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PRIM Tourbillon KAREL IV.www.prim-hodinky.cz

CZECH MADE

CZECH MADE

V edici hodinek PRIM Tourbillon ctíme význačné osobnosti 
našich dějin, které se zasadily o vznik naší země a její slávu 
za našimi hranicemi. Při význačných momentech historie jsme 

v minulých letech již představili úspěšné modely PRIM Tourbillon T.G.M., Comenius a Leoš Janáček. Nyní si opět 
připomínáme významnou osobnost historie, které skládáme naší poklonu.

PRIM Tourbillon KAREL IV.

K sedmistému výročí narození “otce vlasti” Karla IV., 
jednoho z nejvýraznějších českých králů, jsme připravili 
limitovanou kolekci luxusních pánských hodinek se stejným 
jménem. Vliv Karla IV. na naší zemi si připomínáme neustále 
a i díky jeho činům, zvlášť v oblasti architektury, je naše 
krásná zem známá po celém světě. Při tvorbě kolekce 
PRIM Tourbillon Karel IV. jsme se inspirovali stylem, který 
jej symbolizuje. Díla vzniklá během jeho panování přetrvala 
staletí a postavila před nás závazek, ke kterému jsme                     
s úctou přistoupili.

Pro hodinky PRIM Tourbillon Karel IV., které Vám právě 
představujeme, jsme zvolili léty ověřené materiály, moderní 
technologie a tradiční um českých hodinářů. Srdcem hodinek 
je královská hodinářská komplikace Tourbillon. 

Nová kolekce je limitovaná věkem Karla IV., končí na čísle 62 
a je opatřena historicky nejstarším logem PRIM vytvořeným 
pro Chronotechnu Šternberk v roce 1955. Vybrat si můžete 
z provedení Silver, Gold a Gold Rose, které Vám dodáme               
s certi kátem pořadí v noblesním dřevěném boxu.

PRIM
TOURBILLON
KAREL IV. Silver

PRIM
TOURBILLON
KAREL IV. Gold

PRIM
TOURBILLON
KAREL IV. Gold Rose

MPM-QUALITY v.o.s., Příborská 1473, 738 02 Frýdek-Místek, Tel.: +420 558 441 190, e-mail: obchod@prim-hodinky.cz
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Tak jako každoročně i letošní letní číslo magazínu Ice, které právě držíte v ruce, je 
plné osobností. Příběhů lidí, kteří něco dokázali a právem sklízí náš obdiv. 
Co byste rozhodně neměli přehlédnout, je rozhovor s Borisem Hybnerem, který by se 
letos v srpnu dožil pětasedmdesáti let.  Jedná se vlastně o dvojrozhovor s ním a jeho 
dcerou Vandou, který vznikl jen několik dní před jeho infarktem, ve chvíli, kdy to 
vypadalo, že má před sebou ještě pár tvůrčích let. Přesto z jeho závěru trošku mrazí...
I další z rozhovorů rozhodně stojí za přečtení. Je s Martinem Šonkou, který se v roce 
2004 stal členem českého reprezentačního týmu v letecké akrobacii. V tomto oboru 
kromě jiných úspěchů získal v roce 2014 titul mistra Evropy ve Freestyle. V roce 2010 
pak debutoval v Red Bull Air Race jako druhý nejmladší pilot v historii šampionátu. 
Závod od závodu se zlepšoval a v roce 2014 si v Rakousku doletěl pro první pódiové 
umístění.
Profil patří herci, který má rád výzvy a rád se pouští do nových dobrodružství. 
Skotský herec Gerard Butler mohl být právníkem. K radosti většiny z nás se ovšem stal 
úspěšným hercem…
Karl Lagerfeld, symbol a značka úspěchu, představuje jednu kolekci za druhou, 
ohromuje novými nápady a originálními kreacemi. S jeho životním osudem 
a zajímavými modely vás seznámíme v rubrice Módní trendy.
Připadá mi, že svět začíná být fádní a nemá čím nás překvapovat? Z tohoto omylu 
vás jistě vyvedou nové developerské projekty, které pro vás budou jistě v mnohém 
zajímavou inspirací…
Neznám jediného člověka, který by se nebál lékařského zákroku. Možná by ale stálo 
za to překonat strach a udělat něco pro krásu. Taková návštěva plastického chirurga 
vám totiž může ubrat řadu let a přidat mnoho sebevědomí… Stačí nalistovat naši 
rubriku Zdraví a krása.
Blíží se doba dovolených a možná už přemítáte, kam se letos vydáte? Myslím, že na 
stránkách magazínu Ice najdete inspirace dost. Co takhle Ochutnat svět z paluby 
lodi? Případně vyrazit do nějakého z rušných velkoměst? Ideálním místem pro 
dovolenou je jistě Paříž ale třeba i New York či Londýn.  
Pokud ale raději zůstanete v Čechách, což se takhle vypravit do Karlových Varů? Na 
filmový festival, do lázní nebo jen tak se projít po kolonádě? Člověk se má mít rád, 
občas si udělat radost, ba se přímo rozmazlit. 

Takže, příjemné rozmazlování i počtení. 

Alice Kelly
šéfredaktorka
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Profil

Nechybělo málo a udělal slušnou právnickou kariéru. Jenže 
to by nesměl  jedno léto během studií práv v Glasgow trávit 
prázdniny v Los Angeles, kde si přičichl k herectví. Když pak 
po škole začal pracovat v právnické firmě, jeho bohémská 
povaha se nebyla schopná podřídit světu paragrafů. Navíc 
dost pil a po večerech hrával v klubech s kapelou. Těsně 
před koncem povinné praxe ho vyhodili. V tu chvíli po-
chopil, že je to nejlepší věc, která se mu mohla přihodit. A 
má možnost vydat se úplně jinou cestou. Že ta cesta byla 
správná, ukazuje několik desítek filmových rolí. Naposledy 
jsme charismatického Skota mohli vidět v historické podíva-
né plné efektů Bohové Egypta. Zahrál si tu boha temnoty 
Seta, který kdysi mírumilovné impérium uvrhl do naprosté-
ho chaosu. Najde se ale hrstka statečných, která se odhodlá 
Setově krutovládě postavit. Ve filmu vynikají hlavně triky a 
výprava, žádný zásadní průlom v Butlerově kariéře nezna-
mená, i když zápornou postavu krutovládce si velmi užíval. 

Cvičí jen kvůli rolím
Než začal tento snímek natáčet, několik měsíců dřel v 
posilovně, aby si patřičně vypracoval tělo. Stejnou průpravu 
absolvoval i před snímkem 300: Bitva u Thermopyl. Ten je 
natočený podle známého komiksu o bitvě, v níž se spartský 
král Leonidas a jeho 300 válečníků utkají s mnohonásobnou 
přesilou Peršanů. Film vznikl pomocí nejmodernějších tech-
nologií, jako jeden z prvních snímků kombinuje živé herce 
a metodu modrého plátna. Štáb se tedy obešel bez lokací 
a kulis, to všechno nahradilo digitálně vytvořené pozadí. 
Byla to asi nejtvrdší příprava, kterou kdy Butler absolvoval, 
v jeho tréninku nechyběly ani některé gymnastické prvky 
(třeba stojka na kruzích). Však se taky po natočení filmu 
nechal slyšet, že do ničeho podobného už by se podruhé 
nepustil. Když ale Gerard netočí a odjede například na 
dovolenou, kašle na nějaký režim a na omezování se v jídle. 
„Většinou mě do posilovny dožene zase nějaká nová role. 
Nebo pohled na sebe, když mě vyfotí nějaký paparazzi,“ 
vtipkuje. 

Konec kariéry právníka
Urostlý 188 centimetrů vysoký herec se narodil 13.11. 1969 
ve skotském Paisley jako Gerard James Butler, kde také 
spolu se starším bratrem a sestrou vyrůstal. Načas se přestě-
hovali do Kanady, ale pak se zase vrátili do Paisley.  Rodiče 
se později rozvedli a Gerard svého otce neviděl víc než 
deset let. Přesto, že Gerard už jako kluk hrál ve školních 
představeních a v patnácti letech se nechal slyšet, že chce 
být hercem, nakonec si vybral serióznější budoucnost a 
šel studovat práva. Možná to souviselo se smrtí jeho otce, 
který zemřel, když bylo Gerardovi sotva 20 let. Na škole ale 
nebyl šťastný a to, že byl vyhozený před dokončením práv-
nické praxe, vzal jako osudové znamení. Odjel do Londýna 
s cílem jít si za svým snem. Měl štěstí, že ho v jedné kavárně 
potkal herec Steven Berkoff  a nabídl mu první divadelní 
roli. (Později si spolu zahráli ve filmu Attila). Zahrál si i v 
divadelní verzi známého filmu Trainspotting (na filmovém 
plátně hrál tuto roli Ewan McGregor).  

První šance až v osmadvaceti
Na svou první roli si Gerard musel počkat až do osmadvace-
ti let. Předtím se sice  mihnul v Bondovce Zítřek nikdy neu-
mírá, ale výraznější roli dostal až ve snímku Paní Browno-
vá, kde si zahrál mladšího bratra Billyho Connolyho. Judi 
Dench, která hrála královnu Viktorii, si ho velmi oblíbila a 
podporovala ho v jeho kariéře.  Objevil se v jednom z mno-
ha zpracování Višňového sadu, v romanticko-komediálním 
seriálu Lucy Sullivanová se vdává, ve snímku Harrisonovy 
květy i v hororu Dracula 2000, který příběh legendárního 
hraběte přesunul do současnosti. Čeští diváci ho poprvé vý-
razněji zaznamenali jako Attilu ve stejnojmenné minisérii. 
V tomto dobrodružném eposu hrál legendárního válečníka, 
který se svou armádou ovládl velkou část světa a stal se tak 
nebezpečnou hrozbou. Muže, který se rozhodne zahrát 
pro malého chlapce jeho zmizelého otce, si Butler zahrál v 
nenápadném romantickém filmu Milý Frankie. Zajímavou 
úlohu dostal v britském seriálu ze soudního prostředí Poro-

BOJOVNÍK 

S HLASEM FANTOMA
FILMOVÁ PLÁTNA DOKÁŽE OVLÁDNOUT JAK V ROLÍCH VÁLEČNÍKŮ, TAK ODHODLANÝCH CHLA-
PÍKŮ BRÁNIT SVOU RODINU, PREZIDENTA I CELOU ZEM.  SKOTSKÝ HEREC GERARD BUTLER SE ALE 
ZABYDLEL TAKÉ V ROMANTICKÝCH KOMEDIÍCH. MÁ RÁD VÝZVY A PROTO SE POUŠTÍ DO NOVÝCH 
A NOVÝCH DOBRODRUŽSTVÍ. NA FILMOVÉM PLÁTNĚ I V OSOBNÍM ŽIVOTĚ.  
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Viděli jste?
1997 – Paní Brownová
1999 – Višňový sad
2000 – Dracula 2000
2001 – Attila
2002 – Porota
2003 – Lara Kroft – Tomb Raider
2004 – Fantom Opery
2005 – Beowulf: Král barbarů
2006 – 300: Bitva u Thermopyl
2007 – P.S. Miluji tě
2008 – RocknRolla
2009 – Gamer
         – Ctihodný občam
         – Chceš mě, chci tě
2011 – Coriolanus
         – Kazatel Kalašnikov
2012 – Na divoké vlně
2013 – Pád Bílého domu
2016 – Pád Londýna
         – Bohové Egypta
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ta. S Angelinou Jolie si zahrál ve snímku Lara Croft - Tomb 
Raider: Kolébka života.

Fantom opery – Příběh o ošklivosti a 
kráse
A pak přišla jeho životní úloha – hlavní role ve filmovém 
zpracování muzikálu Fantom Opery, které natočil Joel 
Schumacher. Vypráví příběh nešťastného znetvořeného hu-
debního génia žijícího v roce 1870 v podzemí pařížské ope-
ry, který miluje mladičkou operní zpěvačku. Butler tu hrál 
s dlouhými vlasy a maskou, kvůli níž musel před natáčením 
trávit čtyři hodiny v maskérně. Světové hity Andrewa Lloyd 
Webbera dokonce sám nazpíval. „Když jsem poprvé viděl 
tuto operu na Broadwayi, totálně mě odbourala, až mi po 
tvářích tekly slzy. S postavou Fantoma, jeho vášní i nešťast-
ným osudem, jsem se naprosto ztotožnil. Možná proto je 
tato opera osudové dílo, protože lidi se ztotožňují s jeho 
bolestí. Měl jsem na sobě vlastně dvě masky. Jednu, která 
představovala znetvořenou tvář Fantoma, a pak druhou, 
která znetvoření měla skrýt. Když jsem procházel studiem a 
měl na tváři jen masku znetvoření, bylo zajímavé sledovat 
reakce lidí. Pro mě je tenhle příběh o ošklivosti a kráse v 
každém z nás. O tom, že čím jsme starší, tím víc toho v sobě 
schováváme, aby nás svět neoznačil za odpudivé a ošklivé,“ 
říká herec. 

Další historické postavy
Další hlavní roli si zahrál krvavém příběhu Beowulf: Král 
barbarů o bitvě válečníka Beowulfa s obrem Grendelem. V 
této moderně zpracované verzi staré báje vede jako norský 
hrdina Beowulf  svou družinu na pomoc dánskému králi, 
jehož zemi pustoší obr. „Jenže zjistí, že skutečnost je úplně 
jiná. Já tenhle film vnímám jako příběh o loajalitě, ale i 
soucitu, pomstě a odpuštění,“ říká herec. Točilo se na Islan-
du a štáb se celou dobu potýkal s velmi špatným počasím. 
Hlavní roli měl i ve filmu 300: Bitva u Thermopyl. Zahrál 
si drsného spartského krále Leonidase, který se s několika 
stovkami svých věrných bojovníků utká s mnohonásobně 
větší armádou Peršanů. Film je zajímavý tím, že byl natoče-
ný metodou, která kombinuje živé herce a modré plátno. 
Nebyly tak potřeba žádné lokace, všechna prostředí byla 
do filmu dodána digitálně. Aby se na něj hezky koukalo, 
i před natáčením tohoto filmu strávil Gerard půl roku v 
posilovně. Což je pro Gerarda ale problém, protože – jak 
přiznává – je od přírody dost líný. Dokáže na sobě několik 
měsíců dřít v posilovně, ale pak si vyrazí na dovolenou s 
nějakou svou přítelkyní a dopřává si nejen její přítomnosti, 
ale i dobrého jídla, a dokáže nabrat několik kilo, která pak 
zase musí pracně shazovat. Alkoholu se údajně už patnáct 
let vyhýbá, protože za studií na právech s ním měl dost 
problém a propil se až ke slušné závislosti. Jedinou závislost 
(kromě krásných žen), kterou si dopřává, jsou cigarety. Už 
se mockrát pokoušel přestat kouřit a vždycky to nějaký čas 
vydržel, aby si pak dal někde jednu cigaretu a začal zase 
znovu.

P.S. Miluji tě
Romantických snímků má za sebou pohledný Skot vícero, 
ale P.S. Miluji tě podle stejnojmenné knížky Cecelie Ahern 
se povedl. Butler tu hraje manžela, který po své smrti 
nechá své mladé ženě deset dopisů. Mají jí pomoct překo-



Art     

Ice Léto 2016 | 15

nat bolest, začít nový život a uvědomit si, kdo je a kudy 
by se měla v životě dál vydat. Butler se tu předvedl jako 
zpěvák, ale také jako amatérský striptér. Při scéně striptýzu 
mu ovšem nešikovně vystřelila kšanda, která zasáhla jeho 
filmovou manželku Hilary Swank do čela. Kuriózní zranění 
si vyžádalo v nemocnici několik stehů. Další romantickou 
komedií je Chceš mě, chci tě. V ní hraje šovinistického a 
oplzlého moderátora televizní show Mikea, v níž odkrývá, 
co muži skutečně chtějí po ženách. Protihráčkou je mu tady 
Katherine Heigl jako ambiciózní a trochu upjatá produkční 
ranní show, která je nucena s Mikem spolupracovat, aby 
svůj pořad zachránila. „Moje postava tu má mnohem víc 
textu, než jsem měl v jiných rolích. Při těch našich slovních 
přestřelkách s Katherine jsem se inspiroval komediemi se 
Spencerem Tracym nebo Cary Grantem, v nichž se taky hod-
ně mluví,“ říká herec.  

Slabost pro ženy
Charismatický Skot má slabost pro ženy, ale popírá, že by 
byl sukničkář. Mezi jeho úlovky patřily Jennifer Aniston, Ca-
meron Diaz, Naomi Campbell. Před čtyřmi lety začal chodit 
s rumunskou herečkou Madalinou Gheneou. Vystřídala ji 
ale modelka a interiérová designérka Morgan Brown. Na-
čas se sice rozešli, ale už jsou zase spolu a údajně prý šťast-
nější než předtím. Oba dva milují exotiku, slunce, moře a 
hlavně surfování, proto si vyjeli začátkem června na Havaj.  
„Umím prožívat život s vášní, ale že bych byl sukničkář, to 
už je minulost. „Mám rád ženy se smyslem pro humor, kte-
ré jsou sebevědomé a upřímné, na nic si nehrají,“ přiznává.

Kazatel Kalašnikov
Butler přijal úlohu i ve scifi-thrileru z budoucnosti Gamer, 
v němž lidé na celém světě hrají simulační hry, kde ovlá-
dají skutečné lidi. Trestance odsouzené na smrt. Jedním z 

nich je i Kable (Butler), který už prošel mnoha úrovněmi. 
A čeká ho poslední level, který rozhodne o jeho životě a 
smrti.  V dramatu Ctihodný občan hraje muže, který vy-
myslí dokonalou pomstu na člověka, jenž nechal propustit 
z vězení vraha jeho ženy a dcery. V životopisném akčním 
snímku Kazatel Kalašnikov hraje bývalého drogového 
dealera, který se rozhodne úplně změnit svůj život. Odjede 
do východní Afriky pomáhat obětem v místech zničených 
válkou. Když vidí, co tu prožívají děti, začne na vlastní pěst 
stavět sirotčince a později organizuje mise, během nichž 
zachraňuje unesené děti. Gerard si před natáčením mnoho 
hodin povídal se skutečným Samem Childersem a studoval 
všechny možné dokumenty o konfliktech v této oblasti. 
„Natáčet scény plné násilí pro mě bylo strašně těžké. Dívat 
se na ohořelá a jinak poraněná těla, i když je to jen „jako“, 
a uvědomit si, že se něco takového děje ve skutečnosti. 
Kolikrát jsem byl v hodně zvláštním rozpoložení a nestydím 
se přiznat, že jsem se i rozbrečel,“ říká herec. 

Na divoké vlně
Butler o sobě sice tvrdí, že je líný, ale když už se do něče-
ho pustí, zakousne se jako buldok. Právě při tréninku na 
natáčení filmu 300: Bitva u Thermopyl to s posilováním 
přehnal a natáhl si šlachu. Bolest léčil prášky a stal se na 
nich jednu dobu závislým. Když natáčel Klub vyděračů, měl 
scénu, v níž terénní vůz, který řídil, nabourá do betonové 
zdi. Kabel, který měl auto před nárazem zastavit, prasknul 
a Butler s autem narazil do zdi. Několik měsíců si pak léčil 
pohmožděná žebra a často ho bolela hlava.  Nezapomene 
ani na natáčení filmu Na divoké vlně, protože se při něm 
málem zabil.
Film vznikl podle životního příběhu talentovaného surfaře 
Jaya Moriartyho.  Butler tu hrál místní surfařskou legendu 
Ricka „Frostyho“ Hessona, který začne Jaye trénovat, aby 



Art

16 | Ice Léto 2016

si mohl svůj splnit sen – naučit se surfovat tak, aby dokázal 
pokořit tu největší vlnu. Skutečný Jay zemřel při surfování 
ve svých dvaadvaceti letech. I před tímto natáčením musel 
Butler zapracovat na postavě, ale ne v posilovně. Nesměl 
nabrat svaly, ale naopak zeštíhlet. Tak poctivě cvičil jógu. 
V jednu chvíli ho při natáčení stáhly dvě velké vlny pod 
hladinu a on se začal topit. Než ho mohli surfaři, kteří u fil-
mu působili jako odborní poradci, vytáhnout z vody, vlny s 
ním ještě hodily o skálu. Pobyl si den v nemocnici a pak ho 
propustili a natáčení mohlo pokračovat. A on samozřejmě 
hned vlezl na prkno. „Ta vlna přišla strašně rychle, nikdo ji 
nečekal. Sebrala mě a já si připadal jako v pekle. Když jsem 
byl tam dole pod vodou, říkal jsem si: Proboha, snad mě 
vytáhnou!. Měl jsem fakt štěstí a docela mě to rozhodilo“,“ 
popisuje herec. 

Pád Bílého domu,
Ve filmu Pád Bílého domu hraje bývalého osobního strážce, 
který jediný je schopný vysvobodit prezidenta Spojených 
států a jeho nejbližší spolupracovníky, kteří byli po útoku 
teroristů na prezidentské sídlo uvězněni v bunkru v podze-
mí budovy. Butler film zároveň i produkoval a o dva roky 
později se znovu vrátil v roli Mikea Banninga a zároveň 
producenta ve volném pokračování Pád Londýna. „Být 
producentem je profese, která mě hodně baví, možná jsem 
v téhle funkci úplně nejšťastnější, protože můžu do všeho 
mluvit. Mám možnost podílet se na stavbě příběhu, vytvá-
řet svou postavu, ale mít taky vliv na výběr herců, vlastně 
ovlivnit celý film,“ říká. Na některých akčních scénách z 
tohoto snímku se podíleli i čeští trikoví specialisté ze studia 
UPP. Například na scéně výbuchu věže Westminsterského 
opatství nebo akční scéně v metru pracovala asi padesátka 
grafiků půl roku

Strach sám ze sebe
Před dvěma lety Butler připustil, že už by docela rád měl 
nějaké děti. „Mám čtyři neteře a strašně rád s nimi blbnu. 
Občas si představuju, že sedím spolu se svými dětmi a dívá-
me se na nějaký film. A je to moc hezká představa,“ říká. 
Pak ale připouští, že s ním není jednoduchý život. Když 
se zažere do práce, podřídí jí všechno. Natáčí na různých 
místech po světě, je dva měsíce tam a pak zase jinde. I 
proto mu zatím vyhovovaly nezávazné vztahy se ženami, 
které neplánovaly společnou budoucnost. „Nejsem svatou-
šek a občas je mě dost. Někdy se bojím toho, co se mi honí 
hlavou. Jsem dost nepředvídatelný a sám nedokážu odhad-
nout, co všechno bych mohl za daných okolností udělat. 
Někdy mám chuť herectví zabalit a vyrazit  třeba do Jižní 
Ameriky nebo Asie. Žít v horách, meditovat, kopat se do 
zadku a nic nedělat.  Ale asi bych to dlouho nevydržel. Ob-
čas říkám svému agentovi, že potřebuju méně práce, nebo 
aspoň pauzu. On mi říká, že když nepracuju, jsem nesnesi-
telný. Když dostanu novou roli, pohltí mě. Mám z ní strach, 
ale zároveň mě to vzrušuje, cítím adrenalin, jako kdybych 
lítal. A to je pocit, kterého se zatím nechci vzdávat, chyběl 
by mi.“ říká.  

Zajímavosti:

• Jednu dobu byl lídrem skotské rockové kapely Speed. 
Netají se tím, že hudba je jeho druhá láska, hned po 
hraní. 

• Nesnáší ledový čaj a jeho oblíbená poloha pro spaní je 
prý na levém boku. 

• Má zvláštní, jakoby trochu svěšený úsměv. Prý je to 
následkem zánětu středního ucha, kvůli kterému musel 
v deseti letech podstoupit operaci.

• Má rád, když se mu říká Gerry. Možná proto, že jeho 
jméno Gerard jinak lidé různě komolí.

• Když přijal roli ve filmu Na divoké vlně, vůbec neuměl 
surfovat.
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Zdraví a krása

Existuje řada důvodů, proč zvolit pro 
vylepšení vzhledu právě léto
Za nejvhodnější období zvláště pro chirurgické estetické zá-
kroky je označován podzim, zima a časné jaro, tedy období 
s mírnými teplotami a nižší intenzitou slunečního záření. 
Přesto existují důvody, které hovoří ve prospěch chirurgic-
kých estetických úprav i v létě. Jsou to například operace 
obličeje, který v zimě není možné chránit před mrazem, jež 
je velkým nepřítelem čerstvě zhojené kůže. Navíc je léto 
často také jediným obdobím, kdy lze tak říkajíc „zmizet 
ze scény“ pracovních i společenských povinností a dobu 
rekonvalescence strávit v klidu, bez spěchu a zbytečného 
stresu. Jak říká MUDr. Jan Měšťák CSc., některé pacientky 
záměrně preferují léto, protože jindy si operaci z časových 
důvodů nemohou dovolit. Navíc některé kliniky nabízejí 
zvýhodněné cenové balíčky právě, pokud žena podstoupí 
zákrok v létě. Komplikací se přitom rozhodně bát nemusí, 
kosmetické operace jsou aseptické, nehrozí proto žádné 

zvýšené riziko infekcí. 
Abychom ale měli úplnou jistotu, můžeme vhodnou léčbou 
předejít komplikacím. Je nutné si uvědomit, že pooperační 
rány obvykle doprovázejí otoky, krevní výrony a podlitiny, 
které mohou zpomalovat hojení a jsou také jednou z příčin 
bolesti. Každá rána se hojí jizvou. V přírodě je to ovšem tak 
důmyslně zařízeno, že některé enzymy v našem těle ovliv-
ňují hojení ran a zlomenin. Tyto enzymy usměrňují průběh 
zánětu a vstřebávání otoku tak, aby to bylo pro tělo co 
nejúčelnější a nejrychlejší. Operace a těžké úrazy včetně 
zlomenin jsou událostmi, na jejichž rychlé zvládnutí nemusí 
enzymy v našem těle stačit. Proto je vhodné podpořit je 
enzymy zvenčí prostřednictvím jediného tradičního léku 
systémové enzymoterapie.

CHLOUPKY UŽ DÁVNO NEJSOU „IN“
Prvním krokem může být profesionální depilace, která z 
těla spolehlivě odstraní nežádoucí chloupky a pro kterou 
je začátek léta ideální.  Zatím co ještě v osmdesátých letech 

Estetické zákroky 

a plastika v létě? 

PROČ NE?
LÉTO JE ČASEM ODPOČINKU. Z DOVOLENÝCH DOMA I ZA HRANICEMI VLASTI SE VRACÍME JAKO 
ZNOVUZROZENÍ A ČASTO SLÝCHÁME, ŽE VYPADÁME NEJEN DOBŘE, ALE MNOHDY NAVÍC I MLAD-
ŠÍ O PÁR LET. NĚKDY TO VŠAK NEMUSÍ BÝT POUZE PŘÍJEMNÝM NICNEDĚLÁNÍM, ALE TAKÉ TÍM, ŽE 
JSME SVÉMU TĚLU DOPŘÁLI NĚKTEROU Z PEČUJÍCÍCH, ZKRÁŠLOVACÍCH NEBO OMLAZOVACÍCH 
KÚR. 
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a dokonce i počátkem devadesátých „zdobil“ nohy, pod-
paží i intimní místa většiny žen přírodní porost, za který by 
se nemusela stydět ani divoženka, většina dnešních žen a 
dokonce i mužů si to již nedokáže ani představit. Hladká 
pokožka je pěkná, na dotek příjemná a absence chloupků v 
intimních partiích se cení navíc také z hygienického hledis-
ka. Boj s neesteticky vypadajícími chloupky však mnohdy 
připomíná boj s větrnými mlýny. Ačkoliv jsou k dispozici 
ostré žiletky, moderní depilační strojky i celé spektrum 
epilačních přípravků, chloupků se jimi zbavíte jen dočasně. 
Velmi rychle dorůstají a ničí výsledek vaší snahy i nervy. 
Výborný a trvalý výsledek přináší frakční depilace, řadící se 
k nejúčinnějším zbraním v oblasti depilací vůbec. Ošetření 
probíhá pomocí lékařského laseru špičkové kvality, který 
využívá princip selektivní fototermolýzy. Princip spočívá 
v likvidaci chloupku v době jeho růstové fáze. Laserový 
paprsek pomocí pigmentu cílí přímo k folikulu chloupku a 
vypálí jej. Zjednodušeně řečeno – paprsek zacílí na cibulku 
chloupku a zlikviduje ji. Jelikož v době ošetření se v růstové 
fázi nachází jen určitý počet chloupků, je zapotřebí ošetře-
ní několikrát opakovat.  „Doporučujeme minimálně čtyři 
ošetření vždy v odstupu asi šesti týdnů,“ říká odbornice z 
estetického centra a upřesňuje, že výsledky ošetření závisí 
na řadě faktorů. „Roli hraje fototyp člověka, barva chloup-
ků a zejména hormonální hladina, výrazně ovlivňující jejich 
růst.“ A které části těla zde ošetřují nejčastěji? „Největší 
zájem je o odstranění chloupků na nohou, v podpaží a v 
intimní části těla, kde se chloupky redukují do tak zvané 
Bikini Line. Následují ruce, zadní strana krku a poměrně 
často také obličej, na kterém si frakční laser dobře poradí 
i se silnějšími chloupky a dokonce i s vousy. Ošetření sice 
nepatří mezi zcela nebolestivé, ale nepříjemné pocity lze 
účinně eliminovat pomocí znecitlivujícího krému. Výsledky 
jsou viditelné prakticky ihned.“

KOUZLO DERMÁLNÍCH VÝPLNÍ 
Sluníčko hladí a hřeje, ale také nemilosrdně odhaluje a 
zvýrazňuje nedostatky pleti a vrásky. Zatímco roky přibýva-
jí, kolagenu, který je zodpovědný za pěknou plnou pokož-
ku, ubývá. Pomoc je snadná. Dodejte pleti to, co jí chybí a 
navraťte její pružnost a mladistvý vzhled prostřednictvím 
dermálních výplňových materiálů. Představují jednoduché, 
komfortní a vysoce účinné Anti-Age řešení.  Tyto injekční 
fillery jsou přípravky na bázi kyseliny hyaluronové, která 
je přirozenou součástí mezibuněčné hmoty tkání v těle 
a hydroxyapatitu, který je rovněž látkou tělu vlastní. Na 
trhu je početná řada injekčních výplní, které se liší napří-
klad koncentrací kyseliny hyaluronové, jejím zasíťováním 
a viskozitou. Jejich výhodou je dobrá snášenlivost bez 
nutnosti zkoušky citlivosti a okamžitý efekt již po prvním 
ošetření. Navíc stimulují tvorbu kolagenu a přináší tak 
dlouhodobý účinek. Kromě uvedených fillerů je tu ale ještě 
jedna možnost vylepšení vzhledu. Jako výplňový a korekční 
materiál totiž může posloužit i vlastní tuk. Tato metoda se 
nazývá lipofilling a je spolehlivým řešením bez komplikací 
a intolerancí na cizí látky. S výběrem vhodné výplně vám 
zcela jistě a rád poradí odborník. 

Kyselina hyaluronová
Dvě obyčejná slova, která ukrývají neobyčejné kouz-
lo lidského těla. Kyselina hyaluronová je jeho nedílnou 
součástí. Zajišťuje pokožce výbornou elasticitu a mladist-

vý vzhled. Vlivem přibývajících let, nesprávným životním 
stylem a chemizací životního prostředí dochází postupně 
k jejímu úbytku. Následuje ztráta hydratace kůže, která 
přichází o svou původní hustotu, je povadlá a tvoří se v ní 
nepěkné vrásky. Pomoc je jednoduchá, vysoce efektivní a 
spočívá v doplnění kyseliny hyaluronové do požadovaných 
oblastí. Jako výplňové materiály se používají vstřebatelné 
gely neživočišného původu. Tyto výplně jsou bezpečné, 
a protože kyselina hyaluronová je tělu vlastní, jsou orga-
nismem dokonale tolerovány bez vzniku alergií a jiných 
nežádoucích účinků. Aplikace je snadná a zajišťuje pokožce 
výbornou elasticitu díky bezproblémové integritě příprav-
ku do pokožky. Provádí se pomocí mikrojehliček, je téměř 
bezbolestná, avšak pro vyšší komfort ošetření lze samozřej-
mě použít lokální znecitlivující mast. Výplňové materiály na 
bázi kyseliny hyaluronové jsou s úspěchem používány na 
ošetření a vyhlazení malých, středních i hlubších vrásek a 
rýh. Dokonale řeší i výrazné nosolícní rýhy, vrásky a rýhy na 
čele, bravurně zvládá pozvednout koutky úst, které před 
tím dodávaly obličeji smutný výraz, přidávající mu roky a 
vyřeší také svislé vrásky kolem úst, díky kterým se rtěnka 
rozpíjí do nežádoucích tvarů. Výsledek ošetření je viditelný 
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ihned po ošetření. Průvodním jevem může být mírné zarud-
nutí ošetřovaných míst, které ale velmi brzy odezní. Účinek 
přetrvává až 12 měsíců, poté je zapotřebí kúru opakovat.

Hydroxyapatit vápenatý 
Přirozenou volbou mezi výplněmi je také Radiesse. Nevíte, 
co se za tím slovem skrývá? Jedná se materiál obsahující 
částečky hydroxyapatitu vápenatého, který je tělu vlastní a 
představuje hlavní minerální složku kostí a zubů. V podo-
bě gelu je tato výplň účinným řešením problémů s nedo-
konalostí pleti a jejím stárnutím, ale poradí si například 
i s ušními lalůčky, které se postupně ztenčují, a dírka pro 
náušnice se nehezky protahuje. Předností ošetření Radiesse 
je tak jako u předchozí výplně okamžitě viditelný efekt. A 
stejně tak je třeba vědět, že i tento materiál bude z těla v 
průběhu 1 – 2 let přirozenou cestou vyloučen. Do té doby 
však prokáže vašemu tělu velkou službu. Radiesse je vyu-
žíván zejména k obnovení objemu obličeje. Snadno vyplní 
dolní část tváří a odstraní jejich propadlý či plochý vzhled, 
doplnění v oblasti lícních kostí dodá obličeji výrazný exotic-
ký vzhled. Radiesse úspěšně redukuje nosolícní rýhy, které 
se s přibývajícím věkem prohlubují a okrádají obličej o svěží 
vzhled. Je využíván pro korekci povislých koutků úst, kon-

tur čelisti, ke zpevnění i zvětšení malé či ustupující brady, 
s jeho pomocí se řeší i korekce tvaru nosu. Aplikace výplně 
Radiesse do oblasti těsně pod obočím jej mírně zvedne a 
váš pohled získá otevřenější a jasnější výraz. 

Hydroxyapatit jako pomocná ruka rukám
Kromě obličeje lze výplň Radiesse úspěšně použít také pro 
řešení problémů stárnoucí pokožky na rukách. Postupujícím 
věkem se totiž ztenčuje již tak slabý podkožní tuk na jejich 
hřbetní části, žíly vystupují a jsou viditelnější, kůže je kře-
hčí. Zákrok trvá několik minut a je prakticky bezbolestný. 
Citlivější lidé si však mohou nechat ošetřované místo před 
zákrokem znecitlivět. Aplikace dermální výplně Radiesse 
se provádí pomocí velice tenkých jehliček a z důvodu 
rovnoměrného rozprostření se přípravek poté ještě rozma-
sírovává. Po zákroku mohou být ošetřená místa zarudlá, 
mírně oteklá, zřídka i jemně bolestivá. Vzácnějším průvod-
ním jevem je vznik drobných modřinek. Rozhodně to není 
pravidlem, ale pokud vzniknou, během několika málo dní 
vymizí. Výsledný efekt za pár malých nepříjemností rozhod-
ně stojí.



Zdraví a krása
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Lipofilling (nejen) obličeje
S pomocí lipofillingu, neboli přenosu vlastního tuku, lze 
vyhladit vrásky, dodat plnost propadlým tvářím, zvětšit 
rty, vyretušovat kruhy pod očima, ale využívá se také pro 
korekce jizev, omlazení hřbetu rukou a dekoltu, či dokonce 
ke zvětšení prsů a modelaci zadečku. Tuková tkáň se ode-
bírá z míst s vyšší vrstvou podkožní tukové tkáně. Nejčas-
těji to bývá břicho, stehna a hýždě. Do odběrového místa 
se nejprve injekčně vpraví fyziologický roztok za účelem 
zpevnění tuku a zesílení jeho vrstvy. Poté se tuk šetrně od-
saje tenkou kanylou a, zjednodušeně řečeno, se odstředí a 
vyčistí. Poté je pomocí tenké kanyly se stříkačkou aplikován 
do požadovaného místa. Po aplikaci tuku mohou vznik-
nout otoky a můžete pociťovat i mírnou bolest. Od otoků 
ulevuje chlazení a na bolest lze užít tišící léky. Bezprostřed-
ní hojení trvá jeden až dva týdny. Důležité je po tuto dobu 
omezit mimické pohyby a dodržovat tělesný klid. V dalších 
týdnech již omezení nejsou tak striktní, přesto je třeba si 
uvědomit, že stále ještě probíhá proces hojení a není vhod-
ná vyšší tělesná aktivita.  Přesto, že při lipofillingu není do 
těla aplikována cizí látka a mohlo by se zdát, že je řešením 
pro každého, není tomu tak. I aplikace vlastního tuku má 
své kontraindikace. Mezi nimi jsou například závažné inter-
ní choroby zejména kardiovaskulárního systému, metabo-
lizmu a také některé druhy léčby, při kterých jsou užívány 
léky snižující imunologickou reakci organismu.

Když krk žaluje 
Lidé se často domnívají, že slovem „podbradek“ je míněn 
pouze nevzhledný tukový polštář pod bradou. Ve sku-
tečnosti však lze však takto označit krajinu dolní čelisti a 
krku. Tato tělesná partie patří mezi místa, která nejsnáze 
prozradí přibývající roky. Viditelná povolená kůže na krku 
trápí především ženy. Pokud je to i váš problém, nemusíte 
si nutně vázat šátečky, abyste jej zamaskovaly. Šikovné ruce 
plastických chirurgů si dnes již s povolenou kůží na krku 
a jejím nadbytkem dokážou velmi dobře poradit. Jedním 
z nich je plastický chirurg MUDr. David Štěpán, který se 
věnuje plastické a rekonstrukční chirurgii po téměř celou 
dobu své profesní kariéry. Řadu svých zkušeností nabyl i 
na zahraničních pracovištích a v současné době působí v 
moravské metropoli Brně.
„Povolenou kůži na krku lze úspěšně korigovat dvěma způ-
soby. Tím jednodušším, avšak s krátkodobějším efektem, 
je ošetření oblasti krku níťovým liftingem. Tento zákrok 
spočívá v napnutí kůže v oblasti krku za pomoci speciál-
ních vláken, která jsou aplikována pod kůži a „vytáhnou“ 
ji. Liftingová vlákna jsou vyrobena na podobném principu 
jako ta, která jsou používána v chirurgii, ale mají na svém 
povrchu háčky. Pro napnutí kůže pomocí vláken se používa-
jí přinejmenším stejně často vlákna neodbouratelná, která 
zůstanou ve tkáni navždy, jako odbouratelná, která se roz-
loží. Nejprve se však díky nim pod kůží vytvoří kolagenové 
srůsty, které drží potřebné partie v požadované poloze. 
Níťový lifting je prováděn v místním znecitlivění. Ačkoliv 
se může zdát, že povolenou kůži na krku by bylo možné 
operačně snadno odstranit tím, že by se jednoduše odřízla, 
prakticky nikdy to nelze provést jen jako izolovanou opera-
ci a vždy je zároveň zapotřebí napnout rovněž minimálně 
i dolní část obličeje. Této operaci se říká Facelift – operační 
napnutí povolené kůže obličeje a krku. Varianta, kdy je 

operována skutečně jen oblast krku, se používá velmi zříd-
ka a pouze ve výjimečných případech,“ říká MUDr. Štěpán. 
Přesto vás jistě napadne, kde vznikne jizva a jestli bude vi-
dět. „Tak jako každá jiná jizva po čase vybledne a stane se 
minimálně viditelnou, ale nikdy ne zcela,“ dodává MUDr. 
Štěpán.

Oko, do srdce okno 
S přibývajícím roky dochází také ke ztrátě elasticity a ocha-
bování kůže očních víček. Horní víčka nejčastěji trápí kožní 
řasy, které mohou kromě estetického problému způsobovat 
potíže s viděním a omezovat zorné pole. Problémem dol-
ních víček bývají zejména váčky, které mohou být i vypl-
něné tukovými tělísky. V obou případech obličej získává 
unavený výraz. Ačkoliv se tento problém nejčastěji objevuje 
mezi 40 až 50 rokem, z důvodu vrozené dispozice se může 
vyskytnout i dříve. Řešením je operace (blefaroplastika). 
Provádí se buď jako samostatný výkon na dolních nebo na 
horních víčkách, ale je možné operovat spodní i horní víčka 
současně během jednoho zákroku. Řez na horních víčkách 
je veden tak, aby jizvička byla ukryta v přirozené ohybové 
rýze. Protože u tohoto zákroku jsou poměrně časté větší 
kožní nadbytky, bývá řez veden kousek za zevní oční kou-
tek. Jizvička připomíná tenkou růžovou linku. Ta zane-
dlouho vybledne a je prakticky neviditelná. Řez na dolních 
víčkách je veden těsně pod řasami a probíhá za podélného 
rozdělení vlákna kruhového očního svalu. Obnaží tukové 
váčky, rozruší se jejich vazivové pouzdro a odstranění se 
nadbytečná tuková tkáň. Okraje kůže se pak sešijí jemným 
stehem a přelepí se proužky šetrné prodyšné náplasti, tak 
zvanými stripy. Operaci dolních víček lze provést také po-
moci laserového skalpelu, jehož paprsek protne spojivkový 
vak a odstraní se tukové výhřezy.  Tuto metodu je možné 
kombinovat s klasickou plastikou horních víček. 
Lidé často mívají obavy, že při zákroku uvidí nástroje pra-
cující v těsné blízkosti jejich oka. Tato představa je pro ně 
natolik nepříjemná, že operaci stále oddalují. Jejich obavy 
jsou však naprosto liché. 
„Již asi od pětatřiceti let mě trápila pokleslá horní oční víč-
ka. Uvažovala jsem o operaci, ale představa, že uvidím nůž 
skalpelu a pravděpodobně i svou krev, mě od této operace 
dlouho odrazovala. Až když jsem poznala svého současné-
ho přítele, odhodlala jsem se svůj vzhled vylepšit. Operace 
mně velmi mile překvapila. Jedinou nepříjemností byla 
injekce lokálního anestetika, jinak byl zákrok zcela nebo-
lestivý. Pocit při operaci bych připodobnila tomu, jako když 
si člověk po víčku lehce přejede stéblem trávy. To nejdůle-
žitější ale bylo, že v  průběhu operace jsem vnímala pouze 
světlo, osvětlující operační pole, ale jinak jsem neviděla 
vůbec nic,“ vypráví o svých pocitech z nedávné operace 
očních víček paní Petra. 
Po operaci se skoro vždycky kolem očí vytvoří modřiny. 
Postupně vymizí zhruba po dvou týdnech. Aby byly co 
nejmírnější, je zapotřebí důsledně dodržovat zejména v 
prvních pooperačních hodinách klidový režim. Ten by měl 
ideálně trvat alespoň dva dny. Rány se poměrně rychle hojí 
a stehy se odstraňují pátý až sedmý pooperační den. Poté je 
vhodné si chránit oči a jejich okolí slunečními brýlemi. 
Léto může být nejen časem odpočinku, cestování a zážitků, 
ale také nových začátků s vylepšenou postavou, vyšším se-
bevědomím a dobrou náladou. Ne nadarmo se přece říká: 
„Léto, budiž pochváleno.“

ZÍSKEJTE SLEVU NA ZVĚTŠENÍ PRSOU!
Informace naleznete na stránkách kliniky www.esthe-plastika.cz.
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MODERNÍ
 BYDLENÍ MĚNÍ 

BARVY
V POSLEDNÍCH LETECH JSME SI ZVYKLI NA TEPLÉ ZEMITÉ TÓNY, 
PŘÍPADNĚ NA KONTRAST ČERNÉ A BÍLÉ NA POZADÍ PÍSEČNÉ ŽLUTI, 
CIHLOVÉ ČERVENÉ, TMAVÉ ZELENÉ. SEM TAM DO TOHO ZAZÁŘI-
LA NĚJAKÁ OSTRÁ BARVA V DETAILU. NOVÝ TREND PŘICHÁZÍ S 
ÚPLNOU PROMĚNOU. INTERIÉR 2016 PŘIPOMÍNÁ NAČANČANOU 
CUKRÁRNU A VLÁDNE MU ZLATÁ, STŘÍBRNÁ, MOSAZNÁ NA POZADÍ 
NEBESKÉ MODŘI S RŮŽOVÝMI OBLÁČKY.



