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Máte bezesné noci? Často se v noci budíte a převracíte se? Nemůžete 
usnout a ani počítání oveček Vám nepomáhá? Čím to je? Možná tím, že 
doma ještě nemáte svou vysokou postel, jejíž přednosti jsou nesporné, 
a to nejen estetické. Důležité totiž není ani tak jak dlouho, ale hlavně 
jak dobře spíme. Načerpat nezbytnou energii lze nejlépe na pohodlné, 
ergonomicky promyšlené vysoké posteli, jejíž vzhled je pak jen logickou 
součástí finálního elegantního luxusu na přání.
LUXURY SLEEPING, jediný nejdéle působící multibrand showroom luxus-
ních postelí u nás, působí jakožto exkluzívní zástupce prověřených svě-
tových značek nejlepších výrobců postelí a doplňků PULLMAN, KUPERUS, 
TRECA, SLABBINCK, DOMMELIN.  Tajemství úspěšného dne spočívá v noč-
ním plnohodnotném odpočinku. Ten Vám zajistí pouze kvalitní, ručně a na 
zakázku vyráběná vysoká kontinentální postel. 
Dříve jsme nevěnovali příliš pozornosti tomu, na jakou matraci a postel 
uléháme. Postel byla chápána jako nábytek do ložnice, který měl plnit 
maximálně funkci z hlediska designu, samotné spací ploše se pozornost až 
tolik nevěnovala.
V dnešní době náročné na množství shonu, podávání špičkových výkonů, 
dosahování vysokých cílů a zároveň na rozmanité možnosti sportovních 
aktivit a zábavy získává stále více na významu kvalitní spánek a odpočinek 
pro naše tělo.
Pokud si ovšem chcete dopřát skutečnou kvalitu a maximum komfortu 
při spánku, je třeba věnovat pozornost několika zásadním faktorům při 
výběru Vaší postele. 
Tím nejdůležitějším faktorem při rozhodování o pořízení hodnotné po-
stele je v první řadě značka výrobce, jejíž kvalita by měla být podtržena 
dlouholetou tradicí výroby postelí. 

Posláním LUXURY SLEEPING bylo od počátku přinést do českých domác-
ností kvalitní a zdravý spánek, aby se každý cítil vždy dobře odpočatý. 

Předností postelí v LUXURY SLEEPING je nesporný fakt, že se jedná o znač-
ky zahraničních renomovaných výrobců. Jejich stoleté snažení vyústilo 
v získání Královské garance kvality, která je udělována výhradně výrob-
cům, kteří existují minimálně 100 let, během kterých splňují standardy 
nejvyšší kvality výrobků a služeb a jsou prověřenými dodavateli produktů 
pro holandskou královskou rodinu. S jistotou tedy můžeme říci, že jsou to 
postele hodné králů. 
Další předností multibrand showroomu LUXURY SLEEPING je skutečnost, 
že jeho team je po celá ta léta neměnný, a „jeho postelemi prošli“ stovky 
náročných zákazníků s různými, velmi nestandardními, někdy až překva-
pivými požadavky a potřebami na postel. Ty vždy byly vyslyšeny a postele 
byly vyrobeny přesně dle přání zákazníků. Profesionální team LUXURY 
SLEEPING má tedy bohaté zkušenosti. 
Při výběru postele je třeba být opatrný, aby Vám sloužila perfektně po celý 
život. A právě taková postel může pocházet pouze od výrobců renomova-
ných zahraničních značek, které v tomto oboru mají dlouholeté zkušenos-
ti, tradici a ocenění kvality.
Ať se nám to líbí či nikoliv, ty opravdové kontinentální postele s historicky 
podloženou kvalitou jsou vyráběny v zemích, kde má výroba typu těchto 
postelí dlouholetou tradici. A jakožto zkušenosti jsou nepřenositelné, tak 
sebelepší snaha o výrobu těchto kontinentálních postelí v našich zemích 
nemůže dosáhnout kvality zajištěné zručností řemesla s historickým zákla-
dem.

Skutečná hodnota totiž tkví v dokonalé kvalitě ručního řemeslného zpra-
cování těmi nejlepšími mistry svého oboru s letitými zkušenostmi, které si 
předávají z generace na generaci. 
Takovým hodnotným výrobkem by měla být i Vaše postel.  
Všechny postele v LUXURY SLEEPING mají přednost zakázkové výroby, 
která umožňuje, že vzhled postele si kreativně může určit zákazník sám. 
Každá postel je neopakovatelná, naprostý originál, který nikdo jiný nemá. 
Tyto postele jsou jako oblek od krejčího = na míru, nikoliv oblek z kolekce 
nějakého známého designéra či módního domu.  
 
