném 
větru se automaticky zatáhnou a vytáhnou při ostrém slunci. Mar-
kýzu lze ovládat klikou, elektromotorem nebo dálkově. Na dobré 
funkci markýzy či slunečníku se podílí i barva plátna. Tmavé barvy 
pohlcují více slunečních paprsků a sálají pak teplo i do stíněného 
prostoru, světlé barvy slunce odrážejí. Teplé barvy (červená, oran-
žová) navozují pocit většího horka, namodralé či nazelenalé tóny 
vzbuzují dojem svěžesti.

Pergola s posuvnou střechou
Velmi žádané jsou v současné době pergoly s pevnou konstrukcí 
a posuvným potahem. Jde o jakousi zlatou střední cestu mezi vý-
suvnými markýzami a pevným zastřešením. Tyto moderní pergoly 

kombinují výhody obou typů. Jsou flexibilní jako výsuvné marký-
zy – v případě potřeby je můžete zatáhnout, protože jejich střecha 
je pohyblivá, a jsou stabilní jako pevné zastřešení – díky pevné 
konstrukci odolají i silnému větru. Navíc lze přední část pergo-
ly a boky zastínit screenovými roletami a vytvořit tak z pergoly 
jedinečný altán. Některé pergoly mají ve stropní části slunolam 
složený z hliníkových lamel 210 mm, které se plynule naklápějí. 
Umožňují částečné přistínění a zároveň vpuštění světla pod per-
golu. A když slunolam uzavřete, pergola poslouží i jako přístřešek, 
který částečně chrání i před deštěm.

Pohodlný polstrovaný nábytek
U čeho budeme sedět, napadne každého, kdo si pořizuje terasu. 
Nábytek může být dřevěný (z čehož nejtrvanlivější je teakový), kovo-
vý (nerezový, hliníkový, ocelový, z drátěných sítí) vyplétaný (ratanový, 
nebo třeba z palmového listí) a nakonec nový plastový nábytek, 
často v podobě designérských lahůdek. Mezi něj zařadíme nejen 
kompaktní plastové výlisky, ale například i syntetický ratan. Třešin-
kou na dortu - u jakéhokoliv nábytku - je pak lehké, hezké a příjem-
né polstrování. Různý design sedáků a polštářů dokáže to, že terasa 
s nábytkem vypadá pokaždé jinak. Jemná kostka navozuje domácký 
vzhled, zatímco okrovo-černé a žlutě oranžové odstíny v typických 
vzorech inspirovaných Afrikou přinášejí pocit exotiky. Jasně iden-
tifikovatelné jsou středomořské barvy a motivy. Od bleděmodré 
řecké až po vzory a kombinace hráškové, růžové a modré typické 
pro Provence. Co se týká trvanlivosti, voděodolnosti a nešpinavosti, 
moderní „venkovní“ látky jsou ošetřeny vodoodpudivou úpravou, 
kdy se kapky vody do polštářů nevsakují, ale stékají po nich. Jiné 
úpravy textilu mají žáruvzdornou úpravu, potah je více chráněn 
před propálením cigaretou. Při vytrvalých deštích a přes zimu je pak 
nezbytné všechny polštáře uložit v suchu doma.

Pohodlí jako v obýváku
Není nad to si po dobrém jídle dát relax na čerstvém vzduchu ve 
vodorovné poloze. K tomu vám skvěle poslouží zahradní lehátka, 
postele, pohovky, lehátka či houpací sítě. Na úzké terasy se hodí 
lehká polohovací křesílka, skládací lehátka a menší pohovky. Větší 
plocha snese i velké pohovky, lehátka pro dva nebo houpací sítě 
s podstavcem. Velkým hitem jsou v posledních letech modulární 
sedací soupravy, které si můžete sestavit na míru, přesně podle pro-
storu, který máte k dispozici. Vytvoříte tak za pár minut jak pohodl-
nou sedačku, tak třeba postel nebo lehátka. Tyto variabilní sestavy 
vytvoří z terasy skutečný venkovní obývák.
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výkonu. Bývají vysoká 2,10 m a váží kolem 15 kg. 
Plynová topidla mají regulovatelný výkon kolem 
5-13 kW a jsou vhodná pro použití na venkovních 
terasách, kde je zaručeno dobré odvětrání plynových 
spalin. Vyžadují samozřejmě bezpečné připojení 
plynové bomby.

Terasa podle vašeho vkusu
Jak si terasu dozdobíte květinami a dalšími dekora-
cemi, záleží na vašem vkusu a stylu, který vyznáváte. 
Vedle truhlíků z rozličných materiálů a okrasných 
květináčů se nabízejí lucerny, svícny, proutěné koše, 
podnosy, tácy, přehozy a další doplňky, které vykouzlí 
na terase neopakovatelnou atmosféru. Pokud dáváte 
před útulnou romantikou přednost modernímu 
minimalistickému stylu, bude dozdobení terasy 
jednodušší. Výhodou strohého vzhledu venkovního 
prostoru je bezesporu jeho snadnější údržba.

Architektura

Světlo na večery
Možná se vám už letité klasické světlo instalované na stěně nebo 
u stropu domu okoukalo. I pro vás, co si terasu teprve budujete, 
máme tip: populární zápustná světla, která vytvoří zajímavý a pří-
jemný pocit. Tato dekorativní světla jsou k zakoupení v sestavě, 
kterou zvládne připojit každý. Zapojení netrvá déle než 5 min. Na 
tato světla si můžete osadit různá barevná stínítka, která vytvoří 
téměř magický pohled na terasu. K orientačnímu osvětlení terasy 
jsou nejvhodnější nenápadná zápustná svítidla, která se instalují 
do dlažby či podlahy. Nikdy o ně nezakopnete a v noci vás mohou 
ochránit před pádem. Stále žádanějšími jsou LED světla, a to z dů-
vodu nízké spotřeby a dlouhé životnosti. Výrobce udává záruku 
5 let a životnost až 50 000 hodin. A co je strašně důležité, tato 
světla se nezahřívají a jsou tudíž bezpečná pro vaše bosé nohy.

Posviťte si sluncem
Velkým hitem je podlahové solární světlo, napájené ze zdroje 
umístěného uvnitř tělesa světla. Zdroj světla je dobíjen pomocí 
několika mikro solárních panelů, které jsou součástí světla. Takže 
nemusíte řešit vůbec přívod elektrické energie, což je v mnoha 
případech problém, pokud se jedná o dodatečnou montáž v již 
hotové terase. Světla jsou vyráběna z různých, povětšinou odol-
ných materiálů, včetně nerezavějící oceli, nebo s různou povrcho-
vou úpravou. Samozřejmostí je odolnost vůči vodě a klimatickým 
podmínkám všeobecně. Světla jsou osazena 
akumulátory, které vydrží bezproblémově napájet světla 
až 12 hodin v kuse. Venkovní podlahové solární osvětlení bývá 
standardně osazeno čidlem setmění, které zapíná světlo po 
setmění a s ranním rozbřeskem ho opět vypne. Kromě toho lze 
světlo vypínat a zapínat vestavěným vypínačem.

Teplo pro chladné dny
K vytvoření pohody na terase dopomohou rovněž venkovní plyno-
vá či elektrická halogenová topidla, která zaženou chlad při večer-
ních posezeních. Manipulace i instalace se zářiči je jednoduchá, 
hlavní je jejich stabilní umístění na rovné zpevněné ploše, přičemž 
je zářič dostatečně vzdálen od ohřívaných předmětů – minimál-
ně 1 m. Topidla jsou vybavena bezpečnostním ventilem, který 
v případě pádu topidla automaticky uzavře přívod plynu, takže se 
nemusíte bát zbytečného úniku či dokonce vznícení. Na terasách 
oceníte praktická halogenová topidla přímo do zásuvky s připo-
jením na 230 V. Tím odpadne starost táhnout těžkou plynovou 
bombu např. do patra. Výkon těchto topidel se pohybuje kolem 
2100W. Topidla mají plynulou regulaci výkonu ve třech stupních 

Výzdoba terasy
Různé drobné dekorativní předměty se u venkovního posezení bu-
dou spíše častěji střídat než zde mít pevné místo. Základem výzdoby 
terasy jsou ovšem rostliny. Je tu ideální místo pro venčení pokojo-
vek, musíme ale dbát na to, aby je nespálilo přímé slunce nebo neo-
hrozil prudký déšť. Všechny naše oblíbené fíkusy, monstery, ibišky, 
banánovníky a pokojové palmy léto na terase uvítají stejně jako my 
sami. Jarní měsíce jsou navíc u většiny z nich dobou přesazování 
do větších květináčů a čerstvé zeminy, což se nám na terase bude 
dělat určitě lépe než v bytě.
Pro letnění můžeme květináče s pokojovkami usadit do pěkných 
obalů. Šikovné jsou samozavlažovací truhlíky, ale pozor – většina 
rostlin přemokření od kořenů nesnáší, takže hladinu vody je třeba 
hlídat, aby nedosáhla ke kořenům, ale jen s pomocí knotu zavlažo-
vala květiny shora.
Efektně vypadají i květiny usazené do různých jiných nádob – dře-
věných džberů, pozinkovaných nebo smaltovaných hrnců, kbelíků 
nebo betonových či keramických korýtek.
Truhlíkové letničky pak terasu oživí pestrostí květů. Mohou to být 
tradiční muškáty a petunie, ale i celá řada dalších květin, kterým se 
v truhlíkách dobře daří, nabídka zahradnictví je velmi široká. Truh-
líky můžeme zavěsit na zábradlí, postavit na parapety oken nebo 
prostě jen rozmístit na podlahu.
Na malých teráskách a lodžiích můžeme využít trik vertikálního 
pěstování rostlin. Stačí na stěnu pevně přichytit drátěnou síť a na ni 
zavěsit květináčky, nebo pod ni umístit úzký truhlík s několika bujně 
se rozrůstajícími popínavkami – docela obyčejné fazole se rozrostou 
do velké výšky i do šířky, půvabně kvetou a na závěr se vám odmění 
i bohatou úrodou lusků. Hojně se rozroste do výšky také hrachor 
vonný, jehož pestrobarevné květy můžeme také stříhat do váziček, 
protože v nich dlouho vydrží.
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Stálekvetoucí zahrada
Samozřejmostí je, že na rozkvetlou terasu bude navazovat i roz-
kvetlá zahrada. Kdo miluje květiny, barvy a vůně, může si vytvořit 
zahradu, kde stále něco kvete. Letní květiny jsou úchvatné, ale 
přece jen to trvá, než vyraší a vykvetou. Vyplatí se tedy do výsadby 
přimíchat i něco z jarních cibulovin. Ty nejprve zaujmou květem 
a pak ještě jejich listy před 
zatažením ozelení plochu 
do té doby, než se začnou 
prosazovat letní druhy. 
Mimochodem, víte, že když 
po odkvětu seříznete chrpy, 
ostrožky, vlčí boby a rané ko-
pretiny, vykvetou v průběhu 
léta znovu? A odstříháváním 
uschlých květů macešek, ak-
samitníků a dalších okrasných 
květin, ze kterých neplánu-
jeme sběr semínek, výrazně 
prodloužíte dobu kvetení. Ve 
výsadbě bychom měli použít 
také rostliny, které vykvétají 
později, nebo které zdobí 
i po odkvětu. Černuchami, 
janebami nebo ozdobnými 
travinami nic nezkazíte. 
Už v létě myslete na to, že 
podzimní záhony nemusí být 
vždy smutné. Ale naopak 
kvetoucí a pěkné na pohled 
až do začátku zimy. Stačí 
pouze při výsadbě záhonu 
použít trvalky, které vykvétají 
koncem léta nebo na začátku 
podzimu. Nádherné jsou 
astry, japonské sasanky, vřesy 
a široký sortiment vysokých 
rozchodníků, které kvetou až 
do prvních mrazíků.

Exotický koutek
Také v našich zahradách se stále intenzivněji hlásí o slovo exotické 
rostliny. Na léto je můžete soustředit na jednom záhoně (ideálně 
v polostínu), případně si můžete vytvořit ostrůvek s cizokrajnou vý-
sadbou v udržovaném trávníku. I s květináči zapusťte do půdy různé 
druhy – palmy, sukulenty, kaktusy či exotické cibuloviny a doplňte 
je kvetoucími subtropickými dřevinami nebo letničkami (například 
laskavcem či sluncovkou kalifornskou). Rostliny rozmístěte na záho-
ně podle výšky – vyšší do pozadí, nižší do popředí, efektně působí 
i malé skupinky. V létě pro ně bude nejdůležitější zálivka, dbejte 
však na to, aby substrát nebyl příliš promočený.