Barevné trendy
Představte si jasné ráno, v němž po vysokém světlounce 
modrém nebi plují obláčky zrůžovělé odrazy lámajících se 
slunečních paprsků. Tak nějak se dá přiblížit letošní zá-
kladní barevný trend vyhlášený pro interiéry, ale také pro 
módu a doplňky paletou Pantone. Jako první v historii byly 
barvou roku vyhlášeny dvě současně. Jejich symbolika je re-
akcí na to, co se děje v naší společnosti. Jemná růžová Rose 
Quartz je přesvědčivá, ale jemná, vyjadřuje soucit a pocit 
vyrovnanosti. Serenity je beztížný a vzdušný odstín modré, 
který navozuje klid a připomíná nekonečnost oblohy. Do-
dává pocit, že i v této době se můžeme vznášet, volní jako 
ptáci, na obloze Serenity. Pokud spojíte Rose Quartz a Sere-
nity v jednom celku, vznikne tak klidné, téměř pohádkové 
místo. Tato kombinace by měla být velkou inspirací pro 
dětské pokoje i zimní zahrady. Pokud se nebojíte výrazných 
změn, obývací pokoj i kuchyně budou v těchto odstínech 
rovněž kouzelné. Když použijete Rose Quartz a Serenity 
jako základ, můžete si dopřát tapety s jemným vzorem 
v těchto tónech. Designérům se ale především zalíbila 
možnost uplatnění obou barev při výmalbě stěn, přičemž 
od podlahy začíná jemná modř a postupně se promíchává 
směrem vzhůru s růžovou.
Pocit pobytu v nadzemské nebeské říši umocňuje hojné 
požívání barev zlata, stříbra, mědi, cínu, mosazi či bronzu. 
Tyto symboly bohatství a luxusu můžete v interiéru použít 
libovolně, ovšem pozor - s mírou, jinak bude pokoj působit 
až vulgárně. Kov může být leštěný, matný, nebo broušený, 
jeho odstíny můžete aplikovat také na tapetách, či meta-
lických nátěrech. Povoleny jsou masivní instalace kovových 
stolků, soch, lustrů a světel, i jemné doplnění nábytku o 
podnože, nebo područky. Citlivý zásah do interiéru těmi-
to prvky dosáhnete vhodným naaranžováním tácu, sošky, 

mísy, nebo jiného detailu, svícnu, vázy a dalších detailů.
S barvami ale stále nejsme u konce. Rozveselit můžete ne-
beský poklid červenou, jasně růžovou, oranžovou, akade-
micky zklidnit pak třeba bílou, šedou a černou.

Textury a květinové vzory
Hrubě pletené předložky, závěsy ze silnějších látek s ná-
padnou texturou, kůže a kožešiny nebo jejich imitace na 
podlaze nebo jako čalounění - to má v letošním interiéru 
umocnit pocit pohodlí a vztahu k přírodě. Tečkou nad tím 
vším jsou nápadné květinové vzory. Žádné stylizace, ale 
růže, pivoňky, kopretiny či slunečnice propletené zeleným 
břečťanem a trsy travin přesně podle přírodních květů 
a listů. Textilní materiály jsou přitom velmi honosné, v 
jednobarevném provedení se hojně využívá samet či satén, 
v květinových látkách vládne pevný rips či brokát. Máte-li 
pocit, že jste se otočením kouzelného prstenu ocitli zpět v 
době rokoka, je to v základu správné, kombinace materiálů 
a barev ale usvědčuje z tvorby dnešních interiérů jedna-
dvacáté století. Krom pocitu luxusu totiž musí vše splňovat 
také praktické účely - materiály jsou tedy přírodní i smě-
sové, v každém případě však musí splňovat požadavek na 
jednoduchou průběžnou údržbu - vysávání, odstraňování 
skvrn i praní.

Květiny kam se podíváš
Co jiného patří pod nebeskou báň než přírodní zeleň. Letos 
si designéři na pokojové rostliny zvlášť potrpí a dávají jim 
prostor nebývale velký. Tento trend je jistě příznivý i pro 
naše zdraví, v místnosti s rostlinami se čistí vzduch, je také 
vlhčí a proto se nám lépe dýchá. Zelených nekvetoucích 
pokojovek se nemusí bát ani alergici. Komu pyly nevadí, 
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doplní je i barevnými květy fialek či orchidejí. Stále častěji 
vidíme v moderních interiérech zelené stěny nebo velké 
skleněné tubusy zaplněné zelení. Otevřený prostor obý-
vacích místností bývá natolik velký, že si tyto květinové 
maxihrátky můžeme dovolit. A když už ne celou zelenou 
stěnu, nebojte se zavěsit na zeď rostlinu v květináči jako so-
litér, vyrobit dřevěnou poličku, z níž budou vykukovat trsy 
zeleně nebo pěstovat květiny zavěšené od stropu na různě 
dlouhých závěsech. Aranže rostlin v interiéru jsou zábavné 
a vnášejí radost a životní energii do obydlí.

Nebojte se kombinovat
Po létech strohé přímosti linií a stylové jednoty nábytku 
jen sem tam okořeněné něčím starožitným či exotickým 
přichází doba veselého míchání. Moderní interiér dbá o to, 
aby v bytě či domě vynikl velký společný prostor, zpravidla 
zahrnující kuchyň, jídelnu a obývák. Prostor, který má své 
hlavní zóny, ale i další členění na sedací kout, televizní stě-
nu, relaxační zákoutí, případně dětskou hrací část. Každá 
tato část by měla mít svůj zřetelně definovaný charakter a 
vybavíme ji tedy tak, aby zde vše sloužilo zadanému účelu. 
Nemusíte se ale bát každou část upravit trochu jinak a vše 
sjednotit hlavně pohodlím průchozích koridorů a návaz-
nostmi v prostoru.
Design 2016 se vůbec netrápí stylovou čistotou nábytku. 
Naopak, třeba k jídelnímu stolu můžete přistavit židle růz-
ných tvarů a barev. Místo jednoho velkého konferenčního 
stolku si pořiďte několik menších. Ostatně třeba zlatý nebo 
měděný velký stolek působí příliš snobsky, zatímco něko-
lik malých stolků v barvě jednoho kovu může mít i různé 
tvary a umožňují hru s detailem. Na vyšší prosklený stolek 
se zlatými nohami můžeme postavit květinu, na nízký z 
kompaktního umělého kamene si budeme odkládat šálek 
s kávou, několik malých stolečků bude složených a bude 
plnit roli dekorace, dokud nepřijdou hosté a každému ne-
přidělíme jeho vlastní odkládací stolek ke křeslu.
Míchat a kombinovat můžete nyní prakticky cokoliv - barvy, 
materiály, linie stylů nábytku. Ale pozor, nesmí vzniknout 
úplný chaos, to byste se pak z jednotlivostí už nemohli 
těšit, protože jejich půvab by zanikl v pocitu neuspořáda-
nosti.

Podlaha teplá a měkká
Jak jinak si představit základ domácího komfortu, než 
měkkým našlápnutím na prohřátou podlahu? Tento dojem 
v nás stále nejvíce probouzí dřevěná podlaha, nicméně 
stejné pohodlí a kvalitu nabízejí dnes stále častěji použí-
vané kompozity na bázi dřeva. Obojí nabízí v moderním 
interiéru řešení podlahového designu v bezpočtu variant. 
Vybírat můžeme mezi žíhanými parketami, ryze přírodními 
palubkami, selským dřevem, dekorem dlaždic, mozaikovým 
vzorem a řadou dalších. Pokrok neunikl ani výrobcům dře-
va a tak sledují aktuální trendy a přichází stále s novějším 
a modernějším propracování dřeva určeného pro podlahy. 
Zaměřují se nejen na novinky a trendy, ale nezapomínají 
ani na oblíbenou klasiku. Stylů dřevěných podlah je zkrátka 
na výběr velké množství a tak záleží už jen na vkusu a ži-
votním stylu majitele. Kompozitní dřevěné podlahy lisova-
né ze čtyř vrstev dřeva jsou opatřeny na povrchu několika 
vrstvami laku nebo dvěma vrstvami oleje, takže se snadno 

udržují a po několika letech zátěže je můžete jednoduše 
renovovat.
Dřevo reaguje na změny teploty a vlhkosti a prkna se 
mohou v důsledku těchto vlivů zvětšovat nebo dokonce 
kroutit. Kompozitní dřevěné podlahy mají vrstvy slepené 
dohromady křížovým způsobem. Příčné položení brání 
veškerým možným deformacím prken vlivem vlhkosti a 
teplotních změn.
Chceme-li být ještě šetrnější k přírodě, můžeme zvolit 
podlahu z rychle rostoucího bambusu. Vykazují dlouhou 
životnost, mají svůj nezaměnitelný půvab, ať už vyberete 
bambusové kousky položené podélně nebo nastojato, de-
sign bude vždy působit jako přírodnina.
Pod všechny tyto podlahy můžete s klidem natáhnout roz-
vod podlahového topení stejně jako pod keramické či ka-
menné dlaždice, které se stále nejvíc uplatňují s kuchyních, 
předsíních a koupelnách. Komfort podlahového topení 
zaručuje snížení nákladů na vytápění, zbavíte se v interiéru 
mnohdy rušivých těles topení a místnost se bude v celé plo-
še vyhřívat stejně, což umocňuje pocit tepelné pohody.
Jako alternativu můžete na podlahu položit také dražší 
korek (linoleum) či levnější vinyl. Vinylové podlahy přitom 
udělaly velký pokrok v kvalitě, životnosti i designech. 
Zejména otevřené prostory luxusních bytů vznikajících v 
rekonstruovaných industriálních objektech využívají čas-
to pro podtržení specifického charakteru stavby „holý“ 

Bydlení a domácnost
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design stěn i podlah. Broušený beton má svou nezaměni-
telnou strukturu a jeho nespornou výhodou je, že se na 
něm uplatní nejrůznější barevnost dekoračních a zařizova-
cích předmětů, jimž dává vyniknout. Také lité cementové 
podlahy mají tento zvláštní půvab, zejména pokud jim 
ponecháte nenápadný odstín a na podlahu umístíte třeba 
několik měkkých menších koberců s výraznou tkaninovou 
strukturou, imitací kůže či kožešiny nebo nápadné pletené 
koberce z proužků látek či hrubé uzlíkaté vlny.

Jak letos vyzdobit stěny?
Možná vám uniklo, že výrobci barev každoročně volí paletu 
trendy barev, které ovládnou interiéry v aktuálním roce. 
Pro rok 2016 vybrali tlumenou a sofistikovanou paletu, 
která se soustředí na jemné odstíny středních tónů. Celkový 
dojem z odstínů zůstává teplý, barvy se však od základu 
posunuly k něčemu zajímavějšímu. Zvažte korálovou místo 
oranžové, okrovou místo žluté a temně noční místo modré. 
Je to přátelská paleta, ale s tmavou, tajemnou podobou. 
Letošní, už třináctý ročník, samozřejmě nezapomněl určit 
ani barvu roku, která vystihuje aktuální náladu ve spo-
lečnosti a zároveň udává směr do budoucnosti. Barevné 
trendy udává skupina odborníků z různých zemí a oborů - 
architektury, textilu, designu výrobků, grafiky nebo výzku-
mu. Během diskuze nominují množství trendů s jednou 

převažující myšlenkou, která zachycuje náladu ve společ-
nosti. Výsledná paleta pak inspiruje nejen profesionály, ale 
především veřejnost. Okrově zlatá, která se skrývá pod kó-
dem F1.34.58 je nyní pomyslnou královnou mezi barvami, 
je dost světlá na to, aby přitahovala pozornost, a zároveň ji 
lze dobře kombinovat s jinými odstíny.
Ať už vyberete něžný přechod modré a růžové nebo 
okrovou v kombinaci temně noční modří, designéři letos 
ustupují od jednolité výmalby a vertikálních pruhů či částí 
stěn a člení stěny pro změnu horizontálně. Na spodní části 
se tak můžete vydovádět - polepit ji barevnou tapetou či 
na ni umístit nějaké dekorativní fólie, případně ji vyzdo-
bit malbou válečkem, zajímavé jsou třeba nepravidelné a 
nepřesně ohraničené kostky a silné krátké pruhy. V každém 
případě by linie dělení spodní a horní části stěny neměla 
být přesná čára. Naopak, přechod si můžete dopřát šikmý i 
vlnitý, v postupném prolínání barev nebo třeba v dětském 
pokoji prostě namalujete na spodní část zelený trávník s 
různě vysokými trsy travin a kvítků.
Hry s tapetami jsou bez konce. Můžete si samozřejmě 
pořídit vysoce kvalitní tapety na dlouhé roky, mnohem zá-
bavnější ovšem je tapetou zvýraznit jednu stěnu nebo část 
dlouhé stěny a tuto dekoraci, když se vám okouká, jedno-
duše strhnout a nahradit jiným stylem.
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Minimum spár stále frčí
Když už interiérový trend přinese něco zásadního, určitě 
se toho hned tak nebude chtít vzdát. Ostatně proč také, 
když bezespárové podlahy a bezzárubňové dveře přinášejí 
i uživatelský komfort. Skryté zárubně zjednodušují stě-
ny, dveře se stávají jejich součástí a můžeme je dekorem 
začlenit do zařízení interiéru. Neplatí už tedy uniformity 
prefabrikované nabídky dveří, spíše bychom si měli dopřát 
dveře přesně na míru pro náš interiér. Pohledově mohou 
například směrem do předsíně vypadat všechny stejně, ale 
směrem do pokojů mohou mít různou barvu. Nebo si vy-
berete dveře skleněné, které se hodí ke všemu? Vidět skrz 
ně nemusí být, když zvolíte vlisovanou fólii. Mohou to být 
neutrální bublinky, kostičky nebo proužky, ale grafosklo 
nabízí i možnost dekorování velkoformátovou fotografií – 
třeba struktury tkaniny nebo kamínků, ale klidně i nějaké-
ho pestrobarevného obrázku. Hry s grafosklem pak můžete 
uplatnit ještě na některých dvířkách komody či skříně, v 
kuchyni na dvířkách linky nebo na obkladu mezi horními a 
spodními skříňkami - a máte o zajímavou výzdobu interiéru 
postaráno.
Moderní interiérové dveře nabízejí ovšem také možnost 
využití moderních technologií. Zejména skleněných dveří se 
budete chtít dotýkat co nejméně, takže využijete dobrodiní 
jednoduchého dotykového ovládání přes kovovou destič-
ku, v plném komfortu si pak pořídíte čidla na automatické 
otvírání a zavírání dveří. V dobrém provedení zvládnou 
fungování i v domácnosti s pejskem či kočkou, i když jejich 
frekvence průchodů bude pro automatické otvírání přece 
jen trošku nadměrná zátěž.

Nábytek budiž pohledný a pohodlný
Hravost a půvabné linie se vracejí! Jistě, stále si můžete 
pořídit luxusní kompaktní nábytek ve strohých liniích, 
masivními rámy a pevnými policemi ve vysokém laku nebo 
skleněném provedení dvířek, nejlépe v černé a bílé. Tento 
nábytek ale pomalu ale jistě patří spíše do startovacích 
malých studií, kde jeho skladnost dokonale plní účel, včet-
ně takových vychytávek, jako je velkoformátová televize 
umístěná na kolejničkách, takže ji můžete posouvat z jedné 
strany kompaktní policové stěny na druhou jako dvířka. 
Kde je málo místa, je třeba si takových drobností vážit.
Pokud ale máte k dispozici moderní byt s velkým obytným 
prostorem a soukromím ložnic a dětských pokojů, zaměřte 
se spíše na menší kusy nábytku. Doba volá po kvalitě, která 
vydrží roky. Když se poohlédnete po jednoduchých skříň-
kách ze sedmdesátých a osmdesátých let, přidáte jim nové 
nožičky a nový kabát třeba v různé barvě korpusu a dvířek, 
budete dokonale in. Malé stolečky, komodky, zásuvkové 
skříňky, raději jen pár kousků volně rozložených v prostoru, 
to se teď nejvíc nosí. Ani masivní sedací soupravy nejsou to 
pravé, nahrazují je menší, ovšem velmi pohodlná křesílka, 
divany na sezení pro dva či natažení pro jednoho. K televizi 
pak pěkný pohodlný ušák, nejlépe s nastavitelnou polohou 
zad a perfektně umístěnou opěrkou hlavy.
Alternativně můžete sezení vytvořit třeba z matrací potaže-
ných dekorační látkou, na které přidáte pár vyšších podse-
dáků na pohodlné usednutí. Nebo si místo křesel pořídíte 
stále oblíbené tvarovací vaky, do kterých si vysedíte ten 
správný pohodlný důlek. Kdo chce ale vkusné zařízení na 
roky, vybere raději nějaká ta křesílka v trendy sametovém 
potahu doplněném květovanými přehozy a polštářky. Důle-
žitá je kvalita provedení a hlavně pohodlí.
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Text: Ilona M
ádrová, foto: archiv firm

y

Módní trendy

Karl Lagerfeld, symbol a značka úspěchu, představuje 
jednu kolekci za druhou, ohromuje novými nápady a ori-
ginálními kreacemi. Je rovněž talentovaným fotografem, 
milovníkem umění a i přes důchodový věk fascinuje báječ-
nou inscenací přehlídek, krátkými filmy a fotografickými 
expozicemi. Tento vizionář a vůdce udává směr nových 
trendů a inspiruje ostatní. Božský Karl dokázal neuvěři-
telné kreace a vytáhl několik značek z krize. Je ale rovněž 
mužem v pokročilém věku a nedávno začal řešit otázku 
dědictví a mediálně připustil, že by se mu mohlo něco stát. 
Svět módy a umění se otřásl v základech. Následující řádky 
vám přiblíží tajemství nejvlivnějšího a nejvíce imitovaného 
návrháře na světě, mýtus a žijící legendu, Monsieur Lager-
feld. 
 

U vás to začne v okamžiku, kdy 
ostatní skončí…
Jako dítě nikdy nemyslel na módu a už vůbec netušil, že by 
mohla být profesí. Nehrál si s ostatními dětmi a raději trávil 
čas odděleně četbou, kreslením a vytvářel komiksy. Snil o 
povolání karikaturisty a ilustrátora. Na svět přišel 10. září 

1933 manželům v pokročilém věku. Jeho otec Otto 
Lagerfeldt měl švédský původ, vlastnil firmu 

s koncentrovaným mlékem, hovořil 
plynule devíti jazyky a čas-

to cestoval. Na 
matku 

Karl vzpomíná jako na samotářku a panoval mezi nimi 
chladný vztah s odstupem. Elisabeth byla pruského půvo-
du, milovala literaturu, byla rázná a celý svůj čas trávila 
četbou. Byl to zvláštní vztah, ovšem naplněný vzájemným 
a hlubokým respektem. Během války v roce 1944 se rodný 
Hamburk ocitl v troskách a rodina se přestěhovala do pan-
ství o 500 hektarech v Bad Bramstedt. Poté Karl s matkou 
odjel do Paříže, metropole módy, aby vystudoval prestižní 
gymnázium Montaigne v blízkosti Lucemburských zahrad a 
realizoval dávný sen, práci módního ilustrátora. V 18 letech 
mu zkřížila cestu turecká kartářka a předpověděla obrovský 
úspěch a světovou kariéru: “U vás to začne v okamžiku, kdy 
ostatní skončí.“
V roce 1954 se zúčastnil prvního ročníku soutěže Woolmark 
Prize a svými kreacemi zaujal návrháře Pierre Balmain, 
který mimo jiné zasedal v porotě. Konkurz vyhrál společně 
s Yves Saint Laurentem a získal první pracovní nabídku v 
módě jako asistent ateliéru u Balmaina. Na postu vydržel 
4 roky a poté odešel k Jean Patou do funkce uměleckého 
ředitele. Nadšení a motivace vyprchaly za krátkou dobu, 
nudil se a toužil po volnosti. Začal tedy studovat, užívat 
života a trávil dny na plážích.   
V roce 1963 se luxusní dům Chloé ocitl ve svízelné situaci a 
mířil ke krachu. Jelikož měl Karl dobrou reputaci jakožto 
nezávislý a extravagantní návrhář s odvážnými nápady, 
vedení značky ho požádalo o pomoc. Inovoval kódy a styl 
domu, vdechl romantiku a ikonické prvky a celé kolekce 
bravurně inovoval. Stejný osud potkal i italské Fendi. Do-
dnes Karl vzpomíná na jedinečné setkání se sestrami Fendi 
v roce 1965 v bývalém divadle dnes salónu kožešin. Značku 
proslavil, vytvořil novou strategii a pomohl k miliónovým 
ziskům. Styl odlehčil, kožešiny vyzvedl na ikonický produkt, 
vytvořil slavné logo F a paralelně pracoval na dalších zakáz-

BOŽSKÝ 
KARL!

MÓDNÍ NÁVRHÁŘI ČASTO NACHÁZÍ INSPIRACI V MINULOSTI A TRENDECH CHARAKTERISTICKÝCH 
PRO JEDNOTLIVÁ OBDOBÍ. NĚKDY SEZÓNA VYPADÁ JAKO BY BYLI NA KONCI S NÁPADY A NABÍZÍ 
TO, CO TADY KDYSI BYLO. SAMOZŘEJMĚ, ŽE JE OBTÍŽNÉ PŘEKVAPIT ORIGINÁLNÍM NÁPADEM, PO 
KTERÉM BY ŠÍLELY DAVY ZÁKAZNIC. PŘESTO EXISTUJE JEDEN UMĚLEC, KTERÝ SI ZÍSKAL RESPEKT NA 
CELÉM SVĚTĚ, JE VYSOCE UZNÁVÁN, OBDIVOVÁN A NA JEHO PRODUKTY JSOU ČEKACÍ LISTY. 
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kách pro Německo, Japonsko, Francii a Itálii. Jeho talent a 
kreativita bez limitů zaručovaly úspěch všude, kam přišel. 
Ovšem jeho chvíle nadešla v roce 1983. 

Výzva jménem Chanel
Dostal nabídku od majitele Chanel na pozici uměleckého 
ředitele a měl zachránit upadající značku s pověstí nudné a 
zastaralé klasiky hodné pro buržoazní paničky. Všichni ho 
od angažmá odrazovali a předem odsuzovali za beznaděj-
ný propadák. Jenže pro Karla byl Chanel výzvou. Majitel 
Alain Wertheimer mu předal vedení se slovy: „Dělejte si, 
co chcete, máte naprostou volnost. A pokud by to nevyšlo, 

nevadí, dům prodám“. Takto měl v rukou impérium půvab-
né Gabrielle Chanel, odvážné bojovnice, nejslavnější módní 
návrhářky 20. století s řadou prestižních ocenění. Usadil se 
v jejím apartmánu nad butikem rue Cambon a v obležení 
jejích talismanů a ostatních vzácných věcí začal tvořit první 
nákresy. Vlastně zjistil, jak perfektně se doplňují. Začal tam, 
kde ona přestala... 
Zatímco Karl vyrůstal ve finančně zajištěném zázemí a měl 
přístup ke  studiu v prestižních zařízeních, Gabrielle byla 
chudou dívkou a sirotkem původem ze Saumur. Od 12 do 
18 let vyrůstala v klášteře v Aubazin, jehož dekor a atmo-
sféra se staly později hlavním zdrojem inspirace. Tady se 
naučila šít, měla fantazii a nápady nacházela v nepatrných 
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detailech. Osobitým šarmem a atypickým stylem očarovala 
spoustě mužů a inspirovala se jejich šatníkem. Vysmívala 
se mravům, tehdejší módě a provokovala vlastním stylem. 
Nosila košile, vesty a kalhoty, černobílé modely, jednodu-
ché černé šaty, měla krátké vlasy a téměř vůbec se nelíči-
la. Byla troufalá, odvážná a podnikavá. Na ulici Cambon 
otevřela butik s luxusními klobouky a později prêt-à porter. 
Ženu odrazovala od příliš barevných, komplikovaných a 
našňořených modelů. Módu odlehčila, zjednodušila, učinila 
pohodlnou, moderní a se sportovním nádechem. Inspiraci 
hledala ve svém životě, v nostalgických střípcích minulosti. 
Stala se úspěšnou podnikatelkou se 4000 dělnicemi, vlastni-
la několik butiků, oblékala významné klientky a osobnosti. 

Jenže během druhé světové války musela tvorbu přerušit a 
odjet do bezpečí do Švýcarska. Třináct let o ní nikdo ne-
slyšel, to bylo období úspěchu Christana Diora a jeho new 
look. Gabrielle vše sledovala z povzdálí, věděla, že Diorův 
look je pro ženy nepohodlný, musely si stahovat pasy, být 
štíhlé a vysoké. Její pohodlná, jednoduchá a stylová móda, 
která navrátila ženám volnost pohybu, byla vniveč. To ji vy-
provokovalo a v roce 1954 ve věku 71 let přijela do Paříže, 
aby představila tvídový kostým se sukní s délkou po kolena, 
černou prošívanou kabelku 2,55 a dvoubarevné lodičky. 
Sklidila ostré přivítání s kritikou zastaralé a nemoderní.  Na 
to s klidem odpověděla: „Móda vychází, ale styl zůstává“. 
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Stejně jako Gabrielle i Karl Lagerfeld rád překvapuje a 
vymýšlí zcela originální nápady. Oba přišli o životní lásku, 
nikdy neměli děti a byli pracovně velmi vytížení. Módní 
kariéře proto zasvětili celý život. Gabrielle vytvořila ele-
gantní, jednoduchý, ale přesto zásadní a bohatý styl a Karl 
v jejích šlépějích pokračuje. Její životní setkání a situace, 
stejně jako symbolické předměty, kterými se chránila, 
slouží jako nekonečný zdroj inspirace. Takto Karl vrací 
život ikonickými prvky a oprašuje DNA Chanel. V každém 
kousku se skrývá symbol a příběh Gabrielle. Tak třeba logo 
dvojitého C – vzpomínka na mozaiková okna a dláždění v 
klášteře, řetízky - součást úboru řádových sester, parfém 
N°19 - den jejího narození, kabelka Boy – přezdívka životní 

lásky Arthura Capela, klasy obilí - symbolizují srpen, měsíc 
jejího narození, období žní, úrody a blahobytu, lev - ast-
rologické znamení Gabrielle, kamélie -  její nejoblíbenější 
květy a v Asii považované za symbol čistoty a dlouhověkos-
ti, kombinace černé a bílé -  striktní jednoduchost oděvu  v 
klášteře, námořnické proužky - poprvé spatřila v Deauville 
na rybářích a námořnících, kometa -  nejkrásnější lesk na 
obloze, kterým chtěla ozdobit každou klientku, žerzej a 
tvíd – pánský šatník jejích milenců, flakón parfému N°5 – 
inspirovaná lahvičkou ruské vodky, kterou pro ni navrhl 
velkokníže Dimitri Pavlovitch.
Zatímco ona byla skromná a praktická, Karl svým jedineč-
ným talentem a extravagancí dodal značce Chanel velko-
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lepost a euforii. Součástí jeho strategie bylo angažovat 
ambasadorku značky. Odjakživa uměl dobře vybrat osoby 
do svého týmu i stoupající umělce. Angažoval mladičkou, 
svěží a androgynní Inès de la Fressange, která skvěle nesla 
pařížský Chanel. Zároveň byla první modelkou s exkluzivní 
smlouvou v haute couture a byla nejvíce medializovaná. 
Tato sláva ji později pomohla otevřít vlastní značku a uza-
vřít kontrakty s kosmetickými firmami. Po ní následovaly 
Vanessa Paradis, Audrey Toutou, Anna Mouglalis a mnoho 
dalších. Osobně nafotil obálky časopisů, fotoreportáže, 
portréty, reklamní kampaně a učinil Chanel demokratickým 
a univerzálním. 

Mince s dvěma stranami…
Stejně jako mince má dvě strany, tak Karlovu svobodu a 
kreativitu vyvažuje kontroverzní chování. Někdy půso-
bí jako nafoukaný snob, který sice volně vyjadřuje svou 
kreativitu a názory, ovšem nehledí na důsledky. Pobouřil 
média a vlivné osoby v módě, včetně Anny Wintour, pro-
tože začlenil do přehlídky porno herečku Manu Pozzi, 
nebo prostitutku Zahia Dehar. Dodnes provokuje světové 
organizace na ochranu zvířat kvůli své vášni pro kožešiny 
a již několikrát to schytal dortovým a rajčatovým útokem. 
Francii pobouřil kvůli neplacení daní z příjmu po dobu 15 
let. V roce 1999 dlužil 87 milionů franků a díky dobrému 
právníkovi a známostem s bývalým ministrem financí byla 
významná část smazána. Média šokoval výroky o preferenci 
štíhlosti, veřejně odsoudil velikost 42 a rýpnul si do zpěvač-
ky Adele. Nesnáší tetování, estetickou chirurgii, ale také 
nevzdělané amatéry a novináře, kterým chybí profesionali-
ta. Byl kontroverzní i sám k sobě, jelikož se pustil do dračí 
diety. Zatoužil po štíhlém pase a oblečení Hedi Slimane, 
který je proslavený úzkými a moderními střihy pro mladé 
muže. Pod dohledem doktora Jean-Claude Houdret shodil 
za 13 měsíců neuvěřitelných 42 kilo. O dietě společně vydali 
bestseller The Karl Lagerfeld Diet/Le Meilleur des régimes. 
Karl nikdy není se sebou spokojený, proto je k nezastavení, 
pořád aktivní a neustále přemýšlí o nových nápadech. Vět-
šinou prý přicházejí ve spánku a jsou to ty nejlepší. Takto 
vznikl nápad zavedení kalendáře kolekcí, za což ho kolego-
vé proklínají, protože zabil řemeslo. Dříve návrháři dělali 2 
kolekce za rok, dnes 8. To umožňuje domu Chanel obnovu 
každé 2 měsíce. „Bylo mi řečeno, že se Gabrielle obrací v 
hrobě, což je dobrá věc. Dokazuje to, že není mrtvá“, dodal 
ke svému sarkasmu, výrokům a kontroverznosti.  

Od roku 1984 navrhuje pro vlastní značku Karl Lagerfeld, 
kterou postupně rozšířil o kolekci pro ženy, muže, děti a 
řadu parfémů.  
Souběžně vydává knihy. V Německu vlastní knihkupectví a 
galerii, fotí módní a reklamní snímky například pro kata-
log 3 Suisses, magazín Vogue a Madame Figaro. Pokud 
jste měli v březnu cestu do Paříže, možná jste navštívili 
pařížskou pinakotéku a výstavu portrétů A visual Journey. 
Vydal i řadu vlastních knih na oblíbené téma architektura, 
lidské tělo či svět luxusu. Vlastní uměleckou sbírku vzác-
ných předmětů, obrazů a nábytku z 18. století. Část sbírky 
prodal v roce 2000 v aukčním prodeji Christies, aby mohl 
splatit dlužné daně. Kolekce s odhadní cenou 180 miliónů 
eur zařadila prodej mezi nejvýznamnější 20. století a stejně 
úspěšné jako kolekce návrháře Jacques Doucet v roce 1912. 
Jelikož inklinuje k literatuře, s některými autory spolu-
pracoval, jiné pouze inspiroval (La Possibilité d‘une île od 
Michel Houellebecq rok 2005, Karl Lagerfeld journal de 
mode od Anna Piaggi rok 1986, Beautiful people od Alicia 
Drake rok 2010, Merci Karl! od Arnaud Maillard rok 2007, 
Parcours de travail rok 2010, Modern Italian Architecture 
rok 2004, Chanel‘s russia connection rok 2009, Moi... Karl 
Lagerfeld od Jérémy Patinier rok 2013, Le monde selon 
Karl rok 2013, La petite veste noire rok 2014, Chanel art 
rok 2014, Karl‘s secrets od Tiffany Cooper rok 2015, Diář 
2016 Fashion by Karl, Fendi by Karl Lagerfeld rok 2015, La 
couture fait son numéro rok 2015 a řadu dalších. 
Na filmovém plátně se poprvé objevil v roce 1973 ve sním-
ku Amour od Andy Warhoul, v roce 2006 si zahrál vlastní 
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roli v La Doublure od Francis Veber, v roce 2007 byl hlavní 
osobností dokumentárního filmu Lagerfeld Confidential od 
Rudolphe Marconi. Kolekce Chanel doplnil o vlastní krátké 
metráže Once Upon a Time s Keirou Knightly v roli Coco 
Chanel a Clothilde Hesme, Reinkarnace s Cara Delevingne 
a Pharell Williams v rolích císaře Františka Josefa a Alžběty  
Habsburské zvaná Sissi. Letos v rámci přehlídky Paříž v Římě 
představil krátký film Once and Forever s Kristen Stewart v 
roli Gabrielle Chanel před filmovými kamerami.  
Paralelně s tvorbou kolekcí pro svou značku, Chanel a 
Fendi navrhl  rovněž filmové kostýmy například pro Ta-
lon aiguilles od Pedro Almodovar nebo Callas Forever od 
Franco Zeffirelli. Je všestranným aktivním umělcem, baví 
ho přemýšlet, což dokládá oblíbeným výrokem: „Apetit 
přichází s jídlem a nápady prací“. Karl je zkrátka všude, což 
zaručuje odbyt a symbol úspěchu. Černobílý look, skrytý 
pohled za černými brýlemi, bílé vlasy v culíku, košile s vyso-
kým límečkem a úzké džíny jsou rozpoznatelným po celém 
světě. To také inspirovalo společnost Mattel k tvorbě nové 
panenky Barbie s jeho podobiznou   (2014) a plyšového 
medvídka (2008). Pózoval pro reklamu Volkswagen nebo v 
záchranné reflexní vestě pro silniční bezpečnost se sloga-

nem: „Je žlutá, škaredá, s ničím nejde 
sladit, ale může vám zachránit život“. 
Několikrát navrhl design pro láhev Coca 
Cola a dresy fotbalového národního 
mužstva, spoustu kostýmů pro před-
stavení pro opery v Miláně, Florencii či 
balet Monte Carlo, světová turné Kylie 
Minogue a Madonnu. Spolupracoval na 
sérii reklam pro Magnum, Optic 2000 s 
řadou 55 brýlí a v roce 2004 s řetězcem 
H&M na limitované kolekci 30 kusů. 
„Pro módu je zajímavá jen minuta a 
budoucnost. Existují, aby mohly být 
zničeny“. Ve stejném duchu organi-
zuje spektakulární přehlídky s dech 
beroucím scénářem. Téma, dekorace 
a autentičnost spolu s kolekcí názor-
ně dokládají všestranný umělecký 
talent. Možná si vybavíte obrovskou 
sochu lva, ledovec a kry, kasíno, pa-
řížskou kavárnu, pouliční manifestaci 
za rovnoprávnost žen, supermarket a 
exkluzivní umělecké kolekce Métiers 
d‘Art Paříž-Dallas, Paříž-Moskva nebo 
skvělou show aktuální kolekce Paříž v 
Římě. Karl se pro její tvorbu inspiroval 
obdobím 1950, kdy Gabrielle Chanel 
často oblékala francouzské herečky pro 
filmy od Fellini, Visconti, Amorioni a 
přechodně žila v Římě. Proto přehlídka 
proběhla v historickém studiu Cinecitta 
č.5 Fellini. Typický pařížský dekor Karl 
přenesl do Itálie, včetně stanice metro 
Rome (v Pažíži na lince č.2) a haussma-
novské architektury.  
Za 60 let kariéry v módě a umění získal 
řadu prestižních ocenění v Evropě i ve 
světě, v roce 2010 mu bývalý prezident 
Nicolas Sarkozy  udělil Řád čestné legie 
a v listopadu loňského roku získal na 

British Fashion Awards ocenění za čest-
nou kariéru u Chanel a Fendi. Žije samotářským životem, 
nikdy nechtěl založit rodinu a ničeho nelituje. Děti má 
ovšem rád, jeho nejbližší přátelé hovoří o jeho štědrosti a 
dobrosrdečnosti. Od Vánoc 2011 sdílí soukromí s roztomi-
lou Choupette, což je kočka rasy Svatá Birma. Původně pat-
řila modelovi Baptistovi Giabiconi, kterého Karl pasoval na 
ambasadora a hlavního modela Chanel. Před dvoutýdenní 
pracovní cestou mu svěřil kočku na hlídání, jenže po pří-
jezdu mu ji odmítal vrátit se slovy: „Je až příliš rozkošná a 
roztomilá“. Dnes je pro Karla zdrojem  inspirace, modelkou 
pro reklamy a také nejbohatší kočkou planety. Ze všech 
reklam jí odvádí peníze na účet (v roce 2014 3 miliony eur). 
Od roku 2014 začal řešit otázku dědictví a mediálně pro-
hlásil: „Kdyby se mi stalo cokoliv, osoba, která se postará 
o Choupette nebude nikdy v nouzi“. Vytvořil jí účet na 
twitru, cestují spolu v soukromém jetu, společně jí u stolu a 
Karl jí poskytuje nejluxusnější péči včetně manikúry, česání, 
přípravy speciálních receptů a nechal pro ni zhotovit ces-
tovní vybavení od Louis Vuittona. Ostatně o tom si můžete 
přečíst v jeho knize Choupette la vie enchantée d‘un chat 
fashion z roku 2014.
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Momentálně se potkáváte v seriálu Přístav, 
kdy jindy jste spolu pracovali?
Vanda: V Přístavu hraju právě rozvedenou právničku, která 
našla nový vztah, táta hraje němého funebráka. Jednu z 
postav místní chatové osady a štamgasta z hospody, která 
je centrem dění.
Boris: Je to moc zajímavá role, protože v ní můžu uplatnit 
svou profesi - mima a klauna. Nemluvím, vyjadřuju se jen 
gesty, mimikou. A můžu si tam hodně vymýšlet, přicházet s 
nápady.
Vanda:  Pracovně jsme se potkali několikrát, například 
v představení Pokus pes čili Potwor v Divadle v Řeznické 
na volné motivy podle novely Psí srdce mého milovaného 
Bulgakova. Byla to  studie o tom, jak se člověk mění v psa.  
V něm jsme hodně použili klaunérii a pantomimu, slovo 
bylo jen jako ornament. Táta si text nepamatoval, jediné 
co uměl nazpaměť, byl Opilý koráb od Rimbauda. Tak když 
mu došla slova, začal recitovat... Bylo to výjimečné předsta-
vení. V té době žánrově nezařaditelné.

Vando, necháte si od táty radit, když režíru-
jete nebo zkoušíte novou hru?

Vanda: Nechám a ráda. Před premiérou v generálkovém 
týdnu chci, aby se podíval na představení, je pro mě důleži-
té, aby mi dal zpětnou vazbu a řekl svůj názor. Když chválí 
moc, je to podezřelé.
Boris: Ale mám s ní čím dál méně práce. Teď kolem té třicít-
ky…
Vanda: Dík…
Boris: Vyladili jsme se jeden na druhého. Vanda taky nasbí-
rala určité životní zkušenosti a probouzí se u ní humor, což 
je u intelektuální dámy složitý proces. Protože je potřeba 
umět nazírat mužský svět bez koketerie i kritiky. Její vidění 
světa se přiblížilo tomu mému. Což jsem si uvědomil, když 
jsem viděl její poslední představení v divadle Alta – Angel-
-y, které také hodně využívá prvků klaunérie a pantomimy. 
Proto si myslím, že by konečně měla…
Vanda: …Někdy mám pocit, že slova  jako vyjadřovací 
způsob ztrácejí smysl. Slov je všude tolik, že lidi je už moc 
nevnímají. Mnohem silnější je vyjádřit emoci celým člově-
kem, než říkat větu: Miluju tě. Na jednu stranu účinkuju 
v konverzačních a do jisté míry i komerčních komediích a 
televizních seriálech, což ale neznamená, že bych je nijak 

POSLEDNÍ 
KLAUNOVA 

OPONA
NIKDY JSEM SE U ROZHOVORU TAK NENASMÁLA A ŽÁDNÝ JSEM NEDOKÁZALA TAK DLOUHO VY-
HNAT Z HLAVY.  SETKÁNÍ S VANDOU A BORISEM HYBNEROVÝMI LETOS V ÚNORU V ČINOHERNÍM 
KLUBU BYLO NĚCO JAKO NEZAPOMENUTELNÁ  PŘEDNÁŠKA O TOM, CO TO ZNAMENÁ BÝT KLAUN. 
NAVÍC S NÁZORNÝMI UKÁZKAMI. NIKDO Z NÁS NETUŠIL, ŽE TO, Z ČEHO SI BORIS HYBNER KAŽ-
DOU VTEŘINOU SVÉHO BYTÍ DĚLÁ LEGRACI, HO TAK BRZY DOSTIHNE. TEXT, DO KTERÉHO CHTĚL 
PŮVODNĚ JEŠTĚ PŘIPSAT NĚCO ZE SVÝCH DENÍKŮ, UŽ BOHUŽEL AUTORIZOVAT NESTIHL. JEHO 
DCERA VANDA SE ROZHODLA VYDAT TENTO POSLEDNÍ A NEAUTORIZOVANÝ ROZHOVOR O DIVA-
DLE, SPOLEČNÉM NATÁČENÍ, RODINNÉM ZATÍŽENÍ, ZTRÁCENÍ A NACHÁZENÍ, TOLERANCI, NEMOCI, 
BLÍZKOSTI I ODCIZENÍ, ALE HLAVNĚ O KLAUNECH, JAKO VZPOMÍNKU K TÁTOVÝM NEDOŽITÝM 75. 
NAROZENINÁM.   
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hanila, naopak. Na druhou stranu hraju v alternativním di-
vadle, kde jsem se slova zbavila. Stále znovu se mi dostává 
ujištění, že na diváky působí zážitek beze slov opravdověji, 
tu vlastní emoci si každý pojmenuje sám, slova si dosa-
dí nebo ne. Vzniká tajemství a já jako interpret cítím, že 
každý to vnímá jinak. Jsou to kouzla.  Přístav, kde s tátou 
hrajeme, je sice komerční seriál, ale všichni do něj vnášejí 
autorskou invenci a je to znát.  Slyšíme na sebe a občas 
improvizujeme. Mám ráda ten okamžik, kdy se neozve stop 
po skončení dialogu, a režisér nás nechá chvíli smažit a 
čeká, co z nás ještě vypadne.  
Boris: To je smysl hereckého řemesla. Když hrajete přede-
vším slovy, můžete lhát a jen deklamovat slova, ale u pohy-
bového divadla ne, to vyžaduje stoprocentní koncentraci, 
jinak by to bylo falešné. Když vám někdo podkopne židli 
a vy spadnete, v tom nemůžete lhát. Jinak kdyby mi Van-
da neskočila do řeči, chtěl jsem říct, že by mohla budovat 
postavu klauna. Ona si už ty jeho velké boty vyzkoušela. A 
taky na něj začíná mít věk. Protože klaun je vlastně stařec.
Vanda: Teď teda fakt dík. (Boris na její reakci předvede 
omluvné gesto.)

Pozorovat, jak si nahráváte, reagujete na 
sebe, je už samo o sobě něco jako představení. 
Kdy jste si začali opravdu rozumět?
Boris: My se k sobě nezadržitelně přibližujeme a cítím, že 
teď mám k Vandě nejblíž, jak jsem kdy měl. Sblížila nás 
hodně práce.
Vanda: My jsme se nejdřív s tátou před třiceti lety u pan-
tomimy potkali, pak jsem zběhla k činohře. Teď po letech 
jsem se zase vrátila k pohybovému divadlu. Zkoumám, jak 

Vanda Hybnerová
herečka, režisérka, scénáristka

se narodila 30. 9. 1968 v Praze. Je dcerou Borise Hybnera 
a výtvarnice Jany Kremanové. Vystudovala fotografii na 
grafické škole a herectví na pražské DAMU. Účinkovala 
v několika pražských divadlech, např. Labyrint, v Divadle 
na Vinohradech, v Národním divadle, Činoherním klubu, 
v Divadle v Řeznické, Divadle Komedie aj. V roce 2004 
získala Cenu za roli Catherine v inscenaci Důkaz v divadle v 
Řeznické. O rok později byla nominovaná na Cenu Alfréda 
Radoka za inscenaci Hořké slzy Petry von Kantové. Mo-
mentálně ji můžeme vidět v Divadle Palace v inscenacích 
Rodina je základ státu, Prachy, Miláček Anna, v představení 
Angel-y ve Studiu Alta. Hrála např. v seriálech Ordinace v 
Růžové zahradě, Dokonalý svět, Základka, momentálně 
účinkuje v seriálu Přístav. Viděli jsme ji ve filmech Stříbrná 
vůně mrazu, Kanárek, Černí andělé, Divoké včely, Rodinný 
film. Vanda Hybnerová byla vdaná za herce Sašu  Rašilova, 
s nímž má dcery Antonii a Josefínu.
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propojit všechny ty zkušenosti, co jsem nabrala u činohry. 
Táta mi k tomu má nejvíc co říct, i proto jsme teď na stejné 
vlně. Ale byly doby, kdy jsme spolu moc nekomunikovali. 
Boris: Humor lidi sbližuje, tragédie rozděluje. A humoru je 
čím dál méně. Lidi přestali umět dávat najevo emoce. Když 
se na ulici nahlas a pořádně zasmějete, myslí si o vás, že jste 
buď opilej, nebo narkoman.