Hodnotu kvalitní postele neurčuje ani její barva ani tvar, nýbrž její vlast-
nosti, které kromě její výšky nejsou vidět.  
Nejdůležitější na posteli je, aby Vám poskytla co nejlepší spánek a pohodlí. 
To určuje typ a tvrdost matrací a podkladových systémů, tzv. boxspirngů. 
Rozměr je základ! V LUXURY SLEEPING si můžete přát jakýkoliv rozměr 
postele co do šíře a délky, ať už se jedná o jednolůžko nebo manželskou 
postel. Určujete také celkovou výšku postele volbou výšky jednotlivých 
vrstev postele. Dále vybíráte tvrdost matrace, která Vám vyhovuje nejvíce.  
Dalším komponentem, který ovlivňujete svým výběrem je vrchní top 
matrace. U ní zvolíte náplň, která Vám dodá ten nejlepší pocit při uléhání. 
Kromě koňské žíně si unikátně zde můžete vybrat individuálně balenou 
taštičkovou mini-pružinku ve vrchní matraci. Návrhářem nejdůležitějších 
prvků pro Váš kvalitní spánek se stáváte v okamžiku, kdy máte jasno ve 
složení spací plochy postele, která je Vám příjemná.  
Zapomenout nesmíte zejména na funkčnost postele. Co vše by Vaše postel 
měla umět, aby byla Vaším nejlepším přítelem a pomocníkem? Postele 
v LUXURY SLEEPING Vám dopřejí pohodlný odpočinek díky polohovacímu 
systému na dálkové ovládaní, kdy si sami zvolíte typ polohování tělesných 
partií nezávisle dle Vašich preferencí. A co takhle masáž? Věděli jste, že 
Vám příjemnou masáž může poskytnout samotná matrace? 
Záhlaví udává posteli její vzhledový charakter. Do velkorysého prostoru 
může být posteli dopřáno čelo větších rozměrů. Záhlaví však může mít 
šíři stejnou jako postel samotná, a tudíž tvoří kompaktní celek vhodný 
i do menších prostorů. Můžete si vybrat tvar záhlaví, nebo celé může 
být vyrobeno také dle Vašeho vlastního návrhu tvaru. V neposlední řadě 
záleží také na Vašem vkusu z hlediska zdobnosti, a tedy dekorace čela 
postele. Je libo dekorace v podobě zdobných knoflíčků, prošívání, výšivky, 
ornamentů či chcete výraznější dekorativní prvky jako např. kameny Swa-
rowski či pravé diamanty?
Široký výběr potahových materiálů je nekonečný a čítá více než 1000 typů 
látek. Vybírat lze z rozmanitých typů látek, včt. pravé kůže či eko-kůže 
a nekonečné škály barev. Pro výrobu postele lze také použít vlastní pota-
hový materiál.  
 
Co se týče samotného tvaru postele, nemusíte se držet klasického tvaru, 
v LUXURY SLEEPING si pořídíte i kulatou postel.  
Důkazem toho, že Vašemu vlastnímu návrhu postele byl vdechnut život 
tím, že byl vyroben pouze pro Vás a dle Vašich požadavků, je výšivka s Va-
ším jménem přímo na matraci. 
Postele v LUXURY SLEEPING jsou skutečně „vysoká krejčovina“. 
Navštivte tento jedinečný multibrand showroom a pořiďte si postel, která 
Vám pomůže k úspěchu! 

LUXURY SLEEPING Multibrand showroom, Korunní 108b/2569, Praha 10 – 
Vinohrady, tel.: 773 503 100, email: info@postele-LS.cz, www.postele-LS.cz 

CESTA K ÚSPĚCHU ZAČÍNÁ V POSTELI.
Ovšem ne v ledajaké! Jen v té, která Vám padne jako oblek od krejčího!



LUXURY SLEEPING, multibrand showroom
Korunní 108/b, Praha 10, tel.: 773 503 100, info@postele-ls.cz, www.postele-ls.cz
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Cesta k úspěchu začíná v posteli vítězů!

Poslední šance mít

prezidenta v ložnici!
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Ztráta vody je přirozený proces. Stejně tak přirozená 
by měla být naše snaha každodenně ji doplňovat. 
Hydratace je základem zdravé a krásné pleti. Náš or-
ganismus denně ztrácí určité množství vody. A právě 
s každou ztracenou kapkou ubývá naší pleti hebkost, 
jemnost a krása.
Dehydratace je přirozený proces, který se stupňu-
je s věkem, a svůj podíl na ní má i stále agresivnější 
vnější prostředí. Pokud úbytek vody nedoplňujeme, 
neošetřujeme dostatečně kolagenová a elastinová 
vlákna, dochází k poškozování pleti, což se projeví 
typickými příznaky: 

• povadlý a zestárlý vzhled díky špatné elasticitě 
pleti 

• pocit napjaté pleti 
• nedostatek jasu pleti.