Sen o vlastním bazénu
Se zvyšujícími se venkovními teplotami mnozí obyvatelé rodinných 
domků řeší poměrně zásadní dilema - pořídit si vlastní bazén či ne? 
Stavba není nijak levnou záležitostí, proto by konečnému rozhodnu-
tí mělo předcházet několik základních otázek. Kam bazén umístit, 
jaký typ vybrat, kdo a kdy ho bude využívat, kolik hodláme investo-
vat a zda náš rozpočet nezatíží následné provozní náklady?
Rodinné bazény podle umístění dělíme na otevřené, tedy zahradní 
a kryté, tedy interiérové či domovní. Zejména při budování druhého 
typu je důležité jeho správné začlenění do dispozic domu, důležitým 

aspektem je rovněž dokonalá izolace interiéru proti všudypřítomné 
a konstantní vlhkosti. Bazén tak může tvořit dominantu obytného 
interiéru, můžete ho umístit zcela samostatně (například na kryté 
terase), v přístavbě či zimní zahradě, ve sklepě nebo - což je ovšem 
velmi odvážné řešení - přímo na střeše domu. Místnost, v níž se 
bazén nachází, vždy musí být dobře izolována, s kvalitním vytápě-

ním a spolehlivým větracím 
systémem. Je nutné počítat 
také s místem pro „strojov-
nu“ (čerpadla, vzduchotech-
nika, filtrace, atd.) Vhodné je 
propojení vnitřního bazénu 
přímo se zahradou nebo ale-
spoň terasou. Samotná míst-
nost by měla skýtat dostatek 
prostoru pro odpočinek 
a manipulaci při čištění apod. 
Bazén lze situovat na úroveň 
okolního terénu, může být 
také zapuštěný do země (tady 
je však rozhodně třeba zo-
hlednit základy a další nosné 
konstrukce domu). Vhodné je 
konzultovat záměr s odbor-
níkem, nejlépe s architektem 
nebo se statikem.
Padne-li definitivní rozhodnutí 
a rozhodnete se stavět, vždy 
si uvědomte, k jakému účelu 
bude bazén sloužit. Možná 
si teď řeknete - to je přece 
samozřejmé, ke koupání 
a relaxaci. I zde je však dobré 
zvážit počet osob, zda jej 
budou využívat většinou malé 
děti nebo naopak starší oso-
by, zda se chcete v případě 
potřeby pouze osvěžit nebo si 
každé ráno zaplavat. K plavá-
ní postačuje hloubka nad  
1 m s celkovou plochou 

kolem 5 x 2,5 m. V bazénech s menší plochou se nabízí jediné 
alternativní řešení - protiproud. Důležitým rozhodnutím je také 
volba bazénové chemie, aby vás pokud možno co nejméně trápily 
letní mykózy. S těmi již si sice díky účinné léčbě dovedeme poradit, 
problému je však samozřejmě lépe předcházet…

Užít si bazén co nejdéle
Když už jste investovali do zapuštěného bazénu, možná vám nestačí 
letní měsíce, kdy jeho voda svým chladem především osvěžuje. 
A přemýšlíte, jak si koupací sezonu prodloužit. V první řadě je třeba 
ho zastřešit. Voda je pak o několik stupňů teplejší, a navíc chráněná 
před poletujícími nečistotami. Pokud se chcete koupat i v chladném 
počasí a třeba I na podzim, můžete si pořídit ohřev vody. Existuje 
několik možností, jak na to. Třeba pomocí elektrického průtokové-
ho ohřívače nebo tepelných výměníků, jestliže je například v domě 
plynový kotel. Někteří majitelé využívají solární panely, zejména ti, 
kteří si je nechali instalovat pro ohřev teplé užitkové vody v domě. 
Můžete si pořídit i tepelné čerpadlo vzduch/voda. Pracuje na 
stejném principu jako čerpadla určená pro vytápění domů, je však 
uzpůsobené tak, aby fungovalo při kladných teplotách, a to už  
od okolní teploty 7 °C, nejefektivněji pak od 15 °C.
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Rok 2020 ve znamení  

elektřiny.
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Elektromobil připravuje i Škoda.

BMW iX3



AUTOMOBILOVÉ NOVINKY NA 
ROK 2020 SE NESOU V DUCHU 
ELEKTRICKÝCH POHONŮ NEBO 
HYBRIDŮ. K TOMUTO TRENDU 
SE PODVOLUJE TÉMĚŘ KAŽDÝ 
VÝROBCE, MLADOBOLESLAVSKÁ 
ŠKODA NEVYJÍMAJE. NICMÉNĚ 
ZASTÁNCI SPALOVACÍCH 
MOTORŮ SE NEMUSEJÍ OBÁVAT, 
POHONNÉ JEDNOTKY NA BENZÍN 
A NAFTU STÁLE DRŽÍ PRIM.

L
etos bude z čeho vybírat. Napříč každým segmentem 
spatří světlo světa nějaká novinka, ještě dokonalejší než 
předchozí generace. Od běžných osobních automobilů 
až po sportovní vozy. Nelze popřít, že současná inklinace 
k elektromobilům zásadně ovlivňuje nabídku trhu. 

Je to samozřejmě dáno dalším a přísnějším nařízením evropských 
norem, které nařizují snížení emisního limitu na 95 g/km CO

2
. 

V praxi to znamená, že dieselové auto musí vykazovat spotřebu 
3,54 l/100 km a benzínové 4,06 l. Jako ústupek uhlíkové sto-
pě mají posloužit právě elektromobily, jejichž pořizovací cena je 
daleko vyšší než u běžných aut a bez dotací si je prakticky nikdo 
nekupuje. Jak nakonec dopadne tato citlivá situace, v níž je auto-
mobil se spalovacím motorem ďábelským nástrojem a elektromobil 
spasitelem? Těžko odhadovat, ale výroba elektromobilů zásadně 
ovlivňuje zaměstnanost a automobilky už začínají ve velkém pro-
pouštět zaměstnance u výrobních linek. Pojďme se ale naladit na 
pozitivnější linku a podívat se, co za novinky nás čeká v roce 2020.

Sportovní auta
Legenda je zpět. Nová Toyota GR Supra se snaží navázat na svou 
více než padesátiletou tradici, provázanou nyní již pěti generace-
mi tohoto modelu. Ten předposlední, vyráběný v letech 1993 až 
2002,  se stal nesmírně populárním a v Japonsku se rozhodli přijít 
s novou řadou. V pořadí pátá generace se v Česku už prodává – 
speciální verze Toyota GR Supra za 1 800 000 Kč a pod kapotou jí 
dřímá třílitrový přeplňovaný šestiválec, který téměř dvoutunovou 
Supru rozpohybuje z 0 na 100 km/h za 4,3 sekundy. Motor je ve 
svém živlu na běžných silnicích i závodních okruzích, nabízí přes 
340 koní pro suverénní dávkování výkonu s okamžitou odezvou. 
Vždyť také sportovní verzi GR vyrábí speciální závodní divize Ga-
zoo Racing, stavějící na zkušenostech získaných ve světě vrchol-
ných automobilových soutěží.
Netrpělivě se čeká na Lexus LC 500 – kabriolet. Automobilka 
z koncernu Toyoty odebrala střechu ze sportovního modelu 
LC a stvořila tím perfektní kabriolet s šikovně střiženými liniemi. 
Do prodeje vstoupí letos v létě a dva nejdůležitější údaje jsou im-
pozantní – pod kapotou je poctivý osmiválec o výkonu 471 koní 
a do 15 sekund stažená střecha. Samozřejmostí jsou nejmoder-
nější technologie pro komfort posádky, včetně kompatibility se 
systémy Android Auto, Apple CarPlay a Amazon Alexa.

Ice Jaro 2020 | 103

Speed

Te
xt

 a
 f

ot
o:

 A
le

š 
Si

rn
ý



Speed

548 900 Kč, s 1,5 litrovým čtyřválcem o výkonu 130 koní. S nej-
vyšším motoristickým vybavením v podobě dvoulitrového dieselo-
vého čtyřválce o výkonu 150 koní vyjde na 761 900 Kč.
Aby to neměl VW Golf na trhu jednoduché, koncernový Seat letos 
přichází s novým Leonem, jenž prodělal výraznou evoluci designu. 
Hlavní pozornost byla zaměřena i na hospodárnost, k níž přispí-
vají vyspělé systémy pohonu zahrnující motory na benzin (TSI), 
naftu (TDI) a stlačený zemní plyn (TGI), ale také techniku částeč-
ně hybridního (eTSI) a externě nabíjitelného hybridního pohonu 
(eHybrid). SEAT investoval do vývoje a výroby nového modelu více 
než 1,1 miliardy eur.
Příď Leonu zaujme výraznějšími rysy, k nimž přispívá silnější 
prostorové propojení mezi maskou chladiče a předními světlo-
mety. Výraznějšími tvary získal celkový design na eleganci, kterou 
podporují také větší změny a rozdíly v barvě a odstínu na různých 
místech karoserie při měnícím se úhlu dopadu světla na povrch 
laku. Srdcem systému konektivity je digitální panel přístrojů, který 
kombinuje konfigurovatelný 10,25“ displej s vysokým rozlišením 
a displej informačního a zábavního systému. Všechny zážehové 
motory pro nový Leon jsou vybaveny přímým vstřikováním benzinu 
a přeplňováním výfukovým turbodmychadlem. V Leonu nalézají 
uplatnění tříválce 1.0 TSI (90 nebo 110 koní) a větší čtyřválcové 
motory 1,5 litru (130 nebo 150 koní). Na vrcholu nabídky stojí jed-
notka 2.0 TSI s výkonem 190 koní a dvouspojkovou převodovkou.
Na sklonku letošního roku se začne prodávat impozantní Alfa 
Romeo Tonale. Okouzlující design je pro tuto značku typický 
a uhrančivé pohledy si vyslouží prakticky každé auto z turínské 
automobilky, ať už se jedná o sportovní vůz nebo SUV jako Tonale, 
jenž se bude vyrábět v provedení hybrid čili v kombinaci se spalo-
vacím motorem a elektromotorem.

Z konceptu do nového kabátu
Hyundai loni představil neotřelý koncept elektrického crossoveru 
Hyundai 45, jenž předeslal nový designový směr značky. Crossover 
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Na luxusní materiály a prvotřídní zpracování interiéru se mohou 
těšit nadšenci do značky Jaguar, konkrétně u F-Type. Sportovnější 
verze F-TYPE R nabízí kompresorem přeplňovaný osmiválec o vý-
konu 575 koní, zrychlení z nuly na 100 km/h za 3,7 sekundy a vy-
lepšený podvozek, který zahrnuje nové pružiny, tlumiče, stabilizá-
tory a podobně. Velmi úzké LED světlomety s jemně upraveným 
světelným podpisem ve tvaru písmene J navazují na plochu vpřed 
otevírané kapoty, čímž vizuálně zdůrazňují šířku vozu a jeho spor-
tovní vizáž. Design vylepšuje také nový přední nárazník a nepatrně 
zvětšená maska chladiče. Digitální přístrojový štít s 12,3palcovým 
displejem s vysokým rozlišením nabízí několik možností zobrazení 
včetně mapy. Základní nastavení je ale s ohledem na sportovní 
zaměření vozu charakterizováno velkým centrálně umístěným 
otáčkoměrem. V základní výbavě se Jaguar F-Type prodává od 
1 706 826 Kč.

Klasika v novém kabátu
Na konci listopadu loňského roku sjela z výrobní linky první Škoda 
Octavia čtvrté generace. Nová řada nejprodávanějšího modelu (od 
roku 1959 bylo vyrobených 6,5 milionu vozů) budila při své pre-
miéře vášně a jako vždy se dočkáme několika karosářských verzí 
i motorů. Z linky denně sjíždí 1 150 vozů čtvrté generace, které 
následně zamíří k zákazníkům v České republice i po celém světě. 
Vedle ještě velkorysejší nabídky prostoru, komfortu a bezpečnosti, 
nabízí nová Octavia také množství volitelných prvků bezpečnostní 
a komfortní výbavy, inovativní prvky konektivity a zdokonalené 
asistenční systémy. Rovněž je jako první z mladoboleslavských 
modelů vybavena například head-up-displejem, který promítá 
nejdůležitější informace na čelní sklo vozu, přímo do zorného pole 
řidiče.
Nejmenším motorem bude litrový benzínový čtyřválec, na opač-
né výkonnostní stupnici pak stojí dvoulitrové čtyřválce na naftu 
a benzín, poskytující výkon 187, resp. 180 koní. V základní výbavě 
a ve verzi Liftback bude Octavia stát od 450 900 Kč, v luxusní 
verzi L & K vyjde až na 885 900 Kč. Postupně se můžeme těšit i na 
sportovní verzi nebo terénní kombi.
S novinkami na trhu přichází i koncernový Volkswagen, který 
zahájil předprodej osmé generace legendárního VW Golf. Model 
se znovu, a ještě více přiklání k digitalizaci na silnici a díky jeho 
inteligentním asistenčním systémům má být každá jízda komfort-
nější a uvolněnější. Auto například pozná řidiče a v závislosti na 
výbavě automaticky aktivuje osobní jízdní profil – od nastavení se-
dadla, přes osvětlení nebo teplotu až po hlasitost Infotainmentu. 
Velká plocha displeje navigačního systému pak může být využita 
pro zobrazení celé řady funkcí v grafickém designu a animacích, 
které jsou podobné vizuálnímu rozhraní chytrého mobilního tele-
fonu. Nový výkvět digitální techniky na kolech bude dostupný od 
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se letos dočká sériové produkce, samozřejmě v trochu umírněněj-
ším designu.
Škoda během loňského roku prezentovala na mnoha místech 
koncept Vision iV, čistě elektrické čtyřdveřové kupé. Jaké pak bylo 
překvapení, když automobilka oznámila, že v roce 2020 přejde 
koncept do sériové výroby – včetně elektromotoru. První  
elektromobil mladoboleslavské značky má výkon 306 koní  
a na jedno nabití ujede 500 km, alespoň takové jsou současné 
technické údaje. Poznávacím znakem studie je horizontální světel-
ná lišta, která prochází přes horní část masky chladiče a spojuje  
LED světlomety. Dalším výrazným prvkem je šestihranná uzavřená 
maska chladiče s tenkými vertikálními lamelami. Mohutné zádi 
vozu dominuje aerodynamická odtrhová hrana a krystalické LED 
zadní svítilny, které představují novou interpretaci pro vozy Škoda 
typického tvaru písmene C. Dalším nepřehlédnutelným prvkem 
je skleněný, červeně zářící nápis Škoda na elektricky ovládaných 
pátých dveřích. Pohon zajišťují dva elektromotory, jeden je umís-
těn na přední a jeden na zadní nápravě. Dohromady dávají vozu 
systémový výkon 306 koní, který je podle potřeby přenášen na 
všechna kola. Baterii lze za 30 minut dobít na 80 % její kapacity. 
Vision iV disponuje laserovými a radarovými scannery a za určitých 
okolností zvládá i autonomní jízdu a autonomní parkování.