V jakém období jste spolu nekomunikovali?
Boris: Já měl různá období, propadáky. V kumštýřských 
rodinách to bývá složitý, tam jsou emoce na pochodu.
Vanda: Zjednoduším to. U vedlejšího stolu sedí moje sestra 
Žofka se svou mámou Lucií. Táta založil tři rodiny a z ka-
ždého vrhu má jednu dceru. A z té poslední i syna Maxe. 
Když jsem byla v Žofčině věku, byla jsem sebestřednej pu-
berťák a neměla pochopení pro to, že táta od nás odešel a 
zařídil si nový život. Protože už mě ale taky potkal rozvod, 
vnímám to jinak. Dřív jsem si naivně myslela, že když spolu 
lidi mají děti, měli by spolu být. Rozvod není katastrofa, ale 
je důležitý, aby se s ním vyrovnaly děti. Cítila  jsem určitou 
hořkost, ale  měla jsem k tátovi blízko profesně. Takže naše 
odcizení se zlomilo díky práci a našli jsme k sobě cestu.
Boris: A když budeme chtít, zase se rozhádáme.

Bylo těžké vyrůstat se jménem Hybnerová?
Vanda:   Dlouho bylo. Když jsem do téhle profese vstupova-
la, táta byl na pracovním vrcholu a byl velmi populární. Ale 
já ho v zádech jako tatínka, který by mi pomáhal, neměla. 
Táta ani nevěděl, že dělám zkoušky na DAMU.
Boris: Ale to není pravda, co ty víš.
Vanda: Takže já jsem si cestu vyšlapávala sama. Na Přístavu 
jsme si chvilku povídaly s Bárou Kodetovou. Došly jsme k 

Boris Hybner
mim, herec, pedagog, režisér, scénárista

se narodil 5. srpna 1941 ve Vyškově, zemřel 2. dubna 2016. 
V roce 1964 začínal v pantomimickém souboru Ladislava 
Fialky. V roce 1966 založil se Ctiborem Turbou Pantomimu 
Alfréda Jarryho, v roce 1978  soubor Gag. Účinkoval ve 
světově proslulé Snowshow  známého ruského klauna Slávy 
Polunina. V roce 1987 ztvárnil hlavní roli v seriálu Gagman, 
o tři roky později založil v Praze stálou scénu Gag, kte-
rou vedl téměř deset let, projekt bohužel zkrachoval. Od 
roku 2008 vedl katedru nonverbálního divadla na pražské 
HAMU. Viděli jsme jej ve filmech Panelstory, Rafťáci, Pelíš-
ky, Pupendo, U mě dobrý, v cyklu Nevinné lži aj. Byl třikrát 
ženatý, s malířkou Janou Kremanovou měl dceru Vandu, z 
druhého manželství se ženou Helenou dceru Lenku, ze tře-
tího manželství s genetičkou Lucií čtrnáctiletého syna Maxe 
a jedenáctiletou dceru Žofii.
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tomu, že herectví máme každá po svém tátovi jako dědič-
nou zátěž.

A vaše dcery?
Boris: No? Kde sedíme? V divadelní kavárně Činoherního 
klubu. A Pepina je za barem. To přijde, uvidíš.
Vanda: Já nevím, jestli bych chtěla, aby to přišlo.  Talent 
je jedna věc a druhá podstatná věc je velká pracovitost. 
A hlavně štěstí a náhoda. Mně na herectví vadí, že je to 
submisivní povolání. Vystudujete DAMU a čekáte, než vám 
někdo zavolá a pozve vás na konkurz. To mě nikdy nebavi-
lo, proto jsem vymýšlela vlastní projekty. Ale někdy zafun-
govala neuvěřitelným způsobem náhoda.  Asi před osmi 
lety mě viděl v jednom představení slovinsko-český režisér 
Olmo Omerzu. Líbilo se mu a udělal si fajfku do notesu, že 
až bude mít pro Hybnerovou roli, tak se ozve. A udělal to, 
tak jsem si zahrála v jeho snímku Rodinný film.

Co vás čeká teď v nejbližší době?
Vanda: Natáčení dalších dílů Přístavu. Natáčení filmu, který 
má krásný scénář, krásnou autorku a krásný název Sněží. 
Zkoušení nové komedie s názvem Terapie v Divadle Palace 
a dalších moc moc plánů, který vrším a na ně se těším.
Boris: Píšu knihu pro stomiky. Asi víte, že jsem prodělal 
rakovinu tlustého střeva a mám vývod.  A taky píšu paměti. 
Zatím jim pracovně říkám „strakatý paměti“. Spoustu let 
už si píšu deník. (Boris mi deník ukazuje, ale já se marně 
snažím vyluštit nějaké slovo).
Vanda: To nepřečte nikdo, jen tátova žena Lucie.
Boris:  Pak bych chtěl založit něco jako společnost CCC. 
Klub českých klaunů, cechovní společnost lidí, kteří píšou 

humor, dělají takovou muziku, malují obrazy. Myslím, že 
něco takového tu chybí. Já mám pořád spoustu nápadů. 
Člověk je tvor tvořivý, když je tak zvaně nahoře, v dobrém 
rozpoložení, pak ze sebe něco vyzařuje, ale aby tu energii 
mohl vyzářit, potřebuje ji nejdřív mít. Já ji sbírám všude. 
Třeba v tramvaji. Pořád mluvím a dávám lidem energii. A 
oni ji zase na oplátku vyzařují směrem ke mně. Kolikrát 
říkám nesmysly, ale lidi – hlavně staří – se baví. Jsou vděční, 
že na ně vůbec někdo promluví. Víte, co znamená humor? 
Vláha, šťáva. Je to nezbytnost. Je v něm hravost dítěte i 
okamžitá tvořivost, ale i důvtip. Když máte vtip, máte i dů-
vtip. A umíte řešit zapeklité situace. Společnost potřebuje 
prokrvit humorem.

Chápu to tak, že jste klauny nejen na jevišti, 
ale i v životě?
Vanda: To se neopouští, klauny jsme pořád, oba jsme 
klaunstvím nakažení. Můj současný přítel je z toho občas 
docela zoufalý. My s tátou situace vnímáme jinou optikou, 
kolikrát si i z nějaké nepříjemnosti začneme dělat srandu, 
a to nám pomůže.  Vtipkování funguje jako lék. Herci a 
klauni obzvlášť jsou něco jako emotivní lékaři.
Boris: Zavedl jsem, že se u nás pořád vtipkuje. I ta naše 
malá Jezinka (dcera Žofie – pozn.red.) už taky s těmi bl-
bými vtípky začíná. Někdy je neustálé vtipkování vlastně 
docela otravné i pro mě. Ale víc otravné musí být asi pro 
mou Lucii. Já pořád povídám a pořád musím blbnout. (A 
jak říká, tak činí). Ale ona má svatozář.
Vanda: Dneska je táta hrozně vážný, nedávno jsme děla-
li rozhovor, který se málem ani nedokončil.  Dneska drží 
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souvisle téma.
Boris: Klaunství není jen postoj, ale vlastně tak trochu 
filozofie. Je to o lidském počínání nazíraném z jiného úhlu. 
Lidi to milují, protože si odpočinou. Uvědomí si, jak je to, 
co považují za šíleně vážné, vlastně relativní. Jste třeba 
unavená nebo nenaladěná, někdo do vás šťouchne prstem. 
Vám je to protivné, ale on to udělá zas. A vy to nevydržíte 
a usmějete se. A najednou máte lepší náladu.
Vanda: Ne každý je na takový humor naladěný, ale o tom 
byla i tátova druhá Třináctá komnata. Díky tomuto odstupu 
a nadhledu se dají zvládat i těžký situace a nemoce. Smích 
a nadhled je jediná možnost, jak se nezbláznit, protože 
jinak jsme všichni pořád ve stresu z pitomostí a zbytečností, 
které vnímáme jako zásadní věci.
Boris: Člověk tohoto světa je plný úzkosti a napětí. Zbaví se 
jich buď medikamenty, nebo humorem. Humor je daleko 
levnější a zdravější. Já jako stomik spolupracuju s jednou 
společností, která distribuuje zdravotní pomůcky. A já jsem 
se stal komikem této společnosti. Z komika stomikem. A 
oni se pokaždé těší, až přijedu. Píšu o tom i knížku. 
Vanda: Táta jezdí na různé besedy a setkání a nejen, že s 
lidmi, kteří mají taky tuhle nemoc, mluví o tom, že on má 
vývod a jak se s ním naučil žít, ale třeba jim ho i ukáže. 
Nalepí si na pytlík samolepku s Rolling Stones... víte, jak 
vypadá jejich znak?
Boris: Mě zarazilo, že hodně lidí, když zjistilo, že mají tuto 
nemoc, páchalo sebevraždy. Hlavně muži. Navádím lidi, ať 
o té chorobě mluví, ať si z ní utahují. Ať ulomí hrot těm 
depresím.  

Hned jste měl tenhle nadhled?
Vanda: Netrvalo to dlouho.
Boris:  Je to taky díky Lucce. Mluvili jsme o tom, že mě dole 
zašijí a budu mít umělý vývod. Ona mi odpověděla: ´Mně je 
jedno, kde máš jakou díru. Já miluju tebe´. Řešil jsem s dok-
torem, že to může mít vliv i na potenci, protože je to přeci 
jen delikátní operace. Řekl jsem Lucce, že by to mohlo zna-
menat konec sexu. A ona mi odpověděla: ´ Tak si budeme 
číst´. A bylo vymalováno. Prostě jsme to normalizovali tím, 
že jsme tuto situaci zlehčili, převedli v legraci.  A to umí jen 
klaun, nebo moudrá žena.

Kde jste se s Lucií potkali?
Boris: V divadle GAG, které jsem necelých deset sezon pro-
vozoval. Byla tam na brigádě, studovala genetiku. Zameta-
la v teplákách a vytahaném tričku. Já jsem se jí jako ředitel 
šel představit. Ona se otočila, podívala se na mě těma 
svýma očima a byl konec. A začátek zároveň.

Borisi, máte třetí manželku, tři dcery, ale sa-
mozřejmě i syna Maxe, čtyři vnučky. Jak se vám 
žije v tomhle převážně ženském světě?
Boris: Jsem ve svém živlu. Mezi ženami je mi dobře.

Leckdo věří na to, že každý má nad sebou 
nějakého strážného anděla. Dá se říct, že každý 
má v sobě nějakého klauna?
Boris: Někdo jednou řekl, že každý má v sobě jednoho 
klauna. Ale jenom jednoho. Člověk na začátku zkouší hrát 
jako někdo jiný. Jako Chaplin, jako Čejka. Ale teprve když 
zapomenete hrát někoho a jste sama za sebe, jste na správ-
né cestě. To se dostal ven ten klaun, který je ve vás.
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Vanda: V Divadle Palace hraju v jed-
nom představení, které začínám tak, 
že sedím na scéně a nedělám vůbec 
nic. Lidi nejdřív čekají, co bude, pak se 
začnou smát. V tu chvíli mám pocit, že 
se publikum se mnou naprosto vyla-
dilo. To se dostal ven můj klaun.   V 
představení Angel-y jsou dva andělé 
strážní, kteří čekají před nebeskou 
branou. Jsou to sice andělé, ale vlastně 
klauni. Klaun může všechno a všech-
no je mu odpuštěno. Kéž by to šlo v 
životě.
Boris: Kdekdo si pod slovem klaun 
představuje smutnýho pána s červe-
ným nosem a velkýma botama. Ale 
klaun je spíš něco jako králův šašek, 
který si může leccos dovolit.
Vanda:  Klaun všechno pojme a jak-
koliv to odrazí, jako malá zeměkoule, 
která se může kutálet jakýmkoliv smě-
rem. Klaun může všechno, i vraždit, 
a lidem to bude připadat komické. 
Proto mě baví Kačka Hrachovcová, jak 
si vybudovala v seriálu Přístav postavu 
Mileny. Ona se klaunovi velmi blíží. 
Protože dosáhla toho, že její postava 
všechno glosuje, může být komická, 
trapná, drzá. Může udělat všechno a vždycky jí bude od-
puštěno.  
Boris: Klaun je vždycky v jiném levelu. Je v naší realitě, 
ale vidí ji jinak, asi jako dítě. Nebo děd… Klaunů je dnes 
moc málo, proto Vandě říkám, ať se tomu nebrání a začne 
budovat postavu svého klauna. Ona to komično v sobě má, 
i když v Přístavu hraje vážnou paní soudkyni.  

Jak byste popsali toho klauna v sobě?
Boris: Můj klaun je hravoun. Kluk plešatej. Říká se, že starý 
mim je mladý klaun. To je velká pravda. Je to mág bílé 
magie.
Vanda: Neumím popsat, kdo to je, spíš bych řekla, že klaun 
ve mně je extrakt toho, jak by člověk vlastně nechtěl vidět 
sám sebe v určitých situacích, a přitom to tak je. Můj klaun 
je dost cynik, velký pozorovatel. Stává se mi, že některé 
momenty, ve kterých se ocitnu, nahlížím jako někdo, kdo 
je ve mně. Někdy se za to trošku stydím, třeba když jsou to 
citově vypjaté emoční situace, například v partnerství nebo 
v rodině. Mě učil na DAMU Boris Rössner…  
Boris: Který byl jeden z mých převleků.
Vanda: A on mi nějak ke konci studia vyprávěl historku, na 
kterou si občas vzpomenu. Umřela mu maminka. Mimo-
chodem on vždycky říkal, že umře přesně v tolika letech 

jako ona, což se až děsivě splnilo. Ale když stál u mamin-
čina hrobu během jejího pohřbu, přistihl se, že sám sebe 
pozoruje, jestli dobře hraje truchlícího. Přemýšlel o tom, 
jestli dobře stojí, jestli nemá hlavu moc nalevo a podobně. 
Maminku strašně miloval a její smrt ho zasáhla, ale díky 
těmto úvahám vnímal celou situaci jako trochu fraškoidní 
záležitost. I mně se často stává, že se ocitnu v situaci, kdy se 
ode mě očekává nějaké chování, a já reaguju úplně jinak.
Boris: Proto ti radím, vydej se cestou klauna.

Borisi, radíte Vandě i v životě?
Boris: To není potřeba. To je level reality, ať v něm sama 
existuje, jak usoudí. My se setkáváme v jiné realitě.
Vanda: Jasně, člověk se někdy nevyhne nárazu s realitou. 
Občas ho hned nevybalancuje. Tak je šťastnej, že má rodiče, 
může zvednout telefon a volá o pomoc.
Boris: Taky bych občas potřeboval zavolat, ale neznám na 
rodiče tam nahoru číslo.
Vanda: A ty ho nemáš?
Boris: Ne.
Vanda: Tak zavoláme na informace.
Boris: Někam jsem si ho napsal, ale nevím, kam. Ale to ne-
vadí, já mám stejně v úmyslu se s nimi sejít. (smích obou).
Vanda: Až tam my dokážeme zajít.

P.S.....Tak tu po dvou měsících, co to táta nečekaně zabalil, a vydal se navštívit svoje rodiče, na 
které neměl číslo, sedím a autorizuju náš společný rozhovor. Nedokážu pojmenovat emoci, která 
se ve mně tříská. Vlastně jsem od jeho smrti nedokázala plakat. Asi mi to nějak zakázal. Nikdy si 
s pláčem blízkých nevěděl rady.  Když jsme s Lucií, tátovou ženou, nesly jeho popel z pohřebního 
ústavu, daly jsme ho do červený tašky a šly s ním na kafe. Chybí mi jeho nesnesitelnej všudypří-
tomnej humor, kterým od sebe odrážel realitu. Až jeho odchodem jsem pochopila, o čem je naše 
herecký řemeslo. V den, kdy zemřel, jsem nezrušila představení a donutila se hrát. No a ta energie, 
kterou si dokázal z lidí, diváků brát, mi v tu chvíli pomohla ten šílenej okamžik zvládnout. Děkuju, 
tatínku.......

Rozhovor
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MÍT SVŮJ HRAD. 

CHCETE DOMEČEK, 

BYT NEBO VILU?
NEJVÍC BYTŮ SE U NÁS POSTAVILO V SEDMDESÁTÝCH LETECH MINULÉHO STOLETÍ. PŘEVÁŽNĚ 
ŠLO O MASOVOU PANELOVOU VÝSTAVBU, KTERÁ MODERNÍM STANDARDŮM BYDLENÍ MOC NE-
ODPOVÍDÁ. BYTOVÝ FOND V ČESKU ZKRÁTKA POTŘEBUJE OBNOVU, STARÉ JE TŘEBA NAHRADIT 
POSTUPNĚ NOVÝM. PO CELÉ REPUBLICE SE TEDY O PŘEKOT STAVÍ - RODINNÉ DOMKY, VILOVÉ 
ČTVRTI I BYTOVÉ DOMY.
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Největší stavební boom probíhá v Praze a okolí, ale poza-
du nezůstávají ani další velká města. V nich lidé hledají a 
nacházejí nejvíce pracovních příležitostí a následně hledají 
také bydlení. Vzhledem k nízko úročeným hypotékám je 
možnost koupit si vlastní bydlení přístupná více zejména 
mladým lidem, kteří si mohou rozložit splátky na více let. 
Staví se ale nejen startovací malé byty, ale i prostorné byty 
pro rodiny s dětmi. A developeři nezapomínají ani na seni-
ory, po republice se objevuje 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.

Nová dominanta Prahy
Nejvyšší, nejluxusnější, nejdražší a nejspíš ještě několik 
dalších nej bychom mohli přidat u projektu PSJ Invest V 
Tower Prague, který se právě žene do výšky na pražské 
pankrácké stráni. Vyškrábe se až do 104 metrů, bude mít 
třicet nadzemních podlaží. V současné době není ve vý-
stavbě v Praze asi nic zajímavějšího, diskutovanějšího a nic, 
co by tak zásadně proměnilo tvář města. Zda jsou výškové 
budovy pro Prahu vhodné, či ne, o tom se mezi odborníky 
i veřejností debatuje dlouhá desetiletí. Pankrácká stráň z 
toho vždycky vyšla jako jediné místo vhodné pro komplex 
výškových budov, protože neruší kompozici historického 
města a tvoří jakousi symetrickou protiváhu historické 
dominantě Pražského hradu. Ostatně sám developer říká, 
že pro něj bylo překvapivé, že V Tower Prague bude mít v 
konečné podobě hlavní vstup ve stejné výšce jako je brána 
do Pražského hradu a střecha se nachází na úrovni vrcholku 
věží Svatovítské katedrály. Toto kouzlo nechtěného jistě 
dodává mrakodrapu na Pankráci až jakousi mystickou spříz-
něnost s duchem Prahy. Podstatnější ovšem je, že se jedná 

o budovu architektonicky unikátní a technologicky špičko-
vou. Odhlučnění, zabezpečení proti bleskům, minimalizace 
problémů s větrem, byty plné světla slunce se skleněnými 
stěnami od podlahy po strop, unikátní pohled na Prahu 
jako na dlani. K tomu si přidejte individuálně řešená pod-
laží, z nichž jen dvě budou míst stejně dělený půdorys, byty 
od malých ateliérů až po rozsáhlé apartmány a penthausy 
v nejvyšších patrech, individuální architektonické řešení 
interiérů, vybavenost budovy recepcí s lobby, fitcentrem, 
bazénem, samozřejmě podzemními garážemi nejen pro 
obyvatele, ale i pro jejich hosty. Není divu, že 130 bytů ve 
V Tower Prague patří k tomu nejdražšímu stylu bydlení, 
který Praha momentálně nabízí. O cenách se ostatně jedná 
teprve přímo se zájemci o koupi některého bytu, nejde 
zdaleka jen o cenu za metr čtvereční, ale také za výškové 
umístění, výhled, řešení interiéru a jeho vybavení nábytkem 
i technologiemi. Prodej bytů byl již zahájen. Developer 
prohlašuje, že by byl rád, kdyby byty ve V Tower Prague 
přešly převážně na českou klientelu, a že se prozatím zdá, 
že tomu tak bude. Milovníků luxusu u nás jistě není málo, 
takže V Tower svých 130 klientů i pro ty nejdražší penthau-
sy v průběhu času jistě najde.

Proměny Žižkova
Jednou z lokalit se svérázným charakterem je v Praze dříve 
převážně dělnická čtvrť Žižkov. Dnes se tu mísí starý ráz s již 
převažujícím novým, na Žižkov se dnes totiž stěhují hodně 
mladí lidé, hledající bydlení v přímé návaznosti na centrum, 
zároveň však relativně poklidné ulice a blízkost zeleně. 
Největším projektem na Žižkově je revitalizace a nová rezi-
denční i komerční zástavba 331 000 metrů čtverečních po 
zrušeném nákladovém nádraží. Zde pod taktovkou Sekyra 
Group má v průběhu příštích let vyrůst moderní rezidenční 
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čtvrť Žižkov City, s výškovými i nižšími obytnými domy, s 
moderní infrastrukturou včetně dobré dopravní obslužnosti 
tramvajovými linkami.
Zatímco Žižkov City s náročnou likvidací pozůstatků nákla-
dového nádraží na zahájení výstavby teprve čeká, přímo 
v sousedství se staví o sto šest. Jeden z velkých projektů 
vyrůstá například v lokalitě Na Vackově. Rezidenční projekt 
BYTY NA VACKOVĚ vzniká ve stejnojmenné klidné lokalitě 
horního Žižkova. Pět objektů podél ulice Olgy Havlové na-
bízí celkem 331 bytů s dispozicemi 1+kk až 4+kk. Navazují 
tak na úspěšný projekt Alfarezidence, který v lokalitě vzni-
kal v letech 2006 - 2011. BYTY NA VACKOVĚ jsou především 
pro ty, kteří hledají bydlení s vyváženou cenou a kvalitou. 
Navíc na místě, které směřuje k tomu, aby se v budoucnosti 
stalo jedním z moderních center Prahy. Dokončení prvních 
tří objektů s celkem 202 byty je naplánováno na závěr roku 
2016, předání bytů nejpozději do konce února 2017. Stavba 
zbývajících dvou objektů bude zahájena v polovině roku 
2016. Dispozice jednotlivých bytů je volená tak, aby byla 
maximálně efektivně využita jejich plocha. Kromě 127 ma-
lých studií s dispozicí 1+kk, 53 malometrážních bytů 2+kk 
nabízí 137 bytů o dispozici 3+kk a 14 velkoplošných bytů 
4+kk. Prostor bytů je řešen tak, aby byla maximálně zajiš-
těna vzdušnost a přísun přirozeného denního světla - a to 
prostřednictvím předzahrádek, lodžií, balkonů a střešních 
teras.
Zatímco oblast dolního Žižkova prožívá renesanci v moder-
nizovaných starých činžovních domech, v nichž nacházejí 
bydlení lidé, kteří mají rádi domy s historií, na horní pláni 
Žižkova postupně vyroste vlastně zcela nová městská část, 
v níž zástavba starých vilek a činžovních domů bude spíše 
ozdobnou připomínkou minulosti.

V Praze a v lese
Klánovická obora představovala donedávna pro Praža-
ny spíše představu o rekreačním životě v bezprostřední 
blízkosti velkoměsta. Dnes se v Klánovicích hojně staví, 
vzhledem k přírodě blízkému charakteru lokality se ovšem 
objevují spíše komornější projekty pro klientelu, která chce 
být ve městě a přitom v přírodě. Klánovice mají výbornou 
dopravní obslužnost nejen městskými autobusy k met-
ru, ale také vlakem, jímž jste v centru Prahy za 15 minut. 
Půvabnou možností bydlení na okraji velkoměsta jsou byty 
v Rezidenci Klánovice. Developerský projekt Rezidence 
Klánovice vznikl pod taktovkou společnosti KONHEFR, 
která prostřednictvím tří originálních objektů přináší ně-
kolik bytových jednotek ve spojení s komerčními prostory. 
Prvorepubliková funkcionalistická architektura se spous-
tou moderních prvků okouzlí každého znalce novodobých 
trendů.
Pro nabízené byty jsou zcela typické velké prosklené plo-
chy, jež dodávají interiéru dostatek světla. Všichni poten-
ciální rezidenti budou mít radost i z prakticky řešených 
místností. Ty se pyšní dispozičním uspořádáním 1+kk až 
5+kk. Na své si tedy přijdou jak mladé páry lidí, tak počet-
nější rodiny. Podlahová plocha bytů totiž začíná na 49,42 
m2 a končí na 135,24 m2. Bytový luxus je zpozorovatelný 
na každém kroku, od stavebních materiálů, až po samotné 
vybavení. Díky vhodně zvoleným konstrukčním prvkům lze 
docílit velice nízkých provozních nákladů na domácnost. 
Součástí interiérů jsou vinylové podlahy, centrální plynové 
vytápění, keramické obklady, výtah nebo speciální větrací 
systémy. Třípodlažní objekty jsou doplněny také o venkov-
ní předzahrádky, balkony a prostorné terasy, nechybí ani 
sklepy a garážová stání.
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Středočeský kraj
Specifické postavení Středočeského kraje s možností dojíž-
dění za prací do Prahy i do dalších dnes zajímavých center 
(např. Kolín, Mladá Boleslav) zrodilo již mnoho projektů 
na bydlení. První poněkud nešťastné výstavby v okolí Prahy 
„na zelených loukách“, které byly často bez infrastruktury 
i bez dopravní obslužnosti, dnes vesměs splynuly s pokra-
čujícím rozvojem Prahy. Jako první si zažilo stavební bytový 
boom Kladno, a to i přesto, že zde zanikly pracovní příleži-
tosti. Rychlé autobusové a vlakové spojení s Prahou udělalo 
z Kladna (Kladeňáci prominou) prodloužené předměstí 
Prahy, kde se houfně kupovaly byty i rodinné domky za 
podstatně nižší ceny než v Praze.
Podobný překotný rozvoj zažily i příměstské obce Hostivice, 
Jeneč nebo Jinočany a Rudná. Dnes je západně od Prahy 
zajímavý Beroun, severně Mělník, již dlouho je v oblibě 
jižně od Prahy Jílové s unikátní polohou uprostřed lesů, 
přitom s rychlou dopravou na Metro C.
Klienti, kteří hledají poklid malého města, vyšperkovaného 
ovšem přítomností historických objektů lákajících turisty a 
tím i umožňující zkrášlování celého prostoru, mohou volit 
třeba Kutnou Horu. Luxusní projekt U.T.C. Properties \Třeš-
ňovka nabízí samostatné i řadové rodinné domy zasazené 
do prostředí zeleného parku. Architektonická koncepce 
byla zvolena s ohledem na město Kutná Hora, které patří 
k historickým skvostům. Důraz je kladen na osvědčené a 
kvalitní materiály i technologie. Díky tomu mají domy dlou-
hou životnost a minimální náklady na provoz. Do obchodu 
nebo školky dojdete klidnou chůzí do pěti minut, do centra 
města je to odtud deset minut chůze (to je výhoda malého 
města - všude je blízko). Projekt je ve svažitém terénu, díky 
kterému má každý jednotlivý dům zajímavý výhled. Sou-
částí projektu je i odpočinková vyhlídka s menhiry, která 
nabízí výhled na historické centrum Kutné Hory a okolní 
krajinu.

Jiné požadavky na bydlení mají jistě v Mladé Boleslavi, kam 
průmysl láká mladé lidi, kteří ovšem nedosáhnou na zářivý 
luxus, ale žádají kvalitní standardní bydlení. V návaznosti 
na starou zástavbu, často rekonstruovanou do příjemné 
moderní podoby, tak vznikají projekty menších bytových 
domů, například rezidence Bělská. V Mladé Boleslavi je 
dům v bezprostřední blízkosti historického Staroměstské-
ho náměstí paradoxně umístěn do oblasti, kde je větší klid 
než ve vnějších čtvrtích s průmyslem. A tak v Bělské najdou 
příjemné bydlení mladé rodiny, které zde mají v dosahu 
nákupy, školky i školy.
Jiný charakter mě rezidenční čtvrť Radouč park. Moderní 
a nadčasový soubor bytových domů s výraznou architektu-
rou se nachází na severozápadním okraji Mladé Boleslavi, 
na konci ulice 17. listopadu, v těsném sousedství Národní 
přírodní památky Radouč. Celý bytový komplex budou po 
dokončení tvořit tři bytové domy propojené jednopodlaž-
ními vnitrobloky, uvnitř kterých se nacházejí krytá parko-
vací stání a na jejichž střechách budou odpočinkové terasy, 
přístupné ze společných prostorů jednotlivých domů. Domy 
A a B jsou desetipodlažní, dům C bude mít 12 nadzemních 
podlaží. První dvě podlaží všech domů jsou vyhrazena pro 
parkovací stání, technické zázemí a sklepní boxy, obytné 
části domů začínají až ve 3. NP, což zajišťuje dostatečný vý-
hled a vytváří pocit většího bezpečí. Panoramatický výhled 
z horních podlaží lze pak právem označit za luxus, který 
ještě umocňují prostorné a zasklené lodžie, sloužící i jako 
zimní zahrady. Je trochu otázkou, zda takto vysoké domy 
na okraji přírodního parku nejsou rušivou dominantou, by-
dlení zde ovšem bude jistě velmi příjemné, i když do města 
i do průmyslové zóny za prací je to trochu dál.

Brno  
Počet obyvatel Brna se neustále zvyšuje díky studentům, 
ale také hlavně díky lidem z celé jižní Moravy, kteří se do 
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města stěhují za prací. Na tuto skutečnost reagují develo-
peři, kteří v moravské metropoli rozjíždí milionové pro-
jekty. Do roku 2016 by mělo v Brně vyrůst hned několik 
luxusních rezidencí, které v součtu nabídnou kolem šesti 
set nových bytových jednotek. Nová studie Centra pro 
regionální rozvoj Masarykovy univerzity ukázala, že v Brně 
každý všední den pobývá více než půl milionu lidí. To je o 
téměř sto padesát tisíc více, než kolik jich má zde trvalé 
bydliště.
V celém Jihomoravském kraji bylo zaměstnaných téměř 425 
tisíc osob, což byl po hlavním městě druhý nejvyšší počet. 
Největší potenciál pro pracovní místa má právě Brno.
„Tento demografický trend se samozřejmě odráží i na po-
ptávce po bydlení v Brně. Mladí pracující lidé preferují spíše 
menší byty blíže centra,“ vysvětluje realitní makléř Pavel 
Polák.
Do roku 2016 by ve městě mělo vyrůst víc než deset nových 
rezidencí, které nabídnou Brňanům zcela nové bydlení. De-
velopeři se zaměřili na nejlukrativnější městské části, které 
jsou blízko centra, nebo v klidnějších, ale dobře dostupných 
lokalitách. „Nejčastěji se jedná o rezidentní domy, které 
mají maximálně pět podlaží. Většina bytů má také terasu 
či balkon a jejich architektonické řešení kopíruje současný 
trend luxusního městského bydlení. Dá se čekat, že bude o 
byty enormní zájem, protože už nyní v době výstavby je víc 
než třetina bytů koupená či rezervovaná,“ odhaduje realit-
ní expertka Eva Tkadlecová.
Rozsáhlý rezidenční projekt vzniká v Brně - Králově Poli v 
lokalitě Sadová, známé také jako Kociánka. Společnost IM-
PERA styl a IMPERA ŽSD investiční fond zde bude postupně 
nabízet různé typy rodinných domů na cca 80 pozemcích 
- řadových, dvojdomků i samostatně stojících vil - a dále 15 
malých bytových domů s byty všech obvyklých velikostí, od 
garsoniér až po velké pětipokojové byty. PREMIUM bude 
moderní rezidenční obytný soubor s jednotným stylem, 

vyznačujícím se funkcionalistickou jednoduchostí, moder-
ním designem a čistými minimalistickými liniemi. Veškeré 
projekty přitom kladou důraz na ekologii a minimální 
náklady na bydlení. Všechny stavby jsou navrženy tak, aby 
jejich energetická náročnost splňovala kategorii „B“ - velmi 
úspornou.
Aby si projekt PREMIUM zachoval co největší architektonic-
kou stylovou čistotu, je a bude naprostá většina pozemků 
pro výstavbu rodinných domů nabízena již s hrubou stav-
bou. Toto řešení umožňuje budoucím vlastníkům přizpů-
sobit si prostory pro vlastní potřebu a zároveň zachovat 
jednotný ráz výstavby v lokalitě. Nejsou přitom žádným 
způsobem omezeni v pojetí vnitřního vybavení rodinného 
domu, které mohou realizovat zcela podle svých představ.
Také rezidence Alta Vista, první právě dokončovaný dům 
obytného souboru PREMIUM, má charakter příjemného 
bydlení. Jedná se o soubor tří menších domů s rohovými 
terasami, vybavený podzemními garážemi. Počet bytů je 
malý, pouze 23 bytových jednotek, převážně se jedná o 
velké čtyřpokojové byty, doplněné dvěma třípokojovými a 
dvoupokojovými a jednou garsoniérou. Všechny byty mají 
velkorysé dispoziční řešení a terasy, k přízemním bytům 
náleží zahrádky. Standard vybavení bytů bude vysoký a 
i dům samotný bude zhotoven z kvalitních materiálů. 
Většina horních bytů má výhled či průhled na panorama 
města Brna, hrad Špilberk a chrám sv. Petra a Pavla. Byty v 
této rezidenci mohou být alternativním řešením pro ty, kdo 
chtějí bydlet trochu jako v rodinném domku.
Menším, ale neméně luxusním projektem je Rezidence Ves-
lařská. Projekt developerské společnosti Properity se rozklá-
dá v západní části katastru Pisárek v bezprostřední blízkosti 
řeky Svratky. Rezidence je obklopena přírodou, přesto se 
v krátké době dopravíte do centra Brněnské metropole. 
Bytový dům Rezidence Veslařská nabízí neotřelé a velmi 
zajímavě řešené byty. Projekt pětipodlažního bytového 
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domu s výtahem nabízí celkem 22 bytových jednotek různé 
velikosti. Byty v přízemí mají vlastní zahrádky, byty oriento-
vané do ulice mají lodžie, byty orientované do vnitrobloku 
s výhledem na cyklostezku a řeku mají terasy.
Velký projekt naopak vzniká ve Slatině a nese příznačný 
název Zelené město. IMOS Development se rozmáchl k 
výstavbě celé čtvrti. „Domníváme se, že občanská vybave-
nost Slatiny nepokrývá zcela veškeré nároky jejich obyvatel. 
Proto jsme se rozhodli vybudovat v našem developerském 
projektu - bytový komplex Slatina - Zelené Město, Retail 
park s oblíbeným potravinářským řetězcem. Součástí Reail 
parku budou i maloobchodní prodejny známých značek. 
Komplex bude doplněn moderním mycím centrem pro 
osobní automobily. Na konci roku začneme s výstavbou 
velkoryse architektonicky pojatého Herního centra pro ro-
diny s dětmi. Kapacita herního centra bude až 600 dětí. Své 
oblíbené atrakce zde naleznou děti ve věku od 1 do 15 let. 
Součástí nabídky bude i restaurace a klidová zóna pro rodi-
če. Naším záměrem je, aby nabídku centra využívaly rodiny 
nejen z Brna, ale i z širokého okolí,“ představuje Zelené 
město Klára Axmannová z IMOS Developmentu. Celý pro-
jekt je tvořen několika plynule na sebe navazujícími funkč-
ními plochami, jejichž středem je komfortní rezidenční část. 
Součástí projektu je i vybudování parku o výměře 20.000 
m². Celkovou podobu projektu dotvářejí obchodní jednot-
ky, které zajistí vybavenosti lokality - Obchodní centrum 
Slatina, jehož součásti je i prodejna Kaufland. V současné 
době je ve výstavbě již V. A VI. Etapa bytových domů. Zá-
jemci o vlastní bydlení mohou vybírat z bytů o velikostech 
1+kk, 2+kk a 3+kk, z nichž každý má vlastní terasu, balkón 
nebo předzahrádku. Dispozice bytů jsou řešeny tak, aby se 

dosáhlo co nejoptimálnějšího využití. Díky komplexnosti ce-
lého projektu jsou byty vhodné jak pro mladé páry, rodiny 
s dětmi, tak i pro seniory. Ideální pro ty, kteří chtějí spojit 
klidné a pohodlné bydlení ve městě s komfortem moderní 
doby.

Ostrava
Třetí největší město v republice a s ním i celý ostravský 
region prošly za posledních 25 let dramatickým vývojem. 
Po letech stagnace a jen pozvolné restrukturalizace se však 
Ostrava po roce 2010 znovu nadechuje a stává se opět 
rozvíjejícím se průmyslovým městem. S příchodem automo-
bilového průmyslu a napojením na dálniční síť je dnešní Os-
trava opět v centru dění. S tím souvisí i narůstající poptávka 
po moderním bydlení. Město investovalo hodně do revita-
lizace průmyslových zón, vyrostla zde kulturní a výuková 
centra na nejmodernější úrovni. V současné době se rodí 
také projekty na obnovu a výstavbu bytového fondu.
Jedním ze skutečně luxusních bytových domů je již dokon-
čená rezidence . Nachází se v lokalitě nazývané Malá Strana 
Ostravy, v parku vedle radnice na okraji prestižní historic-
ké vilové čtvrti a Komenského sadů podél levého břehu 
řeky Ostravice. Rezidence je umístěna ve vlastní oplocené 
okrasné zahradě se vzrostlými skupinami stromů a zelení. 
Zahrada a navazující park s řekou vytvářejí jedinečné záze-
mí pro odpočinek, relaxaci, ale i sportovní vyžití. Naopak 
přilehlé městské centrum poskytuje veškerý komfort služeb 
a zázemí pro práci i zábavu. Améba je řešena v postmoder-
ním stylu s originální dispozicí velmi prostorných, prosluně-
ných bytů s velkými terasami, balkony a lodžiemi. Interiéry 
jsou umocněny prosklenými, často zaoblenými stěnami. 
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Celé řešení je realizováno s cílem umožnit kontakt s okolní 
přírodou a nádherné výhledy do parku, na řeku Ostravici, 
do okrasných zahrad vilové čtvrti i na radniční věž.
Rezidence Améba sestává ze dvou budov propojených 
podzemním koridorem s parkingem. Velkoryse jsou řešeny 
i společné prostory, u obou hlavních vstupů do jednotli-
vých budov jsou prostory umožňující zřízení recepcí. Každá 
budova má samostatný východ do zahrady. Každý byt se 
skládá z pokojů nadstandardní velikosti, součástí je šatna, 
velká koupelna a samostatná toaleta, u větších bytů je i 
druhá koupelna s toaletou se vstupem přímo z ložnice. 
Společnost GAVLAS tedy sází i v Ostravě na poptávku ná-
ročných klientů po luxusu osobitě řešených bytů, v němž se 
snoubí výhody bydlení v centru města s výhodami bydlení v 
klidném prostředí parku a zeleně.
Zejména mladé rodiny touží opustit střed šedého města 
a získat bydlení v zeleni, přitom ale v dosahu městských 
pracovních příležitostí. Tak i v Ostravě vzniká jako jeden 
z největších developerských projektů výstavba rodinných 
domků v okrajové čtvrti Hošťálkovice. Nacházejí se na 
kopci nad městem, zdejší projekt tak nazvala developerská 
společnost Bau32 bydlení Na Skalách podle místního názvu, 
který hovoří za vše.
Hošťálkovice jsou městským obvodem zasazeným do zeleně 
s nejčistější životním prostředí v Ostravě. Umístění tohoto 
obvodu umožňuje vidět Ostravu „jako na dlani“ a zároveň 
mít jedinečný výhled na pohoří Jeseníků i Beskyd. Celkem 
zde postupně vyrůstá více než padesát rodinných domků s 
parcelami od 250 do 450 metrů čtverečních. Klienti mohou 
volit mezi dvěma typy dvoupatrových řadových domků a 
většími jednopodlažními atriovými domky.

Jeden z velkých ostravských bytových projektů má trochu 
delší historii. Ve čtvrti Heřmanice vyrostl již v roce 2009 
komplex patnácti dvoupodlažních domů se 132 byty. Celý 
rezidenční projekt Nové byty Ostrava počítal především s 
pronajímáním bytů, v roce 2014 však byl obnoven prodej 
bytů do vlastnictví, protože tak je o byty dnes větší zájem. 
Stále je zde možno pořídit byt od 1+kk po velkoryse řeše-
né mezonetové 4+kk. Příjemné místo na okraji lesa tvoří 
chráněný celek s oplocením. Bytové domy jsou energeticky 
úsporné, v každém domě je jen 8 bytů, což zajišťuje pocit 
soukromí. Ke každému bytu je zajištěno parkovací místo - 
buď formou garáže, nebo stání. Do centra Ostravy se odtud 
dostanete za několik minut autobusem. Ceny v tomto kom-
plexu nejsou tak vysoké, přesto zde dosáhnete na vysoký 
standard moderního bydlení.

Olomouc
Zůstaňme ještě na severu Moravy, ale přemístíme se do zce-
la jiného regionu, totiž na Olomoucko. Samotná Olomouc 
prožívá s současné době stavební boom - v různé fázi od 
příprav až po prodej hotových nemovitostí je na počátku 
roku 2016 šestnáct projektů. Jde především o bytové domy, 
protože právě o investici do menšího či většího bytu je ve 
městě studentů největší zájem. Výstavba probíhá v různých 
částech města, jde o projekty jednoho domu, dostavby 
celých ulic i rozsáhlé celky na okraji města. O byty je zájem, 
prozatím ale výhledově není úplně zřejmé, zda budou také 
všechny obydlené, ať už majiteli nebo jejich nájemníky. 
Olomouc totiž stagnuje v nabídce pracovních příležitostí, 
takže i když se sem řada lidí stěhuje z chudých oblastí za 
prací, je otázka, zda se městu podaří jim ji také nabídnout.

Holandská čtvrť | Olomouc
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Bytové domy přesto rostou jako houby po dešti. Typickou 
ukázkou výstavby ve velkém městě je nová rezidenční 
Holandská čtvrť. Nachází se na hranici katastrálních území 
Neředín - Řepčín a její postupná realizace je rozplánová-
na do několika etap. V blízkosti je pro nákupy k dispozici 
moderní galerie Olomouc City, do centra města je to pár 
minut a zároveň jste za chvilku také za městem v přírodě. 
V současné době nabízí exkluzivní prodejce pro developer-
skou společnost CERE Invest klientům byty 1+kk až 4+kk 
již ve třetí etapě. První dva domy jsou již obydlené a noví 
majitelé si zdejší lokalitu i kvalitu bydlení chválí pro vyvá-
ženou kombinaci přijatelné ceny za komfortní moderní 
bydlení. Výhodou lokality je záruka jednotnosti budoucí 
zástavby a nadčasově a nadstandardně pojatá architektura 
bytových domů. Podobných seskupení nových bytových 
domů vyrůstá v Olomouci hned několik, k tomu můžete 
připočítat i několik samostatných rozestavěných bytových 
domů - v metropoli na Hané zkrátka o pěkné nové bydlení 
není nouze.

Plzeň
Rušné průmyslové město, čtvrté největší v republice, prosla-
vené Škodovými závody a Prazdrojem, jde ve vývoji stálým 
tempem především od okamžiku, kdy se konečně zbavilo 
zátěže mezinárodní dopravy vedené centrem. Unikátní 
poloha na soutoku čtyř řek umožňuje ozdravení plic Plzně 
díky zeleným údolím, kde se postupně rodí rekreační oblas-
ti.
Bytová výstavba v Plzni není nijak překotná, nicméně kryje 
zhruba potřeby obyvatel města a nabízí různorodé moder-
ní bydlení. Revitalizace s podporou města se dočkala také 
obří městská paneláková sídliště.
Jedním ze zajímavých projektů je Nová Valcha, v několi-
ka etapách budované rezidenční centrum na okraji Plzně 

v blízkosti Borského polesí. Je odtud blízko do centra a 
zároveň se zde žije více méně v přírodním parku. V Invest 
CZ zde postavil několik bytových domů, nyní nabízí také 
rodinné domy. Touto kombinací získává projekt vzdušnost 
a variabilitu, takže svůj styl bydlení si tu může nalézt každý. 
Nenajdete tu vysoké stavby, bytové domy jsou maximálně 
třípodlažní, součástí projektu je i zazelenění zastavěných 
pozemků, dětská hřiště a návaznost na nedaleké cyklostez-
ky.
Projekty pro kvalitní bydlení se začínají rodit i na volných 
pozemcích v centru města. Úplně prvním takovým projek-
tem v Plzni je pětipodlažní dům s 33 byty a nebytovými 
prostory v přízemí Veleslavínova. Dům navazuje na histo-
rickou zástavbu a nabízí velmi prostorné byty s balkony či 
terasami, k nimž patří i sklepní prostory a garážová stá-
ní. Kdo touží po bydlení v centru, najde tedy už i v Plzni 
moderní nový byt a podle zájmu o byty v tomto domě lze 
očekávat, že takové projekty se nyní v Plzni začnou objevo-
vat častěji.