Auta do zásuvky
Trend elektromobility se do nabídky prodejců výrazně promítá 
a řada automobilek připravuje své bezvýfukové alternativy. Po 
vozech Volkswagen Beetle a Golf startuje model ID.3 další elekt-
rokapitolu německé automobilky. Dojezdová vzdálenost má být až 
420 km, samozřejmostí je rychlé nabíjení – 100 kW stejnosměr-
ným proudem, resp. 11 kW střídavým proudem. Majitelé si mohou 
vybírat tři baterie s kapacitou 45 kWh, 58 kWh nebo 77 kWh.
Nemálo kontroverze způsobil Ford Mustang Mach-E. Mustang, 
jakožto představitel pravé americké školy se silným osmiválcem za 
přední nápravou a uhrančivým zvukem, změnil kabát a vydal se 
elektrickou stopou. Klasický sportovní Mustang samozřejmě zů-
stává, ale teď rodinu s divokým koněm ve znaku zkrátka doplnilo 
elektrické SUV. Mustang Mach-E dává na výběr ze tří jízdních reži-
mů: Whisper, Engage a Unbridled. Každý z nich nabízí specifickou 
kombinaci nastavení systémů vozu. V závislosti na zvoleném reži-
mu se mění například odezva řízení, ale také nepřímé osvětlení in-
teriéru, zvukový projev či animace na digitálním přístrojovém štítu. 
Mustang Mach-E bude k dispozici ve variantách Standard Range 
(standardní dojezd, kapacita akumulátoru 75,7 kWh) a Extended 
Range (prodloužený dojezd, 98,8 kWh). V kombinaci se zadním 
pohonem nabídne vůz dojezd až 600 km. A cena? V základní verzi 
bezmála 1 300 000 Kč.
Ani Francouzi nezůstávají pozadu a v ČR začali od 800 000 Kč pro-
dávat „městský vůz“ Peugeot e-208 s elektrickým motorem, který 
poskytuje výkon 136 koní. Baterie má kapacitu 50 kWh a vztahu-
je se na ni osmiletá záruka nebo 160 000 km na 70 % kapacity. 
Peugeot e-208 nabízí tři režimy řízení: Eco (optimalizace dojezdu 
pomocí regulace některých parametrů), Normal (optimální kom-
fort v každodenním provozu), Sport (prioritou je výkon a zážitek 
z jízdy, maximální výkon a točivý moment). Od svého sourozence 
s tradičním spalovacím motorem se elektrická verze liší v detailech, 
například exteriér zdobí monogram „e“, lamely přední masky jsou 
v barvě karoserie, má černé lemování podběhů kol, aerodynamická 
hliníková 17’’ kola s diamantovým výbrusem a výplněmi atd.
Japonská Honda jde cestou velmi malého elektromobilu. Typ Honda 
E má nesporně osobitý design, pohon zadních kol umožňuje ostřejší 
řízení, navíc lze používat pouze jeden pedál. Sešlápnete jej, auto 
se rozjede, sundáte z něj nohu, auto začne brzdit. K dispozici je 
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také samostatný brzdový pedál, který lze v případě potřeby využít. 
Interiéru dominuje širokoúhlá obrazovka s dvěma displeji 12,3“. 
Elektromotor má výkon 150 koní, nicméně dojezd je pouhých 200 
km a cena je v porovnání s ostatními elektromobily poněkud vyšší, 
Honda E startuje na 899 900 Kč.
I BMW jde ruku v ruce s elektromobilitou. Budoucnost bude tvořit 
pátá generace technologie BMW eDrive, která se poprvé představí 
v BMW iX3, jež si letos odbyde svou premiéru a následovat budou 
BMW iNEXT a BMW i4. Do roku 2023 chce mít BMW ve svém 
výrobním programu 25 modelů s elektrifi kovaným pohonem. BMW 
X3 letos bude prvním modelem značky, který bude k dispozici jak se 
zážehovými a vznětovými motory, tak v plug-in hybridním provedení 

a verzi s čistě elektrickým pohonem. Elektromotor nabízí maximální 
výkon 286 koní s dojezdem více než 440 kilometrů.
Svou troškou do elektrického mlýna v současnosti přispívá téměř 
každá automobilka, ať už prostřednictvím ryzího elektromobilu nebo 
hybridu se spalovacím motorem a elektromotorem. Nakolik se toto 
veřejně citlivé téma promítne do prodeje, je otázkou za milion dolarů. 
Zájem o elektropohon ze strany zákazníků rozhodně je, nicméně 
nejedná se o závratná čísla - a ta navíc nasvědčují tomu, že nabídka 
bude převyšovat poptávku. Automobilky nicméně musí dělat ústupky, 
ať už z důvodu pozitivní enviromentální image, ale především kvůli 
čím dál přísnějším nařízením Evropské unie směrem ke spalovacím 
motorům, pro něž EU nastavuje kriticky nesplnitelné emisní limity.

leXus lc 500 - kaBRiolet 
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www.zdravoslav.cz

Zdravou stravou proti infekci

www.estheticsbynutrition.com 

Zdravoslav Směs jader 
ořechů 500 g

Zdravoslav Makadamové 
ořechy Premium Raw 

- jádra 500 g

Zdravoslav Fitness 
směs 500 g

220 Kč

395 Kč

140 Kč

324 Kč

Zdravoslav Pistácie 
blanšírované 
zelené 250 g

 Zdraví       a v pohodě

Životní styl

DNES VÍCE NEŽ JINDY ZÁLEŽÍ NA TOM, JAK JSME 
OCHOTNI A CO JSME OCHOTNI PRO SEBE UDĚLAT 
A JAK JSME SCHOPNI SE O SEBE POSTARAT. VÍCE, NEŽ KDY 
JINDY ZÁLEŽÍ NA TOM, ABYCHOM BYLI V DOBRÉ PSYCHICKÉ 
I FYZICKÉ KONDICI. POJĎME SE PODÍVAT NA PÁR NÁPADŮ, 
JAK SI ZVEDNOUT NÁLADU A ČÍM PODPOŘIT PSYCHIKU…
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Nikdo se nás neptal, nikdo nás přímo neupozornil a při-
šlo to. Ano, řeč je o koronaviru a neustále se zvyšujícím 
počtu nakažených. A zítra to můžeme být my nebo ně-
kdo z naší rodiny, pokud se nebudeme chránit. Jak na 
to jít účinně, když už je pandemie v plné polní, nám řekl 
výživový poradce Pavel Petrák.

„Mějme dostatek 
slunečního svitu, pra-
videlný pohyb, stravu 
bohatou na vitamíny, 
vlákninu a nezapo-
mínejme na probio-
tika. Protože, pokud 
nám něco z toho 
bude chybět, naše 
tělo pak bude křehké 
a náchylné k nemocem, hlavně pak k virům, které se snad-
no přenáší. Berme tento čas jako začátek toho, že vylepšíme 
svůj jídelníček, ukážeme, jak zdravě se můžeme stravovat, a to 
i dětem v kombinaci s pohybem a pobytem venku. Tělo by-
chom neměli zbytečně zatěžovat nezdravými tuky, ani cukry 
a už vůbec ne večer před spaním. Zařaďme do jídelníčků cíle-
nou zeleninu. Je bohatá na vlákninu, obsahuje vitamíny, jako 
jsou A, C, K i potřebné bílkoviny. Ano, řeč je o avokádu, fazol-
kách, špenátu, brokolici, kedlubně. A určitě musíme do svého 
jídelníčku zařadit dostatek vitamínu C v kombinaci s vitamí-
nem D pro stimulaci imunity. Dále doporučuji čínské houby. 
Reishi, Shiitake a Maitake jsou plné potřebných antioxidantů. 
Nezapomínejte na zdravé tuky - avokádo, oříšky, semínka jako 
je například konopné semínko, které je bohaté na protein, do-
slazujme čekankovým sirupem, medem atd. Ale hlavně nám 
nesmí chybět pozitivní přístup a optimismus“.
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PLEŤ POD ROUŠKOU: Jak zabránit škodám na kráse
„Před nasazením roušky si umyjte obličej vodou, následně na-
neste denní krém gelové nebo jiné lehké textury. Počkejte až se 
vstřebá, a potom si můžete teprve dát na tvář roušku,“ radí dok-
torka Poljančuková z kliniky GHC a dodává: „Nenoste make-up, 
tvářenky, rtěnky ani lesky na rty. I když máte v plánu roušku po 
chvilce sundat, přenos bakterií a nečistot je velmi rychlý. Po návra-
tu z ulice svou roušku dezinfi kujte, obličej si umyjte čistícím mlé-
kem nebo olejem a naneste větší množství pečujícího krému nebo 
obličejového séra (asi 1,5 množství běžné látky). Svoje kosmetické 
rituály obohaťte pečující maskou s příměsí olejů či hydratačních 
komponentů, nepoužívejte agresivní peeling, ale jenom jednou 
týdně enzymatický nebo napůl enzymatický jemný peeling.“
Ani v době karantény bychom při péči o pleť neměli zapomínat na 
pitný režim a vzdát se našich oblíbených kosmetických domácích 
procedur. U používání pleťového tonika stačí využít pouze polo-
vinu obvyklé dávky, protože pleť není tolik unavená jako obvykle.

ČESKÁ REPUBLIKA 
JIŽ NĚKOLIK TÝDNŮ 
BOJUJE PROTI 
ŠÍŘENÍ COVID-19 
NOŠENÍM 
OCHRANNÝCH 
ROUŠEK 
A RESPIRÁTORŮ. 
JAK ALE SPRÁVNĚ 
PEČOVAT O PLEŤ, 
KDYŽ MUSÍTE MÍT 
VELKOU ČÁST DNE 
NA OBLIČEJI 
ROUŠKU?

Častou komplikací při virózách, které nás teď trá-
pí jsou i bolesti kloubů, které přetrvávají dlouhou 
dobu. V tomto případě je vhodné sáhnout po ově-
řené kloubní výživě s rychlým nástupem účinku, 
doplňku stravy Geladrink Fast s vysokým obsahem 
kolagenních peptidů a Boswellie serraty, která 
podporuje také zdraví kostí a kloubů a pro hloub-
kovou regeneraci je skvělý Geladrink Forte HYAL 
s obsahem kyseliny hyaluronové, kterou je možné 
podávat i perorálně a její podávání přináší kýžené 
zlepšení pohyblivosti kloubů a zesiluje tak působe-
ní bioaktivních kolagenních peptidů, jejichž blaho-
dárné působení jako první rozpoznal prof. MUDr. 
Milan Adam. Na základě jeho výzkumu vznikla 
kloubní výživa Geladrink®.

Nezapomeňte na KLOUBYNezapomeňte na KLOUBY

www.orling.cz       Bezplatná poradna: 800 108 999



       Ze světa   gastronomie.
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JÍDLO NENÍ NUDA! S JARNÍM OMEZENÍM 
NAŠEHO ŽIVOTA DOŠLO K VELKÝM ZMĚNÁM 

V GASTRONOMII. VZHLEDEM K OMEZENÍ 
ČINNOSTI FITCENTER A SPORTOVIŠŤ JSME 

ZAČALI MNOHEM VÍCE VYHLEDÁVAT ZDRAVÉ 
A DIETNÍ VAŘENÍ, ABYCHOM SE DO PRÁCE 

NEVRÁTILI O DESET KILO TĚŽŠÍ. NAŠTĚSTÍ TENTO 
SMĚR JE V NAPROSTÉM SOULADU S TÍM, CO VE 
SVĚTE LETÍ. A CO JE VLASTNĚ NEJVÍCE TRENDY?



Na čem si pochutnat? 
       Ze světa   gastronomie.
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popularita farmářských trhů a vznikají nové a nové lokální značky 
potravin. Jídlo už není jen nutnost, ale také zážitek. Prostřednictvím 
dobrého jídla můžete podpořit lokální výrobce. Pomyslný kruh se 
uzavírá a všem je v něm (v ideálním případě) dobře.

Maso i nemaso
Vegetariánské pokrmy, které jsou navíc chutné, má v nabídce 
většina restaurací. A tak se ani ti, kteří ze svého jídelníčku vyřadili 
maso, nemusí zdráhat zajít do restaurace. Navíc mohou ochutnávat 
různé dobroty. Bistra se předhánějí v tom, které udělá lepší vegeta-
riánský nebo veganský burger. Používají při tom tofu nebo tempeh. 
Objevují se ale také autentičtější náhražky masa. Dokonce se do 

M
inimálně posledních pět let se vedle módních řeší 
i gastronomické trendy. A je to dobře. Díky nim 
spatřila světlo světa řada zapomenutých surovin, 
které byly běžné třeba v prvorepublikové kuchyni. 
Typickým příkladem je chřest, jenž se ještě za Ra-

kouska-Uherska pěstoval na Moravě, zažil svoji slávu ve dvacátých 
a třicátých letech, ale komunistické ideologii se do hry příliš nehodil, 
snad kvůli tomu, že příliš odkazoval na buržoazní styl života.
Ve svobodné zemi si ale můžeme svobodně vybírat z různých 
pochoutek. Ať už jsou to italské těstoviny s různými druhy omáček, 
asijská jídla připravená z exotických surovin, japonské suši, americké 
burgery nebo naopak hyper lokální jídlo stvořené ze zeleniny, která 
vyrostla jen pár metrů od vás.
Trendy v gastronomii se na jednu stranu mohou zdát nepřehled-
né, ale výhodou současné doby je, že si vybere každý. Stačí se jen 
rozhlédnout kolem sebe a vybrat si, na co máte chuť. Tak pojďte 
nahlédnout pod pokličku světové kuchyně a ochutnejte novinky 
nebo znovu objevené suroviny, které se budou prolínat celým rokem 
2020.

Lokální chutná nejlépe
Organické jídlo je trendem už pár let. Stále častěji se ale místo pří-
vlastku „bio“ skloňuje pojem „lokální“. Restaurace, které dbají na 
výběr surovin, vám rády prozradí, že kuře pochází z nedaleké farmy 
a mrkev, jíž máte v polévce, rostla v sousední vesnici. I to je jeden 
z velkých pokroků, které zažívá česká gastronomie. Místo anonym-
ních surovin z velkovýroben jsou populární ingredience s příběhem.
Udržitelnost a lokálnost ostatně hýbou všemi obory, nejen gastrono-
mií. Čím dál více lidí dává přednost místním výrobkům. Nadále roste 
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jejich výroby a vývoje vyplatí investovat, protože lidí, kteří přestali 
jíst živočišné výrobky nebo omezili maso, stále přibývá.
Jenže ne všichni se chtějí vzdát opravdového masa. Proto velké 
společnosti a společenští lídři, jako je třeba Bill Gates, investují do 
výzkumu laboratorně vyrobené autentické náhražky masa nebo 
rostlinných alternativ, které zapůsobí i na masožravce. První tako-
vou autentickou alternativu masa můžete zakoupit už i v Česku
a objevuje se už v nabídkách některých restaurací nebo bister.
Ohledně vývoje náhražky masa se bude v budoucnu nejvíce mluvit 
asi o Heme. Ale to předbíháme. Mezitím tech-food společnosti hle-
dají také způsob, jak přinést masovou kvalitu do obilných a bram-
borových proteinů.

Zapomenutá zelenina
Na menu světových restaurací se stále častěji objevuje zapomenutá 
zelenina. Aktuálně slaví svůj velký návrat například artyčok, kozí 
brada, patisony nebo černý kořen. V průběhu roku se určitě podle 
sezóny objeví další druhy zeleniny, které jste možná znali z dětství 
nebo jste o nich slyšeli mluvit ve vyprávění. Nebojte se je ochutnat, 
protože ve vybraných restauracích bývají skvěle upravené a zároveň 
jsou plné vitamínů.
Abyste věděli, co jíte, tak se na některé z nich podíváme blíže. 
Artyčok je příbuzný s bodláky. Jedí se jeho stonky i plody. Vaří se 
s trochou mouky a octa, což pomáhá odstranit hořkost. Vařený 
artyčok se pak přelévá bešamelem nebo tradiční holandskou omáč-
kou, podobně jako například chřest.

Když už jsme u šparglu, jak se také chřestu říká, nemůžeme opo-
menout černý kořen neboli „chřest zimní sezóny“. Černý kořen má 
tmavou kůru, uvnitř je ale bílý. Dorůstá až délky třiceti centimetrů. 
Můžete ho podávat smažený, přidat ho do těstovin nebo rizota. 
Uvařit ho a přelít holandskou omáčkou nebo z něho připravit velmi 
chutný zeleninový krém.
Ve vysoké gastronomii rozhodně uslyšíte o kozí bradě, což může znít 
sice jako surovina pro lektvar v pohádkách, ale ve skutečnosti je to 
moc dobrá kořenová zelenina s nažloutlou kůrou a světlou dužni-
nou. Někteří lidé dokonce říkají, že chutná jako ústřice, případně 
jako ořechy. Můžete ji používat do polévek a koláčů. Pokud ji upeče-
te na slanině, připravíte lahodný předkrm.

Pokud už vás nudí dýně, tak na ně na chvíli zapomeňte a vyzkoušejte 
patisony. Jsou to tykve neobvyklého tvaru. Jejich velikost může být 
různá, můžete najít opravdu maličké patisony, které se hodí skvěle pro 
marinování v octě, stejně jako ty velké, které mají průměr větší než 
dvacet centimetrů. Zkuste je smažit nebo péct a vždy si pochutnáte.“Milovníci masa se ovšem nemusí strachovat – i klasické má 

stále svůj prostor. Gurmáni si jen stále vybírají, do jakého 
steaku se zakousnou. A rádi si připlatí za kvalitní maso.
Pokud patříte k těm, kteří mají rádi hovězí speciality,
zapomeňte už jednou pro vždy na líčka. Ochutnejte Vegas 
strip steak z ramenní části, Merlot cut z paty nebo Bavette 
ze spodní části svíčkové.
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Ještě něco sladkého
Sladká tečka nemusí být jen něčím úžasným na závěr. Když vás zase 
přepadne mlsná, nebojte se vyzkoušet něco extravagantního. Velmi 
populární jsou zmrzlinárny, kde můžete dlouho vybírat ovocné 
sorbety, v nichž jsou kousky třešní, meruněk i jahod, nebo se nechat 
zlákat na netradiční příchutě. Kopeček parmazánové nebo bazal-
kové vás možná překvapí svou lahodností. Zkusit ale můžete ještě 
něco nečekanějšího. Třeba zmrzlinu s černým uhlím! Ta se stala 
hitem už předchozí sezónu. Znamená totiž, že hřešíte zdravě, proto-
že černému uhlí jsou přisuzovány detoxikační účinky. Černé uhlí se 
přidává také do kávových nápojů, polev na dorty či smoothies.
Velmi oblíbená zůstávají různá másla vyrobená z ořechů, semínek 
a jejich kombinací. K běžnému arašídovému máslu přibyla i másla 
z mandlí, kešu oříšků nebo lískových oříšků. Poslední dobou jsou 
populární také ořechová másla s nejrůznějším poměrem tmavé, bílé 
i červené čokolády a másla ze semínek, kromě známé tahini také
z dýňových, konopných a v zahraničí dokonce melounových.
A pozor, k tomu všemu netradičnímu se přidává také čokoládový 
hummus nebo saláty netradičních kombinací zeleniny ovoce - nuda 
rozhodně není na místě. 
Samozřejmě móda oříšků je nikdy nekončící. Oříšky podporují dob-
rou náladu a dodávají nám spoustu živin. Například burské oříšky 
obsahují více živin než kterákoliv potravina živočišného původu 
včetně masa. Svým obsahem sacharidů, tuků, proteinů, vitamínů 
B1, C, E, niacinu (vitamín B3) důležitého při metabolismu sacharidů 
a tuků, dále vápníku, hořčíku a draslíku předčí maso a vejce. Nemají 
v sobě žádný cholesterol a pouhé minimum nasycených mastných 
kyselin. Mandle obsahují nejvíce vlákniny ze všech oříšků. Mají 
blahodárný vliv na funkci střev, skýtají našemu organizmu antioxi-
danty, vitamín E a další látky, které snižují hladinu LDL, tedy onoho 
špatného tuku, rovněž cholesterolu a cukru v krvi.
Když už jsme se dostali k čokoládě, která nemusí být vůbec zapo-
vězená, pokud konzumujete kvalitní kousky, i ta podléhá trendům. 
Aktuálně v gastronomii letí červená čokoláda, která tak doplnila 
tradiční hořkou, mléčnou a bílou. Poprvé byla představena v roce 
2017 v Šanghaji a za její výrobou nestojí nikdo jiný než Švýcaři. 

Kávové šílenství posledních let vyrovnává návrat 
k čaji. Podobně jako u kávy se vrací tradiční nebo se 
objevují nové způsoby přípravy čaje. I letos budete 

moct vyzkoušet různé typy směsí nebo odrůdy čaje, 
který povzbudí stejně jako káva a obsahuje i antioxidan-

ty. Pokud chcete být trendy, zkuste různé varianty čajového 
nápoje, například craft tea blending, koktejly s čajem a také 
žhavou novinku ze světa, nitro tea na pípě.

Z inovace se stal běžně dostupný 
produkt, a tak červenou čokoládu 
můžete ochutnat i u nás. Nadchne 
vás lehčí chutí a ovocnějším nádechem. 
A jaké další čokolády můžeme ochutnat?

Čokoláda a její druhy
❖ Classic black (hořká) čokoláda je vyrobena z kakaové hmoty, 
cukru a kakaového másla. Změnou poměru těchto produktů, je 
možné změnit chuťové vlastnosti čokolády. Největší hodnotu má 
čokoláda s vysokým obsahem kakaa.
❖ Mléčná čokoláda se získá přidáním sušeného mléka do čoko-
ládové hmoty. Příchuť a barvu propůjčuje této čokoládě mléko, ale 
jeho přidáváním se zvyšuje obsah tuku, čímž se sníží hodnota.
❖ Couverture – termín používaný pro čokolády obsahující mnoho 
kakaového másla nejvyšší kvality.
❖ Bílá čokoláda není vadný výrobek, jak se někteří lidé domnívají. 
Bílá čokoláda je vyrobena z kakaového másla, cukru, mléka a va-
nilky bez přídavku kakaové hmoty, takže zde postrádáme typickou 
„čokoládovou“ barvu.
❖ Bublinková čokoláda – při její výrobě se do čokoládové směsi 
vhání vzduch a chlazení se uskutečňuje v prostředí se sníženým 
tlakem. Byla vynalezena fi rmou Rowntree’s v roce 1935.
❖ Neslazená čokoláda – používá se na vaření, je to nesmíšená 
čokoláda: mletá pražená čokoládová zrna bez přísad dávají silnou, 
hlubokou čokoládovou chuť do všech sladkostí, do kterých jsou 
přidána.
❖ Diabetické čokolády – vyrábějí se z čokolády, v níž je cukr na-
hrazen speciálními náhradními sladidly (sorbitol, xylitol atd.).
Čokoládové výrobky mohou obsahovat různé přísady, jako 
je káva, alkohol, brandy, vanilka, rozinky, ořechy, kandované 
ovoce a další. Často můžete najít čokoládu s různými náplněmi.
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Čaj nebo káva?
Nic v poslední době nepodléhá tolik trendům jako pití kávy. K es-
pressu a americanu se přidává fl at white nebo fi ltrovaná káva. Mezi 
zastánci zdravého životního stylu se rozšířila káva s máslem nebo 
lžící kokosového oleje. Ta totiž obohatí povzbuzující nápoj o zdravé 
tuky, zasytí na několik hodin a zrychlí spalování. Alespoň to tvrdí 
příznivci keto diety.
V létě se rozmohly různé chlazené drinky s kávou, které ale v nabíd-
kách kaváren zůstávají i v zimním čase. Příkladem je cold brew. Na 
rozdíl od běžné ledové kávy se cold brew během své přípravy vůbec 
nepotká s horkou vodou. Naopak, nad namletými zrnky je nádoba 
s ledem, který taje a kape do kávy. Káva je tak překapána studenou 
vodou a tento proces může trvat až 24 hodin.
A pak jsou tu kávové koktejly, které najdete spíš v barech než 
v kavárnách. Mezi nejoblíbenější patří ledová irská káva s whis-
key. Alkoholem říznutý nápoj dochuťte lehce vyšlehanou smetanou 
a vytvořte tak elegantní kombinaci chutí. Dalším oblíbeným drinkem 
s kávou je Espresso Martini, ve kterém je ale místo Martini vodka, 
takže pozor, pokud si ho dopřejete.
A na jakou gastronomickou novinku se letos nejvíce těšíte vy?
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Čím si 
připijeme

Na zdraví

Pivo, víno, nějaký dobrý 
Panáček, nebo třeba něco 
z míchaných náPojů?
čím si PřiPijeme na zdraví,  
které Právě v této době  
nejvíce Potřebujeme?  
nejPrve se Podíváme  
na Pivo a víno. oba tyto  
náPoje Provázejí 
lidstvo už tisíce let a stále 
nebyly ničím Překonány. 
v čem je jejich čarovná moc?
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Na počátku byli staří Sumerové
jako češi se často považujeme za pivní šampióny. o svém oblíbe-
ném nápoji toho však mnohdy mnoho nevíme a o jeho historii už 
vůbec ne. za vynálezce piva se označují sumerové. teorií, jak k to-
muto objevu došlo, je hned několik. nejrozšířenější z nich tvrdí, že 
někdo omylem nechal nádobu s obilnou kaší před svým domkem. 
do této nádoby pak napršelo a když na ni poté zasvítilo slunce, 
obsah zkvasil. jiná teorie zas tvrdí, že někdo rozkousal chléb pro 
nemocného a vložil ho do nádoby s vodou. teplo v místnosti se 
pak opět postaralo o zkvašení obsahu nádoby.
Poslední teorie, pekárenská, tvrdí, že kdosi dal těsto na chleba do 
vody a nechal ho tam. teplo se pak opět postaralo 
o vykvašení. jedno je však ve všech teoriích společné. 
vždy se našel nějaký odvážlivec, který pak nápoj ochutnal 
a přišel na jeho opojné účinky. slad či ječné chleby se pak proto 
nechávaly zkvasit záměrně, a tak se výroba piva, kterému sumero-
vé říkali kaš, postupně zdokonalovala. Pivo bylo tehdy samozřejmě 
nefiltrované, a tedy pořádně zakalené. Při jeho výrobě se rovněž 
nepoužíval chmel, s tím přišli až babyloňané. hořkosti piva se pro-
to dosahovalo pražením ječného chleba v horkém popelu. 

Kdysi nápoj barbarů
starověk v evropě pivu zrovna nepřál. ve středozemí se pilo přede-
vším víno a pivo bylo považováno spíše za nápoj barbarů. Pivu ne-
holdovali ani keltové, kteří dávali přednost medovině. věrny však 
zůstaly pivu germánské kmeny a tuto věrnost mu zachovali i jejich 
dnešní potomci. když se v evropě začali usazovat naši prapředci, 
slované, přišli do kontaktu nejen s germánskými kmeny, ale také 
s jejich pivem. středověk byl v našich končinách pro pivo důleži-
tým obdobím. rozvíjely se především klášterní pivovary.

Historie vaření piva v Čechách
nejstarší klášterní pivovar na českém území byl pravděpodobně 
založen roku 970 konventem benediktinek u sv. jiří na Pražském 
hradě. lze se tak domnívat proto, že kláštery měly vždy vlastní 

Na zdraví

výrobu piva, stejně jako vlastní pekárny. Pivo lidu chutnalo. jeho 
konzumace v českých zemích dosáhla takové míry, že věřící, 
holdující nesmírnému pití piva, nevedli řádný život. Proto si sv. 
vojtěch údajně vynutil na papeži zákaz výroby i konzumace piva 
ve své diecézi, zahrnující celé čechy. tato první a naštěstí poslední 
prohibice v zemích koruny české, některými historiky nepotvrzená, 
měla trvat do 12. století. od konce 12. století byla pivu vrácena 
doložka postního nápoje, pivo bylo opět vařeno v českých zemích 
nejen v klášterech, ale i u šlechticů, měšťanů a dalších vrstev  
obyvatelstva.
významným předělem v českém pivovarnictví bylo v roce 1842 
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založení měšťanského pivovaru v Plzni (dnešního Prazdroje). 
Pivo bylo spodně kvašené, mělo velmi dobrou kvalitu a stalo se 
vzorem pro ostatní pivovary. důležitým mezníkem bylo zrušení 
propinačního (výčepního) práva v roce 1869, které omezo-
valo zakládání nových pivovarů. tímto odstartovala zlatá éra 
českého pivovarnictví, která trvala až do druhé světové války. 
Po válce řada uzavřených pivovarů již neobnovila svoji činnost. 
během komunistického režimu byly postaveny pouze 2 nové 
pivovary. v posledních letech probíhá velká renesance piva 
spojená s otevíráním regionálních pivovarů a minipivovarů. 
v roce 2019 působilo v české republice přes 450 pivovarů 
všech velikostí.

Na zdraví
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12 nejdražších piv světa
výroba piva je kvůli nutnosti suroviny správně vybrat, smíchat, a hlavně povařit poněkud složitější než výroba vína. 
a někteří sládci jsou vyložení hračičkové – viz. následující seznam nejdražších piv poslední doby, řazený od těch relativně „nejlevnějších“:

mittelfrüh, tettnanger, spalter a saaz (čili žatecký). jedna várka se 
dělá jednou za dva roky a poté zraje osmnáct měsíců v sudech po 
skotské, koňaku a nakonec portském.