Mohli bychom pokračovat dalšími zajímavými projekty, 
vrátíme se k nim ale zase někdy jindy. Pokusily jsme se jen 
lehce nastínit celou šíři developerských projektů v republi-
ce. Jistě, jsou regiony stagnující, doufejme ale, že s přibý-
vajícími pracovními příležitostmi i ty postupně ožijí. Ceny 
bytů a domů v posledním roce prudce narostly, což svědčí o 
zájmu o pořízení vlastního bydlení. Souvisí to samozřejmě 
i s levnými hypotékami, trend vzniku dalších projektů na 
bydlení se ale pravděpodobně hned tak nezastaví. Hledejte 
tedy svůj byt či dům snů. Váš dům - váš hrad - vaše soukro-
mí, zázemí pro rodinu, místo odpočinku a harmonie, které 
je třeba si vybrat s rozvahou a s citem.

Třešňovka | Kutná Hora

Prodej luxusních horských bytů

u sjezdovky

možnost podzemního
parkovacího stání

výjimečná architektura,
přírodní materiály

Počítáme s náročnou klientelou, proto jsme vsadili na unikátní architekturu a nízké provozní náklady pro vaši výbornou
investici. Celoroční vyžití s výjimečnými sportovními zážitky v blízkosti sjezdovky.

Přijďte se přesvědčit!

Design Development
Tel.: 227 085 085, 733 123 400
www.sumavskydvur. cz
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Šumavský DvůrIII. a poslední etapa na prodejnad 1000 m n. m.
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TERASA 
- most mezi přírodou a domovem
ABY NÁM TERASA UMOŽNILA DOKONALÉ BYDLENÍ NA ČERSTVÉM VZDUCHU, MĚLA BY LADIT JAK 
S DOMEM, TAK S KOMPOZICÍ ZAHRADY. MŮŽE BÝT ROMANTICKÁ, RUSTIKÁLNÍ I STROZE FUNKCIO-
NALISTICKÁ. ZÁLEŽÍ JEN NA VÁS, JAKOU PODOBU JÍ VTISKNETE. 
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Těžko hledat další prvek, který by desítky nejrůznějších ro-
dinných domů spojoval do té míry, jako terasa. Dnes skoro 
každý rodinný dům z hlediska řešení interiéru charakteri-
zuje možnost přímého vstupu z jeho obytné části právě na 
terasu. Ta se tak stává jakousi “místností” navíc. Terasa je 
pro mnohé tzv. prodlouženým obývákem - propojuje teplo 
domova se zahradou nebo vstupní bránou k domu. Nicmé-
ně z praktického hlediska by měla terasa navazovat spíše 
na kuchyni. Pak by byla jistě jednou z nejvyužívanějších 
částí rodinného domu. Kdo by nechtěl stolovat za pěkného 
počasí pod širým nebem! Jenže servírovat jídlo od varného 
centra přes celý obývák až na terasu se brzy zprotiví. A tak 
je terasa pro většinu z nás spíše symbolem setkávání s přá-
teli, místem k relaxu a odpočinku. 

Nejčastější podoby terasy 
Formálně je terasa sice velmi variabilním prvkem, ale její 
nejčastější podoby vyplývají z konstrukčních zásad, jimiž je 
vedena stavba rodinného domu, k němuž přiléhá. To zna-
mená, že terasa obvykle využívá přesahu střechy nad do-
mem, často bývá s ohledem na zvětšení takto kryté plochy 
podřízeno i situování obvodové stěny domu. Za terasu se 
považuje v dnešní době i přizemní plocha, která je mostem 
od domu k zahradě, případně k bazénu. V tomto případě 
samozřejmě plocha terasy nemusí být opatřena zábradlím. 
Ideální terasa by měla být situována v závětří. Většinou se 
také řeší otázka, zda ji zastřešit, nebo ne. Úplné překrytí 
terasy má samozřejmě své výhody, ale na druhé straně 
brání působení slunce. Ponechat celou terasu bez jaké-
hokoli pevného zastřešení vyznívá až příliš provizorně 
-  sebelepší slunečníky sice mohou ochránit před paprsky 
slunce, některé dokonce dočasně budou čelit také dešti, ale 
velmi zranitelné jsou za větru. Podobně se chovají markýzy. 
Ideální terasa tedy bude mít část své plochy pevně zastřeše-
nou. Ideálním pomocníkem při zastřešení je stínící lamelový 
systém, který promění terasu v příjemné místo. Vhodné je 
vybrat stínění a voděodolné zastřešení s tepelně-izolačními
vlastnostmi. Doporučit můžeme systém, kdy každá lamela 
má svoji mikroventilaci. Terasu pak můžete využívat po 
celý rok. Jak v letních tropických dnech, tak i když je venku 
chladno. Chcete –li, aby zůstala část terasy otevřená slunci, 
zvolte posuvné zastřešení. Celé zastřešení funguje na dvou 
kolejnicích - jedna na namontována na vnější zdi a druhá 
je upevněna v zemi. Díky těmto kolejnicím můžete jedno-
duše posouvat zastřešení terasy v obou směrech. Díky tomu 
si užíváte terasu nejen za hezkého počasí, ale i když prší. 
Existuje nepřeberné množství možností jak zastřešení vy-
užít - můžete vytvořit nový prostor pro přemýšlení, novou 
jídelnu, nebo prostor pod zastřešením využít jako úložnu 
venkovního nábytku.

 Konstrukce
Povrch terasy musí ležet o několik centimetrů níž, než 
v jaké výšce je podlaha rodinného domu. Rostlý terén by 
měl být upraven dobře udusanou vrstvou štěrku a na ní ješ-
tě další alespoň deseticentimetrovou vrstvou písku. Existují 
konstrukce teras, kdy jsou už na tuto vrstvu položeny beto-
nové dlaždice, ale důkladnějším řešením je vybetonované 
těleso terasy v tloušťce zhruba 10 cm. Až na jeho povrch se 
pak aplikují další materiály. Plocha terasy musí mít roz-
hodně jistý spád, úplně stačí dvě procenta, aby bezpečně 

odtékala dešťová voda. Mezi betonovou konstrukcí terasy 
a obvodovou stěnou rodinného domu musí zůstat dilatační 
spára vyplněná trvale elastickým materiálem.

Co na povrch?
Klasickým řešením je dlažba. Vybírat se dá mezi zámko-
vou dlažbou, pod níž si nemusíme představovat jen nudné 
šedivé plochy u supermarketů. Tento typ dlažby má dnes 
mnoho podob, mnohé napodobují styl oprýskaných starých 
chodníků, jak už napovídají jejich názvy: Antic, Historic 
a další. Nejčastěji používaným povrchovým materiálem 
terasy je keramická dlažba. Je trvanlivá a praktická, musí 
však splňovat jednu základní podmínku - vysokou mrazu-
vzdornost. To souvisí s její nasákavostí, tato hodnota musí 
být nižší než tři procenta. Pokud jde o jinou kvalitu dlažby 
použité na venkovní terase - otěruvzdornost - žádána je 
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alespoň třída IV. Jinou možností úpravy povrchu terasy je 
dlažba z kamene, nejvíce se používá žula a pískovec. Čím 
dál častěji však můžeme vidět na terasách povrchy dřevěné. 
Dřevo v tomto užití přestalo být považované za nepříliš 
trvanlivé, zásluhu na tom mají dokonalé impregnace a také 
skutečnost, že jsou k mání vysoce kvalitní dřeva exotická. 
Vybrat si můžete z tvrdých tropických dřevin, jako jsou Ipe, 
Merbau, Jatoba, Cumaru, Teak barmský,Bangkirai, Garapa, 
Massaranduba, Massaranduba Africká (mukulungu), Badi, 
Amargoso, Tatajuba,Sapeli, Kempas, Thermo Jasan, ale 
také z měkkých odolných dřevin, jako je sibiřský modřín, 
finská borovice v úpravě Thermowood a v neposlední řadě 
kanadský západní červený cedr.

dřevoplast vítězí
Pokud jste nároční a přejete si na terasu bezúdržbovou 
i stálobarevnou podlahu, bude nejlepší volbou dřevoplast 

- ekologický materiál, který kombinuje dřevo i plast. Tato 
podlaha je vysoce kvalitní a ekologická napodobenina 
dřeva, ale bez nevýhod, které sebou mnohdy dřevo přináší, 
zejména v podobě pracné údržby. Dřevoplastové terasy na 
rozdíl od jiných materiálů vynikají odolností, jsou ekologic-
ky šetrné a zdravotně zcela nezávadné. Technologie výroby 
materiálu byla vyvinuta před více než třiceti lety v Severní 
Americe. Cílem bylo vytvořit materiál, který nebude mít 
špatné vlastnosti dřeva, ale zároveň si nechá jeho krásný 
vzhled. Jeho cena je oproti dřevu vyšší, ale když započítá-
me náklady na údržbu dřeva a rizika poškození, za pár let 
se investice vrátí. Je prakticky bezúdržbový, nemění vzhled 
a jeho montáž je jednoduchá jako skládání stavebnice. 
Woodplastikové terasy jsou vysoce odolné vůči extrémním 
teplotám - a to nejen v zimě ale také v létě, dřevoplastový 
povrch je také mnohem méně kluzký a v letních měsících 
nehrozí zadření třísky nebo např. úraz špatně zatlučeným 
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- ekologický materiál, který kombinuje dřevo i plast. Tato 
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se investice vrátí. Je prakticky bezúdržbový, nemění vzhled 
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povrch je také mnohem méně kluzký a v letních měsících 
nehrozí zadření třísky nebo např. úraz špatně zatlučeným 
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hřebíkem. To je dáno unikátní metodou uchycení jednotli-
vých prken metodou skrytých klipů. 

design na míru
Woodplastic terasová prkna se nabízejí v mnoha variantách 
provedení. Volit lze mezi hladkým, drážkovaným povrchem 
nebo povrchem s kresbou dřeva a mnoha barevnými tóny 
- např. palisandr (tmavě hnědý), teak (světle hnědý), ořech 
(šedivý) a eben (antracitově černý). Prkna se dodávají v růz-
ných délkách. K designovému sladění lze využít i nabídky 
plotů či zábradlí ze stejného materiálu, značková svítidla 
nebo na míru zhotovené jakékoli další doplňky - lavičky, 
květináče apod.

Grilovačka i bunkr
Terasa nemusí být jen pravoúhlý prostor před francouz-
skými dveřmi. Ale třeba zálivem organického tvaru, který 
dovnitř přivádí zahradu. Terasu od vnitřku domu může 
dělit prosklená stěna, která díky oblému tvarování nechá 
měkký dojem nejasné hranice. Samozřejmě tvar terasy 
záleží na architektuře domu. Užívání a tedy i poslání terasy 
se může lišit i podle našeho lifestylu. Někdo zvolí skryté 
atrium s relaxačním posezením, lemované kvetoucími rost-
linami. Někdo na terase pořádá sousedské grilovačky, jiný 

zde hledá jen klid pro posezení nad knížkou. Každému, co 
jeho jest. Třeba můžete toužit i po jeskyni, kam se schováte 
před otravnými slunečními paprsky! I tu si můžete vybudo-
vat na terase pomocí základního zastřešení, kdy postavíte 
dvě zídky naproti sobě (v požadované rozteči) a na ně 
posadíte rovnou střechu (např. betonovou). Do “bunkru” 
pak už jen stačí dát nějakou pohodlnou lavici a spoustu 
polštářů. V létě zde bude příjemný chládek, a pokud máte 
terasu pod úrovní zahrady, můžete na střeše vaší “jeskyně” 
vykouzlit skalku nebo ji jinak důmyslně využít.

Venkovní kuchyně
Máte to z terasy daleko ke kuchyni? Vařte tedy přímo na 
terase! Pořiďte si flexibilní modulový systém venkovní 
kuchyně, který se přizpůsobí vašim prostorovým možnos-
tem. Moduly sestavíte velice rychle a nepotřebují žádnou 
speciální údržbu. Moderní a inovativní design, nenáročná 
velikost, možnost průběžného dokupování dalších modulů 
a příslušenství si rychle získávají stále více zákazníků, kteří 
si chtějí užívat při zahradních party na terase. Moduly 
nabízí gril (jak na plyn, rak na dřevěné uhlí), stůl na přípra-
vu masa, modul s přívodem vody a bude možné dokoupit 
i dřez s baterií. Tvar sestavy už záleží jen na vašich předsta-
vách. 

Bez názvu-1.indd   62 6/20/16   7:18 PM



62 | Ice Léto 2016

hřebíkem. To je dáno unikátní metodou uchycení jednotli-
vých prken metodou skrytých klipů. 

design na míru
Woodplastic terasová prkna se nabízejí v mnoha variantách 
provedení. Volit lze mezi hladkým, drážkovaným povrchem 
nebo povrchem s kresbou dřeva a mnoha barevnými tóny 
- např. palisandr (tmavě hnědý), teak (světle hnědý), ořech 
(šedivý) a eben (antracitově černý). Prkna se dodávají v růz-
ných délkách. K designovému sladění lze využít i nabídky 
plotů či zábradlí ze stejného materiálu, značková svítidla 
nebo na míru zhotovené jakékoli další doplňky - lavičky, 
květináče apod.

Grilovačka i bunkr
Terasa nemusí být jen pravoúhlý prostor před francouz-
skými dveřmi. Ale třeba zálivem organického tvaru, který 
dovnitř přivádí zahradu. Terasu od vnitřku domu může 
dělit prosklená stěna, která díky oblému tvarování nechá 
měkký dojem nejasné hranice. Samozřejmě tvar terasy 
záleží na architektuře domu. Užívání a tedy i poslání terasy 
se může lišit i podle našeho lifestylu. Někdo zvolí skryté 
atrium s relaxačním posezením, lemované kvetoucími rost-
linami. Někdo na terase pořádá sousedské grilovačky, jiný 

zde hledá jen klid pro posezení nad knížkou. Každému, co 
jeho jest. Třeba můžete toužit i po jeskyni, kam se schováte 
před otravnými slunečními paprsky! I tu si můžete vybudo-
vat na terase pomocí základního zastřešení, kdy postavíte 
dvě zídky naproti sobě (v požadované rozteči) a na ně 
posadíte rovnou střechu (např. betonovou). Do “bunkru” 
pak už jen stačí dát nějakou pohodlnou lavici a spoustu 
polštářů. V létě zde bude příjemný chládek, a pokud máte 
terasu pod úrovní zahrady, můžete na střeše vaší “jeskyně” 
vykouzlit skalku nebo ji jinak důmyslně využít.

Venkovní kuchyně
Máte to z terasy daleko ke kuchyni? Vařte tedy přímo na 
terase! Pořiďte si flexibilní modulový systém venkovní 
kuchyně, který se přizpůsobí vašim prostorovým možnos-
tem. Moduly sestavíte velice rychle a nepotřebují žádnou 
speciální údržbu. Moderní a inovativní design, nenáročná 
velikost, možnost průběžného dokupování dalších modulů 
a příslušenství si rychle získávají stále více zákazníků, kteří 
si chtějí užívat při zahradních party na terase. Moduly 
nabízí gril (jak na plyn, rak na dřevěné uhlí), stůl na přípra-
vu masa, modul s přívodem vody a bude možné dokoupit 
i dřez s baterií. Tvar sestavy už záleží jen na vašich předsta-
vách. 

Bez názvu-1.indd   62 6/20/16   7:18 PM



64 | Ice Léto 2016

Stylový nábytek
Zahradní nábytek je dnes nabízen ve velmi široké škále 
druhů i materiálů a také v různých cenách. Terasa musí být 
dostatečně prostorná. Základem jejího vybavení by měl být 
velký stůl a příslušný počet židlí. Nejlépe samozřejmě ze 
dřeva nebo kovu. Je smutný pohled na terasu jinak skvěle 
zařízeného a výstavního rodinného domu, pokud na ní 
vévodí bílé plastové výlisky simulující židle, stolek nebo 
dokonce křesla. Jako dokonalý materiál na nákladnější 
druh zahradního sedacího nábytku se osvědčil umělý ratan 
neboli wicker. Je na pohled velmi seriozní, elegantní, sta-
bilní a poskytuje pohodlné sezení. Wicker dodává nábyt-
ku vzhled přírodního ratanu a k tomu výborné vlastnosti 
syntetického materiálu na bázi polypropylenu. Umělý ratan  
je téměř bezúdržbový (k jeho čištění stačí houba a teplá 
voda), stálobarevný a odolává UV paprskům a dalším po-
větrnostním vlivům. Záleží na vašem vkusu, zda si pořídíte 
robustní nábytek inspirovaný koloniálními styly, doplněný 
o pohodlné, nadýchané sedáky a polštářky, nebo odlehčený 
drátěný set z lakované oceli podle posledních trendů. 

Samostínicí sofa
Terasa by měla umožnit i maximální pohodlí a ještě navíc 
získat reprezentativní vzhled coby obytného exteriéru. 
Proto se vedle jídelního setu nabízí i kvalitní modulové 
sestavy křesel, stolků a pohovek, které se dají variabilně 
sestavit i zvětšit přikoupením dalších modulů. Na rozpálené 
zahradě je docela složité se stěhovat za stínem se sluneč-
níkem a křeslem. Zato posunout samostínicí křeslo nebo 
poodjet se zastíněným lehátkem není takový problém. 
O zastínění se nemusíte starat, pokud si pořídíte zahradní 
nábytek s integrovaným stíněním - slunečníkem, plachtou 
nebo stříškou. Takové samostínicí zahradní křeslo nebo 
sofa může být zakryto několika způsoby: může mít integro-
vaný slunečník, stříšku z textilu (baldachýn), anebo stříšku 
či zvýšené opěradlo či boky ze stejného materiálu jako je 
samotné křeslo. Skvělým tipem je i pohovka s opěradlem 
vytaženým nahoru a obloukovitě překlopeným vpřed nad 
hlavu, čímž tvoří dokonalou stříšku.

Snížená ergonomická lehátka
Módním hitem teras se stávají v poslední době nízká skoře-
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pinová superlehátka, ergonomicky tvarovaná, která okouz-
lují svým designem. Tento typ snížených zahradních lehátek 
víceméně ovládly odolné plasty a sklolamináty v zajímavých 
barvách, které samozřejmě musejí být odolné vůči UV 
záření. I tady se ale uplatní v poslední době všudypřítomný 
umělý ratan, který tak krásně umí vykroužit křivky podhlav-
níku i ergonomické prohnutí zad. 
O poznání hůře se z těchto nízkých lehátek sice vstává, ale 
tím jejich nevýhody končí. Nejsou asi vhodná pro seniory, 
a také pokud vás pobolívají achilovky nebo kolena, tomuto 
zajímavému trendu v jeho jednoduchém provedení raději 
odolejte a nepodlehněte. Anebo se poohlédněte se po 
stejných, ale sofistikovanějších a také dražších variantách 
- taková zahradní lehátka se totiž jenom tak „přízemně“ 
tváří. Ve skutečnosti je v nich ukryto dokonalé automatické 
polohování a hlavně ukrývají nožičky, takže se dají rychle 
zvýšit na úroveň běžné postele, což uvítá mnoho uživatelů. 
Tato stohovatelná lehátka s hliníkovou konstrukcí v růz-
ných barvách sice stojí kolem 16 000 korun, ale můžete je 
ovládat přímo vleže: disponují polohováním hydraulickým 
pístem. A protože mají výklopné nohy, nemusíte ležet 

jenom u země, ale dovolují ještě další dva různé způsoby 
nastavení. Rám je vypletený polyetylenovou matnou nití 
a pod potahem se ještě navíc skrývá poměrně prostorný 
úložný prostor na polštáře, deku nebo knížku.

Úložné solitéry
Hladké plochy vévodí nejen moderním interiérům, ale 
samozřejmě i terasám. Módní trend velí: všechno schovat. 
O to víc v otevřeném prostoru, kde mohou řádit přírodní 
živly. Proto jsou velmi žádané truhly pro umístění běžných 
letních potřeb, aby byly po ruce a přitom krásně uklizené.  
Takových úložných doplňků je na trhu řada. Od nejlevněj-
ších plastových boxů a kontejnerů, přes dřevěné truhlové 
lavice až k designovým truhlám z umělého ratanu nebo 
woodplastu, které doplní sedací modul. Estetickou lahůd-
kou pak jsou pak truhly v kombinaci dřeva a plátna, nebo 
dřevěné lavice s vysokým opěradlem, s odklopným víkem 
v sedací části, která slouží jako úložný prostor.

Koberec pod nebe?
Především ke koloniálnímu nebo romantickému looku tera-
sy se koberec opravdu hodí. Vybírejte koberce se zvýšenou 
odolností proti zašpinění, antistatické, nejlépe v nesmáčivé 
úpravě, odolné vůči propálení a také barevně stálé. Neza-
pomeňte, že zahradní koberec bude vystaven slunečnímu 
záření a i pod zahradním přístřeškem na něj bude působit 
mnohem intenzivnější světlo, než je tomu v interiéru. Za-
hradní koberec by měl být pevný, kompaktní, nenasákavý. 
Ideální do vlhkého prostředí jsou pevné kusové koberce 
vynilové nebo syntetická tráva. Vysoce esteticky působí ko-
berce kokosové. Nechte je venku bez obav, jen za dlouhých 
dešťů je uložte, aby zbytečně nezvlhly. Výborný je koberec 
z bambusového vlákna odolný vůči vodě a vzdušné vlhkosti 
- a také koberec ze stejně odolného vlákna sisalového. 

Osvětlení terasy
K orientačnímu osvětlení terasy jsou nejvhodnější nenápad-
ná zápustná svítidla, která se instalují do dlažby či podlahy. 
Nikdy o ně nezakopnete a v noci vás mohou ochránit před 
pádem. K přímému osvětlení se hodí nástěnná venkovní 
svítidla nejrůznějších typů. K dekorativnímu osvětlení te-
rasy dokonale poslouží svítící květináče a svítící podstavce 
pod květiny.  Dekorativní jehlan či svítící koule můžete in-
stalovat přímo na terasu, nebo osvětlit její okolí a zajistit si 
tak fascinující výhled na noční scenerie. Svítící krychle mo-
hou posloužit jako servírovací stoleček nebo zahradní židle 
k sezení, čímž vyřešíte nábytek i osvětlení terasy současně. 
Zajímavé světelné efekty umí i supermoderní stojací tyčová 
či sloupková svítidla strohých tvarů, poskytující nepřímé 
tlumené světlo díky jeho opalpolykarbonátovému difuzéru 
a otvoru v horní části.

terasové wellness
Pozorovat západ slunce, hvězdy nebo zasněženou krajinu, 
užívat si relaxaci a regeneraci v kruhu svých nejbližších, 
je úžasný způsob jak si užívat pohody a soukromí v rámci 
domácího wellness přímo na terase. Přenosné whirlpooly 
jsou dobře přenosné a dají se postavit prakticky všude, 
potřebují většinou pouze přívod elektřiny. Jsou odolné vůči 
rozmarům počasí i poškození. Thermokryty zajistí stále 
teplou vodu a nabízí hospodárnější provoz whirlpoolu, jsou 
také praktické pro ochranu před deštěm a sněhem.
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elegantní květníky
Terasa si žádá flóru - ať už dáte přednost kvetoucím nebo 
jen zeleným rostlinám. Velmi trendy jsou dnes hranaté 
nádoby na květiny, které působí elegantně a jednoduše. Na 
výběr je mnoho tvarů, velikostí a také povrchových úprav. 
Nádoby sytých barev jsou dokonalým soliterním doplň-
kem strohého moderního interiéru, kde neujdou pohledu 
žádného návštěvníka. K velmi oblíbeným produktům patří 
sklolaminátové nádoby různých tvarů v povrchové úpravě 
vysokého lesku, nebo v polomatném provedení. Stylovou 
a příjemnou atmosféru se světelnými efekty vytváří sví-
tící květináče, vyrobené z vysoce kvalitního a robustního 
plastu, který je zároveň odolný vůči povětrnostním vlivům, 
mrazuvzdorný a odolný vůči nárazům. Tlumené osvětlení 
vytvářejí barevné LED žárovky. Tyto unikátní květináče mají 
důmyslně vyřešen odtok vody a nehrozí vyplavení rostlin 
při silnějším nebo déle trvajícím dešti. 

Hrající světlo
Hudební vejce je nevšedním dekorativním svítidlem k ven-
kovnímu použití. Je bezdrátové, proto ho můžete libovol-
ně přenášet z místa na místo. Uvnitř svítidla je bluetooth 
reproduktor. Hudební svítící vejce lze ovládat dálkovým 

ovladačem, s dosahem do čtyř metrů. Tento designový do-
plněk je moderní multifunkční zařízení, které lze propojit 
s tabletem, počítačem či smartphonem.

Čím si přitopíme?
V chladnějších večerech a během podzimních dní jistě 
na terase oceníte i topení. Máte dvě možnosti - topidlo 
plynové nebo elektrické, a to buď nástěnné, nebo stojací. 
To druhé řešení je praktičtější díky mobilitě, a taky elegant-
nější. Stojací plynové ohřívače jsou nicméně díky propanbu-
tanové lahvi uvnitř stojanu dost těžké. Jinak je lze ovšem 
doporučit vzhledem k nastavitelnému výkonu a dvěma 
nebo třem polohám sálající hlavice. Elektrická topidla 
jsou sice lehčí než plynová, ovšem nevýhodou je přívodní 
kabel a potřeba elektrické zásuvky. Rovněž jejich provoz 
je o něco dražší v porovnání s plynovými. Vynahrazují to 
ovšem výhody, ke kterým patří hlavně fakt, že neohřívají 
vzduch a ihned po zapnutí jedou na plný výkon. Při +10°C 
budete mít v okolí šesti metrů od přístroje teplotu 20°C. 
U dražších typů je až několikastupňová regulace výkonu, 
takže můžete výkon ohřívače přizpůsobovat změnám po-
časí. Vrcholem komfortu je bezesporu dvoumetrový stojan 
s dvěma infrahlavicemi, které se dají libovolně zaměřit.

Bez názvu-1.indd   66 6/20/16   7:18 PM



 „V České republice průměrně proprší nebo prosněží 86 dní 
v roce, tedy přibližně každý čtvrtý den. A to ani nemluvím 
o silném větru nebo náhlém ochlazení. Aby se hosté ve 
svém oblíbeném podniku nemuseli stěhovat dovnitř, nebo 
ještě hůře z restaurace pryč, nabízí ALUKOV restauratérům 
řešení – zastřešení CORSO HORECA s rychlou návratností 
vložených prostředků, které může být za hezkého počasí 
plně otevřené jako běžná zahrádka a v případě potřeby z 
něj lze udělat uzavřenou a útulnou zimní zahradu a zajistit 
si tak nepřetržitý provoz,“ říká Zdeněk Kohák, marketingo-
vý ředitel společnosti AUKOV a.s.
Tato variabilní zimní zahrada v designovém provedení 
výborně doplňuje vzhled restaurace, je praktická a posky-
tuje ideální prostor pro romantickou večeři, ale také pro 
oslavy narozenin, firemní večírky nebo svatby. V restauraci 
se zastřešením CORSO HORECA mohou být hosté se svý-
mi nejbližšími neustále na čerstvém vzduchu a v případě 
náhlého deště, silného větru nebo ochlazení lze zastřešení 
pohotově uzavřít. Jednotlivé segmenty kloužu po zapuště-
ných kolejnicích velmi snadno a i velké zastřešení zvládne 
lehce odsunout opravdu každý. A díky velkým proskleným 

plochám si mohou hosté i při uzavřeném zastřešení užívat 
ničím nerušený panoramatický výhled po okolí. V chladněj-
ších měsících je možné prostor vytopit na příjemnou teplo-
tu pomocí výkonných infrazářičů, s kterými provozovatelé 
získají rozšířený prostor restaurace pro téměř celoroční 
provoz. 

CORSO Bellevue
Kromě mnoha restaurací a hotelů je možné v České repub-
lice poobědvat nebo se osvěžit lákavými nápoji pod zastře-
šením CORSO HORECA také na vodách Vltavy na plovoucí 
restauraci CORSO Bellevue. Loď s posuvným zastřešením 
horní paluby kotví v Praze na náplavce a obsluhuje své 
hosty, kteří korzují při procházkách po nábřeží Vltavy. 
Zastřešení na lodi CORSO Bellevue chrání hosty restaurace 
před deštěm, větrem, ale také před nepříjemným hmyzem 
a nechtěným pádem do vody. Romantiku na vodě s nádher-
nými panoramaty Prahy si tak hosté mohou užívat skutečně 
pohodlně a bez starostí o počasí a roční období.

DOBRÉ JÍDLO A PITÍ SI V LÉTĚ NEJLÉPE 
VYCHUTNÁTE  NA PŘEDZAHRÁDCE 

GASTRONOMICKÝ ZÁŽITEK JE NEJEN OTÁZKOU DOBŘE 
UVAŘENÉHO JÍDLA, SPRÁVNĚ VYBRANÉHO PITÍ A PŘÍJEM-
NÉ OBSLUHY, ALE PRO CELKOVÝ ZÁŽITEK Z NÁVŠTĚVY 
RESTAURACE JE DŮLEŽITÉ I PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM JÍTE. 
PŘEDEVŠÍM V LETNÍCH MĚSÍCÍCH SE HOSTÉ RESTAURACÍ 
A KAVÁREN RÁDI PŘESUNUJÍ NA ČERSTVÝ VZDUCH NA 
PŘEDZAHRÁDKU, ALE JEJICH VENKOVNÍ POBYT MOHOU 
NÁHLE PŘERUŠIT ROZMARY POČASÍ. CHYTŘÍ A ÚSPĚŠNÍ 
RESTAURATÉŘI UMĚJÍ SVÝM HOSTŮM NABÍDNOUT I NA 
TOTO ŘEŠENÍ – ZASTŘEŠENÍ PŘEDZAHRÁDKY CORSO 
HORECA OD ČESKÉHO VÝROBCE ALUKOV.
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• moderní a stylové ubytování v těsné blízkosti přehrady 
Lipno

• 30 luxusních, prostorných a vkusně zařízených pokojů, 
včetně jednoho bezbariérového

• několik lyžařských areálů
• široké možnosti sportovního vyžití ( půjčovna loděk, 

koloběžek, multifunkční hřiště...)
• relaxační centrum (vyhřívaný bazén, relax.zóna, finská 

sauna, masáže)
• wi-fi připojení zdarma
• pochoutky z regionální kuchyně
• kongresový sál

Kontakt: www.kcorsino.cz, rezervace@orsino.cz,  
tel.381 001 700
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Švýcarská manufaktura Epos Montrés působí na trhu již  
od roku 1925 a specializuje se na výrobu
mechanických hodinek. K nejoblíbenějším modelům se řadí 
kolekce skeletonů. Model 3424
je osazen strojkem Unitas s ručním nátahem a je nabízený 
v ocelové verzi (prodejní cena 44940 Kč) nebo v černém 
pvd (prodejní cena 54040 Kč).
Více informací najdete na www.epos-czech.cz

Letní tipy
OBJEVTE KRÁSY  
HOTELU ORSINO****

UNIKÁTNÍ MECHANICKÉ HODINKY



ZÍSKEJTE SLEVU AŽ 13.200 NA ZVĚTŠENÍ POPRSÍ V ESTHÉ 

  
Chcete získat slevu na zvětšení poprosí? Není nic jednoduššího. Při-
hlásit se můžete pomocí kontaktního formuláře. Do zprávy uveďte 
důvod, proč jste se rozhodla pro zvětšení poprsí, a co od operace 
očekáváte. A co získáte?

• Bonus na operační výkon s implantáty MENTOR
• 50% slevu na sono vyšetření
• Bezplatnou konzultaci s vybraným lékařem Esthé

Zákrok provádějí špičkoví chirurgové Doc. MUDr. Jan Měšťák, 
CSc., MUDr. Libor Kment,MUDr. Karel Urban, a MUDr. Ondřej  
Měšťák, Ph.D., kteří již pomohli operací prsou více než 5.000  
ženám!

Více informací na www.esthe-plastika.cz
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ZÁMEK KAMENNÝ DVŮR
 
Barokní zámek v západočeském lázeňském trojúhelníku

FARA RANČÍŘOV
 
Klid Vysočiny v bývalé faře na vsi u Jihlavy

ROHAN BOAT PRAGUE
 
Luxusní botel zakotvený v Praze u Libeňského mostu

ZÁMEK ČECHTICE
 
Podmanivá atmosféra barokního zámku na Vlašimsku

Zjistěte více o našich nabídkách na livingvenues.com nebo nám zavolejte na +420 731 157 304.



Český křišťál, jeho výroba a broušení, je jeden z oborů, díky kterým jsme ve 
světě známí. Krása vzniklá ze skla nás zapsala do srdcí žen. Značkou spo-
jovanou s našim křišťálem je především PRECIOSA, jejíž historie sahá až do 
roku 1915. Za oficiální datum vzniku se však považuje rok 1948, kdy záro-
veň vznikl první plán na výrobu náramkových hodinek v Čechách. Začala se 
tehdy psát další historie - ve Šternberku se zrodila značka PRIM.

Značky PRECIOSA i PRIM sklízely v průběhu 
let úspěchy na různých frontách. V roce 2014 
spojily své síly i um a představily první spo-
lečné modely luxusních dámských hodinek. 
Jejich mimořádný úspěch v zahraničí, tak i 
v České republice dal silný impuls pro vznik 
nové společné značky luxusních hodinek 
PRECIOSA, kterou právě představujeme světu.

Seznamte se i vy 

www.preciosa-hodinky.cz

ČESKÝ KLENOT PRO CELÝ SVĚT
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JAN HACHRAN

je mladý český umělec, výtvarník, ilustrátor a designér. Je zakla-
datelem magického ornamentalismu, který plynule navazuje 
na secesi, art deco, symbolismus, vnáší do nich ezoterické prvky 
vycházející z židovsko - křesťanské mystiky, hermetických věd  
a starověkých kultů a převádí je do moderní podoby. 

V současné době se věnuje zejména technice umělecké-
ho sítotisku na zlato, který je pro něj charakteristický. 
Nyní pracuje na mystickém cyklu Historia symbolica, což 
bude soubor padesáti sedmi 
obrazů, které jak sám autor 
uvádí, budou dokumentovat 
duchovní cestu lidstva od 
stvoření světa a zahrady Eden 
až po Apokalypsu a Nový 
Jeruzalém. Kromě umění se 
zabývá i filosofií, historií  
a evropskou ezoterickou 
tradicí. Vytváří i designové 
doplňky (manžetové  
knoflíčky, odznaky, přívěsky, 
kravatové) inspirované  
evropskou historií  
a křesťanskou symbolikou.

Společnost ALUKOV, tradiční český výrobce zastřešení teras 
CORSO, bazénů a vířivých van, představila na pařížském ve-
letrhu Foire de Paris nový model zastřešení terasy nazvaný 
CORSO ULTIMA. Jedná se o moderní architektonicky a de-
signově čisté zastřešení s liniově rovnými střešními tabulemi 
a velkými prosklenými plochami, které umocňují prostorný 
dojem a zároveň splňují požadavky náročných zákazníků. 
Boční části zastřešení CORSO ULTIMA byly zbaveny sloup-
ků a nahrazeny panoramatickými bezpečnostními skly pro 
zajištění ničím nerušeného výhledu a ještě intenzivnějšího 
propojení s okolním prostředím. Zastřešení tak kopíruje 
trendy v současné moderní architektuře. V České republi-
ce je zastřešení již dostupné a jeho cena se pohybuje dle 
rozměrů od 320 tisíc korun. Premiéru však bude mít na 
podzimním FOR ARCHU. Zastřešení je vybaveno moderními 
způsoby ovládání a je možné dokoupit řadu užitečných do-
plňků, jako například mostkytiéru, stínění ve střeše i bocích 
nebo je možné pořídit vlastní vchod pro domácí mazlíčky. 

alukov.cz

CORSO ULTIMA

SMLSNĚTE SI
na luxusních belgických 

čokoládách

www.belvec.cz



SMLSNĚTE SI
na luxusních belgických 

čokoládách

www.belvec.cz



NOVINKA V HÄSteNS

 
Postel Hästens CLASSIC je nejnovější model 
kontinentálních postelí. Jedná se o kombinaci 
bavlny, vlny a vrstvy lnu. Přírodní materiály 
poskytují až neuvěřitelně hlubokou podporu, 
kterou jsou postele Hästens známé. Základnu 
tvoří 8cm vysoké bonelové pružiny. V matraci 
pak najdete 13cm vysoké kapsičkové pružiny. 
Postel je dostupná ve 13 barvách.
Nový CLASSIC můžete vyzkoušet v pražském 
showroomu Hästens 
na Vinohradské 33 na Praze 2 
nebo v showroomu Dreambeds 
v IC SOHO v Brně.
 

Nezapomeňte navštívit nový web hastens.com 

JOurNAL - NOVINKY Ze SVětA 
MerCedeS- BeNZ 
Společnost Hoffmann&Žižák si jako jeden z dárků ke svému 
20. výročí od založení fi rmy nadělila Magazín „Journal 
Hoffmann a Žižák“ i v elektronické podobě. Každé nové 
vydání Journalu, stejně jako všechna starší čísla, si můžete 
prolistovat už i na displeji svého iPadu. Zajímavé čtení 
o vozech značky Mercedes-Benz, stejně tak informace 
o společenských akcích pořádaných společností a o nových 
lifestylových trendech budete mít díky tabletu kdykoli po 
ruce. Stačí si pouze stáhnout do iPadu aplikaci, kterou 
najdete zdarma na AppStore. Zadejte do vyhledávání 
„Hoffmann a Žižák“ nebo „Journal Hoffmann a Žižák“. 

www.hoffmann-zizak.cz/journal

Horké léto si žádá pořádnou porci osvěžujících zážitků. Ty 
vám spolehlivě přinese sada na přípravu ledového čaje 
Ahmad Tea LONDON. Sada obsahuje dvě balení tohoto 
vynikajícího ledového nápoje, vyrobeného z opravdo-
vých lístků poctivého černého čaje. Jedno balení je s chutí 
anglické čajové klasiky English Tea a druhé se svěží letní 
příchutí citrónu a lahodné limetky Lemon & Lime. Sáček 
stačí zalít studenou vodou a už za 5 minut můžete čaj 
s úspěchem servírovat. Nejlépe do originální stylové skle-
nice, která je součástí sady. Její módní potisk vás určitě 
zaujme stejně jako nápaditý design. Uzavírá se víčkem 
s chytrým otvorem pro slámku. 
Skvěle se hodí na cesty a víčko venku 
spolehlivě ochrání před prachem 
i dotěrným hmyzem. Ledové čaje 
Ahmad Tea se výborně se hodí na 
přípravu osvěžujících ledových koktejlů. 
Spoustu zajímavých receptů najdete na 
našich webových stránkách ahmadtea.cz.

LetNÍ OSVěŽeNÍ

zaujme stejně jako nápaditý design. Uzavírá se víčkem 

přípravu osvěžujících ledových koktejlů. 
Spoustu zajímavých receptů najdete na 

ahmadtea.cz.
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Eva H
ouserová, foto: Schutterstock.com



KAM SE VYDAT 
v Paříži, New Yorku 

a Londýně
ZEPTÁTE-LI SE, KTERÁ SVĚTOVÁ MĚSTA BYSTE CHTĚLI NAVŠTÍVIT, VĚTŠINA LIDÍ ODPOVÍ: PAŘÍŽ, NEW 
YORK A LONDÝN. PAŘÍŽ LÁKÁ CESTOVATELE VŠECH GENERACÍ MÓDOU A ELEGANCÍ, NEW YORK 
NIKDY NEKONČÍCÍM RUCHEM A MIXEM NÁRODNOSTÍ, LONDÝN STAROSVĚTSKOU OKÁZALOSTÍ A 
ATMOSFÉROU CTIHODNOSTI. PŘIPOMEŇME SI NEJVĚTŠÍ TURISTICKÁ LÁKADLA TĚCHTO TŘÍ MĚST.
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Ocelová královna 
Co je pro New York Socha svobody a pro Londýn Big Ben, 
to je pro Paříž Eiffelova věž. 
Byla postavena v roce 1889 pro Světovou výstavu a až do 
roku 1931 byla se svými 324 metry nejvyšší stavbou světa. 
Gustav Eiffel vytvořil konstrukci věže ze 7 300 tun traverz a 
nýtů. Dnes si bez „eiffelky“ nedovedeme Paříž představit, 
ale v době svého vzniku se stala terčem kritiky řady slav-
ných umělců. Např. spisovatel Guy de Maupassant navště-
voval restauraci v 1. patře věže s tím, že je jediným místem 
v Paříži, odkud se na věž nemusí dívat. Dnes je Eiffelova věž 
symbolem hlavního města Francie a ročně ji navštíví kolem 
6,5 milionů lidí z celého světa. Eiffelova věž se stala předlo-
hou pro stavbu Petřínské rozhledny v Praze.

Paříž jako na dlani
 Tři výtahy umístěné v nohách věže dopravují turisty na 
vyhlídkové plošiny v jednotlivých patrech, přesto se zde v 
době turistické sezóny tvoří dlouhé fronty. Zdatnější jedinci 
se mohou vydat nahoru po 360 schodech. V 1. patře věže se 
nachází restaurace s panoramatickým výhledem na město, 
kavárna, bufet, kino uvádějící filmy o věži a pošta. Vyhlíd-
ková plocha v tomto patře pojme až 3 000 lidí najednou. 
Ve 2. patře najdete proslulou restauraci Le Jules Verne. I 
sem se dostanete výtahem nebo po schodišti. Vyhlídko-
vá plošina zde unese až 1 600 lidí. Do 3. patra jezdí pro 
veřejnost pouze výtah. Vyhlídková plocha je určena pro 400 
lidí. Na tomto patře je umístěna meteorologická labora-
toř. Z věže lze při jasném počasí vidět až do vzdálenosti 70 
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km. Výška věže může vlivem teplot kolísat až o 18 cm. Po 
setmění jiskří věž každou půlhodinu světelnými efekty. 
Pokud nemáte dost času nebo trpělivosti na vystání dlou-
hých front na výtahy pod Eiffelovou věží, nezoufejte. 
Úchvatný výhled na Paříž se vám naskytne i ze střechy 
mrakodrapu Tour Montparnasse, v němž jsou čekací doby 
na výtah podstatně kratší.

Trocadéro, Palais de Chaillot, Martova pole
V blízkosti Eiffelovy věže za řekou Seinou se na ploše 10 
ha rozkládají zahrady Trocadéra s osvěžujícími vodotrysky. 
Prostředek zdobí podlouhlý obdélníkový bazén s fontána-
mi. Zahrady jsou lemovány obloukovými křídly Palais de 
Chaillot. Prostor před palácem se nazývá nádvořím Lidských 

práv. Bývá plné turistů a pouličních prodejců drobných 
suvenýrů. Z nádvoří se vám naskytne pohled na mohutnou 
Eiffelovu věž obklopenou zelení. Zelené plochy za Eiffe-
lovou věží na levém břehu řeky Seiny se nazývají Martova 
pole a jsou ukončeny budovou Vojenské školy.
 

Invalidovna
Objekt Invalidovny dal v roce 1670 postavit Ludvík XIV. pro 
své veterány a raněné vysloužilce. V budovách Invalidovny 
dnes sídlí vojenská muzea. Koho nelákají vojenské sbírky, 
může se projít promenádou se stromořadím až k Seině. 
Nejkrásnějším objektem Invalidovny je Dom. Při slunečném 
počasí vás při pohledu na Paříž z výšky upoutá svou září 
jeho pozlacená kopule, kterou zdobí více než 10 kg zlatých 
plátů. Dom patří k nejvelkolepějším příkladům francouzské 
architektury 17. století. V kryptě kostela jsou uloženy ostat-
ky Napoleona, jeho syna a bratrů.

Louvre
Je jistě jedním z nejsilnějších kulturních magnetů Paříže. V 
roce 1190 zde stála pevnost na ochranu města před nájezdy 
Vikingů. Dalších 400 let francouzští králové tento komplex 
rozšiřovali a zvelebovali. Dnes se zde nacházejí jedny z nej-
vzácnějších uměleckých sbírek světa. Na návštěvu Louvru si 
vyčleňte minimálně den. V turistické sezóně musíte počítat 
s dlouhými frontami u pokladen. Denně navštíví  Louvre asi 
15 000 lidí. Je opravdu z čeho vybírat: evropské malířství 
z let 1200 – 1848, evropské sochařství z let 1100 – 1848, 
orientální, egyptské, řecké, etruské a římské umění, různé 
vzácné umělecké předměty (přes 8 000 exponátů z různých 
období a oblastí). Nejvyhledávanějšími exponáty jsou samo-
zřejmě Mona Lisa, dále Madona ve skalách, Svoboda vede 
lid na barikády, Cyklus Marie Medicejské, Svatba v Káni 
galilejské, Venuše Mélská a Niké Samothrácká.
Moderní dominantou Louvru je skleněná pyramida na ná-
dvoří, postavená před více než dvaceti lety ze skla a oceli. 
Přivádí sluneční světlo do podzemní vstupní haly a je zatím 
poslední proměnou Louvru.

Tuilerijské zahrady
Na pravém břehu řeky Seiny najdeme rozlehlé Tuilerijské 
zahrady s četnými sochami. Nejkrásnější ozdobou zahrad 
je vítězný oblouk Carrousel z roku 1808. Dal ho postavit 
Napoleon jako památku na vítězné bitvy, především na 
oslavu vítězné bitvy u Slavkova. Mohutnější Vítězný oblouk 
najdeme na náměstí Charlese de Gaulla. Tuilerijské zahrady 
nás dovedou právě k Louvru.

Vítězný oblouk 
je prostředním ze tří pařížských oblouků tvořících tzv. 
Velkou osu. Dalšími jsou oblouky Carrousel v Tuilerijských 
zahradách v blízkosti Louvru a moderní La Grande Arch ve 
čtvrti La Defénse. Stejně jako oblouk Carrousel i Vítězný 
oblouk byl postaven z podnětu Napoleona na oslavu jeho 
vítězných bitev, především pak v bitvě u Slavkova v roce 
1805. Je to druhý největší vítězný oblouk na světě a jeden 
z nejznámějších monumentů Paříže. Oblouk je vysoký 50 
metrů a je zdoben nádhernými reliéfy, erby a plastikami. Z 
vyhlídkové plošiny na vrcholu oblouku se naskýtá nádher-
ný pohled na město. U paty Vítězného oblouku hoří věčný 
plamen na památku obětí 1. světové války. Uvnitř stavby je 
malé muzeum zaměřené na historii objektu.
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Kruhový objezd
Stavba se nachází v centru kruhového objezdu, který spolu 
s širokými ulicemi na něj napojenými tvoří opticky dvanác-
tiramennou hvězdu. Do roku 1970 se toto náměstí jmeno-
valo place de l´Etoile – náměstí Hvězdy. Zážitkem je sledo-
vat dopravní ruch na kruhovém objezdu okolo Vítězného 
oblouku, zdokumentovaný v řadě francouzských filmových 
detektivek a komedií. Z dvanácti ulic se proudy aut stékají 
a krouží až v šesti pruzích kolem, aby plynule odbočovaly 
do jednotlivých ulic.
 

Avenue des Champs-elysées
Nejznámější ulice vedoucí od Vítězného oblouku. Majestát-
ní třída s hustou dopravou je zaplněna obchody slavných 
světoznámých značek a stala se tak synonymem luxusu. 
Pořádají se tu státní přehlídky, každoročně zde končí také 
cyklistický závod Tour de France. Pokud projdete 2 km 
dlouhou třídu, dojdete na Place de la Concorde. Toto ná-
městí s rozlohou 8 ha (největší v Paříži) bylo až do poloviny 
18. století pouhou bažinou. Dnes se řadí k nejkrásnějším 
historickým náměstím Evropy. Uprostřed se tyčí 23 metrů 
vysoký obelisk starý 3 300 let. Pochází z chrámu Ramsese II. 
v Luxoru. Obelisk je celý pokrytý hieroglyfy a do dálky září 
jeho pozlacená špice. Na západní straně do náměstí kolmo 
ústí Avenue des Champs-Élysées. Severní stranu náměs-
tí tvoří dvě budovy, vlevo Hôtel de Crillon a vpravo sídlo 
ministerstva námořnictví. Východní stranu náměstí tvoří 
Tuilerijské zahrady.

Katedrála Notre-dame
Nejznámější katedrálu najdete na ostrově Cité. Tento ost-
rov na Seině byl poprvé osídlen ve 3. století př.n. l. keltský-
mi kmeny. Po jednom z nich, Parisiích, bylo město pojme-

nováno. V průběhu dalších staletí rozšiřovali osadu římští, 
franští a kapetovští králové a vytvořili tak jádro současného 
města. 
Notre-Dame je dominantou ostrova. Katedrálu nechal 
postavit biskup ze Sully. Základní kámen byl položen roku 
1163 a stavba trvala celá dvě staletí. Západní průčelí je mis-
trovským dílem francouzské gotické architektury. Katedrála 
při vchodu ohromí svou velikostí (130m délky, 50m šířky, 
35m výšky) a je schopna pojmout až 9000 osob. Při vstupu 
do chrámu si všimněte pod centrální rozetou galerie 28 
kamenných soch judských králů. Západní rozeta znázorňuje 
Pannu Marii. Z římsy katedrály zlověstně shlížejí démonic-
ké chrliče. Na věže je možné vystoupat po 378 schodech 
a obdivovat Paříž z výšky. V jižní věži se nachází slavný zvon 
Emmanuel, který byl instalován roku 1686. Celý zvon váží 
13 tun, samotné srdce půl tuny.
Jižnímu průčelí katedrály vévodí rozeta o průměru 13 
metrů. V této části katedrály najdete klenotnici, obsahu-
jící církevní poklady katedrály, staré rukopisy a relikviáře. 
Východní část katedrály vás upoutá okázalým opěrným sys-
témem s rozpětím 15 metrů. V parčíku před tímto křídlem 
kostela najdete krásnou neogotickou kašnu Fontaine de la 
Vierge. Štíhlá věž čnící z katedrály sahá do výšky 90metrů. 
Připomeňme, že katedrálu Notre Dame proslavil, kromě 
francouzských impresionistů, svým románem Chrám Matky 
Boží v Paříži spisovatel Victor Hugo. 

Kostel Sainte - Chapelle
Tento klenot gotické architektury vás upoutá překrásnými 
barevnými okny a je považován za jedno z nejúchvatnějších 
architektonických děl západního světa. Kapli dal postavit 
Ludvík IX. roku 1248. Zatímco prostému lidu a služebnic-
tvu sloužila dolní část kaple, horní krásně zdobenou kapli 
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používala královská rodina. Štíhlá věž kaple se tyčí do výšky 
75 metrů. Věž je postavena z cedrového dřeva a její vlast-
ní výška činí 33 metrů. Barevná okna představují výjevy 
z Bible. Během Velké francouzské revoluce sloužila kaple 
jako sklad mouky a utrpěla vážné škody. O sto let později 
ji zrenovoval architekt Viollet-le-Duc. Dnes se zde konají 
koncerty vážné hudby.

Pompidouovo centrum
Neobvyklá stavba ze 70. let 20. století, po jejímž obvodu 
vede potrubí a na první pohled vypadá jako skleněná bu-
dova uvězněná v ocelovém lešení. Uvnitř najdete muzeum 
děl z období surrealismu, kubismu a další díla umělců 20. 
století. Za pozornost stojí expozice v 5. patře, kde nalezne-
te díla předních umělců 20. století. Jejich autory jsou Pablo 
Picasso, Marcel Duchamp, Vasily Kandinsky, Joan Miró, 
Jackson Pollock či český malíř František Kupka a mnozí dal-
ší. Venkovní prostory zdobí moderní fontány s neobvyklými 
křiklavě barevnými sochami.

Lucemburská zahrada, Lucemburský palác
Rozlehlá zahrada s četnými vodními nádržemi, fontánami, 
nádhernými sochami a exotickými stromy láká k odpočin-
ku, relaxaci a načerpání nových sil před dalším putováním 
Paříží. Lucemburská zahrada obklopuje palác Marie Medi-
cejské postavený v roce 1617. Bývalé královské sídlo slouži-
lo mnoha účelům, mimo jiné zde bývalo i vězení a ústředí 
Luftwaffe. Dnes zde sídlí francouzský senát.

Montmartre, Sacré-Coeur
Čtvrť hojně navštěvovaná turisty, kteří si chtějí připome-
nout dobu, kdy Montmartre patřil chudým umělcům, 
jejichž díla se dnes prodávají za milióny. Na stráních kopce 
se dodnes sklízí vinná réva, rušný život pulzuje v nočních 
klubech, kavárnách i četných kabaretech. Po strmém vý-
stupu na pahorek nesmíte minout náměstí Tertre se širo-
kou nabídkou restaurací a bister. Budete moci obdivovat 
výtvory pouličních malířů a odnést si odtud svůj portrét od 
rychlokreslíře. Na samém vrcholu Montmartru září do dálky 
bazilika Sacré-Coeur. Nejvíce vás asi překvapí její mládí; 
byla stavěna od 70. let 19. století a dokončena v roce 1914. 
Patří k nejvýznamnějším římskokatolickým budovám ve 
Francii. Strop baziliky zdobí mozaika s byzantskými motivy 
z roku 1923. Z prostranství před chrámem se vám naskytne 
výhled na Paříž.

La défense 
je název obchodní čtvrtě, která je charakteristická supemo-
derními stavbami a mrakodrapy. Leží na předměstí Paříže 
severozápadně od centra, s nímž je dopravně propojena 
linkou 1 a RER A. Administrativně patří do měst Courbe-
voie, Nanterre a Puteaux.
Na začátku 70. let zde začaly vznikat nové mrakodrapy, 
mrakodrapy druhé generace. Rychlý rozlet výstavby ale 
zastavila ropná krize v roce 1973. Třetí generace mrako-
drapů se objevila o dalších deset let později. K výročí 200 
let Velké francouzské revoluce roku 1989 byla otevřena 
La Grande Arche - Velké okno, je postavené v ose Avenue 
des Champs-Élysées. Po výstavbě Tour Montparnasse přímo 
v historické městské zástavbě mohou být nové mrakodrapy 
v Paříži stavěny pouze zde. Středem La Défense prochází 
protáhlé náměstí - Esplanade de La Défense, pod nímž 

vede tunelem dálnice a metro z centra města. Pod Gran-
de Arche se nachází od roku 1992 přestupní stanice mezi 
linkami metra, RER a tramvaje.
Pokud se budete chtít na mrakodrapy podívat, doporuču-
jeme použít linku RER, protože cesta metrem obzvlášť ve 
špičce, bývá nekonečná, i když vzdálenost mezi centrem 
a La Défense nevypadá dlouhá.

Jídlo v Paříži
Francie je světovou gastronomickou velmocí a Paříž nabízí 
návštěvníkovi nezapomenutelné kulinářské zážitky. Pa-
řížské restaurace jsou všeobecně na vysoké úrovni, které 
odpovídají i ceny. Není neobvyklé, že typické francouzské 
jídlo o několika chodech v dobré restauraci stojí 30 a více 
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eur na osobu. Stravovat se můžete ovšem i mnohem lev-
něji v bistrech (typicky se stolky na chodníku), ale úžasné 
francouzské jídlo v kvalitní restauraci byste si měli alespoň 
jednou dopřát. Podobně jako jinde platí, že domácí vědí, 
co je dobré, proto když vcházíte do restaurace, všimněte si, 
zda je plná nebo prázdná. Restaurace plná Pařížanů je tím 
nejlepším indikátorem kvality za dobrou cenu. 

Nikdy dezert ke kávě
Ve Francii se obědvá obvykle mezi 12. a 14. hodinou, večeří 
se ale později, než u nás bývá zvykem, obvykle mezi 20. 
a 23. hodinou. Jídelní lístek (carte) má být vyvěšen u vcho-
du do restaurace a jeho prostudování vám ušetří čas i mož-
né překvapení. Typické francouzské jídlo sestává alespoň 

ze dvou až tří chodů. Předkrm, hlavní jídlo a zákusek nebo 
jen hlavní jídlo a zákusek. Mezi hlavním jídlem a zákuskem 
nebo jen místo zákusku může být podávána sýrová mísa. 
Po zákusku je vám nabídnuta káva (Francouz nikdy nepi-
je kávu se zákuskem). Káva je bez mléka nebo smetany. 
Restaurace často nabízejí hlavně v poledne plats du jour 
- jídla denní nabídky. Většinou se jedná o oblíbená sezonní 
jídla. Restaurace dále nabízejí tzv. menu, kdy si vybíráte 
obvykle ze tří nabídek předkrmů, hlavních jídel a zákusků. 
Takovéto menu vás vyjde levněji, než když si tříchodový 
oběd sestavíte z nabídky celého jídelního lístku. Znalci fran-
couzštiny budou při objednávání samozřejmě ve výhodě, 
ale ve většině restaurací se domluvíte i anglicky. K pití je 
běžné objednat láhev vína nebo rozlévané víno v karafě 

Bez názvu-1.indd   81 6/20/16   7:20 PM



82| Ice Léto 2016

(asi půl litru). Běžně vám přinesou na stůl i karafu s obyčej-
nou vodou, která je zdarma. Při placení většina restaurací 
akceptuje platební karty.
 

Praktická rada
Pokud při procházce Paříží potřebujete na WC a po ruce 
není žádná veřejně přístupná toaleta (což je bohužel častý 
jev), můžete, podle vyhlášky, použít WC v kterékoliv restau-
raci, aniž byste si tu museli něco objednat. Zaměstnanci 
některých restaurací to sice nevidí rádi, ale vyhodit vás 
nemohou. 

Velké americké jablko mnoha chutí
New York je často označován také jako hlavní město světa. 
Je centrem kultury, módy, jídla, umění, výzkumu, financí 
i obchodu. Naleznete zde i mnoho významných muzeí, 
galerií a divadel. Spousta světových společností sídlí právě 
zde, mimo jiné je tu i budova OSN. New York má také jed-
no z nejznámějších panoramat na světě s dominující Empire 
State Building.

Města ve Městě
New York se skládá z pěti částí (boroughs) - Manhattan, 
Brooklyn, Queens, Bronx a Staten Island. Je až s podivem, 
jak kulturně rozdílné tyto části jsou. Každá část je jakýmsi 

městem ve městě. Za město je ale Newyorčany považován 
jen Manhattan. Bronx a ostatní části jsou pak pro domo-
rodce jen předměstími.
V New Yorku žijí imigranti z více jak 180 zemí, takže jde 
o nejkosmopolitnější město na zeměkouli, přesto velmi přá-
telské i pro turisty. Stačí se držet základních cestovatelských 
pravidel (nechodit sám v noci do odlehlých částí apod.). 
Tato přímořská oblast USA má velmi zajímavé podnebí. 
Protože se nalézá na stejné rovnoběžce jako Řím, má velmi 
horká léta. Naopak zimy jsou zde na sněhu.

Plíce Velkého jablka
New York, to je beton, kámen, ocel, sklo a asfalt, takže svě-
toznámý „zelený“ Central Park hraje důležitou roli v životě 
všech Newyorčanů. Jeho obdélníkový tvar (800m x 4km) 
poskytuje útěk před každodenním shonem New Yorku. 
Není náhodou, že je velmi podobný Golden Gate parku 
v San Franciscu. Nachází se ve střední části New Yorku a je 
to monumentální lidské dílo, které poskytuje kus přírody 
v centru velkoměsta.
 

Mrakodrap pro King Konga
Nejnavštěvovanější atrakcí hned vedle Sochy svobody je 
Empire State Building. Tento mrakodrap byl postaven 
v roce 1931 jako odpověď na tehdy probíhající finanční 
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krizi. 
 Budova má 102 pater a i s vysílací věží je vysoká 443,2 
metrů. Více jak 40 let byl Empire State Building nejvyšší 
budovou světa. V roce 1972 své výškové prvenství ztratila, 
když byla v New Yorku dokončena severní věž Word Trade 
Center. Nyní na místě Dvojčat stojí One World Trade center, 
bezmála 550 metrů vysoká nejvyšší budova západní polo-
koule.

dáma s pochodní
Socha Svobody (Statue of Liberty) stojí na ostrově Liberty 
Island a patří v New York City k nejnavštěvovanějším atrak-
cím vůbec. Vedle Empire State Building je to nejznámější 
symbol nejen New Yorku, ale celé Ameriky. Sochu Svobody 
darovala městu Francie během Francouzské revoluce a stala 
se tak symbolem svobody, vítajícím imigranty, připlouvající 
z Evropy. K soše se dá dopravit pouze trajekty (ferry), které 
jezdí z Battery Park. 
 

Brána do uSA
Ellis Island je ostrovem, na kterém se zastavil snad každý 
emigrant, jenž si přál žít v USA. Tento ostrov ležící jen 
několik stovek metrů od Manhattanu, sloužil jako kontrol-
ní brána, probíhala zde povinná kontrola dokladů a také 
zdravotní prohlídka před vstupem imigrantů do USA. Dnes 

na tomto ostrově najdeme muzeum věnované příběhům 
přistěhovalců a historii migrace do Ameriky. 

Jídlo v New Yorku
Vyhlášených restaurací a barů je díky popularitě a velikosti 
New Yorku opravdu mnoho, zmínit můžeme třeba Kings-
ton Hall, Downstairs na proslulé Páté avenue, proslulou 
jazzovou Blue Note nebo pro Čechy a Slováky zajímavou 
Bohemian Hall, která je dodnes považována za kulturní 
centrum krajanů. V restauraci, kam rád chodil například 
Franz Kafka, je možné si dát třeba smíchovské nebo krušo-
vické pivo. V NY se připravte také na to, že zde lidé hodně 
rádi jedí a nakupují jídlo od pouličních stánkařů a pak si 
sednou do parku či na schody, jedí a pozorují okolí. Nej-
lepším místem na takový „piknik s hot dogem, pizzou či 
bagelem v ruce“ je na ulici Finanční čtvrť na Liberty Plaza 
nebo v Central Parku v srdci Manhattanu.
Pravý Newyorčan si nedovede svůj pracovní den představit 
bez kávy. Vyzkoušet rozhodně můžete místní řetězce typu 
Starbucks, ale pokud chcete ochutnat prý nejlepší kávu ve 
městě, tak si zajděte do Ninth Street Espresso v East Village 
na Manhattanu. Jako zákusek si můžete dát čokoládový 
muffin. 
Pokud vás láká návštěva nejlepší restaurace ve městě, tak 
honem pro sako a kravatu. Restaurace Daniel na Upper 
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East Side vás okouzlí neobyčejným gurmánským zážitkem. 
Jídla jsou servírována vskutku s uměleckým a estetickým 
šarmem té nejvyšší možné úrovně. 
  

Londýnský Westminsterský palác 
a Parlament
Nejoblíbenější památkou turistů v Londýně se v roce 2013 
stal Westminsterský palác a Londýnský Parlament, který 
navštívilo neuvěřitelných 15 650 000 návštěvníků z celého 
světa.  Londýnský parlament spolu s věží Big Ben a celým 
Westminsterským palácem je památka, která po celou dobu 
své existence žije „normálním“ životem. Již od 11. století 
je budova takzvané „kolébky demokracie“ využívána jako 

sídlo sněmovny lordů. Plánujete-li návštěvu Londýnského 
parlamentu, určitě si zvolte letní termín. O prázdninách má 
totiž parlament přestávku a je možné tedy tyto prostory 
navštívit, v době fungování vás do parlamentu a sněmovny 
lordů nepustí.
 

Oko nad temží
Na druhém místě se v žebříčku nejoblíbenějších památek 
Londýna umístilo obrovské Londýnské Oko. Jedná se spíše 
o atrakci nežli o památku, nicméně návštěvnost 11 620 000 
návštěvníků za rok je jasným důkazem, že do Londýna se 
nejezdí jen za historií. Londýnské Oko, nebo chcete-li Mille-
nium Wheel, jak zněl prvotní název atrakce, stojí na břehu 
řeky Temže od roku 2000. Toto kolo bylo postaveno jako 
monument oslavující příchod nového tisíciletí a se svou 
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výškou 135 metrů je opravdu nepřehlédnutelné. Pokud se 
budete chtít svést, počítejte s tím, že jedna jízda, nebo li 
jedna otočka kola trvá zhruba 30 minut. 

Windsor Castle
Bronzovou příčku si v žebříčku nejoblíbenějších památek 
Londýna vybojoval Windsor Castle, sídlo anglické královny. 
Panovníci Anglie na tomto zámku sídlí již více než 900 let 
a tak je při prohlídce opravdu na co koukat. Za zmínku stojí 
především královské apartmány a kaple sv. Jiří, kde najdete 
nejkrásnější gotickou architekturu v Anglii. Při návštěvě 
zámku Windsor si nenechte ujít také přilehlé zámecké za-
hrady a nezapomeňte také na výměnu hradní stráže, což je 
velmi zajímavý rituál. 

Válečný pokřik utichl
Soho je londýnská čtvrť, která se nachází v obvodu West-
minster a sousedí s Oxford Street, Regent Street, Piccadilly 
Circus, Leicester Square a Charing Cross Road. Jak napoví-
dají názvy nejbližších ulic, ze Soho to na jiná zajímavá místa 
v Londýně není daleko. Historie Soho sahá až do pozdního 
16. století, kdy byla tato městská část postupně vybudová-
na. Název pravděpodobně pochází ze 17. století a označuje 
válečný pokřik. Možná vás překvapí, že Soho bylo ve svých 
počátcích považováno spíše za pokleslou čtvrť známou pro 
prostituci, levné jídlo, pochybné obchodování a kabarety.
Během 20. století se Soho stalo centrem bohémského stylu 
života, a proto si ho oblíbili zejména spisovatelé, intelektu-
álové, umělci a básníci, kteří sem chodili popít do hospůdek 
a restaurací. Právě tady vzkvétala kultura Beat Generation 
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a swing šedesátých let. Dnes se Soho své dřívější reputa-
ce zbavila, ačkoli zde stále naleznete sex shopy, gay bary, 
varieté a divadla. Můžete tady zhlédnout vše od muzikálů 
a kabaretů přes komedie až po shakespearovské drama. 
 

Buckinghamský palác
Sídlo a pracovnu královny Anglie navštívilo v minulém roce 
8 340 000 návštěvníků. Koná-li se v Londýně nějaká důleži-
tá státní akce, obyvatelé Londýna se shromáždí právě zde. 
Stavba tohoto paláce začala již v roce 1703, ovšem oficiál-
ním sídlem královny se palác stal až za vlády královny Vik-
torie v roce 1837. Na prohlídku paláce si vyčleňte zhruba 
dvě a půl hodiny, neb uvidíte cca 20 rozsáhlých místností, 
jako například hudební a taneční salon, ložnice a galerie, 
atd. I zde, u Buckinghamského paláce, si můžete užít výmě-
nu stráží královské gardy.
 

Westminsterské opatství
Obrovský gotický kostel zapsaný na seznam památek 
UNESCO je opravdovou podívanou. Opatství, které bylo 
vystavěno v roce 1065 králem Edwardem, bylo po dlouhá 
léta používáno jako korunovační místo a místo pro krá-
lovské svatby. V dubnu 2011 zde byla poslední královská 
svatba a to svatba prince Williama a vévodkyně Catherine. 
V opatství můžete navštívit také přilehlé zahrady a zajíma-
vé muzeum. 

Království madame tussaud
Muzeum voskových figurín se nachází na ulici Marylebone 
Road, kousek od stanice metra Baker Street. I když je mu-
zeum poměrně mladé, nejstarším exponátem muzea je vos-
ková figurína z roku 1765. Tato stařičká vosková figurína 
je od lékaře Curtiuse a zobrazuje milenku francouzského 
krále Ludvíka XV. Poté lékař vytvořil další, takže se rozhodl 
své práce vystavit. Po Curtiusovi převzala jeho práci Madam 
Tussaud, která pracovala u doktora jako hospodyně. Její 
první figurínou byla postava Voltaira. Mezi její další známé 
voskové figuríny byly postavy z francouzských a britských 
dějin, mezi jinými kupříkladu Benjamin Franklin, J.J. Rou-
sseau, Horatio Nelson nebo Walter Scott.
Současné muzeum začalo svou existenci v roce 1884, kdy 
byla expozice slavnostně otevřena. Od té doby se těší velké 
popularitě nejen Britů, ale i turistů z celého světa. Ve sbírce 
figurín můžete například najít například princeznu Dianu, 
A. Hitlera, A. Schwarzeneggera, Britney Spears, papeže 
Jana Pavla druhého, D. Beckhama a G. W. Bushe.
 

Londýnské planetárium
Londýnské planetárium rovněž leží na Marylebone Road 
a je přidružené k Muzeu voskových figurín, takže vstu-
penky do muzea voskových figurín platí i zde. Planetári-
um vzniklo v 50. letech 20. století a pojme zhruba 330 
návštěvníků. Hlavním charakteristickým rysem stavby je 
kopule s průměrem 18 metrů. Na kopuli se v rámci expozice 
promítá dvacetiminutová prezentace vesmíru, doprovázená 
krátkým komentářem. 

Jak prosté…
Muzeum Sherlocka Holmese se nachází na ulici v Baker 
Street v třípatrovém viktoriánském domě číslo 221B, a je 
v současné době chráněnou památkou. Dům byl postaven 
v roce 1818 a spisovatel Sir Arthur Conan Doyle ubytoval 

Sherlocka Holmese v jeho prvním poschodí v roce 1881. 
Slavný detektiv „bydlel“ v domě na Baker Street až do roku 
1904.
Byt starého mládence neztratil nic ze svého dávného pů-
vabu, neboť je vybaven ve viktoriánském stylu 19. století. 
Nechybí zde známé Sherlockovy housle ani sbírka dýmek,  
můžete se posadit do pohodlného křesla, v němž slavný 
detektiv přemýšlel a řešil své zapeklité a složité případy. 
Kromě těchto klasických upomínek na velkého detektiva 
můžete v muzeu vidět další dobové rekvizity, včetně několi-
ka voskových figurín. 

Britské muzeum 
Britské muzeum je opravdovým gigantem, takže na jeho 
zevrubnou prohlídku budete potřebovat hodně času. Na 
velmi rozsáhlé ploše je celkem přes čtyři miliony rozma-
nitých exponátů a předmětů. V devíti odděleních uvidíte 
například vzácné egyptské mumie, orientální čínskou 
keramiku nebo unikátní prehistorické kosti. Britské muze-
um není gigantem pouze v počtu vystavovaných exponátů, 
ale rovněž v počtu návštěvníků. Každým rokem zde zavítá 
kolem šesti milionů zvědavců z celého světa.
 

Piccadilly Circus 
naleznete v londýnském obvodu Westminster. Toto kruho-
vé náměstí vzniklo v roce 1819 především jako spojení Re-
gent Street s ulicí, která byla a stále je střediskem nákupů. 
V současnosti je Piccadilly Circus výborným výchozím bo-
dem pro turisty, protože to z něj není daleko do divadel na 
Shaftesbury Avenue, na nákupní a zábavní zónu na West 
Endu, Haymarket, Soho či Coventry Street. Pokud milujete 
ruch velkoměsta, pak se vám Piccadilly Circus určitě zalíbí. 
Nejznámější proprietou náměstí jsou barevné reklamní 
nápisy na obřích obrazovkách, kde mohou svou reklamu 
vystavit na odiv statisícům očí jen ty největší firmy. Určitě 
také nepřehlédnete fontánu Shaftesbury Memorial Foun-
tain, která byla postavena v roce 1893 na památku dobro-
činných prací hraběte ze Shaftesbury. Na vrcholu fontány 
stojí socha pojmenovaná Eros, která představuje Alfreda 
Gilberta přezdívaného Anděl křesťanské charity. Fontána 
s Erosem na špičce se stala jedním ze symbolů Londýna.
Na Piccadilly Circus se nachází také několik dalších zajíma-
vých památek či budov. Jednou z nich je divadlo Criterion 
Theatre, které bylo postaveno v 19. století původně jako 
koncertní hala. London Pavilion, další z historických budov, 
je také bývalou hudební halou, která byla později přesta-
věna na kino a dnes je v krásných původních interiérech 
nákupní středisko. 
Na Piccadilly Circus zkrátka najdete všechno, na co si vzpo-
menete. A dostat se sem je také jednoduché – hned pod 
náměstím je stanice londýnského metra.

Krátké dějiny Čínské čtvrti
Dřívější Čínské město v Londýně bylo kolem doků v East 
Endu u Limehouse. Dějiny osídlení Číňanů v městě nad 
Temží se datují do 18. století. V docích v East Endu pracova-
li čínští námořníci, kteří se zde pak natrvalo usadili. Konec 
Čínského města v East Endu nastal během první světové 
války, kdy byla celá zástavba z velké části poničena. Další 
boom čínské expanze do Londýna přišel po druhé světové 
válce, kdy si čínští přistěhovalci začali otevírat čínské restau-
race na ulici Gerrard Street. Z několika malých restaurací se 
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za několik roků tato městská část Londýna velmi rozrostla, 
takže už na konci šedesátých let se ulice kolem Gerrard 
Street staly oficiálním centrem čínského obyvatelstva v Lon-
dýně.
 

Skvělé restaurace
Hlavním lákadlem pro obyvatele Londýna a zahraniční 
turisty jsou skvělé místní restaurace, které jsou pro Čínské 
město typické. Původně jich bylo jen několik, nyní jich je 
okolo stovky, mezi nejznámější a nejnavštěvovanější patří 
skvělá restaurace Wong Kei, kde vaří pravou kantonskou 
kuchyni. Výběr dalších restaurací je však neuvěřitelně pes-
trý, takže vybrat si kupříkladu můžete japonskou, taiwan-
skou nebo singapurskou kuchyni. Všude je velmi příjemná 
a milá obsluha.  Nejrychleji se k Čínskému městu dostanete 
londýnským metrem,   když vystoupíte na stanici metra 
Leicester Street nebo Piccadilly Circus. 

Spojnice mezi Westminsterem a Lambethem
Westminsterský most je využívám pro pěší i silniční dopravu 
a spojuje londýnské obvody Westminster a Lambeth. Pů-
vodní most byl postaven v 18. století. V polovině 19. století 
však byla potřeba postavit most nový, který by odpovídal 
potřebám rychle se rozrůstajícího Londýna. Nový most byl 
slavnostně otevřen 24. května roku 1862 a slouží veřejnosti 
dodnes.
Westminster Bridge je postaven z tvářené oceli. Na de-
centní gotické výzdobě mostu se podílel známý anglický 
architekt Charles Barry, který má na svědomí i rekonstrukci 
celého Westminsterského paláce. Poslední rekonstrukce 
mostu proběhla v letech 2005 až 2007, kdy byl mimo jiné 
celý znovu natřen. Hlavní barvou je příjemná zelená barva, 
která se mimochodem podobá barvě kožených křesel 
v Dolní sněmovně Parlamentu. Tato světle zelená barva tak 
vytváří zajímavý protiklad k nedalekému červenému mostu 
Lambeth Bridge, což je pro změnu barva, která odpovídá 
Sněmovně lordů.
 

Muzeum tenisu
Pokud jste fanoušek tenisového sportu, neměli byste 
tenisové muzeum ve Wimbledonu minout. Oficiální název 
muzea je Wimbledon Lawn Tennis Museum. Muzeum ma-
puje historii vývoje tenisu od počátku v šedesátých letech 
19. století až po současnost. Návštěvníci se  mohou do-
zvědět, že tenis se nejprve hrál pro zábavu na večírcích ve 
velkých a bohatých venkovských sídlech. Postupem času se 
z této společenské zábavy stál prestižní a velmi populární 
sport. V zajímavé expozici muzea uvidíte i několik černobí-
lých filmových snímků, kterak se tenis hrál v 19. století. Ve 
videokině pak můžete sledovat dramatické tenisové zápasy 
z nedávné minulosti. V muzeu je rovněž několik velmi zají-
mavých exponátů z dob dávno minulých. Za pozornost stojí 
především dřevěná tenisová raketa a síť z roku 1888.
Muzeum najdete na londýnské ulici Church Road SW 19. 
Nejbližší stanicí metra je stanice Southfields. 

Malé dějiny Kew Gardens
Jako téměř všechno v Londýně, tak i rozlehlé zahrady 
v Kew Gardens patřily dlouhou dobu královské Koruně. 
Roku 1841 však došlo ke změně, neboť o celý rozlehlý areál 
se začal starat stát. Na vlastnictví botanických zahrad se 
do dnešních dnů nic nezměnilo, neboť Velká Británie se 

o botanickou zahradu stará stále. Botanické zahrady v Kew 
Gardens se mohou pochlubit tím, že zde roste velké množ-
ství exotických druhů rostlin, keřů a stromů, takže se jedná 
o jedno z největších botanických zahrad na světě.
Za pozornost stojí kupříkladu oranžérie nebo krásný 
skleník, který se jmenuje Princess of Wales Conservatory. 
V tomto skleníku se můžete kochat pohledem na nádher-
né orchideje či kaktusy všech rozměrů a tvarů. Skleník má 
celkem deset klimatických pásem, takže každý si zde přijde 
na své. Největší atrakcí botanické zahrady je ovšem velký 
skleník, který má název Palm House (Palmový skleník). Ten-
to obrovský Palmový skleník byl postaven ve viktoriánském 
stylu a architektem této stavby je pan Decimus Burton.

Místo svateb i pohřbů
Současná podoba katedrály svatého Pavla pochází od 
anglického architekta Christophera Wrena a jeho původní 
návrh měl podobu řeckého kříže. Tento návrh však musel 
přepracovat, takže půdorys kostela dostal podobu tradiční-
ho latinského kříže s dlouhou hlavní lodí a krátkými tran-
septy. Katedrála se stavěla zhruba třicet let, bylo to v obdo-
bí let 1675-1710.
Katedrála svatého Pavla se stala důstojným místem řadě 
slavnostních událostí v životě Velké Británie. V pohnutém 
20. století se zde konal kupříkladu státní pohřeb britského 
státníka W.Churchilla nebo velká svatba prince Charlese 
a princezny Diany. V 21. století se v této katedrále sloužila 
smuteční mše za oběti teroristického útoku z 11. září 2001 
v New Yorku.
Katedrála svatého Pavla je druhou největší církevní stavbou 
na světě a stolec zde má londýnský arcibiskup.
Vrcholem katedrály svatého Pavla je pozoruhodná Whispe-
ring Gallery, která se nachází 30 metrů nad podlahou ka-
tedrály a je známá pro svou dokonalou akustiku. Dalších 55 
metrú nad galerijí je Golden Gallery, která nabízí úchvatný 
panoramatický výhled na centrální Londýn. Katedrála není 
daleko od metra, nejbližší stanice je Central Line. 
 

Jídlo v Londýně
Pro návštěvníky je opravdovým oříškem najít správné místo, 
kde se najíst, aby mělo tu správnou atmosféru a dobré 
ceny. Jako v každém velkoměstě, i zde můžete vybírat z tisí-
ce různých míst. Bohužel, co se týká jídla, je Londýn jedním 
z nejdražších měst vůbec. Na druhou stranu i zde můžete 
najít místa, kde se dá najíst poměrně levně, pokud víte, kde 
je hledat. Ceny se nevyhnutelně zvyšují na místech blízko 
hlavních turistických atrakcí. Dávejte si pozor na turistické 
nástrahy. Jednou z nich, podle rodilých Londýňanů, je jídlo, 
které dostanete v různých „steak houses“. Londýňany by 
ani ve snu nenapadlo jít se sem najíst. Neblaze proslulé 
oblasti, které využívají důvěřivosti a nedostatku znalostí 
turistů jsou okolo Britského muzea, Leicester Square a Pi-
ccadilly Circus. 
Na předměstích jsou ceny jídla rapidně nižší. V jižním Lon-
dýně je například velké množství restaurací ve stylu KFC, 
další možností je kuřecí nebo jehněčí gyros, který se prodá-
vá v mnoha pouličních stáncích. Dobré jméno mají některé 
italské obchody se sendviči, které najdete tak, že v době 
oběda budete pátrat po největší frontě. Kdyby nějaká 
z těchto možností nevyšla, nezoufejte. Londýn disponuje 
velkým množstvím supermarketů, kde si můžete koupit 
sendvič balený. 

Bez názvu-1.indd   88 6/20/16   7:20 PM



Srí Lanka, ležící v Indickém oceánu, v překladu znamená "královsky zářící země" a cestovatelé 
Hanzelka a Zikmund ji nazvali "rájem bez andělů". Nezbývá, než souhlasit. Naleznete zde liduprázdné 
pláže, hory porostlé deštnými lesy, fascinující faunu a flóru a bohatou historickou a kulturní minulost. 
Hlavně zde ale naleznete duševní klid a tolik potřebný odpočinek...

NEMOVITOSTI NA SRI LANCE 

Mám mnohaleté zkušenosti s obchodem s nemovitostmi na Srí Lance.  
Nabízím zprostředkování koupě nemovitostí, rady, zodpovězení Vašich 
otázek, právní servis a dokonce i možnost výstavby turistického resortu 
na jihu ostrova. “

„
Libor Halman 
Mobil: +420 608 373 735 
E-Mail: liborhalman@gmail.com

pozemky • soukromé rezidence • hotely • turistické resorty 



V termínu od 18. do 21. srpna se v Albatross Golf resortu 
sejde 156 hráčů, z čehož bude deset Čechů. Mezi největší 
hvězdy patří rozhodně Lee Westwood, John Daly, Rory 
Sabbatini, Andy Sullivan, Jamie Donaldson, Matthew Fi-
tzpatrick, či Robert Karlsson. Samozřejmě nejde o konečný 
seznam hvězd, další jména budou známá v průběhu příš-
tích týdnů. Prize money je v tomto případě 1 milion Euro.
Vstup je pro všechny golfisty zdarma - stačí předložit kartu 
České golfové federace, vstup budou mít zdarma také maji-
telé věrnostních karet Emirates a Lyoness, dále děti do 15 
let, senioři a majitelé průkazů ZTP.
Další možností pro vstup zdarma bude registrace prostřed-
nictvím webů czechmasters.cz, cgf.cz a golfextra.cz.  Akce 
bude spuštěna 18. července společně se soutěží o ceny za 
500 tisíc Kč (mezi cenami bude například hrací karta do 
PRO-AM turnaje, golfové vybavení, golfové pobyty apod.)

Zábava pro celou rodinu
Akce samozřejmě není určen pouze pro profesionální hráče 
golfu, ale i pro širokou veřejnost.  A jak bude vypadat 
program?
Úterý 16. 8. – Program začne už v úterý v 15. hodin exhibicí 
na Vltavě. Odpaliště bude u restaurace Hergetova Cihelna, 
ponton s umělým greenem pak na řece v blízkosti Karlo-

Nejlepší turnaj sezóny 
D+D REAL CZECH MASTERS

POKUD PATŘÍTE MEZI GOLFOVÉ FANOUŠKY  
A CHCETE ZAŽÍT NĚCO OPRAVDU MIMOŘÁD-
NÉHO, NENECHTE SI ROZHODNĚ UJÍT NEJLÉPE 
OBSAZENÝ TURNAJ, KTERÝ SE KDY V ČESKU 
HRÁL. A TO NEJEN PODLE POSTAVENÍ HRÁČŮ 
NA ŽEBŘÍČKU, ALE I PODLE POČTU A VÝZNAMU 
TURNAJOVÝCH TITULŮ A PODLE VÝZNAMU  
V RÁMCI SVĚTOVÉHO GOLFU.

90 | Ice Léto 2016

Matthew Fitzpatrick

Robert Karlsson



Lee Westwood

va mostu. Právě od Karlova mostu bude skvělý pohled na 
celou soutěž, ve které se utká 6 týmů, se šesti hlavními 
hvězdami a dvěma amatéry v každém týmu, vstup je samo-
zřejmě zdarma.
Středa 17. 8. – Se středou jsou spojené dva PRO-AM turna-
je v Albatross Golf Resortu. První začíná v 7:15 a druhý od 
13:30. V akci bude celkem 52 profesionálů včetně hlavních 
hvězd, vstup zdarma.
Čtvrtek 18. 8. - neděle 21. 8. -  V těchto dnech probíhá, jak 
již bylo výše řečeno, hlavní turnaj (čtvrtek a pátek od 7:30 
do 18:00, sobota a neděle od 7:30 do 17:30) v Albatross 
Golf Resortu
V pátek 19. a v sobotu 20. srpna budou mít navíc diváci 
jedinečnou možnost vidět zblízka slavný Ryder Cup, který 
bude vystavený v turnajové vesničce. Trofej se podařilo 
organizátorům do Česka získat díky účasti dvou aktuálních 
vítězů Ryder Cupu Lee Westwooda a Jamieho Donaldsona.

Pohádková výhra, nebo testovací 
jízda?
Během víkendu bude samozřejmě probíhat i velká spousta 
dalších akcí. Pro diváky bude jistě atraktivní putt  
o 100 tisíc Kč - soutěž Raiffeisenbank. Kvalifikace bude 
probíhat od čtvrtka do nedělního poledne v turnajové 
vesničce, finále se uskuteční v neděli okamžitě po dohrání 
poslední jamky a těsně před slavnostním ceremoniálem. 
Každý finalista bude mít jeden putt z určeného místa, kdo 
první putt promění, získá 100 tisíc Kč. Finále se bude konat 
v neděli 21. srpna na 18. greenu okolo 17:30. 
A pokud se vám uspět v soutěži nepodaří? Potom právě pro 
vás se možná otevřou brány golfové kliniky, která bude 
probíhat na driving rangi  ve čtvrtek, pátek a v sobotu. 

John Daly

Jamie Donaldson



Matthew Fitzpatrick

Hodinové kliniky povedou takoví golfoví mistři, jako Lee 
Westwood, Jamie Donaldson, Andy Sullivan, Grégory  
Bourdy, David Horsey 
Napal to jako John Daly, další akce, u které byste rozhodně 
neměli chybět. Od čtvrtka do neděle po celý den si každý 
divák může porovnat svůj drive s Johnem Dalym. Na driving 
rangi bude stanovena délka drivu, kterou tam jako první 
zahraje John Daly, každý kdo odpálí dál, získá driver od 
GolfProfi.
Nearest to pin na sedmičce je další zajímavou akcí.  V sobo-
tu 20. srpna okolo 15. hodiny se na sedmé jamce uskuteční 
soutěž v přesnosti. 40 diváků bude mít možnost zahrát 
jednu ránu z odpaliště na green sedmičky. Návrt jamky zů-
stane stejný, jaký ho budou mít turnajoví hráči. Kdo zahraje 
nejblíže jamce, získá golfové oblečení od značky Under 
Armour v hodnotě 20 tisíc Kč, za druhé místo pak v hodno-
tě 10 tisíc Kč a za třetí v hodnotě 5 tisíc Kč.
A pokud si budete chtít odpočinout od golfu? Co takhle 
svézt se v rychlém autě? Škoda Auto chystá každý den 
testovací jízdy nejnovějších modelů aut a zároveň připraví 
i relaxační zónu pro diváky v rámci turnajové vesničky. Ta 
bude pro diváky jistě zajímavá sama o sobě. Bude složena 
ze 48 prodejních a prezentačních stanů, kde jistě bude na 
co koukat... 

Vysílá Rádio Czech Masters…
A ještě jednou prioritou turnaj jistě překvapí.  O všem, co 
se na turnaji a v okolí děje bude informovat zcela nové 
médium - Rádio Czech Masters. Na 4 dny vznikne rozhla-
sová stanice, která bude vysílat přímo ze hřiště. Diváci tak 
dostanou do sluchátek rádia přesné informace, kam se mají 
jít podívat, co se právě děje na všech jamkách, jaké akce se 
v průběhu dne chystají. Je to unikát, který v Evropě existu-
je pouze při turnajích The Open. Kromě toho rádio mohli 
diváci poslouchat na posledním Ryder Cupu ve Skotsku.  
A teď tedy do třetice i v Čechách…

Andy Sullivan

Robert Karlsson





Text: Eva H
ouserová, foto: archiv firem

Luxus

Krásné, kvalitně propracované a drahé hodinky jsou 
symbolem luxusu. Avšak samotná cena a vnější krása ještě 
nepředstavují luxus, pokud se k nim neváže vysoká odbor-
nost spojená s tradicí. Více než půl tisíciletí dlouhá tradice 
zdokonalování mechanického stroje stovkami chytrých a 
zručných hodinářů, nadaných úžasnou trpělivostí a technic-
kým talentem. Například historie proslulých hodinářských 
značek Vacheron Constantin nebo Piguet sahá do 18. stole-
tí. A tyto firmy vyrábějí své hodinářské skvosty dodnes.
Luxusní hodinky prestižních firem s dlouholetou tradicí 
vyjadřují osobnost svého majitele. Někteří muži se zdobí 
řetízky, prsteny, pánskými náramky. Hodinky jsou však něco 
jiného - uvnitř je skryt důmyslný mechanizmus, který doká-
že s obdivuhodnou přesností měřit čas a plnit další, vysoce 
nadstandardní funkce. A tento stroj je jakási pomyslná 
spojka slučující šperk s mužským smyslem pro praktičnost.