6.Schorschbock 57, pivovar Schorschbräu, Bavorsko
(Německo). 6600 Kč za 330 ml.
Poprvé spatřilo světlo světa (nebo spíše útroby vybraných konzu-
mentů) v roce 2011. číslovka v jeho názvu neznačí stupňovitost, 
ale obsah alkoholu, která je ve skutečnosti ještě o chlup vyšší 
– 57,5 %. jedná se o tzv. eisbock, kde se alkoholové „přesily“ 
dosahuje praktickým využitím fyzikální skutečnosti, že voda mrzne 
při vyšší teplotě než alkohol – pivo se tedy zamrazí na něco málo 
pod nula stupňů a odejme se z něj led. alkohol i další chuťotvor-
né látky v něm ale zůstávají.

5.Bink the Bismarck, pivovar BrewDog, Skotsko
(Velká Británie). 7800 Kč za 375 ml.
výše zmíněný pivovar schorschbräu se zaměřuje na výrobu silných 
piv už poměrně dlouhou dobu a snaží se v téhle disciplíně držet 
na čelních pozicích, ale v roce 2010 ho předběhli skoti se svým 
pivem „Potop bismarcka“ (odkaz na legendární německou bitevní 
loď a zároveň přátelsky jemný štulec konkurenci). bismarcka 
ovšem potopili (předstihli v alkoholové síle) jen na jeden rok, než 
se v roce 2011 vytasil schorschbräu se svou novou „nepotopitel-
nou“ verzí. sink the bismarck od brewdogu je „čtyřnásobná iPa“ 
= obsahuje čtyřnásobné množství chmele a je tedy i čtyřnásobně 
hořká. a vysokého obsahu alkoholu ( (41 %) se u ní dosahuje již 
výše popsaným vymražováním.

4.Jacobsen Vintage, pivovar Carlsberg, Dánsko.
9000 Kč za 375 ml.
bylo vyrobeno v roce 2008 v počtu menším než tisíc lahví. zrálo 
ve švédských a francouzských dubových sudech. každá lahev je 
ozdobena speciální etiketou s litografi í od dánského umělce Fran-
se kannika. a prodává se hlavně sběratelům ve třech noblesních 
restauracích v kodani.

3.Antarctic Nail Ale, pivovar Jarrah Jacks, Austrálie.
20 000 Kč za 500 ml.
v tomhle případě vůbec nejde o nějaké silné pivo (má „jen“ 
4,6 %). co z něj učinilo takovouto drahocennost, byla voda 
vzniklá rozehřáním obřího kusu ledu z antarktidy. vyrobilo se ho 
jen třicet lahví, které se posléze vydražily na „humanitární“ účely. 
dnes si tohle pivo můžete koupit také, ale už jen to vyrobené
z „běžné“ vody.

2.The End of History, pivovar BrewDog, Skotsko
(Velká Británie). 20 000 Kč za 330 ml.
třetí zářez tohoto pivovaru v našem žebříčku má na svědomí 
tenhle neobvyklý (a jisté vášně vzbuzující) pivní počin z roku 2010 
– opět ultrasilný mok (55 %), navíc v lahvích šikovně upevněných
ve zvířecích vycpaninách (veverek a lasic hranostajů). co do stylu 
se jednalo o světlé svrchně kvašené pivo belgického typu, při je-
hož výrobě byly použity také kopřivy a jalovec ze skotské vysočiny. 
jméno má odkazovat na Francise Fukuyamu a jeho legendární 
knihu. brewdog vyrobil pouze výrazně limitovanou sérii v počtu 
jedenácti kusů, takže ho dnes již pravděpodobně nikde nekoupí-
te. brewdog ale vaří spoustu jiných, cenově přijatelnějších
a chuťově neméně zajímavých piv.

1.Vieille Bon Secours, pivovar Caulier, Belgie.
28 000 Kč za obří lahev.
tuhle dvanáctilitrovou lahev objevili v londýnské restauraci belgo 
v roce 2009 – již tehdy byla deset let stará a její cena byla kolem 
700 liber (ačkoli se jedná o poměrně slabé - 8% - pivo).

12.Space Barley, pivovar Sapporo Brewery, Japonsko.
2400 Kč za 6 x 355 ml.
tohle pivo má za sebou zajímavý řetězec událostí – bylo uvařeno 
ze sladu vyrobeného z ječmene, jehož semena v roce 2006 „strá-
vila“ pět měsíců na palubě mezinárodní vesmírné stanice v rámci 
neobvyklého projektu, který běžel v koprodukci ruské akademie 
věd, univerzity v okajamě a pivovaru sapporo. stálo hodně, ale 
veškerý výdělek šel na charitativní a vzdělávací účely. dnes už ho 
nikde nekoupíte – a jestli ano, bude to nejspíš padělek. a i kdyby 
nebyl, nebude to pivo stát (chuťově) za nic.

11.BrewDog Tactical Nuclear Penguin Beer, pivovar
BrewDog, Skotsko (Velká Británie). 1500 Kč za 375 ml.
taktického jaderného tučňáka poprvé uvařili v roce 2009 a ve své 
době to bylo alkoholově nejmocnější pivo na světě (32%). stylem 
je to „imperial stout“, přičemž přídomek „císařský“ značí, že se 
jedná o x-násobně silnější pivo, než je jeho obvyklá „plebejská“ 
verze.
do jeho výroby se vedle klasického vaření a následného prokvá-
šení zapojuje také speciální technologie „chill and skim“, tedy 
zchlaď a seber, při které dochází k odstraňování vody, a tím ke 
zvyšování podílu alkoholu. výsledné chuti se dociluje následným 
ležením piva v sudech po whisce z palírny isle of arran po dobu 
osmi měsíců, a poté dalším ležením v sudech z palírny islay, 
rovněž po dobu osmi měsíců. momentálně ovšem není na skladě, 
bohužel.

10.Butankhamun Ale, pivovar Scottish Newcastle Brewery. 
1200 Kč za půl litru.
tohle „pravěké“ pivo vzniklo díky objevu 3250 let starého receptu 
při vykopávkách v egyptě v roce 1990. za objevem stojí archeo-
log dr. barry kemp, který pak dlouhá léta pomocí elektronového 
mikroskopu zkoumal zbytky piva nalezené v deseti odhalených 
komorách, jež kdysi tvořily součást pivovaru egyptské královny 
nefertiti. když se mu podařilo zrekonstruovat celý recept, spojil 
se se skotským pivovarníkem jimem merringtonem, který vyrobil 
1000 lahví. První se prodala za více než čtyři a půl tisíce liber, ale 
později cena klesla, nakonec až na pouhých 31 liber - a v roce 
2008 skončil celý pivovar nadobro.

9.Pabst Blue Ribbon 1844, pivovar Pabst Brewing Company, 
USA. 1000 Kč za 330 ml.
ve státech je „papežova modrá stuha“ jedna z nejlevnějších 
značek. ale v číně je to mercedes mezi pivy, jeho cena je přibližně 
čtyřicetinásobná, v porovnání s ostatní nabízenou pivní produkcí. 
ono to taky ve skutečnosti není úplně stejné pivo jako v americe, 
je trochu vylepšené – marketingově, ale i materiálově: je vyrobeno 
z německých karamelových sladů a zraje v sudech po americké 
whisk(e)y. navíc se neprodává nikde jinde než právě v číně.

8.Crown Ambassador Reserve, pivovar Carlton and United 
Breweries (součást skupiny Foster’s), Austrálie.
2200 Kč za 750 ml.
Pokud je značka Foster’s synonymem pro australské pivo, pak je 
crown ambassador reserve to samé pro drahé australské pivo. 
zraje v sudech z francouzského dubu a poté je vpraveno do 
„šampaňských“ lahví – každý rok jich z pivovaru vyjede kolem 
osmi tisíc.

7.Samuel Adams’ Utopias, pivovar Boston Brewing
Company, USA. 1500 Kč za 375 ml.
Poprvé bylo uvařeno v roce 2002 a od té doby se vaří stále stejně, 
přesto pořád patří mezi nejsilnější piva světa. je v něm celá plejá-
da sladů – karamelový, vídeňský, moravský a bavorský nakuřovaný 
– a spolu s nimi také ušlechtilé odrůdy chmele, např. hallertauer 

Na zdraví
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A dvě nejdražší piva tuzemská
Original Czech Gold Lager, pivovar Venuše
český ležák s vločkami pravého zlata. stojí 999 kč
(0,7 l, nutno objednat předem), ačkoli stejná lahev byla před lety 
vydražena za 3500 Kč.

26° Královská Zlatá labuť, pivovarský dvůr Zvíkov
Prodává se pouze v sadě 0,5l lahev + dvě sklenice za 1000 Kč. 
je to silná šestadvacítka, kterou její tvůrci popisují takto: plná chuť 
s dobře vyrovnanou hořkostí a vyšším obsahem alkoholu, který 
však v celkovém vjemu nedominuje. chmelová vůně je výrazná 
s kvasničnými, lehce esterovými tóny. barva žlutá jantarová až 
polotmavá. Pěnivost a říz jsou vysoké.
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Historie vína
nejstarší svědectví o výrobě vína se datuje do období mezi 6000 až 
5000 př. n. l. v řecku. někdy však bývá uvedeno, že vinařství se zrodi-
lo na území dnešní Gruzie před 8000 lety př. n. l. technologii výroby 
značně zdokonalili staří řekové, ale kultivační techniky, které známe 
dnes, se v evropě používají až od konce existence římské říše. 
v řecké mytologii se hroznová šťáva používala při obřadech a za 
jejího objevitele byl považován bůh dionýsos. v jiných zemích byl 
známý jako bakchus, lyanos, bassareus. legenda praví, že syn boha 
dia, dionýsos, měl přítele ampela. ten zemřel po pádu ze splašené-
ho býka. dionýsos pro svého druha velmi truchlil. otec zeus se nad 
ním slitoval a proměnil ampela v keřík vinné révy. ve starověkém 
římě se malovaly révové hrozny na zdi zahrad jako symbol úrody 
a plodnosti. konzumace hroznů a šťávy z nich se tam pokládala 
za důležitou pro ženskou i mužskou plodnost a taky pro stimulaci 
duševních sil. a jak vlastně vznikl název „víno“? Pravděpodobně 
z latinského „vine“, které je odvozeno od „viere“, což znamená 
vinout se.
ve středověké evropě se zásadním podporovatelem vína, nezbytného 
pro oslavu mše stala katolická církev. v dobách politické nestability 
se vinařské postupy udržovaly a rozvíjely v křesťanských klášterech, 
které měly dostatek zdrojů, bezpečné zázemí a zájem na zvyšování 
kvality svého vína. a jak se víno dostalo do čech? Předpokládá se, že 
révu k nám přinesli ve 3. stol. n. l. římané. dosvědčují to nalezené vi-
nařské nože v budově vojenské stanice, kterou postavili římští vojáci. 
velký vliv na pozdější prudký rozvoj vinařství měl karel iv.

Jaké víno k večeři?
na rozdíl od piva je pro fajnšmekry konzumace vína rituál, který 
má jasná pravidla. Pokud čekáte na večeři hosty, je dobré začít 
přemýšlet, čím jim naplníte skleničky, už v momentě, kdy máte 
jasno, jaký předkrm budete servírovat. lehké předkrmy bez výraz-
né chuti ideálně doprovází suchý, bílý sekt nebo bílé víno s výraz-
nějšími kyselinami, například víno s přívlastkem kabinet ryzlinku 
rýnského či vlašského. naopak k předkrmům s výraznou chutí je 
dobré servírovat spíše víno s jemnými aromatickými nebo kořeni-
tými látkami, jako je suchý müller-thurgau nebo suché sylvánské. 
Podobné je to s hlavním chodem, i zde totiž platí klasická zásada: 
k lehkým jídlům patří lehká bílá vína, k vydatným jídlům vyzrálá 
bílá vína nebo lehčí vína červená, k tmavému masu a k masům 
kořeněným vína červená.
čím jemnější a méně mastnou rybu jíme, tím lehčí bílé víno serví-
rujeme. naproti tomu ke smažené rybě volíme vína plnější nebo 
láhvově zralá, vždy by to však měla být vína suchá (rulandské 
bílé, chardonnay). k hutně upravenému telecímu, hovězímu nebo 
drůbežímu se podávají plná bílá vína: sylvánské, veltlínské zelené 
nebo rané veltlínské červené. skvěle se hodí také rulandské bílé 
nebo neuburské. čím je pokrm méně tučný, tím si zaslouží více vy-
chlazené víno. zvěřina, husa, kachna, pernatá zvěř, ke všem těmto 
pokrmům patří plné, vyzrálé červené víno. čím je maso tmavší a čím 
je těžší jeho úprava, tím barevnější a vyzrálejší víno volíme. z našich 
vín je ideální starší ročník Frankovky nebo svatovavřineckého. 
ze zahraničních vín pak francouzské bordeaux nebo burgundské, 
z italských barolo nebo brunnello di montalcino.

Harmonie barvy i chuti 
jídlo a víno by se mělo vzájemně doplňovat. jednak jde o určitou 
vizuální harmonii, světlá jídla se doprovázejí bílými víny, tmavá masa 
a tmavé omáčky víny červenými, jednak jde o harmonii aromatic-
kých látek. co z toho vyplývá? k intenzivně aromatickému jídlu 
nemůžeme servírovat zcela neutrální víno, to by se vedle takového 
pokrmu úplně ztratilo, radí vinaři. jednotlivá jídla a vína by hostitel 

neměl servírovat bez rozmyslu. Pokrmy by měly plnit stůl systema-
ticky, a to od těch lehčích (předkrmy) přes polévky až k pokrmům 
těžší úpravy. sýry a dezerty by měly přijít až na závěr. v souladu 
s tím by měla být podávána vína. dle barvy: od bílých přes růžová 
až po červená. Podle stáří: mladá, nazrálá, s lahvovou zralostí, 
archivní. Podle zbytkového cukru: suchá, polosladká 
a sladká.
Gastronomický trend se ubírá čím dál víc k freestylu a experimen-
tování, což nás vlastně zdokonaluje a posouvá dál v chuti 
i možných kombinacích. ještě nedávno u nás bylo nemyslitelné 
dát si k rybě červené víno. dnes už skoro bez problémů hostům 
doporučím pěkně vychlazené růžové nebo jemně podchlazené 
lehčí červené, třeba z odrůdy Frankovka, svatovavřinecké, ruland-
ské modré. záleží samozřejmě na úpravě pokrmu z konkrétní ryby 
(musí být alespoň jemně kořeněná nebo připravovaná 
s aromatickými bylinkami, které chuť zvýrazní).

Šampaňské s diamantem
klasické champagne v žebříčcích nejdražších vín zas tak nefigu-
ruje, výjimkou jsou extrémně velké lahve a různá speciální balení 
v omezeném počtu kusů. rekordmanem je lahev Goût de Dia-
mants, ve které je do zlaté viněty vsazen perfektní 19karátový bílý 
diamant a která vás přijde na dva miliony dolarů. Úsměvné je, že 
lahev obsahuje víno, které můžete zakoupit za tisícinu této částky.
za zmínku stojí také Champagne Heidsieck 1907, které bylo 
vydraženo za 275 tisíc dolarů. tady se ale jednalo o jednu z lahví 
zachráněných z vraku lodi, která zásobovala dvůr cara mikuláše ii. 
z běžně dostupných šampaňských nejvyšších cen dosahuje Krug 
Clos d’Ambonnay (okolo dvou tisíc eur) a Krug Clos du Mesnil 
(zhruba tisíc eur). nemalé částky zaplatíte také za obzvlášť dlouho 
vyzrávaný Dom Perignon P3 Plenitude Brut.
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Nejdražší vína světa
na prvním místě „žebříčku“ nejdražších vín světa, která jsou aktuálně na trhu nabízena, nestojí podle serveru Wine searcher již slavné víno 
z domaine de la romanée conti. Porazil jej sousední richebourg od henri jayera. toto červené burgundské víno má nejvyšší průměrnou cenu 
ze všech vín uvedených na portálu Wine searcher. cena jedné láhve richebourg vychází v průměru na 14.395 dolarů (cca 294 tisíc českých 
korun), tato hodnota byla vypočítána nejméně ze tří ročníků. druhé místo nejdražšího vína v roce obsadilo romanée-conti, burgundské červené 
od domaine de la romanée-conti, které se v současné době prodává za „pouhých“ 11.823 dolarů (cca 241 tisíc českých korun) za láhev.

1.Egon Müller, Scharzhofberger Trockenbeerenauslese
Riesling 2011, Mosel, Německo. Cena: 181 000 Kč.
nejdražší bílé víno světa pochází překvapivě z německého rodinné-
ho vinařství egon müller. toto sladké víno z odrůdy riesling nese 
označení trockenbeerenauslese, tedy výběr z cibéb. Poprvé jej vyro-
bil egon müller iii. roku 1959 a jeho velmi omezená produkce jen 
z těch nejlepších hroznů a poloh vinice scharzhofberger pokračuje 
v nejlepších ročnících až dodnes.

2.Domaine Lefl aive, Montrachet Grand Cru 2013,
Côte de Beaune, Bourgogne, Francie Cena: 150 000 Kč.
s druhou příčkou se přesouváme do burgundska a podíváme se 

zároveň na nejdražší suché bílé víno vůbec. na svědomí jej má 
ikonické vinařství domaine lefl aive specializující se výhradně na 
produkci bílých vín z odrůdy chardonnay, o kterou je zde pečováno 
v duchu biodynamického přístupu. hrozny pochází z 0,8 hektaru 
slavné burgundské Grand cru vinice montrachet, z keřů vysázených 
roku 1960.

3.Domaine Roumier, Musigny Grand Cru 2012,
Côte de Nuits, Bourgogne, Francie Cena: 146 000 Kč.
vinařství domaine roumier každý rok vyrobí přibližně 340 láhví 
tohoto ušlechtilého vína. toto nízké číslo je způsobeno vlastnictvím 
pouhých 0,1 hektaru Grand cru vinice musigny, z níž víno pochází. 
Průměrný věk zdejších vinic je 77 let.

Co dělá víno skvělým?
Především individualita. všechna nejdražší vína mají svou vlastní 
historii, díky níž jsou skutečně jedinečná. vyrábějí se z výjimečných 
hroznů, na jejichž úrodu se čeká třeba i deset let. a pak zrají v du-
bových sudech. Pouze v procesu stárnutí v dubu se vína „uklidňu-

jí“, zbavují se tvrdých taninů a nadměrné kyselosti. v některých 
vinařstvích vína zrají v lahvích po dobu až 15 let. ve sklepích musí 
mít celou tu dobu ideální podmínky. stárnutí historických vín je 
nákladný proces, který podle ekonomických zákonů přímo ovlivňu-
je cenu konečného výrobku.

Míchané drinky
dřív se mu říkalo koktejl, dnes se spíš nosí míchaný drink. zkrátka 
nápoj vzniklý smícháním několika různých nápojových surovin.
Prvním alkoholickým míchaným nápojem v historii byl ředěný rum 
v 18. století. britský admirál veron, kterému lodní posádky neřekly 
jinak než veron old Grog (veron starý kořala), ozhodl, že na lodích 
královského veličenstva se bude námořníkům ředit pravidelný denní 
příděl rumu vodou jedna ku dvěma. aby byl koktejl chutnější, přidá-
vali do něj námořníkům třtinový cukr a citrónovou šťávu. nařízení old 
Groga vstoupilo v platnost 21. srpna 1740. vznikl tak první míchaný 
nápoj známý jako grog.

Odkud se vzal koktejl?
Původ tohoto názvu je opředen legendami z dob americko-mexic-
kých válek. když se americký generál vypravil k mexičanům, nabídli 
mu lahodný nápoj. zeptal se, kdože ho namíchal, a dozvěděl se, že 
prý že krásná dcera mexického vládce jménem coctel. američané 
si to jméno přizpůsobili na cocktail. některé prameny uvádějí, že 

už roku 1624 zapíjeli indiáni prodej manhattanu směsí rumu a vody 
s cukrem a zázvorem. ať už to bylo jakkoliv, jisté je, že novodobé 
pojetí míchaných nápojů podávaných v koktejlových barech spatřilo 
světlo světa v americe. o popularitu míchaných nápojů se postarala 
jak generace spisovatelů v čele s ernestem hemingwayem. a pak sa-
mozřejmě i fi lmový james bond, jehož výrok při objednávání suchého 
martini „nemíchat, protřepat“. tradiční drinky osvědčených názvů 
se míchají po celém světě, ale barmani se s tím nespokojují a stále 
sortiment doplňují novými nápoji. i zcela běžné alkoholické i nealko-
holické nápoje se totiž dají velmi kreativně nejrůznějšími přísadami 
a postupy změnit i vylepšit. koktejly mají často velmi překvapivý 
vzhled, ale i chuť nebo vůni.
míchané nápoje lze dělit podle mnoha různých kritérií - objemu, 
doby konzumace, teploty, báze. kromě těchto kritérií lze nápoje dělit 
podle technologického postupu včetně charakteristických složek. 
jejich rozlišování je úplná věda a každý druh z nich má své náležitosti. 
lemonades, bavarois, bowles, bucks, cobblers, coladas, collinses, 
coolers, crustas, daisies, egg nogs, Fancy drinks, Fixes, Flips, Fizzes, 
Frappés, Grogs, juleps, Pousse-cafés, Gralés, negus…

Slivovice
co bychom to byli za gurmány, kdybychom zapomněli na slivovičku. 
Švestky, slívy, blumy – cokoliv z toho může být základem dobré sli-
vovice. v pálenicích na valašsku pálí slívku z 6 – 8 týdnů zkvašených 
švestek při teplotě 100°c aby se odpařil jen alkohol a silice způsobují-
cí nežádoucí chuť byly separovány. destilát se zchladí a pálí znovu. to 
už kolem těch krásných pitelných 50 – 51 %, ale je dobré ho nechat 
uležet, aby se zakulatil a nebyl tak ostrý. klidně i několik let. čím déle 
se nechá ležet, tím zlatavější je nádech tekutiny. správná slivovice 
řetízkuje, tzn. vytváří praménky kondenzujícího alkoholu stékající-
ho zpět do sklenice. Promněte ji mezi prsty a podle stupně drhnutí 
můžete určit její „ovocitost“ a tedy její kvalitu. opravdu staré slivovice 
jsou skutečným požitkem podobně jako koňak. 
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Květináče ESTERAS jsou inspirovány 
přírodou. Svým autentickým vzhledem 
dodávají pocit jedinečnosti. Jsou vyrobeny 
z vysoce kvalitní směsi skleněných vláken 
a minerálních látek. Květináče jsou tak 
o 70% lehčí než klasické nádoby z přírodního 
kamene. Jsou vysoce odolné vůči UV záření 
a mrazuvzdorné se zárukou 10 let. Květináče 
Esteras jsou vyrobeny s láskou pro lidi, kteří 
milují jedinečný styl a design. 
Široký sortiment květináčů a vodních fontán 
této značky najdete na eshopu Rogan design 
www.rogan.cz.
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 Luxusní dárky
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Originální likér se vyrábí v Německu 
už od 30. let minulého století a k do-
sažení jeho hořké bylinné chuti pou-
žíváme přírodní ingredience z celého 
světa. Potom, co je namícháme ve 
správném poměru, zraje likér v dubo-
vém sudu víc než rok. Každý lovec ví, 
že trpělivost se vyplatí.
56 unikátních ingrediencí vyrobila 

příroda, a my je dáváme do lahve. By-
liny nejvyšší třídy, květy, kořínky a ovo-
ce z celého světa jsou zpracovány na 
4 odlišné maceráty, potom se spojují 
pomocí moderní alchymie do našeho 
bylinného likéru. Úplný seznam pří-
sad je přísně střeženým tajemstvím, 
ale zvedněte sklenici ke rtům a ucítíte 
všechny 4 světové strany.

INSPIROVÁNO
PŘÍRODOU



 Luxusní dárky

ANTIBAKTERIÁLNÍ KLIKY Z CU+

Antibakteriální kliky ve veřejných prostorách i domácnostech zvýší 
úroveň hygieny natrvalo a bez výrazných vstupních nákladů - klika 
je účinná nepřetržitě, bez ohledu na vnější prostředí nebo opa-
kovanou kontaminaci. Kliky COBRA CU+ jsou doporučované do 
veřejných prostor s vyšším provozem. De-
signové i užitné vlastnosti je ale předurčují 
k širokému využití i v soukromém sektoru - 
v domácnostech nebo menších kancelářích.
Antibakteriální vlastnosti CU+ přivítají i rodi-
če často nemocných dětí náchylných k dal-
ším onemocněním. Kliky samozřejmě ne-
pomohou proti alergiím, ale antibakteriální 

účinek CU+ při použití u domácích koupelen, toalet nebo třeba 
dětských pokojů představuje jasnou přidanou hodnotu.

Dveřní kování COBRA CU+  z antimikrobiální mědi představuje nejlepší způsob hubení bakterií 
přímo na samotné klice. Použitý materiál prokazatelně hubí 99,9% bakterií. 

Více na www.matekliku.cz.
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Na tom, že by wellNess a relaxačNí 
pobyty měly sloužit hlavNě jako 

preveNce vzNiku civilizačNích chorob 
a Neduhů spojeNých s Nadmírou 

stresu se shodují i odborNíci. ti ale 
zároveň dodávají, že Ne vždy si lidé 

Na sebe a své zdraví čas Najdou. 
ve chvíli, kdy se tělo hlasitě ozve, už 
často bývá jeN Na preveNtivNí zásahy 
pozdě. pak musí „zaúřadovat“ lékař, 
který přesNě staNoví, co pacieNtovi 
pomůže, a Na míru připraví léčebNý 

program. NeNí tedy lepší předcházet 
stavu, kdy vaše tělo i duši ovládNe 

úNava a dopřávat si pravidelNě 
kvalitNí wellNess?

Wellness aneb well-being patří k modernímu 
životnímu stylu. Dopřejte si proto před jarem 
wellness pobyt v některém relaxačním ráji.

Posílit ducha 
i tělo – to je

Wellness

Tip na výlet
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N
abídka wellness je opravdu široká. luxusní wellness nabí-
zejí jak specializované čtyř i pěti hvězdičkové hotely, tak 
lázeňská střediska, vybavená velmi kvalitními wellness 
centry. spa hotely mají velkou nabídku nadstandardních 

služeb, jako je kosmetika, kadeřnictví, manikúra, pedikúra a moder-
ní přístrojové procedury. důraz se klade také na výborné kulinářské 
či kulturní zážitky. luxusní wellness pobyty se zaměřují zejména na 
exkluzivní wellness, relaxační a pěstící procedury. mnoho hotelů na-
bízí i speciální manažerské pobyty, které pomohou lidem ve vrcho-
lových funkcích nabrat síly, zrelaxovat  a zdravotně se „dát trochu 
dohromady.“ Například lázně bělohrad pořádají pobyty přímo pro 
fi rmy s lázeňským programem.

Superior zaručuje luxus
chcete-li nejvyšší luxus, jaký je možný, vyberte si pětihvězdičkový 
hotel. žádná vyšší kategorie neexistuje ani v zahraničí. pokud hotely 
vystupují například s označením „7 hvězdiček de luxe“, jde spíš 
o reklamní informaci. co je ale uznávanou zárukou nejvyšší kvality, 
je hotel či pokoj „superior“. mohou se s ním pochlubit špičkové 
podniky, které poskytují zvlášť vysokou nabídku služeb a máte ná-
rok se při pobytu cítit jak v bavlnce. označení „superior“ se nachází 
jak na klasifi kačním certifi kátu (dokladu), tak na klasifi kačním znaku 
hotelu. vedle luxusního ubytování v nejlepších pokojích si užijete 
špičkových wellness služeb, většinou prostřednictvím balíčkových 
elektronických karet nebo identifi kačních čipových náramků.

Důležitá je i lokalita
wellness hotely nabízejí širokou a nápaditou nabídku relaxačních 
pobytů, ale důležitá je i lokalita. co vám budou platné špičkové 
služby, když vás bude rušit hučení dálnice nebo se budete z oken 
dívat na rozsvícené sídliště. Naštěstí u luxusních wellness hotelů 
takové nepříjemnosti nehrozí. Nacházejí se na nejrůznějších typech 
míst a lokalit – v kde by je člověk čekal asi nejspíše, na malebných 
historických místech, ale také na horách. milovníkům romantiky 
vycházejí vstříc hotely ležící zcela na samotě, uprostřed lesů, kde 
můžete svůj wellness pobyt spojit s procházkami kouzelným okolím 
hotelu a podle libosti využít doplňkový sportovní či adrenalinový 
program.