Společenské hodinky  
Jsou elegantní, většinou tenké, osazené hodinovou a mi-
nutovou ručičkou, vteřinová bývá mimostředná nad číslicí 
č. 6 nebo centrální a datum zde bývá nadstandard. Typické 
klasické hodinky vyrábí např. firma Longines v luxusních 
modelech, kombinovaných s brilianty či složitými strojkový-
mi mechanismy.

Sportovní hodinky 
Měří kromě času i funkce spojené s fyzickými výkony, ob-
sahují např. stopky, hloubkoměr či pulsmetr. Hodinky mají 
zesílené sklo, masivnější pouzdro a pevný pásek. Nejčastěj-
ším materiálem na výrobu hodinek pro aktivní sportovce je 
kaučuk a plast. Mezi sportovní hodinky lze zařadit i klasic-
ké hodinky doplněné chronografem.  
Hodinky určené ven do přírody se odborně nazývají out-

doory a jsou ideálním pomocníkem pro turisty, nadšence 
milující dlouhé procházky přírodou, horolezce atd. Jsou to 
náramkové hodinky vybavené kompasem, výškoměrem, 
teploměrem a barometrem s předpovědí počasí atd. Pouz-
dra sportovních hodinek jsou nejčastěji vyráběna z lehkého 
voděodolného plastu nebo pevné houževnaté oceli.

Módní hodinky
Jsou vlastně módním doplňkem, šperkem, který zdobí a 
zároveň ukazuje čas. Světoznámé značky produkující parfé-
my a módní oděvy zařadily do svého sortimentu i hodinky 
- Gucci, Emporio Armani, Guess, Esprit, Fossil, DKNY, Diesel 
aj. Módní hodinky většinou vynikají odvážným až extra-
vagantním designem, který milují zejména ženy. Ovšem i 
pánové jsou ochotni utratit za výstřední hodinky nemalé 
peníze a prezentovat je jako originální a zároveň praktický 
pánský šperk. 

Kapesní hodinky
Představují klasiku, tradici i přítomnost, jejich design je 
nestárnoucí. Náramkové hodinky vznikly právě z hodinek 
kapesních tak, že se na pouzdro kapesních hodinek připev-
nily úchyty na náramek. Po čase se hodinky začaly zmenšo-
vat a tím se stávaly elegantnějšími a zároveň lehčími. Právě 
starožitné značkové kapesní hodinky mají dnes slušnou 
cenu a patří mezi vyhledávaný sběratelský artikl. K světo-
známým firmám vyrábějícím luxusní kapesní hodinky patří 
již tradičně Blancpain, Vacheron Constantin, IWC, Patek 
Philippe.

Systém quartz, nebo mechanika?
Zvolí-li si zákazník značkové hodinky s quartzovým - ba-
teriovým strojkem, volí na prvním místě design hodinek 

HODINKY 
jako šperk

HODINKY UŽ DLOUHO NESLOUŽÍ JEN SVÉMU PŮVODNÍMU ÚČELU, JSOU BRÁNY JAKO MÓDNÍ DO-
PLNĚK, OSOBITÝ ŠPERK, SPOLUTVŮRCE NAŠEHO STYLU. A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ MŮŽETE DO HODI-
NEK ULOŽIT SVÉ PENÍZE, TĚM SKUTEČNĚ LUXUSNÍM ČAS NA HODNOTĚ ROZHODNĚ NEUBÍRÁ.  

94 | Ice Léto 2016



Art     

a značku plus levnější variantu. Např. Omegy Seamastery 
Quartz stojí kolem 40.000 Kč. Chcete-li si pořídit tentýž mo-
del s automatickým strojkem, zaplatíte za něj kolem 65.000 
Kč. Za co si připlácíte? Za dlouhou dobu postupných inovací 
doladěnou do úžasné přesnosti. Nezapomínejte, že pod 
číselníkem každých značkových automatických hodinek 
je 500letá historie hodinářského řemesla. Klasické strojky, 
natahující se pohybem ruky, se dají vyregulovat na přesnost 
kolem plus mínus 5 vteřin denně.  Lepší švýcarské značky 
mají ve svých kolekcích modely osazené strojky nazývanými 
chronometr - tyto strojky vynikají fantastickou přesností 
a to mínus 4 a plus 6 vteřin denně při běžném nošení za 
jakýchkoliv teplot. 
Původem základní mechanický strojek musel být natahován 
ručně, a to každý den. Později byl vyvinut samonatahovací 
systém, který zajišťoval dotahování pera během nošení. 
Principiálně je stroj obdařen nástavbou rotoru, který se 
pohybem ruky roztáčí a pomocí soukolí dotahuje pero. A 
protože je u tohoto typu strojku natahováno pero bez po-

mocí ručního nátahu, hodinkám s rotorem se začalo říkat 
automatické - v hodinářské terminologii automatic. 

Pouzdro a funkce
Prestiž luxusních hodinek však nespočívá pouze ve světo-
známé značce. Další roli hraje například materiál pouzdra. 
Základní pouzdra se vyrábějí z oceli nebo z titanu, luxus-
nější pouzdra jsou stříbrná a nejluxusnější hodinky mají 
pouzdra ze zlata či platiny. Další důležitou rolí je strojek a 
jeho funkce. Nejluxusnější hodinky mají mechanické stroj-
ky, doplněné důmyslnými nástavbami či mechanismy - mezi 
nejdražší patří jednoznačně tourbillon, který eliminuje 
zemskou gravitaci. Další nástavbou zdražující stroj je napří-
klad bicí mechanismus, věčný kalendář (stále přesný datum 
a rok), měsíční fáze, budíček atd. Obecně platí, že čím více 
má automatický (popř. mechanický) strojek součástek (a 
kamenů), tím je cena hodinek  vyšší. 
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Čím starší, tím dražší
Důvodem, proč hodinky prestižních značek neztrácejí na 
své ceně, jsou dva - přirozený a umělý. Přirozeně drží cenu 
díky své stabilitě značka a vysoká kvalita strojku. Uměle 
drží cenu inflace, díky níž každá prestižní značka každý rok 
své výrobky zdražuje. Jinak by hodinky de facto ztrácely na 
ceně a tudíž by „zlevňovala“ i úroveň značky. Zdražováním 
si každá značka stále drží svoji cenu a prestiž, což platí i 
pro starší modely. Takže když si koupíte hodinky např. za 
50.000 korun, tak přibližně za deset let mohou stát 75.000. 
A deset let starý automatický strojek je stále jako nový, 
jelikož životnost automatických strojků je kolem osmdesáti 
let. Ovšem opravdu drahé luxusní hodinky limitovaných 
edic jsou na tom lépe, tyto hodinky si drží cenu stále a na-
opak tato cena od původní ceny nákupní stoupá.

Hodinky jako erb
Hodinky o svém majiteli prozradí opravdu mnoho - má-li 
někdo na ruce outdoorové hodinky Casia Protreky, je to 
zcela jistě milovník přírody a toulek po horách. Sportovní 
pánské hodinky Suunta trainingy nebo Timexy Triatlony 
prozradí na svého majitele, že to myslí se sportem opravdu 
vážně. Uvidíte-li u někoho na ruce celozlacené hodinky, je 
to muž, který nepohrdne noblesou a hezkými věcmi. „Vy-
sype-li“ někdo z rukávu švýcarské hodinky značek Omega 
nebo TAG Heuer, ihned víme, že tento člověk o hodinkách 
ví mnohem více, než že jen ukazují čas. 

Na velikosti záleží
V současnosti muži preferují hodinky větší, o průměru 
pouzdra nad 41 mm. Velikost hodinek dodává modelu ne-
jen atraktivitu, ale i výstřednost. Velké hodinky jsou vidět 
a dobře se z nich čte čas, datum. Velké hodinky se dělají v 
elegantních i sportovních modelech, pro něž je větší veli-
kost podmíněná vzhledem k množství dalších funkcí jako 
např. krokoměr, stopky či tachymetr. Společenské pánské 
hodinky se zase nosí jakožto prezentace osobnosti na příle-
žitosti jako jsou plesy, společenské akce, ale také obchodní 
schůzky a pracovní setkání s klienty. Hodinky jsou v těchto 
případech také vyjádřením úrovně a postavení. 

Hodinky jako investiční klenot
Tak jako v každém odvětví i v hodinářském průmyslu se dělí 
značky dle úrovně. Hodinky všeobecně známých značek 
jako kupř. Casio nebo Timex patří mezi spotřební zboží 
krátkodobého užívání, čemuž odpovídají i dostupné ceno-
vé relace. Podíváme-li se výše, vidíme hodinky značek Tissot 
či Certina a jim podobné - zde jsme na střední světové 
úrovni hodinářských firem. Poměrně vysokou úroveň před-
stavují značky mezi veřejností nejznámější, jako jsou TAG 
Heuer, Omega, Rolex a Breitling. Na nejvyšší příčce pak stojí 
značky obecně nepříliš známé, jako např. Breguet, Vache-
ron Constantin či Patek Philippe.
Opravdu luxusní hodinky mají na okolí stejný vliv jako lu-
xusní auto. Pravda, auto je více na očích, ale jeho cena je za 
deset let minimální. Zato cena deset let starých hodinek je 
k poměru ceny ojetého automobilu velmi vysoká. Hodinky 
luxusních značek si cenu drží, a je-li model v limitované sé-
rii, jeho cena je ještě vyšší. Právě speciální limitované série 

hodinek se vyrábějí jako investiční klenot, který je ovšem i 
praktický. Na rozdíl od investic, jako jsou např. starožitnos-
ti, které si majitel chrání v trezoru či doma, hodinky může 
nosit na ruce každý den. 

Přehled nejluxusnějších pánských 
hodinek
Patek Philippe - tato švýcarská značka je jednou z nejlu-
xusnějších na světě. Byla založena Antoniem Norbertem 
de Patkem a Francoisem Czapkem roku 1839. Po čase se k 
firmě přidal  hodinář Adrien Philipp.
Vacheron Constantin - světová špička ve složitých mecha-
nických strojcích. Její vznik se datuje rokem 1755 a patří tak 
zcela jednoznačně k nejstarším značkám světa. A pochopi-
telně i nejdražším. 
A. Lange & Shöne - německá značka, založená roku 1845 v 
Glashütte. Jedna z nejlepších hodinářských značek v Ně-
mecku. 
Piguet - prestižní švýcarská značka byla založena roku 
1875. Již od počátku se specializovala na složité mechanis-
my; kupř.bicí hodinky s krásně čistým zvukem. Za zmínku 
stojí, že firmu vlastní stále rodina zakladatele Andumersa 
Pigueta.
Breguet - opět luxusní švýcarská značka, založená r. 1775 A. 
L. Breguetem, dalším průkopníkem v hodinářských mecha-
nických strojcích.
Jaeger LeCoutlre - švýcarská značka, založená r. 1833. Firma 
vyráběla a vyrábí vedle kompletních hodinek jedny z nej-
kvalitnějších hodinkových strojků.
Nutno podotknout, že ceny výše uvedených hodinek se po-
hybují kolem 1.500.000 dolarů. Značky jsou zde řazeny při-
bližně dle průměrných cen za hodinky od nejdražší firmy.
 

Mezi střed luxusních pánských hodinek 
světa patří:
Girard-Perregaux - historie této švýcarské značky se píše již 
od roku 1791. Logo firmy je spojení příjmení manželů. Tato 
značka si vyrábí výhradně své strojky.
IWC Schaffhausen - technická dokonalost a elegance, 
preciznost detailů a ladnost designů - to jsou hodinky IWC. 
Podnik byl založen roku 1868 ve Švýcarském Schaffhau-
senu.
Blancpain - opět jedna z velmi luxusních značek světa. Její 
vznik se datuje rokem 1735 a její zakladatel se jmenoval 
Jehan Jacques Blancpain. Tato firma je pravděpodobně nej-
starší hodinářskou značkou světa, tudíž má právo být jedna 
z nejdražších.
Piaget - značka byla založena ve Švýcarsku r. 1874. firma 
Nejprve vyráběla hodinkové strojky, později kompletní 
hodinky.
Zenith - založená ve Švýcarsku r. 1865. 
Rolex - švýcarská značka vznikla r. 1900 a jako jedna z mála 
značek střední třídy si vyrábí vlastní strojky. Firma Rolex 
vyrobila první vodotěsné hodinky a jako první umístila da-
tumové okénko do číselníku.
Omega - při založení značka pro každého. Postupem času 
však díky kvalitě získávala na prestiži, atraktivnosti a ceně. 
Založena r. 1848.
Chopard - výrobce luxusních hodinek a šperků. Založena r. 
1860 ve Švýcarsku ve městě Souvillier. Chopard si vyrábí i 
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vlastní hodinkové strojky.
Breitling - značka specializující se na design leteckých ho-
dinek, u nichž je na prvním místě velikost, masivnost a per-
fektní čitelnost času. Krásné, osobité hodinky sportovního 
charakteru. Breitling byl založen r. 1884 a vyrábí převážně 
pánské modely.  
TAGHeuer - patří mezi nejoblíbenější značky hodinářské-
ho průmyslu na světě. Byla založena r. 1860 a zaměřuje se 
převážně na sportovní hodinky.
Hublot - založena roku 1980. Tato značka je spojená s 
mořem, hublot znamená ve francouzštině kulaté okénko v 
lodní kajutě.
Cartier - založena roku 1847. Od roku 1899 sídlí dodnes 
firma v městečku Rue de la Paix 13. Cartier vyrábí ponejvíce 
elegantní hodinky.
Longines - jako člen Swatch Groupu používá strojky ETA. 
Hodinky této značky vynikají   elegancí. Firma byla založe-
na v roce 1832.
Maurice Lacroix - slušná kvalita, propracované designy.
Montblanc - firma byla založena roku 1908 a vedle hodi-
nek vyrábí luxusní psací pera.
Tissot - založena r. 1853 ve Švýcarsku. Dnes je Tissot členem 
Swatch groupu jako jednoho z největších výrobců hodinek 
na světě. Tissot si zakládá na prvotřídní kvalitě a díky svým 
příjemným cenám jsou jeho hodinky dostupné široké vrstvě 
zákazníků.
 

Dámy jdou s módou
U dámských hodinek bývá okrasný efekt většinou nad-
řazený původnímu účelu, vždyť jedny z prvních hodinek, 
vyrobené kolem roku 1615, byly pojednány jako luxusní 
náramek.
Dámské hodinky se od pánských liší v první řadě velikostí, 
nicméně móda tento úzus úspěšně porušuje. Mnoho dneš-
ních žen nosí na útlých zápěstích velké sportovní hodinky s 
chronografem. 
I dámské hodinky na své majitelky leccos prozrazují. Má-li 
dáma na ruce celozlacené hodinky, můžeme si být jisti, že 
nosí ráda zlaté šperky a je spíše konzervativnějšího zamě-
ření.  Zdobí-li dámské zápěstí velké extravagantní hodin-
ky, víme, že tato žena se cítí mladá a nechybí jí zdravé 
sebevědomí. A uvidíme-li na ženě hodinky typu Suunto 
training, víme, že je sportovně založená.  S hodinkami je 
to u žen jako s oblečením - hodinky 
mohou být na ženě výrazné až 
křiklavé nebo elegantní 
až decentní. Velké 
hodinky mnohdy 
doplňované stále 
moderním chro-
nografem bývají u 
dámských modelů 
často zjemněny 
osázením číselníku 
či lunety pouzdra 
kamínky, stejně 
jako zlatý či stříbr-
ný šperk. Opakem 
jsou menší, elegantní 
hodinky čistých tvarů, 
bez jakýchkoli ozdob, 

chronografu a datumovky, důraz je kladen na jednodu-
chost a nadčasový design.

Pro každý den jiné
Žena dá přednost systému quartz, pakliže ji zaujme vnější 
design hodinek. Proto ženy většinou vlastní více cenově 
dostupnějších hodinek, které střídají podle stylu oblečené, 
příležitosti či soupravy šperků. 

Mezi luxusní dámské hodinky patří:
Cartier - tato luxusní značka vyrábí hodinky a šperky nejen 
pro muže, ale i pro ženy. Byla založena roku 1847 Louisem 
- Francoisem Cartierem. Hodinky Cartier jsou velmi jemné a 
decentní, proto se hodí ponejvíce do společnosti.
Rolex - opravdu kvalitní značka s vlastními kvalitními stroj-
ky.
Piguet - výrobce drahých luxusních hodinek a výborných 
hodinkových strojků - založeno 1875. Hodinky Piguet byly 
první, které ukázaly věčný kalendář.
Chopard - historie značky se píše od roku 1860. Hodinky 
Chopard jsou osazeny strojky vlastní výroby a vynikají svojí 
ladností a elegancí. Tato značka vyrábí též krásné šperky.
TAGHeuer - kolekce dámských hodinek značky TAGHeuer 
je poměrně široká a vybere si zde každá dáma, ať preferuje 
elegantní hodinky z modelové řady Link nebo sportovní 
hodinky modelové řady Carrera.  

Obleky pro vaše hodinky
Hodinky nejsou jen strojky a číselníky, ale také pouzdra, do 
nichž je mechanismus uložen. Jsou zhotovena z různých 
materiálů, z nichž má své výhody a nevýhody a rozdílné 
ceny.

Ocel
Ušlechtilá ocel patří mezi nejčastěji používané materiály v 
hodinářském průmyslu. Důvody jsou zřejmé, ocel je pevná, 
tvrdá, barevně stálá a díky neutrálnímu zabarvení univer-
zální.  Antialergická ocel je označená 316L a má v sobě 
pouze nepatrné množství niklu. Ocel je oproti titanu asi o 
32% těžší, tzn. váží-li pánské hodinky v oceli 160 gramů, ty 
samé v titanu váží 100 gramů.

Mosaz
Je-li na víčku hodinek nápis Steinless 

steel back, jedná se vždy o 
pouzdro z mosazi, 

která je povrcho-
vě upravována 
tvrdým kovem 
vzhledu oceli. 
Mosaz se používá 
u všech levných 
hodinek, jeli-
kož je měkká 
a snadno se 
obrábí. Nevý-

hodou těchto 
pouzder je obsah 

niklu, nicméně dnes 
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se již většina mosazných pouzder niklu zbavuje a víčko 
hodinek je pak opatřeno nápisem nickel free. Nevýhodou 
mosazných pouzder je postupný oděr naneseného materi-
álu, takže pod stříbrným povrchem začne po čase prosvítat 
oranžovožlutá mosaz.
 

Plast
Plastová pouzdra vynikají svojí lehkostí a odolností proti 
vodě. Vyrábí se v různých barevných variantách a osazují 
se jimi převážně sportovní a outdoorové hodinky. Nutno 
podotknout, že plast je i antialergický. Jeho nevýhodou 
je postupné tvrdnutí a křehnutí, takže může časem dojít 
k odlomení stěžejkové části. Plastová pouzdra se mohou 
povrchově upravovat např. rhodiem nebo titanem, což je 
technologie, která životnost plastového pouzdra prodlužu-
je.

Titan
Je lehký kov šedé barvy, který pro svou širokou škálu výhod 
využívá nejedno průmyslové odvětví. Titan je barevně stálý, 
velmi lehký, tvrdý a antialergický. V matu má barvu šedou, 
zatímco v lesku jasně stříbrnou. 

Keramika
V kombinaci se safírovým sklem jsou keramické hodinky 
prakticky nezničitelné, tvrdost keramiky zaručuje nepoškra-
batelnost článku či pouzdra.  Keramika je velmi praktická i 
na nošení, je lehká a nestudí na kůži.
 

Base metal bezel
Je-li tento nápis na víčku pouzdra, jedná se o mosaznou 
lunetu pouzdra, která je povrchově upravována pro hezčí 
vzhled - zlacením, chromováním, rhodiováním atd.
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 Platina
Je luxusní drahý kov tvrdší než zlato a výjimečně trvanlivý. 
Kov je šedé barvy, při vyleštění stříbrně lesklý, podobný ti-
tanu. Nečastěji se z platiny vyrábějí číselníky hodinek a celá 
pouzdra. Tento materiál však používají pouze nejluxusnější 
značky světa. Platinové verze hodinek jsou obecně 5 až 
6krát dražší než ocelové.
 

Zlato
Zlato je jeden z nejstarších kovů používaný na výrobu šper-
ků i pouzder hodinek. Kupujeme-li hodinky ze zlata, kromě 
investice do značky a strojku investujeme i do materiálu. 
Nevýhodou zlatých hodinek je měkkost materiálu, nicméně 
se zlaté pouzdro dá kdykoliv vyleštit do původního nového 
vzhledu.
 

Pásek, nebo náramek?
Pásek je velmi důležitá součást hodinek. V zásadě si mů-
žeme vybírat mezi dvěma variantami - koženým páskem a 
kovovým tahem. Kovový tah neboli náramek vždy hodinky 
opticky zvětší, kožený pásek naopak zmenší a dodá hodin-
kám eleganci. Kov má výhodu v životnosti, zatímco kvalit-
ní kožený pásek vydrží maximálně pět let, kovový tah je 
prakticky nezničitelný. U kovových tahů hraje roli velikost 
článků, čím jsou jemnější a menší, tím je pásek elegantněj-
ší. U kožených pásků zase hraje roli barva. Zatímco černý 
pásek je opticky tvrdší, ale výrazný, hnědý pásek je čistě 
elegantní záležitostí. Také struktura kůže je důležitá. Třeba 
teletina je hladká, nenápadná a levnější než krokodýlí kůže 
s typickou kresbou.

10 nejdražších hodinek na světě:

Hublot Black Caviar Bang
cena: 1,000,000$
Hodinky jsou výsledkem 2000 tisíc hodin detailního 
zpracování 18karátového zlata, které je kombino-
váno s 322 zrny černých drahokamů. Jde o 25karátový 
skvost, jediný na světě.¨

Ulysse Nardin – Royal Blue 
Tourbillon
cena: 1,000,000$
Hodinky společnosti Ulysse Nardin, 
která byla založena 1846, jsou vyro-
beny z platiny. Na hodinkách nalez-
neme řadu diamantů a safírů. Tento 
klenot je vyroben v limitované 
edici 30-ti kusů. 

Patek Philippe Sky 
Moon Tourbillon
cena: 1,300,000$
Nezajímavější na těchto hodinkách 
je fakt, že je tvoří 688 součástek včet-
ně několika mikroskopických. Ciferník 
je vytvořen z platiny. Na trh se dostanou 
pouze dva kusy za rok, jeden z růžového 
zlata, druhý z platiny.

Parmigiani Fleurier – Fibonacci Pocket 
Watch
cena: 2,400,000$
Tyto překrásné kapesní hodinky byly vyrobeny ve Švýcarsku 
společností Parmigiani Fleurier, která byla založena roku 
1975. Obsahují nekonečný kalendář a unikátní zvonkohru. 
Hodinky  představují lotosový květ a hlemýždí tvar Fibona-
cciho zlaté pravidlo.

Franck Muller – Aeternitas Mega 4
cena: 2,700,000$
Tento skvost je dílem Francka Mullera. Společnost byla za-
ložena v roce 1992 ve Švýcarsku. Hodinky mají 36 kompli-
kací, což je nejvíce na světě. Obsahují kalendář na 999 let, 
chronograf a třeba ukazatele pro 3 časová pásma.

Cartier – Secret watch with phoenix decor
cena: 2,755,000$
Tyto jedinečné náramkové hodinky jsou vyrobeny z drahé-
ho kovu rhodium a jsou pokryty bílým zlatem. Zobrazují 
bájného Fénixe, jeho oči jsou tvořeny smaragdy z 3,53kará-
tového diamantu. Tělo Fénixe zdobí 80,13kárátů unikátní-
ho diamantu.

Patek Philippe’s Platinum World Time
cena: 4,000,000$
Jejich unikátnost tkví v zobrazování časových zón v různých 
zemích.

Louis Moinet – Meteoris 
cena: 4,599,487$
Pojmenování Meteoris odpovídá materiálu, který je na 

hodinkách použit. Tento skvost je z části vyroben 
z meteoritu, který je starý 2000 let a pochází z 

Měsíce. Vnější obal tvoří 18karátové zlato.

Patek Phillipe’s Supercomplicati-
on

cena: 11,000,000 eur
Kapesní hodinky Patek Philippe’s Supercomplication 
jsou opravdový unikát, neboť jejich výroba trvala 4 

roky (1928 – 1932). Jsou vytvořeny z 18karáto-
vého zlata a v roce 1999 byly vydraženy 

za 11 milionů EUR v Sotheby. Hodinky 
patří newyorskému bankéři Henry-
mu Gravesemovi mladšímu.

201 Carat Chopard
cena: 25,000,000$
Tyto hodinky jsou nejdražší na 
světě. Jsou totiž vyrobeny z 
15karátového růžového dia-
mantu, 12karátového modré-
ho diamantu a 11karátového 
bílého diamantu. Také nesmí-

me zapomenout na 163karátový 
diamant, kolem něj jsou další dva 

bílé a růžové. Když to sečteme, 
vyjde nám neuvěřitelných 201karátů. 

Podle toho se i jmenují.
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PILOTI SVĚTOVÉHO ŠAMPIONÁTU RED BULL AIR RACE ZBĚSILE LÉTAJÍ MEZI NAFUKOVACÍMI PYLONY 
A NEJEVÍ ZNÁMKY OCHABUJÍCÍHO ELÁNU NEBO OCHOTY PŘIZNAT SI, ŽE ZÍTRA PŘIJDE ZASE DEN. 
ZÁVODÍ PO CELÉM SVĚTĚ A KROMĚ VÍTĚZNÝCH POHÁRŮ SBÍRAJÍ I NOVÉ PŘÍZNIVCE. 
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Touha vnímat svobodu z ptačí perspektivy poháněla od-
vážné konstruktéry a vynálezce před mnoha stoletími. Po 
úspěchu leteckých průkopníků bratrů Wrigtových se v roce 
1909 uskutečnil první letecký závod a s trochou nadsázky 
lze říci, že v současnosti na tuto tradici navazuje Red Bull 
Air Race s rychlejšími, hbitějšími a hlučnějšími stroji, které 
ve dnech 22. až 24. dubna 2016 zavítaly na rakouský závod-
ní okruh Red Bull Ring u městečka Spielberg. V malebném 
podhůří Alp tak panovala věrně známá atmosféra - hluk z 
motorů, obsazené tribuny a dramatický boj o vteřiny. Ví-
kend na moderním autodromu byl jako každý jiný, jen s tím 
rozdílem, že cílová rovinka sloužila jako přistávací dráha a 
místo po trati se závodilo ve vzduchu.
Red Bull Air Race je mladým sportem. Premiérový ročník se 
uskutečnil v roce 2003 a po tříleté přestávce prodělal v roce 
2014 restart. Atraktivita šampionátu strmě stoupá, což pod-
trhuje osm ikonických destinací v letošním kalendáři. Létá 
se pod mrakodrapy v Abú Dhabí, na Dunaji v historickém 
centru Budapešti nebo ve městě hříchu Las Vegas. Ve výčtu 
logicky nechybí domácí závod na okruhu Red Bull Ring, 
postaveném kolem zasněžených vrcholků Alp u městečka 
Spielberg. Pořadatelé vyšperkovali domácí podnik a pro 
diváky připravili bohatý doprovodný program včetně ukáz-
kových jízd formule 1 a jiných závodních speciálů. Nicméně 
větru a dešti neporučili. Předpověď rozhodně nevěstila 
pohodové dny se studeným nápojem v ruce a krkem zalo-
meným směrem k obloze. Déšť byl vztyčeným ukazováčkem 
fanouškům i pilotům: „V dešti je horší viditelnost a jinak 
se manévruje, respektive rychlost by měla být nižší. Dalším 
faktorem je vítr, kvůli kterému musíte jinak plánovat průlet 
mezi pylony. Pilot musí předvídat, jak si s ním vítr bude 
hrát,“ vysvětlil Petr Kopfstein, nováček letošní sezony a 
druhý Čech po Martinu Šonkovi ve startovním poli.
Naštěstí má okruh Red Bull Ring typickou horskou vlast-
nost - nevyzpytatelnost počasí. Slibované dešťové mraky 
zůstaly v neděli v horách a rakouské rosničky se trefily jen 
nízkými teplotami. Každopádně silné hřmění se z oblohy 
ozývalo tak jako tak. Nebylo však způsobené klimatickými 
podmínkami, ale výkonnými motory sportovních letadel. 
Charakteristickým zvoláním Smoke On ředitele závodu 
Jima Dimattea se pozvolna zesilující baryton letadla naplno 
rozezněl zpoza vrcholků jehličnatých stromů a na vytýčené 
dráze rozehrál minutovou symfonii, vycházející z bránic 
leteckých motorů.

Bleskurychlé manévry
Cíl pilotů je prostý - co nejrychleji a bezchybně proletět 
kolem pětadvacet metrů vysokých pylonů, jejichž vztyče-
nou polohu udržují obří ventilátory. Trať na Red Bull Ringu 
je jediná s převýšením šedesát metrů a patří k technicky 
náročnějším, kde záleží více na lidském faktoru než na 
výkonu motoru. Někteří jezdci se staršími typy letadel viděli 
v charakteru této trati šanci na úspěch. 
Pomalá technická část začíná u startovní brány a pokračuje 
ke čtvrtému pylonu, kde špatně načasovaný záběr kniplem 
znamená větší vynaložení energie do obratu a ztrátu času. 
Po manévru, v němž piloti atakují hranici přetížení 10 G, 
nalétávají do rychlé pasáže rovnou k poslední bráně a celý 
proces opakují ještě jednou. Ti nejlepší zaletí obě kola pod 
minutu a pak mizí z dohledu – zakrátko se  pak znovu vy-
nořují nad všudypřítomným zeleným horizontem a hladce 

dosedají na cílovou rovinku, jejíž šedý asfalt je protkán 
černými gumovými jizvami od závodních vozů.
Říká se, že televizní obrazovka přidává na váze. U spor-
tovních akcí naopak ubírá - divákovi jedinečný prožitek. 
Bleskurychlé manévry mezi pylony dostávají při pohledu z 
tribuny úplně novou dimenzi. Navíc přehled o dění v kokpi-
tu a plynoucí časomíře poskytují velkoplošné obrazovky. Při 
záběrech na obličeje pilotů protáhlé přetížením je zřejmé, 
že se jim na moment celý svět smrštil do jednoho okamži-
ku, v němž jsou středobodem vesmíru bíločervené pylony, 
kterými musí proletět s doslova chirurgickou přesností. 
Piloti znají trať jako dlaň své ruky. V hlavě si promítají 
dráhu a vědí, jak přesně ji proletět, a to za jakýchkoliv 
povětrnostních podmínek. Vzdušnou čáru si představují 
stejně jako závodní jezdci ideální stopu. Red Bull Air Race 
je vskutku v lecčem podobný s motoristickým sportem. V 
klíčové věci se však liší. Zatímco závodníci krouží desítky kol 
po více než hodinu, piloti mají necelou minutu, a pokud 
„vyrobí“ sebemenší chybičku, ztracený čas nedoženou. Ma-
ximální soustředěnost je klíčovou vlastností pilota a právě 
onen lidský faktor umí stvořit vypjaté momenty, pocity 
radosti i hlubokého zklamání.

Nekompromisní pravidla
Hranice mezi úspěchem a prohrou je v Red Bull Air Race 
nebývale tenká a za prohřešky se tvrdě platí. Stačí startovní 
bránou proletět nad povolený limit 370 km/h a pilot obdrží 
trest jedné vteřiny. Přísná pravidla platí i ohledně kouře. 
Absentující kouřový ocas trestají komisaři jednou vteřinou 
a nezajímá je, zdali je na vině technika nebo zapomnět-
livost pilota. Rovné dvě vteřiny se pilotovi připočtou k 
celkovému času, pokud proletí mezi pylony příliš vysoko, 
a stejnou penalizaci obdrží, pokud mezi nimi neproletí 
rovně. Jestliže jej trefí, připočtou mu k času tři vteřiny. Na 
rozdíl od předchozích let netrvá jejich výměna dvacet mi-
nut, zkušený pětičlenný tým airgatorů dokáže vztyčit nový 
pylon za minutu a půl! 
 V trénincích a kvalifikacích podobné prohřešky 
zamrzí, ale osobní tragédii přivodí takový přehmat až v 
závodě, obzvlášť pokud se jedná o favorita. Španěl Juan 
Velarde se stal překvapivým vítězem kvalifikace a měl pa-
třičnou motivaci dokázat, že nejrychlejší sobotní čas neza-
letěl náhodou.  „Na kvalifikační vítězství jsme čekali velmi 
dlouho. Rád bych zde vyhrál a udělám pro to maximum,“ 
rozplýval se den před závodem rozesmátý Velarde. Když 
došlo na lámání chleba, měl před sebou nenáročný úkol 
porazit pomalejšího Slováka Petera Podlunšeka. Velardeho 
spanilá jízda ovšem skončila poté, co při obratu překročil 
limit přetížení 10 G a byl diskvalifikován. Španělská kometa 
dopadla na zem rychle a tvrdě.
 Ze čtrnácti pilotů může vyhrát jen jeden a letošní 
ročník slibuje atraktivní podívanou. Dvě letecké legendy 
Paul Bonhomme a Peter Besenyei odešly do sportovního 
důchodu uvolněná místa si k radosti Čecho-Slováků vyslou-
žili Petr Kopfstein a Peter Podlunšek. Jednotlivé závody 
jsou rozděleny na tři fáze, ve které se v boji o nejlepší čas 
utká dvojice pilotů podle kvalifikačního pořadí. Do dalšího 
kola vyřazovacích soubojů postupuje sedm vítězů a nejrych-
lejší poražený. Finálová čtverka už soupeří o stupně vítězů. 
 Hodně nadějí vkládali fanoušci v českých trikoló-
rách do Martina Šonky a Petra Kopfsteina. Češi v barvách 
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MARTIN ŠONKA
se narodil 26. března 1978 ve Dvoře 
Králové nad Labem. Již před ma-
turitou se zajímal o aviatiku a v 
sedmnácti letech se za našetřených 
500 Kč poprvé proletěl v motoro-
vém kluzáku. V roce 1997 nastoupil 
na Univerzitu obrany v Brně na 
obor pilot bojového letounu. V roce 
2001 začal s akrobacií na kluzácích 
a o dva roky později se zaměřil 
na motorové letouny. V roce 2004 
se stal členem českého reprezen-
tačního týmu v letecké akrobacii. 
V tomto oboru zaznamenal řadu 
úspěchů včetně titulu mistra Evropy 
ve Freestyle v roce 2014. V roce 2010 
pak debutoval v Red Bull Air Race 
jako druhý nejmladší pilot v historii 
šampionátu. Závod od závodu se 
zlepšoval a v roce 2014 si v Rakous-
ku doletěl pro první pódiové umís-
tění. O rok později mu v konečném 
hodnocení šampionátu patřilo 
čtvrté místo.



rakouských sponzorů se chtěli předvést po nevydařeném 
úvodu v Abu Dhabí. Martin Šonka, nesoucí na křídlech 
titulního sponzora Red Bull, se utkal s Francouzem Nico-
lasem Ivanoffem, jemuž se navzdory nízké vstupní rych-
losti 348 km/h podařilo nastavit laťku na hodnotě 58,272 
vteřiny. Šonka zahřměl u prvního pylonu rychlostí téměř 
360 km/h a po prvním kole se na velké obrazovce objevil 
náskok v desetinách vteřiny. Ve druhém kole ale výrazně 
ztratil a Ivanoff se po zprávě do vysílačky v kokpitu zarado-
val. Zklamaný Šonka neprošel už prvním vyřazovacím sítem. 
Naděje českých vlajek spočívala v Kopfsteinovi, proti němuž 
stál šampion z roku 2008 Hannes Arch a svou pozici favori-
ta na titul potvrdil, když Kopfsteina porazil o šest desetin 
vteřiny.
Nutno podotknout, že vítězství neoslavili ti, kdo poslali 
Čechy předčasně domů. Na nejvyšší stupínek hrdě vystou-
pal Matthias Dolderer před Hannesem Archem a Nigelem 
Lambem. Dolderer létal v zeleném srdci Rakouska strojovou 
precizností a zaslouženě převzal první vítězný pohár v kari-
éře. „Absolutně fantastické, sen se konečně vyplnil. Děkuji 
týmu, zvládli jsme to. Nemám slov,“ prohlásil spokojený 
Dolderer a rázem se pasoval do role kandidáta na titul. 

Jak se staví trať?
V Red Bull Air Race je každá dráha originální. O rozmístění 
pylonů se stará tým organizátorů, který nejprve vybere lo-
kaci a poté zkontroluje, zdali bude zázemí odpovídat stan-
dardům. Přímo na místě je nutné se přesvědčit, zdali je ve 
vybraném místě opravdu možné postavit dráhu, a na řadu 
přichází honba za seznamem různých povolení. Mezitím je 
navržená dráha přenesena do virtuální reality, kde tým spe-
cialistů zkouší různé modelové situace včetně maximálního 

přetížení a povětrnostních podmínek. Rozhodující slovo o 
pořádání Red Bull Air Race uděluje národní letecký úřad. 
Pak už nebrání nic v příletu dvou typů závodních letadel.
 Používané stroje Edge 540 a MXS-R jsou mrštným 
vrcholem lehké aviatiky. K základním parametrům paří 
rychlost a lehkost, zároveň ale musí vydržet enormní přetí-
žení. Sportovní letadla mohou přejít do strmého stoupání 
z maximálních rychlostí jen s přispěním malého úsilí pilota. 
Do roku 2010 mohly týmy letecké motory modifikovat a 
ždímat z nich maximální výkon. Nicméně touto benevolent-
ností v pravidlech se otevíraly nůžky mezi movitějšími stá-
jemi a soukromníky. Z toho důvodu pořadatele v roce 2014 
zpřísnili pravidla a povolili pouze standardizované motory. 
„Nastavujeme akorát sání motoru. Při vysokých teplotách 
nastavujeme větší průduchy, naopak v nižších teplotách 
nemusí motor tolik dýchat. Upřímně není vůbec sranda ten 
motor uchladit,“ popsal Kopfstein.
 Hlavní doménou mechaniků a inženýrů je zlepšo-
vání aerodynamiky a hledání přebytečných kil na letadle. 
Oblíbenou technikou je model Edge 540, konkurenční le-
tadlo MXS-R totiž zatím vyhrálo šampionát jen v roce 2014 
zásluhou Nigela Lamba.
S pouhými osmi závody v kalendáři a nahodilostí výsledků, 
připomínající ruletu ve třpytivém kasinu, je Red Bull Air 
Race nebývalým zážitkem. Jakýkoliv sport je konfrontací 
jednotlivců, pouštějících se do nekonfliktního válečného 
souboje. U Red Bull Air Race stačí jediné klopýtnutí a sou-
peř má vyhráno. V šampionátu jsou pevně dané hranice a 
jediní lidé, kteří opravdu vědí, kde se nachází, jsou ti, kteří 
ji už překročili. Výlet za onu hranici čas od času potká kaž-
dého. Tím se Red Bull Air Race stává unikátním a intenziv-
ním zážitkem nejen pro piloty, ale i pro diváky.
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Martin Šonka: V autě mi bývalo 
špatně, v letadle nikdy

Zatímco se spolu bavíme v hangáru, o sto 
metrů dál skandují čeští fanoušci jeho jméno. 
Martin Šonka proto musí splnit příjemnou povin-
nost a ukázat se mezi svými krajany. Český dav 
se rozvášní a fanoušci domácího Hannese Archa 
celý výjev v němém úžasu pozorují. Je patrné, že 
světový pohár Red Bull Air Race nabývá na po-
pularitě i v České republice, obzvlášť když se létá 
nedaleko za hranicemi na rakouském okruhu 
Red Bull Ring u městečka Spielberg v malebném 
podhůří Alp.

Red Bull Ring je oblíbenou destinací pilotů a 
diváků. Jak se vám zamlouvá?
Velmi se mi tady líbí. Není daleko od České republiky, takže 
sem přijíždí hodně fanoušků. Díky tomu dostává závod 
úplně jiný význam a cítíte se tu velmi dobře. Příroda je tady 
nádherná. Mám rád hory a z letadla je krásný pohled.

Vás a Petra Kopfsteina přijala podpořit řada 
fanoušků s českými vlajkami. Vnímáte je za letu?
Na trati ne, to mám vykulené oči a koukám na brány před 
sebou. Ovšem když odlétám, rozhlížím se a koukám i po 
vlajkách.

Co říkáte na dráhu v areálu autodromu, kde 
se koná i formule 1?
Mám ji rád. Jde o středně obtížnou trať, kde hodně záleží 
na pilotovi. Red Bull Ring preferuji před otevřenými tratě-
mi. Ty jsou sice rychlé, ale tím pádem mají výhodu letadla s 
větším výkonem motoru.

Na Red Bull Ringu máte českou podporu a 
létáte v barvách domácího sponzora. Je to pro 
vás velký tlak?
Padá na mě obrovská zodpovědnost. Očekávají se ode mě 
výsledky, zkrátka už to není uvolněné, jako když člověk 
závodil sám na sebe. Na druhou stranu je Red Bull jeden 
z mála partnerů, který chápe, jak tento sport funguje. Na 
dobrý výsledek má vliv mnoho faktorů, protože trať pro-
letíme za necelou minutu. Snad mě nebudou pranýřovat, 
jestliže se občas nezadaří.

Počasí je v podhůří Alp nevyzpytatelné a 
během kvalifikace zapršelo. Jak to ovlivní let?
Nesmí pršet moc. Jednak voda na křídle znamená větší od-
por vzduchu a kapky vody taky nedělají dobře náběžným 
hranám křídel a vrtuli. Mrholení ale ničemu nevadí, ani to 
nezhoršuje výhled z kabiny.

Máte předstartovní rituál? 
Rituál nemám, protože kdybych na něj náhodou zapomněl, 
byl bych nervózní. Ačkoliv když nad tím přemýšlím, dodr-
žuji určitou proceduru, kterou bych za rituál mohl pova-
žovat - kontrola kabiny, zapínání pásů, aktivování spínačů 
a podobně. Všechny úkony mají své pořadí, a pokud bych 
něco zpřeházel, stejně bych se vrátil na začátek a projel to 
znovu. Takže ano, rituál mám.

Řadu let jste sloužil v armádě a létal se 
stíhačkami. Pomohla vám tato zkušenost v letec-
kých závodech a akrobacii?
Rozhodně ano, i opačně. Akrobatické létání mi dalo prů-
pravu pro vojenské létání, protože stíhačkami kombinujete 
vzdušný souboj s akrobacií. Neletí se s nimi ale na krásu, 
nýbrž na účinnost manévru. Přestože jde o dva odlišné typy 
letadel, postavené pro různý účel, důležité bylo, že jsem 
trávil hodně času ve vzduchu. Pokud chce být člověk nejlep-
ší, musí pořád létat, což znamená jezdit kvůli tomu do tep-
lejších krajin. Díky armádě jsem však mohl létat i přes zimu.

V čem vám pomáhá čas strávený ve vzdu-
chu?
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Trénuji si tím organismus. Lépe se přizpůsobuji přetížení, 
tudíž si zlepšuji vaskulární systém a orientaci v prostoru. 
Orientace je náročnější ve sportovním letadle než ve stíhač-
ce, protože v závodech bývá manévrování mnohem rych-
lejší. Při rotaci je složitější rozpoznat, zdali jste dole, nebo 
nahoře.

A co fyzická průprava?
Fyzička je nesmírně důležitá, protože tělo dostává hodně 
zabrat. V jeden moment vážíte desetkrát víc a šíleně trpí 
páteř. Vše závisí na tom, zdali dobře sedíte a jak máte uta-
žené pásy. Je nutné mít vypracované zádové svalstvo a silné 
ruce, protože při řízení razantně manévrujete. Než jsem se 
začal věnovat létání, dělal jsem sportovní gymnastiku a ta 

mi nesmírně pomohla - fyzičkou i prostorovou orientací. 
Proto mi nikdy nedělalo vážný problém vnímat, kde je v 
letadle nahoře a kde dole.

Co vás od gymnastiky přetáhlo k aviatice?
Souběžně s gymnastikou mě asi od šesti let fascinovala 
letadla a stavěl jsem si modely. O letectví jsem se přirozeně 
zajímal a mým snem bylo povolání stíhacího pilota. Když 
jsem si v sedmnácti poprvé zaplatil let letadlem, nebylo 
žádných pochyb o tom, co chci dělat. Přitom jsem v autech 
a autobusech trpěl a bývalo mi špatně. Naštěstí se to v 
určité době zastavilo a nevolnost mě potom nepotkala ani 
v letadle.
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Přátelíte se svými soupeři, nebo jste  
rivalové?
Bojujeme s časem a ne mezi sebou, takže je snazší zůstat 
přáteli. Rozhodně zde není nikdo, kdo by narušoval poho-
dovou atmosféru. Nutno podotknout, že je to mezi námi 
jednodušší než například mezi boxery, kteří si dávají do 
zubů. Sportovní letectví je gentlemanský sport, panuje v 
něm přirozená úcta jednoho ke druhému, protože každý z 
nás už něco dokázal.