Co všechno patří k wellness kúrám?
Nejčastější je bazén s masážní lavicí a tryskami, vodním chrličem, 
protiproudem, divokou řekou, který najdete nejen ve vícehvězdičko-
vých hotelech, ale i v každém aquaparku. jeho návštěva je beze-
sporu tělu prospěšná, ale pokud není doplněna dalšími wellness 
kúrami, jde spíše jen o příjemnou zábavu než o revitalizační proces.
hodnotnější je koupání v termálním bazénu se slanou vodou, 
vyhřívanou až na 36 °c a bohatou na minerální látky. tyto bazé-
ny najdete jen v místech, kde jsou bazény plněny z vlastního vrtu 
z hloubky 100 metrů. voda se pak vzhledem k vysoké kvalitě před 
použitím chemicky neupravuje, pouze vyhřívá na teplotu termálních 
pramenů – plavecká část až na 28 °c a relaxační na 33–36 °c. 
voda obsahuje minerální látky, které mají příznivé účinky na kůži.

Pokud se vám
podaří objevit wellness hotel,

který své luxusní pokoje
vybudoval v prastarých zdech,
z nichž dýchá duch historie,

pak bude vaše touha
po wellness zážitcích

s luxusním ubytováním
a především po romantice

uspokojena dokonale.

WATSU – vodní terapie
teplá voda v mnohých vyvolává pocit relaxace. při proceduře watsu 
pracuje vyškolený terapeut s klientem ve vodě tak, aby s ním byl 
v maximální možné míře v harmonii. vše probíhá tak, že terapeut 
klienta houpe a kolébá na vodní hladině, současně ho protahuje, 
zejména dolní a horní končetiny. zapojuje také taneční prvky
a posuny. voda má pozitivní účinky na naši psychickou kondici. 
pobyt ve vodě je pro nás přirozený a příjemný, voda a relaxace
v ní působí tak, že snižuje stres a všechny jeho projevy (bolesti, de-
prese, sklíčenost, disharmonie organismu) a působí také na chro-
nické bolesti. úspěšně se používá nejen v rehabilitaci. posiluje svaly 
a zvyšuje pružnost a ohebnost. watsu je příjemná spa procedura 
pro zlepšení celkového zdravotního stavu, psychického i fyzického.
jaké jsou blahodárné účinky watsu? uvolňuje zablokovanou 
páteř, jež tlačí na nervy, které pak negativně ovlivňují a namáhají 
jednotlivé orgány. pomocí watsu dochází k postupnému a ne-
násilnému uvolňování celé páteře. tím se uvolní zablokované 
meridiány, tedy kanály, kterými v lidském těle proudí energie. 
orientální watsu je praktikováno po celém světě. řada lidí, kteří 
watsu vyzkoušeli, tvrdí, že jsou po této terapii mnohem více 
odpočinutí než kdykoliv jindy.
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Klasická masáž
klasická masáž patří mezi manuální relaxační techniky působící 
okamžitě a jednorázově nejen na tělesný, ale i duševní stav ma-
sírované osoby. odstraňuje únavu, ochablost, ztuhlost, zkrácení 
a bolestivost svalstva. masáž se provádí vydatnějšími a tvrdšími 
hmaty, které ve svalech uvolňují únavové látky (kyselinu mléč-
nou), dále uvolňuje kožní napětí, prokrvení kůže a svalů,
vstřebávání výronů a otoku a v neposlední řadě zlepšuje výživu 
tkání a odstraňuje bolest. osvěžuje tělo i mysl a lze si tak díky 
ní nejen efektivně odpočinout, ale také dosáhnout o poznání 
vyšší výkonnosti během dne. při klasické masáži jsou vyvolává-
ny psychické i fyzické změny a tím pocit souznění těla a mysli. 
klasická masáž je zároveň považována za vynikající léčebný po-
stup, vhodný nejen jako prostředek v boji proti stresu a napětí, 
ale také proti vznikajícím traumatům a nemocem. je příjemným 
řešením všech civilizačních neduhů. pocit znovuzrození a nabití 
nové energie po kvalitní masáži zkrátka nic nenahradí. podle 
svých potřeb můžete žádat masáže částečné (záda, horní 
končetiny, šíje, dolní končetiny), ale největšího efektu docílíte 
masáží celého těla, která trvá přibližně hodinu.

Medová masáž
jedná se o velice účinnou detoxikační a kosmetickou 
metodu, po které bude vaše tělo příjemně pročiště-
né a pokožka sametově hedvábná a medově voňavá. 
skutečné pohlazení pro tělo i duši. masáž využívá 
výborných účinků medu a kompresních masérských 
hmatů. dochází tak k odstraňování starých usazenin 
a toxinů z hloubky tělesných tkání. vlastnosti a léčivé 
účinky medu znali a využívali již staří číňané, arabové, 
egypťané, řekové, římané i jiné národy – na americ-
kém kontinentě indiáni.

Čokoládová masáž
čokoládová masáž je výborná na získání dobré nálady, 
odplavení toxických látek a uvolnění ztuhlých svalů. 
blahodárně působí na pokožku, která bude krásně 
hedvábná a čokoládově sladká. výjimečnost čokolády 
byla známa již před více jak 2000 lety. tehdy se vědělo, 
že dodává tělu pocit dobré nálady a výrazně omlazuje 
pokožku.
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Masáž lávovými kameny
uvolňující a léčivé účinky lávových kamenů znali staro-
věcí číňané již před 4000 lety. jde o osvědčenou pra-
starou metodu, při které vám budou na tělo přikládány 
nahřáté oblé lávové kameny. kameny pomáhají uvolnit 
tělo, odstraňovat bolesti a blokace svalů. oproti klasic-
ké, regenerační a relaxační masáži vyniká svými účinky 
na lidskou psychiku. budete se po ní cítit psychicky 
uvolnění a odpočatí. Někdo si při tomto druhu masáže 
dopřeje krátký, zároveň však velice posilující spánek. 
tato masáž se doporučuje všem, kdo jsou vystaveni 
dlouhodobému napětí či stresu.

Zábaly těla
regenerační zábaly jsou významnou součástí wellness 
procedur. je opravdu z čeho vybírat: teplý rašelinový 
zábal pro stimulaci pokožky, z černého jílu proti celuli-
tidě, bahenní z mrtvého moře na kožní problémy, zábal 
z mořských řas proti celulitidě, hydratační zábal z korá-
lových mořských řas, detoxikační banánový zábal atd. 
wellness studia mají bohatou nabídku zábalů, z nichž si 
každý vybere podle svého přání.

Peelingová masáž
peeling je kosmetická metoda na obrušování mrtvých buněk kůže 
a dalších nečistot pokožky. Nejčastěji se aplikuje na oblast obličeje 
a dekoltu. výjimkou ovšem nejsou ani celotělové peelingy. provádí 
se pomocí krému či gelu, který obsahuje hrubé částečky. tato velice 
účinná a příjemná procedura vede k okamžitému projasnění a omla-
zení stárnoucí pleti, vyhlazení jemných vrásek, zjemnění jizev po 
akné a rozšířených pórů a odstranění pigmentových skvrn. z peelin-
gového ošetření končetin, dekoltu a obličeje odejdete s pocitem, že 
jste pro sebe už víc udělat ani nemohli. znásobení masáže o očistu 
pokožky je opravdu báječná harmonizace zážitku pro tělo i ducha.
toužíte-li po ještě větším efektu očisty pokožky, můžete si dopřát 
třeba Fiji rituál – hydratační zábal, který nejen odstraní starou su-
chou pokožku a navrátí jí mladý hebký vzhled, ale zlepší její elastici-
tua posílí pojivovou tkáň. hluboce hydratuje a vyživuje pleť vitaminy 
a, b, c a e a podporuje přirozenou tvorbu vitaminu d v těle. hodi-
nová procedura zahrnuje peeling přírodním kartáčem, aplikaci koko-
sového másla nebo některého vonného oleje a prohřívající zábal.
peelingových masáží je mnoho, často jsou nakombinované s dalšími 
kúrami. jmenujme například twiggy wrap, což je soubor zeštíhlu-
jící intenzivní masáže pomocí peelingu celého těla, zeštíhlujícího 
zábalu a speciální anticelulitidní masáže. tento program napomáhá 
k formování postavy a posílení metabolismu. Nebo ovocná terapie, 
kterou tvoří ovocný peeling pro prokrvení pokožky těla a zbavení 
nežádoucích odumřelých buněk, dále následuje vyživující pomeran-
čový tělový zábal, po němž bude kůže nádherně provoněná
a díky blahodárnému složení načerpá potřebné živiny, a ještě dlouho 
zůstane na dotek krásně hebká a jemná. Nezapomíná se ani
na pokožku obličeje, krku a dekoltu, které se ošetřují broskvemi
a jahodami vonícím přírodním masážním olejem. příjemnou tečkou 
je povzbuzující masáž aromatickými oleji.
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Náročná klientela si v poslední době oblíbila japonskou masáž ko-
bido, což je exkluzivní rituální liftingová masáž obličeje s okamžitě 
viditelnými výsledky. je to jedna z nejúčinnějších metod přírodní 
léčby směřujících ke zlepšení stavu pokožky a minimalizaci procesu 
stárnutí. tato unikátní procedura byla zavedena v roce 1472
v japonsku, kdy si ji dopřávala samotná císařovna. masáž kobido 
vyhlazuje vrásky, zlepšuje pružnost pokožky, zjemňuje ji a zane-
chává dokonalou. Navíc má úžasné relaxační účinky a pomáhá 
odbourávat bolesti hlavy.

velmi poptávanou je i energetická reiki masáž (japonský léčebný 
systém pomocí předávání energie) nebo shiatsu (japonská akupre-
surní masáž obnovující přirozený tok vitální energie). unikátem
je japonská tlakohnětná masáž yumeiho, která vznikla výběrem
z mnoha různých metod z japonska, číny a dalších zemí.
masáž se provádí v lehkém oděvu na podložce na zemi
(délka cca 60 minut). proč v lehkém oděvu? při této masáži se
totiž nepoužívá tření svalů jako u regenerační masáže, 
ale používá se tlak a hnětení.

Japonské masáže

Thajské masáže
tato masáž je starobylou léčebnou metodou. spojuje 
prvky akupresury a jógy a vznikla v 5. století našeho 
letopočtu v thajsku. stimulováním akupresurních bodů 
jsou odstraňovány bloky, které brání v proudění energie. 
tělo se harmonizuje a začíná probíhat léčebný proces. 
tento procedura na pomezí mezi cvičením a masáží se 
skvěle hodí pro sportovce a lidi, kteří jakkoli namáhají 
svůj pohybový aparát. thajská masérka pomocí prstů, 
dlaní, předloktí, loktů, kolen a chodidel kombinuje 

akupresuru s protahováním, čímž uvolní vaše svaly, klou-
by a šlachy a výtečně protáhne vaši páteř.
existují samozřejmě i jiné exotické masáže: ze srí lanky, 
Filipín, bali a indie. tyto asijské masáže mají zcela mimořád-
né terapeutické i relaxační účinky. jsou prověřeny tisíciletou 
tradicí a předávány z generace na generaci. Nikdo je neumí 
praktikovat tak, jako právě a jen rodilí maséři. v jejich umění 
se snoubí dokonale zvládnutá technika s celkovým pojetím 
vnímání ducha a těla, které je pro východní země typické.
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Polarizované světlo
infralamp či biolamp

proniká do tkání až 5 cm
hluboko, a díky tomu

dochází k tvorbě oxidu
dusnatého a intenzivnímu

prokrvení a tím
k rychlejšímu ozdravnému

procesu.

Lymfatické masáže
velmi žádanými jsou lymfatické masáže, které umožňují efektivní 
ošetření míst, na kterých se v tkáni nashromáždil tuk, odpady 
nebo tekutiny. masáž tlakovými vlnami aktivuje lymfatický systém 
a zlepšuje tok lymfy. dochází k detoxikaci organismu, což je nutný 
předpoklad pro boj s celulitidou a nadváhou.

Infralampa
infrazářič umožňuje nahřát a prohřát tělo před aplikací masáže. dále 
odstraňuje únavu a bolest a je vhodný při nachlazení. jeho dlouho-
dobé působení prokrvuje a čistí pokožku. léčba světlem má na lidský 
organismus velmi pozitivní vliv, jelikož světelná energie, kterou naše 
tkáň pohlcuje, vyvolává v našich buňkách fotochemické reakce.

Finská sauna
užívání fi nské sauny je nejen oblíbený způsob duševní a tělesné 
relaxace, ale hodí se i jako účinná prevence proti onemocněním 
dýchacích cest a chřipce. ve fi nské sauně je 90–110 °c, což je 
ideální teplota na celkové prohřátí celého těla. intenzivní prohřátí
v sauně střídáte ochlazením ve sprše nebo v ochlazovací kádi. 
tento cyklus se doporučuje opakovat dvakrát až třikrát. v sauně se 
uvolňují unavené svaly a zklidňuje stresovaný mozek, protože tělo 
do krve vyplavuje úlevu přinášející endorfi ny. pravidelné saunování 
výrazně zlepšuje imunitní systém člověka, posiluje odolnost orga-
nismu, zpomaluje jeho stárnutí a chrání před civilizačními choro-
bami. podle nejrůznějších vědeckých studií může sauna mimo jiné 
snižovat hladiny cukru u diabetiků či posilovat srdce a tím bránit 
jeho selhání u kardiaků.