Samotný závod mi ale tak úplně gentleman-
ský nepřipadá.
To asi ne, pořád tu panuje určité riziko. Pokud uděláte 
chybu ve formuli 1, skončíte v únikové zóně, vystoupíte a 
jeřábem vám přesunou auto za plot. Jestliže to přeženete v 
letadle, můžete zahučet do jabloní. Proto nejsou v Red Bull 
Air Race odměny za umístění. Organizátoři se odvolávají 
na bezpečnost. Chtějí, aby v nás převládalo střídmé logické 
uvažování - zkrátka abychom se nehnali za měšcem peněz.

A čím odměny kompenzujete?
Vítězstvím. Úspěšný pilot dostane zaslouženou mediální 
pozornost a tím pádem bude mít pohodlnější cestu ke 
sponzorům. 

Jak je to pak s těmi méně úspěšnými?
Letectví není fotbal nebo hokej. Například v letecké akro-

bacii není vůbec jednoduché sehnat sponzora. Náš sport 
nesleduje tolik lidí a není zdaleka tak populární. V Red 
Bull Air Race je situace příznivější. Přestože jde o relativně 
mladý sport, své diváky si našel a jeho popularita stoupá. 
Jde dopředu, vyvíjí se a pořád se zlepšuje. Už nyní v něm 
figurují velké firmy.

O zvyšující se popularitě Red Bull Air Race 
není pochyb. Nabízí se otázka, zdali má seriál 
šanci zavítat i do České republiky.
Závod na domácí půdě by byl nesmírně krásný, jenže jeho 
uspořádání je opravdu komplikované. Teoreticky by to šlo, 
ale je zapotřebí vyřídit povolení, což představuje velmi 
dlouhé papírování. Rozhodující jsou však finance. 

Kde by podle vás bylo na takový závod ide-
ální místo?
Těch míst by se našlo dost, ale nejideálnější by byl závod 
na Vltavě v Praze. Na druhé straně se jedná o velmi citlivou 
oblast. Krásným prostředím v centru města sousedí Pražský 
hrad, kolem kterého je zakázaný letecký prostor. Konečné 
slovo by měl letecký úřad. Každopádně Česká republika 
má řadu krásný míst, důležité je, aby bylo pro organizátora 
atraktivní a mělo vhodnou infrastrukturu. Pořádání Red 
Bull Air Race závisí na mnoha faktorech a pokud by všech-
ny prošly, závod by se u nás konal.
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OCHUTNEJTE SVĚT 
Z PALUBY LODI

OMRZELA SE VÁM DOVOLENÁ V PRÁZDNINOVÉM LETOVISKU S DŮVĚRNĚ ZNÁMÝM SCÉNÁŘEM 
ZAHRNUJÍCÍM KOUPÁNÍ A VÝLETY? CHCETE ZAŽÍT TROCHU VZRUŠENÍ A NETRADIČNÍ ZÁBAVY?  PO-
TOM JSOU PRÁZDNINY NA VODĚ PRO VÁS TÍM PRAVÝM.   
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Je jen na vás, jestli dáte přednost luxusní plavbě na zaoce-
ánské lodi, nebo soukromí jachty. Zda se rozhodnete pro 
pobyt na moři, nebo plavbu po evropských řekách, či třeba 
na africkém Nilu nebo na severoamerické Mississippi… 

S větrem v zádech na lodi plné zábavy...
Těžko se slovy popisuje pocit, který budete mít na palubě. 
Mořský vítr ve vlasech, když stojíte na přídi, a mohutný 
koráb pomalu se šinoucí vpřed. Pohled na blížící se přístav, 
ještě zahalený mlhou. Nerušená noční obloha z lehátka 
na nejvyšší palubě, tohle jinde zkrátka nezažijete. Nejen 
evropské pobřeží, ale i lákavé destinace jako USA, Kanada, 
země Jižní a Střední Ameriky, východní Asie a Středního 
východu, nebo arktické fjordy můžete poznávat touto 
„mořskou cestou“. Můžete si vybrat třeba krátkou plavbu 
po Karibiku nebo zaoceánskou několikatýdenní plavbu 
z jednoho kontinentu na druhý. Fantazii se meze nekladou. 
Pokud jste maximalisté, možná dodáte, že by nebylo marné 
obeplout celý svět. Avšak i tento sen vám cestovní kancelá-
ře umí samozřejmě uskutečnit. Jen si budete muset udělat 
necelé čtyři měsíce volna…
 V časových možnostech většiny klientu je ovšem spíše čtr-
náctidenní okružní plavba. Ta v sobě kombinuje pobytový 
a poznávací zájezd, během krátké doby lze totiž navštívit 
několik států a přitom stále v komfortu a pohodlí bez 
náročného balení a vybalování zavazadel. Čas je efektivně 
využit - například během týdenní plavby máte možnost 
navštívit minimálně 5 přístavů a projít se po městě s vy-
užitím služeb průvodce nebo na vlastní pěst, přes noc se 
dlouhé vzdálenosti mezi jednotlivými přístavy překlenou 
noční plavbou. Zkrátka každý den navštívíte jinou destinaci 
a přitom budete stále bydlet ve své kajutě a budete mít 
k dispozici luxusní zázemí lodě. Klíčovým faktorem při vol-
bě okružní plavby je samozřejmě výběr destinací. Ne všech-
ny plavby jsou stejného zaměření, proto je třeba vybírat 

pečlivě a s rozmyslem tak, abyste byli spokojení každičký 
moment a na každém místě. Lodní personál nabízí hostům 
ve všech přístavech pestrou škálu výletů - od relaxačních 
odpolední s koktejlem v ruce na pláži, přes výlety za historií 
a přírodou v doprovodu erudovaných průvodců až po adre-
nalinové zážitky.  Někdy jsou dvě vybrané destinace tak 
daleko od sebe, že je dělí více než den plavby. Na plavby 
po Karibiku obvykle připadají v průběhu cesty dva až tři 
dny strávené plavbou, unikátní transatlantické plavby pak 
„spolknou“ i pět dnů plavby v kuse. Celý den na moři se 
občas objevuje i v itineráři plaveb po Středozemním moři. 
Jak tento volný řas využít? Nuda vám určitě hrozit nebude.

Plovoucí prázdninové resorty
Největší výletní lodě, to jsou spíš plovoucí prázdninové 
resorty, než pouhé hotely na vodě. Pojmou několik tisíc ces-
tujících, jejich středem se obvykle táhne „ulice“ s obchody 
a službami od kosmetiky až po švadleny, ale třeba i kurzy. 
Restaurací a barů je bohatý výběr na různých palubách, 
obvyklé je i kino, divadelní sál s každodenně obměňova-
ným programem, bazény, tělocvičny a fit centra, diskotéky 
a další taneční sály, zvláštní pozornost je věnována i dět-
ské zábavě. Naplánovat si dovolenou na lodi tedy zdaleka 
neznamená jen zakoupit některý ze zájezdů nabízených 
cestovními kancelářemi. Ty totiž poskytují jen jakýsi zá-
kladní rámec programu. Pro vás bude mnohem důležitější, 
abyste se předem dověděli, jaké další služby můžete na lodi 
využívat, které jsou zdarma a za které se naopak připlácí, 
zda a kdy si rezervovat třeba lístky do divadla, jak si za-
jistit místo u bazénu, zda je možno zakoupit fakultativní 
výlety při pobytu v přístavech. Když si všechno naplánujete 
a s pomocí cestovní kanceláře zajistíte předem, určitě se na 
lodi nebudete nudit, protože budete mít od rána do večera 
co dělat, i když zrovna poplujete třeba dva celé dny jen po 
volném moři.
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Komfort v kajutě a na palubách
Suchozemské hotely mají své hvězdičkové označení, které 
více méně poskytuje základní informaci o úrovni ubytování 
a hotelových služeb. Na lodi je to trochu jinak. Nejlevnější 
jsou vnitřní kajuty bez oken na dolních palubách, čím výše 
na lodi, tím je dráž. 
Kajuty na zádi nabízejí čarokrásný výhled. Moderní za-
oceánské lodě nabízejí jak klasické kajuty, tak prostorné 
a luxusní apartmány, ale třeba i lofty. Součástí kajuty může 
být malý balkon, ale i ohromná terasa.  A od velikosti sa-
motné kajuty i venkovních prostor, které k ní patří, se odvíjí 
i cena. K dispozici často bývají takzvané rodinné pokoje. 
Nicméně dopředu si zjistěte, jak na konkrétní lodi vypadají. 
Zatímco někdy je tímto názvem označený apartmán s men-
ším dětským pokojem, jindy je to jenom pokoj s výklenkem 
a patrovou postelí. Pro vlky samotáře, cestovatele, kteří 
vyrážejí na dovolenou sami, jsou k dispozici takzvané sólo 
kabiny. Malé pokojíčky, ve kterých je skutečně jen postel 
a pár metrů čtverečních prostoru pro věci, jsou výrazně 
levnější než klasické kajuty, ve kterých platíte za neobsaze-
nou postel. A je o ně obrovský zájem, bývají obsazené jako 
jedny z prvních. 
U dražších kajut máte u většiny společností přiděleného 
vlastního komorníka, který se o vás postará od vybalení 
zavazadel až po případné snídaně a večeře do kabiny. 
Zdarma máte i nealkoholické nápoje k jídlu, u nejdražších 

kabin pak nápoje veškeré. Ke všem kajutám patří většinou 
zdarma také využití lodních bazénů včetně lehátek a ruční-
ků, vířivek a saun, možnost využití sportovních a kulturních 
zařízení. U dražších kajut máte právo přednostní rezervace 
v luxusnějších restauracích.  Na některých lodích se speci-
alizují na golf a dostanete přiděleného osobního trenéra, 
který na malém lodním hřišti s vámi bude zkoušet odpaly, 
případně osobního trenéra do fit centra, máte možnost vy-
užití kurzů vaření s lodními šéfkuchaři či jazykových kurzů 
pro děti i pro dospělé. 
Křížem krážem můžete brázdit Středozemní, Severní 
i Baltské moře, Atlantický oceán od Evropy až po Ameriku, 
od Aljašky až po Karibik, Tichý oceán na cestě z Kalifornie 
do Austrálie, Indický oceán od Mauritia přes Seychely až 
po Madagaskar. Můžete obeplout Afriku nebo se vydat 
z Thajska na Bali, namířit si to z Japonska do Vietnamu. 
Někdo si chce prostě jen užít pobyt na lodi, pak se může 
vydat z Ameriky do Evropy či obráceně. Za osm dní jste 
z New Yorku v Britském Southamptonu, za další dva se pak 
vylodíte v Hamburku. Většinou si ale dovolenou na moři 
spojujeme se zážitky z přístavních měst, takže se vydáme 
po různých trasách za krásami Středomoří, obhlédnout 
ledovce na Aljašce nebo navštívit malé i větší Návětrné 
a Závětrné ostrovy v jižním Karibiku či přístavy v Baltském 
moři. Možností je opravdu hodně a pokud jsou vám na-
plánované trasy stále ještě málo, můžete využít nabídky ně-
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kterých společností, které vám umožní nalodit se v kterém-
koliv přístavu, jednu loď opustit, na další nastoupit třeba za 
týden a pokračovat v některém z okruhů či jen přepravě na 
další krásné místo na zemi. Gigantické lodi Costa nebo MSC 
nejsou zajímavé pro každého, a tak je tu i nabídka o něco 
menších výletních lodí Seabourn nebo Silversea „jen“ pro 
asi 300 - 500 pasažérů. Všechny kabiny jsou na nich prostor-
né a luxusně vybavené, je to cestování pro tu nejnáročnější 
klientelu. Šest lodí této flotily brázdí moře a oceány celého 
světa. Lodi Princess Cruises se zase chlubí tím, že na nich té-
měř nenajdete vnitřní kabiny. Kromě toho vám společnost 
nabídne i další mimořádné zážitky na pevnině. Na okružní 
cestu kolem Aljašky můžete navázat cestou napříč nejsever-
nější částí amerického kontinentu. Tuto cestu absolvujete 
vlakem, jehož komfort si v ničem nezadá s komfortem na 
lodích, cestujete přes noc a ve dne si vyrážíte na výlety po 
krásách aljašské přírody. Zkrátka kdo hledá luxusní cestová-
ní, může se na společnosti, provozující výletní lodi rozhod-
ně spolehnout.
Na špičce žebříčku největších výletních lodích se v součas-
nosti drží dvojice sesterských lodí Allure of the Seas a Oasis 
of the Seas. Tyto výletní kolosy o délce 362 metrů pojmou 
až 5 400 pasažérů. Nejnáročnější cestující mají k dispozici 
mezonetové pokoje a luxusní apartmány o rozloze 150 
m2. Lodě patří společnosti Royal Caribbean International, 
proto je většina tras soustředěna na oblast v Karibském 

moři. Allure of the Seas však přes sezonu zavítá i do Evropy 
a výlet na sedm nocí z Benátek do Řecka a zpět začíná na 
částce 599 dolarů a objednat jde přímo na stránkách Royal 
Caribbean International nebo ve vybraných českých cestov-
ních kancelářích.
V Evropě dominuje plavební společnost  MSC Cruises, která 
je v současnosti druhou největší přepravní společností na 
světě. Moderní flotila výletních lodí zahrnuje 12 plavidel 
různých kategorií a v roce 2017 představí projekt nových 
výletních lodí MSC MERALIGVIA  a MSC SEASIDE. Jedná se 
o novou generaci výletních lodí s revoluční architekturou 
a špičkovou technologií. MSC Seaside se bude celoročně 
plavit v Karibiku a první vyplutí lodi bude z přístavu v Be-
nátkách, které je plánováno na prosinec 2017. Druhá loď 
této třídy bude dodána z loděnice v květnu 2018 a třetí loď 
by měla být vyrobena v roce 2021. MSC Seaside nabídne je-
den z největších Aquaparků na moři, kde budete mít k dis-
pozici 5 skluzavek s atrakcemi pro každý věk. MSC Seaside 
bude první výletní loď se Slideboarding technologií, která 
kombinuje 112 metrů dlouhé vodní skluzavky s interaktivní 
hrou a tím zajistí zábavu pro celou rodinu.

Když chcete raději trochu soukromí…
Plavba na výletních lodích zní opravdu lákavě, ale všem 
nemusí být pochuti. Milovníci soukromí a větší volnosti 
pravděpodobně dají přednost dovoleným na plachetnicích 
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a jachtách, na nichž si užijí krásu moře z bezprostřední blíz-
kosti. Zní to až pohádkově – koupání na vámi vybraných 
plážích a zátokách, opalování na sluncem vyhřáté palubě 
a příjemný klid. S jachtou se zkrátka dostanete do míst, ke 
kterým se z paluby výletní lodě jen stěží přiblížíte. 
Prvním krokem k takto strávené dovolené je výběr lodi. 
Nejčastější volbou zákazníků jsou plachetnice a klasické 
motorové jachty. V případě bezvětří nemusíte mít obavy, že 
byste s plachetnicí uvízli na širém moři, dieselové motory za 
vás takovou situaci hravě vyřeší.
Další variantou je katamarán s dvojitým trupem, zajištu-
jícím vysokou stabilitu na moři. Katamarán často nabízí 
vysoký komfort a dostatek prostoru pro posádku. 
Dispozice lodí je řešena v podobném duchu jako u obyt-
ných vozů na silnicích – maximální využití prostoru v ome-
zených podmínkách. Základem jsou kajuty s lůžky, vyba-
vená kuchyně, sprcha, sociální zařízení, nádrže s pitnou 
vodou, osvětlení a nezbytné elektronické přístroje pro 
bezpečnou námořní plavbu. 
 Na pronájem jachty nepotřebujete kapitánské zkoušky, 
protože kapitána vám ochotně dodá společnost, která 
jachty pronajímá nebo zprostředkovatelská agentura. U té 
si navíc můžete vyžádat kapitána českého, abyste se s ním 
dobře domluvili. Moderní jachty mají kokpit jako letadlo, 
odtud se ovládají všechny plachty. Nečeká vás tedy žádné 
šplhání po stožárech, ale technicky dokonale promyšlený 
systém ovládání pohybu lodi. Pokud se chcete učit, během 
čtrnáctidenní plavby vás kapitán vyškolí natolik, že už z vás 
bude tak poloviční námořník. V každém případě jsou lodi 
konstruované tak, aby je mohl ovládat jeden člověk, ostat-
ní se mohou učit a pomáhat dle svých možností.
Někdo se chce ale jen vézt, opalovat na palubě, uvařit si 
v kuchyňce něco dobrého, namíchat si dobrý koktejl. Nebo 

chce jen a jen lenošit, a tak si pronajme loď i s kuchařem 
a číšníkem. K dispozici jsou jachty i rozložitější katamará-
ny. A pro ty, které neláká hledání větru do plachet, jsou 
tu čistě motorové čluny. Vše je v nejrůznějších velikostech 
pro 2 až 12 lidí na palubě. Plavit se můžete v příbřežních 
vodách, nespočet možností ale nabízejí pro takovou dovo-
lenou také splavné řeky - od Čech, přes Holandsko, Francii, 
Velkou Británii až třeba po Mexiko.

Výbava jachty
Konstrukce lodí je podřízena pohodlí posádky. Standardem 
je WC se sprchou, která je i na zádi lodi, aby se posádka 
mohla osprchovat po koupání v moři. Teplá voda a topení 
pro plavbu v zimě je již také standardem. Lodě mají salo-
nek, kde se posádka usazuje v deštivém počasí. Jinak se 
sedí nahoře v kokpitu nebo na palubě. Na lodi jsou samo-
statné kajuty na spaní, vybavené přikrývkami a povlečením. 
Kuchyň je vybavena nádobím, plynovým vařičem a vším 
potřebným pro vaření. Sporáky jsou dvou nebo i tří hořá-
kové, vybaveny troubou na pečení. Pitná voda do nádrží se 
čerpá v přístavech a vyplatí se s ní šetřit, takže sprchování je 
sice možné, ale raději si ho dopřávejte při kotvení v přístav-
ní maríně nebo na pláži. Jachty poskytují dostatek pohodlí, 
ale přece jen je to prostor dosti skromný, komorní. Na tako-
vou dovolenou je zkrátka dobré se vypravit s prověřenými 
přáteli, aby vás nepotkala ponorková nemoc. Na rozdíl od 
oceánských obrů se vám tady totiž nikdo o zábavu starat 
nebude, tu si musíte obstarat sami. Na druhou stranu si 
můžete zastavit v přístavu či na pláži, kdy se vám zlíbí, 
a tak si zpestřit dovolenou vším, co nabízí okolí břehu.
Tak vzhůru za luxusem, léto na různých mořích a řekách 
nikdy nekončí!
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OSVĚŽUJÍCÍ 
NÁPOJE 
ODJINUD

SEDÍTE NA PROHŘÁTÉ TERASE A MÁTE 
CHUŤ NA NĚCO K PITÍ. DÁTE KLASIKU? 
NE, TENTOKRÁT SI ZAJDETE DO LEDNI-
CE SE ZVĚDAVOSTÍ. TĚŠÍTE SE TOTIŽ NA 
OCHUTNÁVKU NÁPOJŮ, KTERÉ SE PIJÍ V 
ZAHRANIČÍ. RÁZEM SE OCITNETE TŘEBA 
V BELGII NEBO V ITÁLII. 
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Každá země má své národní speciality, a to se týká i nápo-
jů. Některé z nich se proslavily natolik, že se pijí všude po 
světě, a tak nějak se zapomnělo, odkud pocházejí. Některé 
jsou s alkoholem, jiné bez. Hlavně že nám chutnají…V létě 
se musí pít opravdu hodně, a i když by se to v žádném 
případě nemělo s alkoholem přehánět, je zřejmé, že se mu 
obvykle nevyhnete. Mnozí z vás možná potvrdí, že alko-
holické nápoje dodají létu ty správné grády! V každém 
případě dalším z řady alkoholických nápojů, které v létě 
zaznamenávají zvýšenou spotřebu, je pivo.

Belgie miluje pivo
Pokud vás v lednici čeká lahev belgického piva, čeká vás 
chuťový zážitek. Pivo je v Belgii nejběžnějším nápojem 
a platí to jak pro Valony, tak pro Vlámy, jazykově rozdě-
lenou zemi spojuje právě láska k tomuto nápoji.  Alkoho-
lického zlatého moku se v Belgii vaří více než 1000 druhů, 
a co pivo - to unikát. Nejznámější je jistě značka Stella Ar-
tois. Nejsilnější belgické pivo má až 14% alkoholu a vybírat 
si lze z nepřeberné nabídky tmavých, polotmavých, světlých 
či ovocných variant. Můžete si dát piva třešňová, jablková, 
zázvorová, rybízová, borůvková, jahodová, meruňková 
a mnoho dalších. Skutečně excelentní lahůdkou jsou trapis-
tická piva, vyráběna v klášterech řádu trapistů, která se vaří 
na základě várečného práva jen v šesti belgických a jednom 
holandském klášteře. Vlámové nedají na své pivo dopustit. 
Jen málokdy mají v bruselské nebo gentské hospodě na 
pípě a v lednici méně než čtyři značky. Ve Flandrech často 
narazíte na podniky, kde máte na výběr třeba ze sta piv. 
Pět šest točených, zbytek v lahvích roztodivných křivek 
a pestrého líčení. Jednou je to surovec (Barbar), po druhé 
zrádce (Judas) a jindy sám ďábel (Lucifer). I když je ustojíte, 
můžou vás snadno dostat na kolena Delirium Tremens či 
Paranoia Groen. A budete-li se přespříliš rouhat, cestu do 
pivního nebe vám ukážou La Guillotine nebo Mort Subite 
Kriek (Náhlá smrt).

Netradiční piva italská a francouzská
Itálie je sice vinná země, nicméně, pivo se zde také vaří, 

a to zejména sériově vyráběné světlé ležáky. Považují se za 
ideální „doprovod“ k pizze. Právě z pizzerií se pivo rozšířilo 
po celé zemi a stalo se tak populárním nápojem. Italská 
piva jako například Peroni či Castello sice zapřísáhlý český 
pivař moc neocení, ale proč ho neochutnat, že?
 Je bezesporu pravda, že Francie také dává přednost vínu, 
ale přesto hraje pivo v této zemi svou roli. Francouzi mají 
své dobré i špatné stránky, ale záliba v gastronomii v ne-
jednom z nás zanechá pozitivní dojem. Tak, jak si dávají 
záležet na jídle a na vínu se určitým způsobem promítá 
i do pivovarnictví. Dějiny zanechaly v tomto národě mno-
ho estetičnosti a kultury a konzumace piva není výjimkou. 
Člověk při procházce městy nemůže přehlédnout nespo-
čet barů a hospůdek, které nejenom, že nabízejí možnost 
posezení i za nevlídného počasí na teráskách, ale i různé 
druhy piv. Pro našince se nabízí dosti nezvyklý pohled na 
různě tvarované sklenice na stopkách s objemem 0,25l. 
Každá značka má své vlastní sklenice. Dalším rozdílem je 
i množství, které si místní debatující muži dopřávají. Jednu 
či dvě sklenky pijí opravdu dost dlouho. Čech se tomu může 
zasmát, ale oni si to vychutnávají a nezávodí v tom, kdo 
sklenici vypije dřív.  Ono by to v podstatě ani jinak nešlo 
– pivo je docela drahé -  obyčejný ležák stojí  v rozmezí 
2-2,50 euro. 

Campari, nebo radši Crodino?
Kdo by si před jídlem nedal rád sklenku aperitivu! Nabízí 
se pochopitelně slavné italské hořké Campari. Ale víte, 
jak vzniklo? Campari poprvé vyrobil hostinský Gaspare 
Campari v roce 1860 ve městě Novara a dnes ho vyrábí 
nadnárodní firma Campari se sídlem v Miláně. Campari je 
charakteristické tmavě červenou (rubínovou) barvou, má 
obsah alkoholu mezi 20 a 28 % a je to bitter, tedy lihovina 
s hořkou příchutí. Vedle alkoholu a vody obsahuje nápoj 
tajnou směs bylin a ovoce (včetně citrusového ovoce „citrus 
myrtifolia“). V Itálii se Campari prodává i smíšené se sodou 
pod názvem Campari Soda (10 % alkoholu). Přidává se také 
do koktejlů a citrusových džusů. Velmi populární je Cam-
pari Orange, které  oceníte i vy na své letní terase. Naplňte 
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long sklenici ze 2/3 ledem. Nalijte Campari a následně sklenici dolijte pomerančovým džusem. 
Na závěr přidejte plátek pomeranče.
Pokud dáváte přednost nealko, kupte si sadu malých lahviček Crodina. Jde o zajímavý neal-
koholický aperitiv od značky Campari, který je v Itálii jednoznačně nejúspěšnějším 
aperitivem vůbec. Název je odvozen od oblasti Crodo v severním Piedmontu, 
kde se vyrábí od 1964. Tajemství jeho úspěchu tkví v jeho jedinečné hořko-sladké 
chuti, probouzející apetit, která je výsledkem tradiční receptury bylinných extraktů 
a destilátů. Crodino nejlépe chutná s pár kostkami ledu a plátkem pomeranče. 

Aperol je něco mezi 
Aperol Spritz je osvěžující italský drink s nízkým množstvím alkoholu - jen 11%. 
Jeho červenooranžová barva prozrazuje ovocnou hořkosladkou chuť. Řadí se 
mezi kořeněné bittery a vyrábí se na bázi lihu z hořce, rebarbory, výtažků z po-
merančů, aromatických bylin a barviv. Vznikl v italské rodinné firmě bratrů 
Barbieri v Padově kolem roku 1919. Nejznámějším nápojem na bázi Aperolu 
je Aperol Spritz. Vznikl v 50. letech jako varianta benátského vinného stři-
ku (spritz veneto), který do Benátek zřejmě přinesli Rakušané v 19. století 
(Benátky byly v 1. polovině 19. století součástí habsburského soustátí). Jeho 
přípravu snadno zvládnete! Stačí 1 skleničku ze 2/3 naplnit ledem a respek-
tovat poměr 3-2-1. 3 díly Prosecca nebo Bohemia sektu, 1 díl sody a na závěr 
2 díly Aperolu! Doporučujeme jako 1 díl zvolit 2 cl. Na závěr přijde do drinku 
voňavý plátek pomeranče.

Italské digestivy
Pokud si přejete zůstat ve slunné Itálii i po jídle, jistí vám udělá dobře sklenka 
italské Grappy, aromatické pálenky, která se vyrábí ze zbytků po lisování vína 
(tzv. matolina - slupky, stopky, semena atd.). Jedná se o čirý nápoj s obsahem 
alkoholu 35-60 %. Pokud je starší (zrající), získává tmavší žlutou barvu. Pije se nej-
častěji právě jako digestiv, tedy pro dobré zažití těžkého jídla. Podobným „lékem“ 
na plný žaludek je Limoncello, citrónový likér vyráběný v jižní Itálii, na ostrovech Sicí-
lie a Sardinie a také na Maltě. Za ochutnání stojí i sladký anýzový likér Sambuca. Příchuť 
mu dodávají esenciální oleje badyánu neboli hvězdicovitého anýzu. Vyrábí se v bílé (čiré), 
tmavě modré a červené variantě. Většinou má 38 % alkoholu. Podává se s ledem, případně 
i s plovoucími kávovými boby a někdy se dokonce před konzumací na jednu nebo dvě vteřiny 
zapálí, aby se zvýraznila její chuť. Sambuca může být také přidána do kávy jako sladidlo. 

Když víno, tak francouzské
Víno je s Francií spojováno stejně jako sýry, možná i více. Francie je největším producentem vína 
na světě. Systém kontrolovaného označení původu (Appellation d´Origine Côntrolée) zaručuje, 
že pod určitou značkou vína najdete vždy jen víno z konkrétního regionu, u něhož je přesně 
stanoveno, z jakých odrůd a jakým způsobem se smí vyrábět. Celkem existuje v zemi více než 
stovka těchto Appellation, mohou to být celé regiony, vesnice nebo jen konkrétní vinice. Celá 
řada odrůd vína, které se dnes pěstují po celém světě, vznikla ve Francii. Např. Cabernet Sauvi-
gnon (v Bordeaux), Chardonnay (Burgundsko a Champagne), Pinot noir (Burgundsko), Sauvi-
gnon blanc (údolí Loiry a Bordeaux), nebo Syrah (v údolí řeky Rhôny), Merlot (Bordeaux) a další. 
K nejvýznamnějším vinařským regionům patří 
Alsasko (při hranicích s Německem), Beaujolais, 
Bordeaux (na západě u Atlantiku), Burgund-
sko, Champagne, Korsika, Languedoc-Rousi-
llon (největší vinařská oblast na světě), Côtes 
du Rhône v Provence (včetně světoznámého 
Châteauneuf-du-Pape) a další. Šampaňské 
víno pocházející z regionu Champagne je 
proslulým symbolem pro všechna šumivá vína. 
Vyrábí se vyvoláním druhotného kvašení v lahvi, 
při němž vzniká oxid uhličitý. 

Pravé lahodné Lambrusco
Až ochutnáte pravé italské Lambrusco, zjistí-
te, že je velmi odlišné od sladkého šumivého 
nápoje podobného limonádě, který pod tímto 
názvem zaplavuje regály našich supermar-
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ketů. Skutečné Lambrusco je totiž víno, které budí respekt 
a šest značek, které stojí za zmínku, jsou Lambrusco di 
Sorbara, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco 
Salamino di Santa Croce, Lambrusco Reggiano, Lambrusco 
Mantovano a Lambrusco Parmigianino. Legenda praví, že 
révu zvanou Lambrusco s sebou jako věno přivezla pro-
vensálská princezna, která si do kraje Emilia Romagna 
přijela vzít místního šlechtice. Kvalitní Lambrusco má v Itálii 
mnoho příznivců, neboť se díky svěží kyselince a příjem-
nému perlení perfektně snoubí s místní kuchyní založené 
na salámech, klobáskách a těstovinách plněných masem, 
mortadellou či v doprovodu boloňského ragú.

Protřepat, nemíchat
Mojito, Margarita, Daiquiri, Piňa Colada, Manhattan, Cuba 
Libre... to jsou jen některé z mnoha slavných koktejlů, 
které jsou každoročně právě v létě nejoblíbenější. Pokud 
si chcete užít každou letní party, určitě na nějaký nezapo-
meňte. Příprava bývá jednoduchá a rychlá, takže ani doma 
nebude problém je vyrobit. Oblíbený způsob doslazení 
koktejlů je pomocí sirupu. Jednoduchou verzi (cukr rozpuš-
těný v horké vodě nebo ovocné šťávě) snadno připravíte 
během pár minut a po vychladnutí jej můžete šoupnout 
do ledničky, aby byl stále po ruce. Mimochodem, sirup 
je vynikající základ i pro ovocné limonády. Džbán pravé 
domácí citronády vás osvěží i za nejparnějšího odpoledne. 
Vyzkoušejte i alkoholickou variantu tymiánovou limonádu 
s vodkou - sirupový základ doplněný citrónem, tymiánem 
a vodkou vypadá ve sklenici úžasně elegantně. Sirupem se 
dá snadno dosladit i ovocná sangria, kterou si buď koupíte 
už připravenou, nebo si ji jednoduše vyrobíte sami. Citron, 
limetky a pomeranč nakrájejte na tenké plátky, jablka na-

krájejte na osminy. Víno, džus, tonik a rum promíchejte ve 
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vodě Evian jedinečnou chuť. Je také doporučována šéfku-
chaři a sommeliéry po celém světě. 

Ledový bublinkový čaj 
První ledový čaj se podával na Světové výstavě v Saint Louis 
roku 1904. Dnes se řadí k nejoblíbenějším letním nápojům 
vůbec, ať se připravuje z černých čajů, nebo z ovocných. 
Pokrok ale nezastavíš, a tak se i tento druh nápoje dočkal 
inovace. Nese název Bubble tea a jeho základem je zelený 
jasmínový nebo černý čaj. Perlivost vytváří na dně skleni-
ce ležící tapiocové perly či jiné toppingy. Po protřepání 
vznikne na povrchu nápoje pěna, která připomíná bublin-
ky. Bubble tea vznikl jako tradiční čaj s mlékem a žvýkacími 
kuličkami tapioca, v dnešní době se do něj přidávají i nej-
různější želé či průhledné kuličky vyrobené z mořských řas, 
plněné ovocnými sirupy. Bubble tea se pak rozlišuje podle 
typů, podle ingrediencí, které se do něj přidávají. Základní 
kategorií Bubble tea jsou FRESH Bubble tea neboli osvě-
žující ledové čaje s ovocnými příchutěmi. Mezi ovocnými 
příchutěmi najdeme ty klasické jako pomeranč, jahoda přes 
tropický ananas, kiwi až k exotické red guavě či marakuje. 
Další klasickou kategorií jsou MILKY bubble tea, vyšleha-
né mléčné čajové nápoje. Ne příliš často můžeme narazit 
také na kategorii FROZEN Bubble tea neboli ovocné ledové 
tříště vyrobené z ovocných džemů, ledu a čaje. Všechny 
suroviny, které se na výrobu Bubble tea používají jsou rost-
linného původu.

Světélkující tonik
Kdo by ho neznal… Tonik znamená v angličtině posilující, 
osvěžující, tonizující. Tento perlivý nealkoholický nápoj 
obsahuje chinin, který mu dodává specifickou výrazně 

hořkou chuť. Původní tonik, podávaný jako lék, obsahoval 
pouze oxidem uhličitým sycenou vodu a velké množství 
chininu. Vznikl v Indii v roce 1825 díky britským kolonizáto-
rům, kteří pili chinin proti tropickým nemocem, ale zrovna 
dvakrát jim pro svou hořkost nechutnal, bylo nutné ho 
ředit…. Dnešní toniky obsahují z lékařského hlediska jen 
zanedbatelné množství chininu, který je přítomen už jen 
pro samotné dochucení. Nápoj je tedy méně hořký a navíc 
je obvykle slazen – většinou obilným sirupem nebo cukrem. 
Někteří výrobci taktéž vyrábějí dietní tonik obsahující ná-
hradní sladidla. Možná jste nevěděli, že tonik díky obsahu 
chininu světélkuje pod ultrafialovým zářením. Ve skuteč-
nosti je chinin na UV záření citlivý tak, že světélkuje i na 
přímém slunečním světle.

Okurková limonáda
Pokud jste ještě nepropadli tomuto hitu žhavých letních 
dní, zkuste jeho premiéru. Okurky oloupejte a zbavte je 
veškerých semínek. Nahrubo je nakrájejte a spolu s 375 ml 
vody, cukrem, šťávou vymačka¬nou z 1 limety, solí, bezin-
kovou šťávou a ledem rozmixujte zcela dohladka. Podá-vej-
te zasypané ledem, ozdobené kousky okurky. Pokud se vám 
nechce do této domácí přípravy, kupte si již hotový okurko-
vý sirup pro výrobu domácí limonády, a máte vystaráno.

Ovocné vitaminové bomby
Světem obchází smoothie - mixovaný svěží nápoj, jehož 
základem je čerstvé ovoce, zelenina nebo jejich kombinace. 
Šťáva z čerstvě namixovaného ovoce bez přidaného cukru 
či konzervantů, kterou si můžete připravit sami doma, vám 
dodá kromě spousty energie i skvělý pocit, jelikož přesně 
víte, co pijete.  Díky tomuto čistě přírodnímu složení si smo-
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othie získalo velkou popularitu například u veganů. Nelze 
popřít ani jeho příznivý vliv na zdraví díky zdroji vitaminů 
a dalších pro zdraví prospěšných látek. Ve Středomoří se 
tento vydatný drink konzumuje již několik století. Do doby, 
než byla vynalezena chladnička a mrazák, byla příprava 
smoothie závislá na sezónním ovoci a zelenině. Po vynale-
zení chladničky a mrazáku postupně získávalo na popula-
ritě. Zejména v 60. letech 20. století, kdy se lidé začali více 
zajímat o zdravou výživu a zdravý způsob života, přišel 
jeho největší rozmach. Tehdy se ujal i samotný název, který 
vznikl ze slova „smooth“, což znamená jemný.

Jak na smoothie?
Příprava smoothie je jednoduchá a každý ji hravě zvlád-
ne. Dokonalého výsledku dosáhnete s kvalitním mixérem 
a vhodnými ingrediencemi. Vyplatí se použít výkonný stolní 
mixér, měl by mít alespoň 1 500 W a více než 30 tisíc otá-
ček za minutu. S takovým zpracujete i tvrdou kořenovou 
zeleninu a vytvoříte lehce stravitelné smoothie, z něhož 
tělo využije až 80 % zdravých látek, např. G21 PerfectS-
moothie Vitality. Pokud má mixér otáček méně, neporadí 
si se surovinami tak, aby si z nich tělo mohlo vzít dostatek 
vitamínů a enzymů. S trochou snahy si vystačíte i s ručním 
tyčovým mixérem, příprava však bude obtížná a nemusí se 
vám povést rozmixovat všechny suroviny. Existují i přístroje 
s názvem smoothie maker, jejichž nádoba bývá většinou 
konstruována tak, že z ní můžete nápoj rovnou konzumo-
vat. Z vybraných surovin odstraňte slupku a pecky, vložte 
do mixéru a rozmixujte dohladka na pyré. Můžete ihned 
servírovat.

Italské ledové cappuccino
Studená varianta kávy je snad nejčastějším nápojem pro 
letní posezení s přáteli, nebo skvělým společníkem nad 
dobrou knížkou. Ingredience jsou stejné jako u běžné kávy 

jen s tím rozdílem, že tato káva neprochází varem. Do 
této kávy můžeme přidat i kostky ledu, zmrzlinu nebo si ji 
dochutit kapkou „něčeho ostřejšího“. Svébytnou varian-
tou kávy je populární cappuccino. Původem italský kávový 
nápoj, který se skládá z 1/3 espressa (20-30 ml), 1/3 mléka 
a 1/3 mléčné pěny. Jméno pochází od kapucínských mnichů, 
protože cappuccino původně označovalo špičatou kápi, 
která je součástí kapucínského řeholního oděvu. Jiný názor 
tvrdí, že se název uchytil spíše kvůli barvě látky tohoto. 
Cappuccino se nesype skořicí, protože ta přebíjí chuť kávy. 
Cappuccino z plnotučného mléka je krémovější a chutněj-
ší. Zajímavostí je zdobení  cappuccina - velice populární je 
technika latte art: povrch se ještě zdobí kakaovým sirupem 
nebo kakaem a obrázky se dotváří pomocí tyčinky nebo 
špejle.  Ledové cappuccino vyhrává mezi studenými kávami 
na celé čáře. Recept je jednoduchý - stačí  vychladlý,  tro-
chu silnější nápoj vlít do mixéru, přihodit pár kostek ledu 
a zpracovat. Opravdu lahodné letní potěšení!

Ganache pana Poirota
Začali jsme i končíme Belgií. Literární postava detektiva 
Hercula Poirota od  Agathy Christie nemilovala jen bur-
gundskou specialitu Crème de cassis - sladký tmavě červený 
likér z černého rybízu. Rád mlsal proslulé belgické pralinky 
a šedou kúru mozkovou si posiloval i jejich popíjením v te-
kuté podobě. Tento nápoj „ganache“ je čokoláda rozpuš-
těná a našlehaná v teplém mléce a smetaně. Po zchlazení 
v lednici jde o skutečnou letní lahůdku, která svým literár-
ním původem jistě nadchne vaše hosty.  Čokoláda by měla 
být co nejkvalitnější (kvalitnější, než je ta belgická, stěží 
najdete), neboť jak chutná čokoláda, tak chutná i ganache. 
Různé typy se liší jednak podle druhu čokolády (dá se po-
užít hořká, mléčná i bílá) a jednak podle hustoty. Ganache 
s vyšším poměrem smetany se dá zase dobře vyšlehat do 
pěnové konzistence. Dobrou chuť!
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technika latte art: povrch se ještě zdobí kakaovým sirupem 
nebo kakaem a obrázky se dotváří pomocí tyčinky nebo 
špejle.  Ledové cappuccino vyhrává mezi studenými kávami 
na celé čáře. Recept je jednoduchý - stačí  vychladlý,  tro-
chu silnější nápoj vlít do mixéru, přihodit pár kostek ledu 
a zpracovat. Opravdu lahodné letní potěšení!

Ganache pana Poirota
Začali jsme i končíme Belgií. Literární postava detektiva 
Hercula Poirota od  Agathy Christie nemilovala jen bur-
gundskou specialitu Crème de cassis - sladký tmavě červený 
likér z černého rybízu. Rád mlsal proslulé belgické pralinky 
a šedou kúru mozkovou si posiloval i jejich popíjením v te-
kuté podobě. Tento nápoj „ganache“ je čokoláda rozpuš-
těná a našlehaná v teplém mléce a smetaně. Po zchlazení 
v lednici jde o skutečnou letní lahůdku, která svým literár-
ním původem jistě nadchne vaše hosty.  Čokoláda by měla 
být co nejkvalitnější (kvalitnější, než je ta belgická, stěží 
najdete), neboť jak chutná čokoláda, tak chutná i ganache. 
Různé typy se liší jednak podle druhu čokolády (dá se po-
užít hořká, mléčná i bílá) a jednak podle hustoty. Ganache 
s vyšším poměrem smetany se dá zase dobře vyšlehat do 
pěnové konzistence. Dobrou chuť!

Bez názvu-1.indd   126 6/20/16   7:23 PM
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Základem je vhodné umístění grilu. Venku můžeme grilo-
vat v podstatě kdekoliv - na dvoře, zahradě, v altánu nebo 
otevřené verandě, pod vyšším otevřeným přístřeškem nebo 
pergolou. Podstatný je jeden předpoklad: nemělo by jít o 
místo blízko oken a dveří domu, dřeva, keřů i stromů, ide-
álně by také mělo být v závětří. Gril by měl stát pevně na 
rovné ploše, pokud ho umístíte na dřevěnou podlahu, dejte 
pod něj desku z plechu nebo jiného nehořlavého materiá-
lu. Z klasického grilu totiž mohou odlétnout žhavé uhlíky, z 
plynového zase odkapávat tuk. V blízkosti grilu by měl být 
stůl na odkládání, pokud grilujete k večeru, nezapomeňte 
ani na vhodné osvětlení. Samozřejmostí je jídelní stůl, židle 
nebo lavice a dostatek servírovacího nádobí a příborů. 

Zděný, nebo přenosný?
Trvale umístěné grily mohou být buď klasické zděné, jedno-
dušším řešením je zakoupení některého ze stavebnicových 
systémů. V současné době lze zakoupit mnoho variant 
„stavebnic“, v nabídce jsou jak sestavy betonové, tak ke-
ramické, k dispozici jsou též různé druhy kovů, kombinují 
se i prvky z mramoru, nerezu, aj. Stavebnice lze postavit v 
podstatě na jakémkoliv vhodném místě. Oproti grilům zdě-
ným probíhá montáž stavebnice suchou cestou, což zakládá 
možnost v budoucnu eventuelně gril zbourat (rozebrat) a 
znovu postavit na jiném místě. Kromě těchto trvale umís-
těných grilů existuje široká nabídka grilů přemístitelných. 
K nejoblíbenějším patří zřejmě pojízdné grily, existují však i 
malé přenosné. Při nákupu přemístitelných grilů je důležité 
ověřit jejich stabilitu z důvodu prevence případných nehod. 
Všimněte si, jakým způsobem jsou řešeny nohy grilu, jsou-li 
odnímatelné či skládací. Informujte se na zabezpečení proti 
překlopení, přítomnost madel pro manipulaci s horkým 
roštem atd. Přemístitelné grily bývají zpravidla plechové či 
litinové. Litinové grily jsou obecně těžší a robustnější, jejich 
životnost je však delší a lépe udrží teplo. Lehké plechové 
grily mívají horší stabilitu, důležitá je tedy celková hmot-
nost grilu a jeho rozměry v rozloženém i složeném stavu.
Základní princip grilování je u všech druhů grilů stejný - 
sálavé teplo v horkém vzduchu, kterým se grilované potra-
viny uzavřou a tím nedochází k úniku důležitých vitamínů a 
dalších látek a zároveň se zachová i přirozená chuť a vůně. 
Grilovaná jídla mají i málo kalorií. Grily pak dělíme podle 
principu ohřevu.  

Gril na dřevěné uhlí
Grily na dřevěné uhlí mají nejméně čtyři výhody: docílí vyšší 
teploty, dřevo můžete pálit na grilu na dřevěné uhlí, čímž 
získá jídlo bohatší chuť. Na grilu na dřevěné uhlí se snadno 
udí. Dřevěné uhlí je nositelem odvěké fascinace světlem a 
hrou s ohněm. Grily na dřevěné uhlí mají pochopitelně i 
své nevýhody: je s nimi více práce a špíny (někteří vyznavači 
grilu to ale považují za výhodu). Jsou trochu nevypočitatel-
né a musíte se jim více věnovat. Postupně se snižuje teplota 
a na gril se proto musí každou hodinu přiložit a uhlíky se 
musí prohrabat. 

Plynový gril
Plynové grily jednoduše zapálíte stlačením knoflíku a 
máte vystaráno - gril zajišťuje stálou a neměnnou teplotu, 
zásobník s propanem hoří až 20 hodin.  A jaké jsou jeho 
nevýhody? Výsledný pokrm má o něco méně výraznou 
chuť, protože na rozdíl od grilu na uhlí plynový gril sám 

chuť nijak nedotváří. Na plynových grilech se hůř udí a na 
některých to vůbec nejde (I když existuje celá řada nových 
modelů, která je vybavena udírnou s vlastními hořáky, což 
celý problém úžasně řeší). S plynovým grilem sice možná 
neprožijete odvěké vzrušení ze žhnoucích plamenů a ze 
hry s ohněm, za to ho ale zvládne obsloužit i méně zdatná 
obsluha…. Když zapalujete plynový gril, vždycky nejdříve 
otevřete víko a teprve potom spusťte přívod plynu. Pokud 
tak neučiníte, může dojít k nahromadění plynu a výbuchu. 

Elektrický gril 
Výhodou elektrických grilů je, že je můžete použít prak-
ticky kdekoli, kde je přívod elektřiny. Nemusíte se tahat s 
palivem, nikde nic nekouří, nesype se popel, nemusíte složi-
tě roztápět a gril udržujete v čistotě jen vlhkým hadříkem.  
Většina elektrických grilů opéká jídlo na teflonové desce, 
pod kterou jsou ohřívací spirály, jejichž teplotu můžete 
jednoduše ovládat. Sice přijdete o typickou kouřovou chuť 
grilovaného masa, ale jídlo je oproti grilu na dřevěné uhlí 
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opečené rovnoměrně. Elektrické grily jsou samozřejmě 
dražší. Nicméně ty nejdražší elektrické i plynové grily jsou 
často vybaveny systémy crossover, flavorizéry a dalšími 
vylepšeními, která zjednoduší grilování a jídlu dodají žá-
doucí chuť a vůni, takže chutnají, jako by byly grilovány na 
dřevěném uhlí.

Vodní gril
Maso se griluje ve směsi tepla, vodní páry a dýmu, které 
proudí uvnitř vodního grilu všemi směry, takže není po-
třeba potraviny na roštu otáčet. Díky kupolovité poklici 
funguje vodní gril v podstatě jako horkovzdušná trouba. 
Uvnitř je umístěn lavor s vodou, který slouží jako chladič 
vzduchu, díky němuž dosáhnete ideální teploty k úpravě 
masa. Pokrmy pak nejsou přepalovány ve vysoké teplotě. 
Lavor s vodou současně slouží jako lapač marinády a tuku 
odkapávajícího z masa. Zatímco v běžném grilu obojí stéká 
do ohně, kde se přepaluje, čímž vznikají karcinogenní látky, 
systém vodního grilu množství těchto škodlivin minima-

lizuje. Ve vodním grilu se netopí briketami ani dřevěným 
uhlím, ale tvrdým až středně tvrdým dřevem z listnatých 
stromů. Musí být samozřejmě bez nátěru a suché. Jeho 
spotřeba je velmi malá: během večera vystačíte s jedním 
kbelíkem polínek. Navíc nebudete sousedy obtěžovat obla-
kem kouře, protože při správném topení vodní gril praktic-
ky nekouří.

Rozpálený kámen
Grilovací kámen je kamenná deska umístěná nad ohništěm, 
která slouží na principu rozpálené plotny. Desku je vhodné 
umístit do kovového rámu, který nejen usnadní manipulaci, 
ale také podepře kámen po jeho celém obvodu. Grilovací 
kámen má tu výhodu, že maso rovnoměrně propeče bez 
otisknuté či vypálené mřížky grilu. Pokud jste se rozhodli 
používat kamenné grilovací desky, nejste žádným způso-
bem limitováni na druhu grilu, kámen se hodí do plyno-
vých i elektrických grilů. Dokonce jim nevadí ani otevřený 
plamen při topení dřevem či dřevěnými briketami. Výho-
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dou tohoto způsobu grilování je skutečnost, že maso není 
v přímém styku s plameny a nedochází k jeho vysoušení. 
Co se týká údržby, je velmi jednoduchá. Postačí špachtle, 
kterou zatepla seškrábnete povrch kamene a otřete ho 
ubrouskem.

Žula, nebo láva?
Pokud chcete začít grilovat na kameni, hned na začátku 
budete postaveni před zásadní otázku - žulový nebo lávový 
grilovací kámen? Oba tyto kameny mají své přednosti. Vý-
hoda žulového kamene je především v jeho příznivé ceně. 
Lávový kámen je zase mezi lidmi známější a rozšířenější. 
Žulové kameny na grilování se nejčastěji vyrábějí z jemno-
zrnné žuly a jsou k dostání v tmavém a ve světlém provede-
ní. Žulové kameny mají hrubší strukturu a obsahují více kře-
menných složek, jsou tedy náchylnější ke vzniku prasklin. 
Proti tomu lávové kameny mají jemnější strukturu, která 
se lépe vypořádá s tepelnou roztažností při opakovaném 

zahřívání a ochlazování. Díky tomu lávový grilovací kámen 
obvykle nepraská. A pokud k tomu dojde, jde jen o drob-
né mikrotrhlinky, které běžnému užívání nejsou vůbec na 
závadu. Láva je však až dvojnásobně či trojnásobně dražší 
než žula.

Gril na pelety 
Gril na pelety je praktický multifukční automatický gril 
vhodný pro grilování a pečení na zahradě. Motor grilu je 
možno připojit buď na klasickou zásuvku 220 V/ 50 Hz, 
nebo na 12 V baterii. Pelety pro provoz grilu jsou lisované 
z čistého dřeva bez jakýchkoliv chemických příměsí. Gril 
automaticky dávkuje pelety dle navoleného programu: 1,2 
nebo ECO, takže odpadá starost s přikládáním a udržením 
stabilní teploty pro provoz grilu a správného grilování 
nebo pečení potravin.  Potraviny se grilují bud přímo na 
litinové grilovací desce, nebo můžete položit jakýkoli rošt. 
Grilování potravin nepřijde přímo do kontaktu s otevřeným 
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ohněm, takže grilované potraviny jsou zdravější než na 
klasických grilech.

Co byste měli mít po ruce? 
Pro grilování potřeba i různé potřeby, náčiní a pomůcky, 
bez kterých se pohodové grilování může stát i nepříjem-
ným zážitkem. Náčiní potřebné především k manipulaci s 
potravinami při grilování, je nejlepší pořizovat v sadě. Nej-
častěji se vyrábí z nerezu, ale v současnosti už je i z kvalitní-
ho žáruvzdorného lehkého silikonu, mělo by mít izolovaná 
držadla. Nezapomeňte tedy na:
• kleště k obracení grilovaných potravin. Nejlepší jsou 

kleště s dlouhým držadlem. Kleště by měly být do-
statečně pevné s vroubkovaným okrajem a pojistkou 
proti rozevření. Kleště se používají i pro zvednutí roštu 
během grilování, kdy je potřeba doplnit nebo upravit 
dřevěné uhlí v topeništi.

• vidličky pro přesunování potravin na roštu. Vidličkou 

nikdy nepícháme do masa, protože by ztratilo šťávu - 
potraviny vsuneme mezi hroty

• grilovací jehly jsou k dostání v mnoha tvarech a veli-
kostech. Většinou mají ploché čepele pro napichování 
masa, zeleniny i masových kuliček

• mřížku na ryby je určená speciálně pro grilování celých 
ryb

• mřížku na drůbež umožňuje grilování celé drůbeže ve 
svislé poloze

• mřížku na žebírka je ideální pro grilování více kusů 
žebírek najednou

• mřížku na špízy pro 6 až 8 kusů usnadňuje jejich otáče-
ní a rovnoměrné propečení

• lopatku k obracení hamburgerů nebo ryb. Držadlo je 
ideální dlouhé a zalomené, plocha lopatky širší a děro-
vaná

• štětec na potírání grilovaných potravin olejem, ma-
rinádou…Vhodné jsou štětce s dlouhým držadlem a 
přírodními štětinami, silikonové se nedoporučují. Místo 
grilovacího štětce je možné použít i svazek aromatic-
kých bylinek.

• grilovací misky z alobalu na grilování malých potravin, 
které není možné položit na grilovací mřížku

• hliníkovou fólii, ve které můžete grilovat například 
maso, ryby, zeleninu bez úniku šťávy, ale také do ní 
můžete zabalit a udržet horké už grilovaná jídla

Mimo uvedených základních potřeb byste ještě měli mít 
odkapávací misky na tuk z grilovaného masa, které umís-
títe pod rošt. Vyrábí se ze silné hliníkové fólie a jsou k 
dostání v různých velikostech. Vzhledem k nízké ceně se 
jejich mytí po grilování nevyplatí. Oceníte i rozprašovač na 
tekutá dochucovadla nebo třeba teploměr, kterým změříte 
teplotu uvnitř velkých kusů masa. Zapomínat byste nemě-
li ani na bezpečnost. Při grilování jsou nezbytné kvalitní 
horku odolné rukavice, a protože používáte otevřený oheň, 
mějte někde na blízku malý hasicí přístroj, k vodě připoje-
nou hadici nebo alespoň vědro s vodou. Pro větší pohodlí 
při grilování, ale také třeba i kvůli příjemné atmosféře 
můžete využít nějaké přenosné osvětlení a pod gril je dob-
ré položit rovnou desku z nehořlavého materiálu. Budete 
také potřebovat speciální kartáč na čištění roštu a kovovou 
lopatku na dřevěné uhlí.

Marinády to jistí
Marinováním různých druhů masa a drůbeže před grilová-
ním dodáme potravinám pikantnější nebo charakteristic-
kou chuť, ale také jemnější konzistenci. Takto připravené 
maso také údajně dokáže několikanásobně snížit tvorbu 
zdraví škodlivých látek. Masa se do marinády nakládají 
alespoň 1 až 2 hodiny před vlastním grilováním. Marinád 
existuje mnoho druhů, základem je kvalitní olej a koření, 
které se různě doplňuje například česnekem, hořčicí nebo i 
pivem. 

Zkuste osvědčené roquamole
Tohle zelené bláto se hodí prakticky k jakémukoli grilova-
nému masu, má výraznou chuť a skvěle obstojí v souboji 
s hovězím, vepřovým i kuřecím, výsledkem je pak doko-
nalá harmonie. Rozkrojte dvě zralá avokáda, vydlabejte a 
rozmačkejte vidličkou, přidejte na malé kousky nalámaný 
rokfór (v poměru 3:1 ve prospěch avokáda), nasekejte 
dvě menší jarní cibulky i s natí, důkladně opepřete, citlivě 
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osolte (sýr bývá docela slaný), pečlivě zalijte šťávou z půlky 
limety (když nemáte limetu, postačí citrón) a promíchejte. 
Je fajn, když má směs trochu hrubší strukturu. Na vrch při-
hoďte hrst sekaného koriandru a směřujte ke grilu, všichni 
vám utrhnou ruce.

Jak odlehčit žaludku?
Grilování je přece jen většinou náročný proces pro náš 
metabolismus. Dejte si proto k masu pořádnou vitamíno-
vou bombu v podobě čerstvého zeleninového salátu. Nikdy 
nejezte připálené maso. Pokud si dopřejete více přílohy, 
nezbude vám tolik místa na přecpávání se masem. Tučné 
dresinky na bázi majonézy nahraďte lehčími variantami 
např. s tvarohem či nízkotučným sýrem. Hořčice přidaná 
do marinády zmírňuje pálení žáhy a nadýmání, majoránka 
pomůže proti křečím a kurkuma zmírní bolesti žaludku. 
Pokud trpíte na pálení žáhy, nepřehánějte to s alkoholem. 
Základní prevencí proti karcinogenům je právě koření a 
zkušenosti našich předků vtělené do grilovacích tradic. 
Například zvyk namáčet opečený špekáček, uzeninu nebo 
maso v hořčici v zásadě znamená neutralizaci těchto nežá-
doucích zplodin, což potvrdilo několik na sobě nezávislých 
výzkumů. Nebo rituál využití rozličných kořenících směsí a 
bylinek: ingredience, jako je oregano, šalvěj, tymián či roz-
marýn, mají vysoký obsah látek zvaných flavanoidy, které 
váží karcinogenní příměsi tak pevně, že jsou v nezměně-
ném stavu vylučovány z těla ven. Flavanoidy jsou obsažené 
také v červeném vínu nebo čaji – právě červené víno bývá 
při grilování velmi často popíjeno. A pokud se grilování 
protáhne do pozdních večerních hodin, takže účastníci 

akce již začínají pociťovat zimu, konzumace červeného 
vína podle doložitelných vědeckých studií zvyšuje odolnost 
člověka proti chladu.

Nealko osvěží
U grilování se hodně zapotíte, mějte tedy připraveno něco 
dobrého k pití. Samozřejmě asi nebude chybět pivo, nic-
méně přijdou vhod i nealko osvěžující drinky. Ke grilování 
patří čerstvé ovoce. Výhodou je, že můžeme využít sezón-
nosti a úrody ze zahrádky. Použijte jablka, meloun, citrusy, 
jahody, třešně a podobně. Záleží na vašich možnostech. Vše 
zalijte vodou smíchanou s džusem a svěží nápoj je hotový. 
Úžasná je čerstvá máta, a to i v kombinaci se samotnou 
vodu. Stačí ji nechat v nápoji chvíli odležet a chuť máty 
se naplno projeví. Do nápoje můžete přidat ještě plátky 
okurek. Uvidíte, že s takovým nápojem budete mít úspěch. 
Oblíbené ochucené čaje si můžete připravit sami doma, a 
to s kousky ovoce, čerstvou mátou a citrusovou šťávou. Mís-
to bílého cukru použijte zdravější třtinový nebo med. 

Co ještě oceníte? 
Určitě přijde vhod praktická grilovací zástěra s kapsou, do 
které si můžete zasunout vidličku, lopatku a kleště z nere-
zové oceli. Také nezapomínejte na grilovací rukavici, která 
vás ochrání před přímým popálením nebo žhavými uhlíky. 
Někde při ruce byste měli mít i roli papírových utěrek. A 
konečně byste si měli pořídit nádobí, kterému radovánky 
pod širým nebem neublíží. Hodí se například sada z poly-
propylenového plastu, kterou můžete mýt i v myčce.
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NECHTE SE UHRANOUT 

KARLOVÝMI 
VARY

KARLOVY VARY PATŘÍ MEZI NEJATRAKTIVNĚJŠÍ A NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ MĚSTA 
ČESKÉ REPUBLIKY A JAKO LÁZNĚ JSOU PROSLULÉ  PO CELÉM SVĚTĚ. JAKO MAGNET 
ALE PŘITAHUJÍ I HISTORII MILUJÍCÍ TURISTY. JEDINEČNOU ATMOSFÉRU MĚSTA, OB-
KLOPENÉHO NÁDHERNÝMI LESY, TVOŘÍ ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY A ZAJÍMAVÁ 
MÍSTA.





Západočeské město v severním výběžku Slavkovského lesa 
s více než 650 let dlouhou tradicí lázeňství bylo založeno 
Karlem IV. před rokem 1370 na místě, kde původně stál 
lovecký dvorec zvaný Obora. Panovník totiž poznal sílu 
termálních pramenů nedaleko loketského panství a nechal 
zde postavit první domy, které sloužily k lázeňským účelům. 
Po svém zakladateli dostalo město název Karlsbad („Karlo-
va lázeň“).] Česká podoba Vary je doložena z konce 14. sto-
letí a označovala místní horké prameny. Přívlastek Karlovy 
se poprvé vyskytuje v 15. století v době krále Václava IV.

Letošní velkolepé oslavy
Rok 2016 se ponese ve znamení oslav výročí 700 let od 
narození Karla IV. Od května do října se na jeho počest 
uskuteční ve Varech několik kulturních akcí: od 1. května 
do 30. července se zde koná interaktivní výstava „Noc na 
Karlštejně“, ve dnech 6.–8. května byla zahájena lázeňská 
sezona, v červnu se zde uskuteční už tradiční Mattoni Kar-
lovarský filmový karneval v rámci kařdoročního filmového 
festivalu, a přes léto řada dalších akcí pod heslem Karel 
ve Varech, včetně hraných prohlídek různých památek. V 
září budou Vary žít Dny evropského dědictví, a ani v jejich 
rámci se návštěvníci tohoto čarokrásného města rozhodně 
nebudou nudit. 

Léčba zdravotních neduhů
Karlovarské lázeňské procedury léčí především nemoci trá-
vicího ústrojí a poruchy látkové výměny a žláz s vnitřní se-
krecí. Když se řekne nemoci trávicího ústrojí, jedná se pře-
devším o problémy žaludku, žlučníku, jater, slinivky břišní 

nebo střev. Také se zde ale léčí i lidi s cukrovkou, obezitou 
nebo dnou. Co se týče nemocí pohybového ústrojí, jedná se 
zejména o funkční poruchy páteře a degenerativní změny 
velkých kloubů. To vše na základě originálních léčebných 
procedur, mezi které se řadí koupele, vodoléčba, vířivka, 
různé druhy masáží, slatinné obklady, peloidní, parafino-
vé a suché uhličité zábaly, různé druhy elektroléčby, léčba 
magnetem a laserem, léčebný tělocvik, oxygenoterapie, 
inhalace a střevní výplachy minerální vodou.

Popíjení léčivých pramenů
Ze 79 místních pramenů různé vydatnosti se jich 13 používá 
k pitné kúře. Minerální vody jsou si základním složením 
podobné, avšak pro rozdílnou teplotu a jiný obsah kyslič-
níku uhličitého mají rozličné účinky. Chladnější prameny 
mají obvykle lehce projímavý účinek, prameny teplejší mají 
vliv tlumivý, zpomalují vylučování žluče i žaludečních šťáv. 
Složení vody jednotlivých pramenů, ani jejich léčivá síla se 
během 650 let léčení nezměnila. Naopak, díky moderní 
balneologii byly léčivé účinky pramenů umocněny opti-
malizací jejich užívání a doplněním léčby o další podpůrné 
procedury. Termální minerální voda je dále využívána ke 
koupelím a výplachům a přírodní plyn k injekční aplikaci a 
suchým koupelím. Všechny prameny, užívané k pitné kúře, 
naleznete na pěti karlovarských kolonádách.

Mlýnská kolonáda
Tato největší kolonáda byla vystavěna v letech 1871–1881 
podle návrhu architekta Josefa Zítka ve stylu neorenesan-
ce. V současné době kryje kolonáda 5 pramenů, včetně tzv. 
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Mlýnského, který se stejně jako Vřídlo plní do lahví a vyváží 
do ciziny. Balustrádu kolonády zdobí sochy, představující 
12 měsíců. Pod střechou kolonády, kterou nese 124 korint-
ských sloupů, se nachází orchestřiště a minerální prameny 
– Mlýnský, Rusalčin, Knížete Václava, Libušin a Skalní. V 
roce 2014 se poprvé po dlouhodobé rekonstrukci otevřela 
horní terasa Mlýnské kolonády, odkud se naskýtá jeden 
z nejhezčích pohledů na historické centrum lázeňského 
města. Z terasy si prohlédnete nejen dvanáct soch, ale také 
vřídelní zlom - zdrojovou puklinu karlovarských pramenů, 
z ní prýští všechny karlovarské prameny. Terasa je otevřena 
pouze přes hlavní sezónu, tedy do konce září.

Lázeňské budovy
Ke Karlovým Varům patří již od dob jejich vzniku koupele 
ve vřídelní vodě. Zpočátku se lidé koupali v dřevěných ká-
dích přímo u pramenů, později v okolních domech, do kte-
rých se voda dopravovala systémem trubek nebo za pomoci 
nosičů. V době největšího rozkvětu lázní, tak zvaném “zla-
tém věku” bylo ve městě vybudováno postupně 6 lázeň-
ských domů - Císařské lázně, Vřídelní lázně, Lázeňský dům 
(Kurhaus), Nové lázně, Alžbětiny lázně a Plynové lázně. Za 
dob první republiky byly očíslovány římskými číslicemi I – VI. 
Některé slouží dodnes, jiné už bohužel ne. Některé už byly 
zbourány, nebo chátrají. Nezbývá než se smířit s faktem, že 
doba velkých lázeňských domů skončila. Jejich funkci přebí-
rají hotely, které mají vybudovány vlastní balneo a wellness 
provozy, takže hosté nemusí opustit hotel a mají veškeré 
procedury a služby pod jednou střechou. Prostě dokonalé 
pohodlí. Nicméně architektonické zpracování původních 

lázeňských budov stojí za povšimnutí, bez ohledu na to, 
zda jsou ještě v provozu, nebo už „jen zdobí“.

Císařské lázně – národní památka
Určitě stojí za prohlídku Císařské lázně poblíž řeky Teplé, 
která Vary protéká. Lázně bývaly reprezentativním lázeň-
ským zařízením s nejmodernějším provozem v tehdejší ra-
kousko-uherské monarchii. Vyprojektovali je známí vídeňští 
architekti Ferdinand Fellmer a Herman Helmer, postavené 
byly v letech 1893–1895. V budově je možné vidět expozici 
evropského lázeňství, vstupní foyer, dvoukřídlé schodiště 
a prostory Zanderova sálu.  Na průčelí budovy jsou nápiso-
vé desky se jmény nejzasloužilejších karlovarských lékařů. 
Císařské lázně byly v roce 2010 zařazené mezi národní 
kulturní památky.

Kostel sv. Petra a Pavla 
Z dalších pamětihodností uveďme především dominantu 
Varů - byzantující pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla, vy-
stavěný v letech 1893 - 1898 podle plánů architekta Gus-
tava Widemanna z Františkových Lázní v tehdy vznikající 
výstavní vilové čtvrti Westend na západním okraji města. 
Vzorem stavby byl byzantsko-staroruský chrám v Ostanki-
nu nedaleko Moskvy. Potřebné finance na stavbu kostela 
byly získány díky sbírce mezi zámožnou srbskou a ruskou 
lázeňskou klientelou a šlechtou. Nový kostel tak nahradil 
patrně již nevyhovující původní pravoslavnou modlitebnu v 
Mariánskolázeňské ulici. Bohatě zdobený chrám na půdo-
rysu řeckého kříže je završen pěti pozlacenými kupolemi. 
Stěny kostela doplňuje bohatá ornamentální sochařská a 
figurální malířská výzdoba. Vnitřní zařízení kostela tvoří 
bohatý majolikový dřevěný ikonostas s olejovými ikonami 
světců od malíře Tjurina, vyrobený původně v Kuzněcovu 
pro Světovou výstavu v Paříži v roce 1900. U schodiště proti 
Sadové ulici je umístěn bronzový reliéf Petra I. od sochaře 
M. Hillera.

Kostel sv. Máří Magdalény
Původně středověký gotický kostel obklopený hřbitovem 
byl postaven ve druhé polovině 14. století na návrší nad 
Vřídlem uprostřed města Karlovy Vary. V roce 1518 byl kos-
tel renesančně přestavěn. Na počátku 18. století byl však již 
kostel po několika požárech ve velmi špatném stavu. Roz-
hodnuto proto bylo o demolici kostela a výstavbě nového 
karlovarského chrámu. Základní kámen kostela byl položen 
dne 27. dubna 1733. Samotný vrcholně barokní děkanský 
chrám sv. Máří Magdalény byl poté vystavěn v letech 1733 
– 1736 podle plánů významného českého architekta Kili-
ána Ignáce Dientzenhofera. Závěrečný kámen do lucerny 
kostela byl slavnostně položen dne 1. října 1736  děkanem 
Ottickým. V roce 2010 byl tento nádherný svatostánek 
prohlášen národní kulturní památkou. V interiéru kostela 
si můžete prohlédnout bohatě zdobený barokní inventář z 
18. století. V podzemí chrámu stojí za pozornost unikátní 
pohřební krypta původního gotického kostela, ve které 
jsou uloženy kosterní pozůstatky ze zrušeného hřbitova. 

Karlovarské městské divadlo
Impozantní, obdivuhodné, působivé a neodmyslitelně pat-
řící ke Karlovým Varům. Takové je Karlovarské městské di-
vadlo, které láká své hosty jak svým bohatým programem, 
tak i svou nádhernou historickou lichoběžníkovou budo-
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vou, která byla postavena na Divadelním náměstí v letech 
1884–1886. Autory projektu této velkolepé novobarokní 
stavby byli vídenští architekti Fellner a Helmer. Městské 
divadlo přináší pravidelně zajímavý kulturní program. Mů-
žete si vybrat z nabídky divadelních přestavení, hudebních 
programů, talkshow a dalších akcí.
Také Činohra Karlovarského městského divadla se výrazně 
zapojí do letošních oslav 700. výročí narození českého krále 
Karla IV. V květnu uvede premiéru původní české hry Karel 
IV. Aneb Strasti otce vlasti, kterou napsal její režisér Jiří 
Seydler. Otce vlasti bude hrát karlovarský rodák Aleš Háma 
(alternuje Martin Jurajda) a jeho matku Elišku Přemyslovnu 
Tereza Kostková (alternuje Lucie Domesová).  V roli Karlovy 
manželky Anny Svídnické se představí Alexandra Ptáčková, 
králova lékaře Baiera vytvoří František Špaček. Důležitou 
postavu Šaška bude mít na starosti populární karlovarský 
komik Viktor Braunreiter. Slavnostní premiéra je připravena 
na sobotu 14. května, tedy přesně v den narozenin Karla IV.

Výlet na „Dianu“
Jelikož Vary leží v údolí, nabízejí turistům i lázeňským 
hostům cesty do okolních vrchů lanovkami. Lanová dráha 
Diana má spodní nástupní stanici „Stará louka“, mezistanici 
„Jelení skok“ a výstupní řídící stanici „Diana“. Je tradič-
ním a velmi oblíbeným dopravním prostředkem Karlových 
Varů na Výšině přátelství. Ze spodní stanice vás vyveze na 
vrchol, kde můžete navštívit rozhlednu Diana. Dolní stanice 
se nachází v Mariánské uličce jen několik kroků od Grand-
hotelu Pupp. Vrch přátelství (560 m) v krásném prostředí 
lázeňských lesů Karlových Varů nabízí nevídaný pohled na 
celé město. Historická výletní restaurace s rozhlednou patří 
k nejznámějším a nejnavštěvovanějším místům Karlových 
Varů a začínají zde oblíbené promenádní trasy k Jelenímu 
skoku, Findlaterově obelisku či k Vřídlu. Udržované stezky 
lákají i cykloturisty. Součástí areálu Diany je také minizoo 
a Motýlí dům, který nabízí setkání s těmi nekrásnějšími 
motýly z celého světa – např. z Thajska, Filipín, deštných 
pralesů Jižní Ameriky či Mexika. Samotná letová zóna má 
přes 100m2 a uvnitř bude kolem vás poletovat více než 300 
barevných krasavců, někteří s rozpětím křídel až 20cm! 

Tunelová pozemní lanovka 
Podzemní lanová dráha Divadelní náměstí – hotel Imperi-
al je první z trojice pozemních lanových drah v Karlových 
Varech postavených začátkem 20. století. Od roku 1959 je 
nejstrmější českou pozemní lanovkou. Dráha na Imperial je 
unikátní také svým technickým řešením, neboť je vedena v 
celé své délce v tunelu (je nazývána též Karlovarské met-
ro). Lanová dráha kyvadlového systému s kapacitou vozů 
50 osob má délku 127 m, převýšení 54 m a doba jízdy je 1 
min.V Evropě je to nejstarší lanová dráha tohoto typu.

Vyhlídka Karla IV. 
Rozhleden je ve Varech a okolí jak naseto. Jednou z těch 
nejpozoruhodnějších je vyhlídka Karla IV. je rozhledna, 
která se nachází na Hamerském vrchu (514 m n. m.).  Po 
první světové válce se rozhledna jmenovala Josefova výšina 
a nynější název dostala až po roce 1945. Je to malá cihlová 
pseudogotická zděná věž s vyhlídkovými ochozy zdobe-
nými cimbuří. Je nejstarší rozhlednou v Karlových Varech, 
pochází z roku 1877. Celková výška rozhledny je 15m, má 
2 vyhlídkové ochozy. K nejvyššímu vyhlídkovému ochozu 

vede 79 schodů a výhled je na centrum Varů, na Krušné 
hory a do údolí říčky Teplé směrem k Březové. Výhled je 
částečně omezený lesním porostem.

Jelení skok 
Přímo nad centrem Karlových Varů se tyčí vršek se soškou 
kamzíka na skále. Jde o jeden ze symbolů města. Podle 
pověsti právě z této skály skočil jelen, kterého honila dru-
žina Karla IV., a tak podle legendy vznikly lázně. Osmiboký 
dřevěný vyhlídkový altánek je tvořen osmi jednoduchými 
dřevěnými sloupy, které nesou vysokou jehlancovou ple-
chovou stříšku na osmibokém základě. Altánek je doplněn 
dřevěným zábradlím mezi sloupy a lavičkami. Nechal ho 
zde postavit v roce 1804 karlovarský rodák, bohatý ví-
deňský obchodník Mayer, podle něhož se nazývá rovněž 
Mayerův gloriet.

Terapie karlovarskými lesy
Zatímco termální prameny léčí lidská těla, karlovarské 
lázeňské lesy a jejich romantická výletní místa jsou  bal-
zámem pro duši unaveného člověka, který hledá klid a 
zdroj posilující energie. Základní filosofii karlovarských 
lesních promenád dokonale vyjadřují dva slogany - Příroda 
utěšitelka a Pohybem ke zdraví.  Duchovním otcem karlo-
varských promenádních cest se stal lázeňský lékař David 
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Becher (1725-1792). Až do začátku jeho působení kolem 
roku l760 pacienti během kúry dosti lenošili, málo chodili, 
ba i vodu si nechávali donášet od pramenů až do bytu. Výš-
lap do nedalekých Dorotheiných niv za Českým sálem (dnes 
Grandhotel Pupp) už považovali za obdivuhodný výkon. V 
důsledku nové léčebné metody dr. Bechera, jež vyžadova-
la hojný tělesný pohyb, se v lesích kolem města začaly od 
sklonku l8. století budovat vycházkové cesty. Významnou 
roli při této aktivitě sehráli mecenáši ze zámožných vrstev 
hostů. V návaznosti na výstavbu lesních promenád se v 
Karlových Varech ujal bohulibý zvyk umisťovat podél nich 
děkovné, obdivné a oslavné nápisy vděčných lázeňských 
hostů. Jako mají Lurdy svou pyramidu z odložených berlí 
uzdravených pacientů, tak mají Karlovy Vary na Goethově 
stezce unikátní přírodní galerii díkůvzdání. Mnozí hosté 
kromě zřízení desky s nápisem sponzorovali stavbu či opra-
vu objektů v karlovarských lesích. Ty pak nesly jejich jméno, 
čímž se mecenáš stal svým způsobem nesmrtelným. Dodnes 
tu po všech vichřicích Času máme Findlaterův altánek, 
Maierův gloriet, Wolfovo sedátko a jiné zvěčnělé mece-
nášské památky. V roce 1999 bylo poblíž Rusalčiny chaty 
zřízeno tzv. Páralovo sedátko na počest českého spisovatele 
Vladimíra Párala, ctitele a sponzora karlovarských lesů. Kro-
mě děkovných nápisů najde poutník v karlovarských lesích 
mnoho křížů a kapliček. Nechávali je zřizovat zbožní a za 

vyléčení vděční lázeňští hosté. Jsou ideálním místem pro 
modlitbu a tichou kontemplaci (Mariánská kaple, Schwar-
zova kaple, Lesní pobožnost, Keglevičův kříž, Vavřinecká 
kaple, Rohanův kříž, kaplička Ecce homo, Kamenná kniha 
aj.).

Ráj pro golfisty
Do Varů se jezdí i za golfem. Jeho historie se zde začala 
psát v roce 1904, kdy vzniklo první golfové hřiště v České 
republice. O tom, že je golf v Karlových Varech oblíbenou 
sportovní disciplínou i dnes, svědčí fakt, že si tu hráči mo-
hou vybrat hned ze 3 golfových hřišť. Golf Resort je jedním 
z nejstarších areálů nejen v Čechách, ale i ve střední Evro-
pě. Rozkládá se pouhých 5 km od centra Karlových Varů 
směrem na Prahu. Na 18-ti jamkovém hřišti se pořádají 
významné evropské turnaje. Jednou do měsíce se tu konají 
i klubová klání. Po turnaji nebo tréninku si mohou golfisté 
dopřát odpočinek v relaxačním centru a využít dalších na-
bízených služeb. Golf & Racing Club najdete vedle karlo-
varského obchodního centra Varyáda v městské části Dvory. 
Areál dostihové závodiště nabízí kromě samotné dostihové 
dráhy také golfové hřiště s 9 odpališti a 18 jamkami uvnitř 
dostihového okruhu. Projekt byl jedinečně zpracován tak, 
že z každého odpaliště pálí golfista 2x, ale míček směřuje 
pokaždé na jiný green. Hřiště je ideální pro konání turnajů 

Ice Léto 2016 | 141



nižší a střední kategorie. Zahrají si tu i golfisté bez zelené 
karty v doprovodu osoby s handicapem nižším než 54, nebo 
golfového trenéra. 18-ti jamkové golfové hřiště v Cihelnách 
najdete asi 15 km od Karlových Varů směrem na Plzeň. 
Jedná se o rozsáhlý golfový areál skotského typu. Hřiště 
projektovala světoznámá společnost Gary Player Design 
Company. Do areálu spadá mnoho tréninkových ploch 
včetně krytého driving range. Honey course je přístupný i 
veřejnosti bez zelené karty. Golfové hřiště je vhodné pro 
pořádání mistrovských golfových turnajů, ale stejně tak pro 
hráče začátečníky. Ti v Cihelnách ocení jeden z nejrozsáhlej-
ších tréninkových areálů v Evropě.

Třináctý karlovarský pramen
Město se proslavilo vedle svých lázeňských oplatek i Beche-
rovkou, tradičním českým bylinným likérem, který se zde 
vyrábí od roku 1807. A to z více než dvaceti druhů bylin a 
koření, bez obsahu chemické přísady. Většina bylin pochází 
z České republiky, ale ve směsi se najdou také suroviny ze 
vzdálených exotických oblastí, například Zanzibaru, Srí Lan-
ky či ze zemí Jižní Ameriky. Některé druhy prý rostou přímo 
v okolí Karlových Varů. Někdy se Becherovce přezdívá „tři-
náctý karlovarský pramen“, vždyť také původně byla jen 
žaludečními kapkami. Josef Vitus Becher (1769–1840) vedl 
obchod a zajímal se také o míchání likérů. Osudovým se mu 
stalo setkání s doktorem Frobrigem, se kterým se usilovně 
snažil najít recept na nový likér. Přestože jejich společné 
bádání nemělo konkrétního výsledku, když doktor Frobrig 
odjížděl, zanechal svému příteli recept s poznámkou „s 
tímto jsem byl docela spokojen“. Josef Vitus Becher pak 
strávil další dva roky zdokonalováním receptury, z níž se v 
roce 1807 se zrodil likér Carlsbader English Bitter, který byl 
později přejmenován na Becherovku Original. Syn Josefa 
Bechera se projevil jako velmi zdatný obchodník. Vybudo-
val novou likérku na Steinberkách (dnes Jan Becher Muze-
um), modernizoval výrobu a začal likér prodávat v dnes již 
typických zploštělých lahvích ze zeleného skla. O jeho vel-

kém významu pro Becherovku svědčí také fakt, že etiketu 
každé lahve, která opustí karlovarskou továrnu, zdobí jeho 
podpis. Becherovka se připravuje podle tajné receptury, a 
to dodnes stejným způsobem. 

Křištálový suvenýr
Pokud podniknete exkurzi sklárny v Karlových Varech, 
okouzlí vás svět luxusního křišťálového skla Moser. Zažijete 
pravou atmosféru výroby skla, ucítíte vůni vypalovaných 
dřevěných forem, dýchne na vás více než 155-letá atmosfé-
ra historie sklárny Moser. Sklárna se zaměřuje výhradně na 
výrobu křišťálu bez příměsí olova. Práce s touto sklovinou 
je náročná, ale bezolovnatý křišťál vyniká vysokým leskem, 
jiskřivostí a zejména tvrdostí, která umožňuje detailní 
broušení a rytí. Sklárna pracuje s tenkostěnným i silnostěn-
ným sklem, ovládá techniky jemného zlacení, platinování a 
další zušlechťovací postupy. Výzvou pro designéry je rovněž 
možnost pracovat s charakteristicky průzračnými moserov-
skými sklovinami v barvách polodrahokamů, které vynikají 
svou krásou a v kombinacích vytvářejí nevšední optické 
efekty. Křišťál Moser je používán ve významných domech 
a palácích panovníků, státníků a vlád. Jedinečný zážitek z 
prohlídky můžete završit nákupem v prodejní galerii.

Léčba, nebo wellness?
Jak vidno, Karlovy Vary nabízejí mnoho nezapomenutel-
ných zážitků. Kdo se přijede do tohoto romantického měs-
ta léčit, nebo si jen odpočinout, a navíc za zábavou, stopro-
centně nebude litovat, protože každý si zde přijde na své. 
Druhy pobytů jsou různé  -  od léčebného v některém ze sa-
natorií až k wellness relaxaci v luxusním hotelu. Stačí si jen 
vybrat z nepřeberné nabídky pobytových balíčků. Ať zvolíte 
jakoukoliv formu návštěvy Varů, až se budete procházet po 
lázeňské kolonádě s keramickým pohárkem minerálního 
pramenu a pohltí vás jedinečná atmosféra města, kde to 
žije přesně podle místní minerálky Mattoni, budete se sem 
chtít vracet.
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Hotel Penzion Petr se nachází v  centru lázeňské zóny Karlových Varů 
na břehu řeky Teplá, přímo naproti známé Mlýnské kolonádě s léčivými 
prameny. Hotel Petr vám nabízí úžasnou relaxaci v centru nezapomenu-
telného města Karlovy Vary. Odpočinkem dýchající pokoje vám zpříjemní 

pobyt v blízkosti všech lázeňských pramenů a poskyt-
nou neobyčejný zážitek při vašem pobytu. Hosté si 
můžou zpestřit vol-
nou chvíli při živé 
hře v  nově otevře-
ném kasinu Cosmos 
Carlsbad.

Hotel Penzion Petr
Vřídelní ulice 86/15 

Karlovy Vary 360 01 

tel.: +420 353 230 114
+420 353 901 000

e-mail: info@hotelpetr.com, 
casino.cosmos@email.cz

www.hotel-petr.eu

Hotel Penzion Petr
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Wellness & Spa „Interhotel Central“ se svým privilegovaným umístěním má více 
než stoletou historii. Leží v samém srdci lázeňské zóny Karlových Varů na Diva-
delním náměstí, necelých sto metrů od Kolonády s proslulými horkými prameny. 
Termální voda je vedena přímo do hotelu. Léčba dětí je možná již od 6 let. Hotel 
má 84 pokojů (včetně connection room), plně vybavených pro pohodlné ubytová-
ní- vanou nebo sprchou, bidetem, dvěma umyvadly, vysoušečem vlasů, šatnou, TV 
se satelitním příjmem, trezorem, minibarem, telefonem, županem a pantoflemi, 
internetem a manželskou postelí (King size) s rozměry 200x200 cm. Restaurace 
Vám nabídne bohatou bufetovou snídani a také  menu s českou i světovou ku-
chyni. Hotel disponuje vlastním balneo provozem se zdravotním 
personálem, krytým bazénem, whirpoolem, saunou, soláriem, fit-
ness, kulečníkem, internetovým připojením, garážemi pro15 aut 
a dvěma konferenčními salonky s celkovou kapacitou pro 65 osob.

Wellness & Spa „Interhotel Central“

Interhotel Central ****
Divadelní náměstí 17
360 01 Karlovy Vary

Tel: 353 182 111
info@interhotel-central.cz

Lázeňská léčebna Mánes poskytuje pohodlné bydlení, stravování a lázeň-
ské služby pro dospělé i děti „pod jednou střechou“. Je situována v po-
klidné části lázeňské zóny u lesa, v blízkosti krásného parku s jezírkem. Od 
centra města a lázeňských kolonád je vzdálena 10 minut pěší chůze. Mánes 
disponuje 5 objekty s 228 lůžky. Hostům léčebny nabízíme širokou škálu 
ubytování od standardního až po komfortní. Pro hosty je k dispozici par-
kovací plocha přímo v areálu. Léčebna je součástí Nemocnice Na Homolce 
a klade hlavní důraz na kvalitu léčebné péče, která zahrnuje komplexní, 
příspěvkovou a samopláteckou lázeňskou péči pro dospělé i děti, relaxační 
a wellness pobyty. Stravování zajišťuje hotelová restaurace s možností spe-
ciálního dietního stravování. Příjemné posezení nabízí denní kavárna s let-
ní terasou. Zajišťujeme zábavný program a odborný dohled dětí. V objektu 
se nachází vlastní balneologický komplex se širokou nabídkou procedur, 
jako jsou: koupele, vodoléčba, masáž, elektroléčba, léčebná tělesná výcho-
va, fitness, kosmetika, manikúra, pedikúra, sauna a ultrazvuk.

Lázeňská léčebna Mánes
Křižíkova 13

360 01 Karlovy Vary 
tel.  +420353 334 111

e-mail: info@manes-spa.cz 
www.manes-spa.cz

Lázeňská léčebna Mánes*** 
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Vienna House Dvořák Karlovy Vary se nachází v  srdci Karlových Varů, přímo  
u říčky Teplá a nedaleko kolonád. K dispozici je 126 moderně vybavených pokojů  
(63 pokojů kategorie Superior, 48 pokojů Deluxe, 15 apartmánů). Všechny  
pokoje jsou vybaveny koupelnou, WC, telefonem s  přímou provolbou,  
minibarem, rádiem, satelitní televizí, PAY-TV, vlasovým fénem, individuálně  
regulovatelnou klimatizací, trezorem a  přípojkou pro počítač nebo fax.  
Hotel hýčká své hosty i  kulinářsky. České i  mezinárodní speciality zde vaří  
český šéfkuchař. Kdo však musí dbát na svou linii, může se těšit na vynikající  
dietní kuchyni (šetřící dietu, redukční dietu, diabetickou dietu a  F. X. Mayr  
dietu). Zvláštní výhodou hotelu je vlastní balneo provoz - všechny procedu-
ry jsou poskytovány přímo v  hotelu. Lázeňský lékař a  jeho dobře školený tým 
masérů a  rehabilitačních pracovníků sestaví společně s  hostem jeho léčebný  
a dietní program. V hotelu je hostům dále k dispozici: bazén, sauna, parní lázeň,  
fit-centrum, klinika estetické medicíny Asklepion, kadeřník, manikúra a pedikúra.

Vienna House dvořák Karlovy Vary****S

Vienna House dvořák****S

Nová Louka 11
360 01, Karlovy Vary

Tel.: +420 353 102 111
E-mail: info.dvorak-karlovyvary@viennahouse.com

www.viennahouse.com

Alžbětiny Lázně
Smetanovy sady 1145/1

360 01 Karlovy Vary
tel: +420 353 222 536-7

e-mail: info@spa5.cz
www.spa5.cz

Alžbětiny Lázně a.s. patří mezi největší ambulantní lázeňská 
a rehabilitační zařízení v České republice. I když se nachá-
zejí přímo v centru města, jsou oázou blahodárného klidu, 
kterou navozuje park s tryskající fontánou. V lázních je nabí-
zeno nejkompletnější spektrum léčebných procedur, od tra-
dičních lázeňských po zcela nové, relaxační a wellness proce-

dury, při kterých jsou využívány přírodní 
léčivé zdroje a karlovarská vřídelní voda.
V budově se nachází bazénový komplex 
se saunami, whirpoolem a relaxačními 
tryskami. Z léčebných procedur lázně na-
bízejí koupele, masáže, elektroterapii, 
léčbu teplem, chladem,minerální vodu  
a další terapie.

Alžbětiny Lázně
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Rozhovor s Elsou Hosk najdete 
na novém webu hastens.com
HÄSTENS CONCEPT STORE
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Svratecká 989, Brno-Modřice
      +420 543 217 032

www.hastens.com
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         Hästens Czech