Obohacené saunování
Novým trendem je zážitkové saunování s ceremoniály a rituá-
ly. pro vytvoření potřebné atmosféry se využívá řada doplňků: 
zvukové efekty, hudba z reproduktorů nebo zvuky, které vytváří 
sám saunér. vizuální efekty světelné, například barevné osvětlení 
sauny, kolorterapie, led světélka. součástí saunového ceremoniálu 
mohou být různé dekorace a doplňky, například kostky ledu nabí-
zené k potírání pokožky během saunování, nebo podávání ovoce. 
Nedílnou součástí saunového ceremoniálu je aromaterapie. přidá-
vá se do vědra s vodou, směsí se polévají saunové kameny a vůně 
se s párou šíří po celé sauně, případně je aromaterapie přidávána 
do dávkovače páry v parní sauně. používá se saunová kosmetika

Lipomassage
ve wellness balíčcích nechybí ani nabídka procedur, které 
pomáhají formovat postavu. jednou z nich je lipomassage 
– metoda tvarování postavy bez operace pomocí přístroje 
cellu m6, který je absolutní světovou špičkou v odstraňová-
ní celulitidy a nadváhy. zabere tam, kde dieta a cvičení
už nepomáhají. za pouhých 6 sezení dosáhnete zeštíhlení
a zpevnění na místech, kde chcete. Navzdory intenzivnímu 
cvičení a přísně předepsaným dietám si totiž tělo ukládá 
tuk v určitých partiích. lipomassage je speciálně vyvinutá 
technologie z metody endermologie, která nabízí vědecky 
prokázané řešení pro lokalizovaná místa, kde je tuk, celuliti-
da a ochablá pokožka kontur.
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k potírání těla během saunování, saunové peelingy, saunové oleje, 
jogurtové směsi, nahřátý med, bahno, aj. oblíbené jsou zejména 
saunové peelingy, solný saunový peeling, cukrový peeling, peeling 
s esencemi, bylinkami či medové peelingy.

Infrasauna
jedná se o malou, obvykle dřevěnou kabi-
nu podobnou sauně. tato kabina pomocí 
infrapanelů prohřívá lidský organismus 
a využívá se například před sportováním, 
při rehabilitacích, k odpočinku nebo před 
kosmetickým ošetřením pleti. infračer-
vené paprsky totiž přirozeně zklidňují 
a uvolňují svaly. infrasauna je oblíbená 
hlavně pro to, že pro zahřátí celého těla 
není potřeba se vystavovat tak vysokým 
teplotám, jako v klasické finské sauně. 
během pobytu v kabině dýcháte vzduch 
o teplotě mezi 20 a a 55 °c. prospěšné 
účinky infrasauny jsou podobné jako 
u finské sauny.

Parní lázeň
parní lázeň je podobná sauně, na roz-
díl od ní je ale vlhká a teplota v ní se 
pohybuje okolo 45 °c. jde o oblíbenou 
lázeňskou proceduru, která má dlouhý 

seznam blahodárných účinků. je nejen vynikající při onemocnění 
dýchacích cest a revmatických potížích. doporučuje se také při 
léčbě astmatu, nachlazení, přetížení svalů a poruch prokrvení. 
jako pomocníka ho oceníte i při péči o pokožku, pomáhá při pro-
čišťování pórů, při léčbě celulitidy, akné apod. v neposlední řadě 
je zkrátka výborným místem pro relaxaci, stimuluje životní funkce, 
celkově omlazuje organismus, podporuje redukci váhy a pročistí 
a detoxikuje celé tělo.

Kyslíková terapie
iono care je ověřená a stále více využívaná metoda pro zvyšování 
odolnosti organismu, zlepšení fyzické i psychické formy i zlepše-
ní vzhledu pokožky. důležitým přínosem je zvýšení energetické 
spotřeby při stejných činnostech a snížení tělesné hmotnosti. 
přístroj na vdechování kyslíku v ionizované, aktivní formě urychluje 
látkovou výměnu a podporuje ve značné míře spalování tuků. iono 
care využívá jako svůj základ atmosférický vzduch s přirozeným 
obsahem kyslíku. uvnitř přístroje je tento vzduch důkladně přefil-
trován a je zmnohonásobena jeho energetická hodnota. pravi-
delná inhalace takto obohaceného vzduchu zajišťuje v organismu 
daleko lepší energetické využití kyslíku. veškeré buňky, tkáně 
i vnitřní orgány, včetně mozku, daleko lépe pracují. tělo jako celek 
při stejné činnosti spotřebovává podstatně více energie, což vede 
k výraznému úbytku tělesné hmotnosti. je dokázáno, že tento 
efekt v těle přetrvává ještě půl roku po ukončení inhalační kúry. 
zvyšuje odolnost organismu, zlepšuje fyzickou a psychickou for-
mu, odstraňuje únavu, zlepšuje koncentraci. je ideální také proti 
bolestem hlavy, migrénám, podporuje léčbu alergií.

Solná jeskyně
solná jeskyně využívá metodu tzv. haloterapie neboli terapie 
využívající přírodních léčivých účinků minerální soli. pobyt v solné 
jeskyni je užitečný nejen pro lidi s alergiemi a dýchacími problémy, 
ale i jako prevence civilizačních chorob pro všechny, kdo se cítí být 
unaveni věčným shonem a stresem moderního života. pravidelný 
pobyt v takové jeskyni je léčivý pro pasivní i aktivní kuřáky, lidi 
s alergiemi a kožními potížemi. dále vám může pomoci se zažíva-
cími problémy, neurologickými potížemi, nemocemi štítné žlázy 
či jako doplňková terapie při hubnutí.
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Zkrášlování pomocí přístrojů
do wellness pronikly také kosmetické přístrojové zákroky, které si 
můžete dopřát třeba i při pobytu v hotelovém studiu. jde napří-
klad o kavitaci (liposukce ultrazvukem) nebo o tripolární radio-
frekvenci, která představuje jemnou a ohleduplnou alternativu 
k plastickým operacím. dá se použít na každý typ kůže. účinky re-
generace kolagenu a odbourání tuku jsou klinicky prokázány. je to 
neinvazivní metoda pro vypínání pokožky, remodelaci kontur těla 
i obličeje. vyhlazení, zpevnění a regenerace kolagenu pokožky bez 
jakýchkoli injekcí, chirurgických zákroků či nutnosti rekonvalescen-
ce nebyly nikdy snazší a rychlejší. zákrok je ambulantní, neinvaziv-
ní, bezpečný a naprosto bezbolestný. je variantou liposukce – ope-
race na odstranění tukových rezerv. tvaruje tělo a zmenšuje obvod 
na místech, kde má dispozice k ukládání tuků, redukuje uložený 
tuk, jemné vrásky, zlepšuje vzhled pokožky zasažené celulitidou, 
redukuje “druhou bradu“ a strie. radiofrekvence je vhodná pro 
všechny tělesné partie, na povadlé oblasti na krku a obličeji, na 
ochablou kůži na břiše, pažích, stehnech a na místech, na nichž se 
objevuje celulitida.

Solárium
hodně se diskutuje o zdra-
votním riziku při využívání 
solária. rizika umělého 
opalování nejsou podmíně-
na pouze způsobem, jakým 
jsou solária spotřebiteli uží-
vána, nýbrž také intenzitou 
uv záření produkovaného 
uv trubicemi. zvolte proto 
jen prověřený salon s obslu-
hou, která je odborně
na výši a je schopna předem
v závislosti na vašem foto-
typu zvolit osobní opalovací 
program. doporučenou 
podmínkou je předchozí 
vyšetření u kožního léka-
ře, zda je pro vás umělé 
opalování vhodné. údajně 
nejbezpečnějším přístrojem 
je vertikální turbosolárium. 
trubice splňují normy eu, 
a pobyt v turbosoláriu je 

mnohem kratší než u horizontálních (ležících) solárií. dokonce je 
jeho součástí i vibrační deska, takže při opalování zároveň i tvaru-
jete tělo.

Wellness s léčebným bonusem
wellness je trend, který je velmi módní, a proto se na něj zaměřuje 
většina hotelů, které nabízejí nejrůznější pobytové balíčky. ale
i lázně jdou velmi výrazně s dobou a snaží se nabízet to nejlepší 
z wellness služeb. pokud si vyberete relaxační pobyt v lázních, 
čeká vás takzvané spa /balneo/ wellness, rozšířené o další proce-
dury, které umožňují termální prameny a léčebné lázeňské vybave-
ní (např. suchá uhličitá koupel, speciální bahenní zábaly, inhalace 
minerálních vod). samozřejmě nejde o pobyty hrazené pojišťov-
nou, ale o luxusní placené pobyty s léčebným bonusem a jistotou, 
že klienty obsluhuje profesionální odborník. právě kvalitní lázeňské 
procedury zajistí tu nejlepší péči. krátkodobé relaxační a rekondič-
ní pobyty dnes tvoří asi pětinu ze všech lázeňských pobytů v čes-
ku. a i ty dnes ve velké míře probíhají v moderních hotelech.
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Tip na výlet

Pro více informací o Ensana Health Spa Hotels navštivte www.ensanahotels.com



Také vás vždy zajímalo, jaké by to bylo, kdybyste měli péči králů 
a královen?
Už není potřeba hádat. Nyní si díky ensana Health spa Hotels 
můžete pronajmout lázeňskou královskou kabinu a užít si všechen 
luxus a péči, jaké si v Mariánských Lázních dopřával britský král 
Edward VII.
Královská kabina se nachází v 5hvězdičkovém hotelu nové lázně. 
Ten byl postaven v 19. století a v roce 1896 v něm byla zřízena 
speciální soukromá kabina pro Edwarda VII. Ten si pobyty a léčebné 
procedury v Mariánských Lázních velmi oblíbil a pohodlí i služeb 
své soukromé kabiny využíval téměř po celou následující dekádu.
Královská kabina má dvě místnosti – jednu vstupní, určenou pro 

relaxaci, odkud si Edward VII. užíval pohled do krásného hotelo-
vého parku. Druhá místnost je hlavním místem pro procedury, kde 
se nachází původní královská vana. Luxusní atmosféru podtrhují 
perské koberce a jemné hedvábné tapety.
Královskou kabinu, která je vydekorovaná v novorenesančním sty-
lu, navrhl architekt Josef Schafferand. Kabina je ve skvělém stavu 
s dochovaným původním vybavením. Hoteloví hosté si ji mohou 
pronajmout a užít si v ní širokou škálu luxusních procedur, které 
využívají lokální léčebné bahno a vodu.
Pronájem kabiny začíná na 1 300 Kč / 52 EUR. Procedury, které 
si v kabině hosté mohou užít, zahrnují například minerální koupele 
ve vodě z Mariina pramene, který obsahuje přírodní CO2.

v Mariánských Lázních
Zažijte opravdovou královskou péči

Pro více informací o Ensana Health Spa Hotels navštivte www.ensanahotels.com

Ensana byla uvedena v roce 2019 a reprezentuje vedoucí lázeňskou značku v Evropě.
Do skupiny v současné době patří 26 lázeňských hotelů v České republice, Maďarsku, Rumunsku

a na Slovensku. Kolekce lázeňských hotelů Ensana zahrnuje hotely v historicky nejznámějších 
lázeňských městech Evropy, která se proslavila svými přírodními léčebnými zdroji. Ensana 

ve svém unikátním přístupu využívá inovativní koncepty, které kombinují využití přírodních léčebných zdrojů 
a moderních diagnostických metod k dosažení osobních cílů hostů. Cílem skupiny je pomáhat hostům 

zlepšovat jejich zdravotní stav a celkovou zdravotní kondici, ať už mají jakýkoliv rozpočet. 
Skupina má širokou škálu nabídek, které jsou určené pro různé cílové skupiny.

Pro více informací o Ensana Health Spa Hotels navštivte www.ensanahotels.com



Rezervujte si svůj termín návštěvy 
na tel.: +420 244 463 205 
nebo +420 605 075 726. 

Pro uplatnění slevy se při vaší první 
návštěvě prokažte níže uvedeným 
kuponem.

DETOXIKAČNÍ ZÁŽITEK OBSAHUJE KOMBINACI 
PROCEDUR ZAMĚŘUJÍCÍCH SE NA OČISTU CELÉHO 
TĚLA, NAVRÁCENÍ ENERGIE A ZTRACENÉ VITALITY.

Jak to celé probíhá?
Detoxikační zážitek se zaměřuje 
na pročištění lymfatického sys-
tému, který jde ruku v ruce se 
zdravím i vitalitou celého orga-
nismu. V rámci očistné kúry vás 
proto čeká prohřátí celého těla 
v parní lázní, na které navazuje 
manuální lymfatická masáž, 
která se zaměřuje na odstraně-
ní toxických látek z organismu, 
zvýšení vitality a aktivaci imunit-
ního systému. Následující cílená 
přístrojová lymfatická masáž, 
která je založena na přerušova-
né kompresi končetin, pod-
poří lymfatický i žilní systém. 
Závěrečná detoxikační lázeň 
z těla vytáhne škodliviny do 
vaničky s ionizovanou vodou, 
a vám umožní chvíli nerušeně 
odpočívat.

KONTAKTY:  Wellness Jupiter s.r.o., Hornokrčská 649/31, 140 00 Praha, IČ: 28467469

✁

✁

„Vaše tělo vám bude vděčné...“

Komerční prezentace

DETOXIKAČNÍ zážitek

Cena 
pro čtenáře: 

500 Kč
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om ZÁŽITEK PRO VYSNĚNOU 
POSTAVU ZAHRNUJE 
KOMBINACI PROCEDUR 
ZAMĚŘUJÍCÍCH SE 
NA SNÍŽENÍ HMOTNOSTI, 
REDUKCI CELULITIDY 
A ZMENŠENÍ OBJEMU 
CELÉHO TĚLA. 

Jak to celé probíhá?
Balíček zaměřený na získání 
vysněné postavy kombinuje 
tři neinvazivní a bezbolestné 
procedury, které změní vaše 
tělo k nepoznání. Jako první 
proběhne parní lázeň, která 
umožní relaxaci, uvolnění 
a urychlí regeneraci organismu. 
Poté vás čeká masážní ošetření 
revolučním přístrojem s názvem 
„Drtič tuku“, který působí na 
nežádoucí tukové polštářky, 
zmenšuje jejich objem, reduku-
je celulitidu a napomáhá proce-
su hubnutí. Závěrečná přístro-
jová lymfodrenáž napomáhá 
detoxikaci organismu, aktivaci 
lymfatického systému a podpo-
ří účinek předchozí procedury. 
První výsledky můžete vidět 
už po první proceduře.

REZERVACE: Tel. : +420 244 463 205 / +420 605 075 726, email: recepce@wellnessjupiter.cz 

Zážitek 
pro vysněnou

POSTAVU

„Získejte zpět vysněnou postavu.“

✁

✁

Rezervujte si svůj termín návštěvy 
na tel.: +420 244 463 205 
nebo +420 605 075 726. 

Pro uplatnění slevy se při vaší první 
návštěvě prokažte níže uvedeným 
kuponem.

Cena 
pro čtenáře: 

500 Kč
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