Proces ztráty vody se s věkem zrychluje. Dehydrataci 
není možné se vyhnout. Pouze speciální, komplexní 
a cílená péče ji dokáže účinně pozastavit. Proto jsme 
právě pro Vás vyvinuli unikátní domácí ošetření s ne-
uvěřitelným efektem, hydratací a hloubkovou rege-
nerací pleti. Doporučujeme Vám přípravek Collagen 
speciál s elastinem a krém s výtažkem hadího jedu 
z řady Luxury Line.
Díky dokonalé chemické reakci, kdy molekuly ko-
lagenu na sebe navazují velké množství vody, jsme 
schopni pokožce dodat maximální hydrataci. Zároveň 
právě aktivní látka kolagen účinně posiluje přirozené 
kolagenové vlákna a obsažený elastin zase vlákna 
elastinová. Tím se zpomaluje přirozený proces stár-
nutí pleti, protože kolagenová a elastinová vlákna 
budou chráněny před přirozeným poškozováním – 
praskáním.

Collagen speciál s elastinem
je nejúčinnější gel určený pro normální, stárnoucí a povadlou pleť, která potřebuje viditelně vzpružit, 
regenerovat a dodat energii.
Jedná se o čistě vysoce regenerační a hydratační přípravek bez obsahu složek pro odmaštění nebo 
naopak pro promaštění pleti. Jeho základ tvoří větší množství kyseliny hyaluronové, samostatné 
účinné látky kolagenu, elastinu a antioxidanty. Právě díky kolagenu, který má schopnost na sebe 
vázat vodu, pocítíte efekt komfortu a dokonalé hydratace pleti již po prvním použití.
Přípravek regeneruje poškozená kolagenová a elastinová vlákna. Po pravidelném používání se pleti 
navrací pružnost a svěžest.
Collagen speciál s elastinem aplikujte na celý obličej, zejména pak v oblasti očního okolí, krku a de-
koltu. Používejte ho každé ráno a večer na očištěnou pleť, na kterou pak ještě naneste vhodný krém.

je nejúčinnější gel určený pro normální, stárnoucí a povadlou pleť, která potřebuje viditelně vzpružit, 

Pozastavme přirozený proces stárnutí pleti.
IVEN cosmetics ví, jak na to!        ...česká exclusivní kosmetika

Krém s výtažkem hadího jedu
Řekněte stop příznakům stárnutí! Intenzivní krém s obsahem hadího 
jedu ze zmije chrámové (chřestýšovce Waglerova) představuje jeden z nej-
lepších pěsticích krémů fi rmy Iven cosmetics. Přináší viditelné výsledky již během 
prvního měsíce používání.
Jak to funguje? Pohybem svalů – např. při smíchu, pokrčení čela apod. – při-
rozeně dochází ke tvorbě mimických vrásek, které se postupem času zvětšují. 
Laboratorně vyvinutý hadí jed SYN-AKE® uvolňuje svalové napětí, díky čemuž 
se mimické vrásky neprohlubují a pokožka se začíná regenerovat. Nabízí velice 
bezpečnou formu efektu například botulotoxinu.
SYN-AKE® je vlastně malý peptid, který napodobuje činnost waglerinu (zmijího 
jedu). Tato aktivní látka pochází z dlouholetého výzkumu švýcarské laboratoře. 
K viditelnému vypnutí pokožky až o 52 % dochází již po 28 dnech pravidelného 
používání. Krém nanášíme každé ráno a večer na přípravek collagen, dle vašeho 
typu pleti.

Více o produktech IVEN cosmetics na www.iven-cosmetics.com a www.e-iven.cz
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Máme tu zimu.  A s ní se samozřejmě dostavily i takové nepříjemné věci jako mráz 
zalézající za nehty, chřipka a nachlazení, vstávání do tmy, ale i příjemné věci jako 
třeba Vánoce a s nimi spousta dárků pod stromečkem, lyžování a samozřejmě zimní 
vydání magazínu Ice, který právě teď držíte v ruce. A to je naladěno, jak jinak, než 
zimně.  Vydáme se společně do Špindlerova Mlýna a Harrachova, navštívíme několik 
zajímavých zahraničních zimních středisek a samozřejmě vám poradíme, jak se na 
hory obléknout a jakou výbavu si pořídit. Tak hurá balit a vyrazte na hory. Před tím 
si ale přečtěte pár kulturních novinek. Určitě vás bude zajímat, jak vypadá soužití 
Miluše Šplechtové a Jana Hrušínského, co je nového u Martina Trnavského a proč 
Johny Deep miluje čokoládu. 
Když už jsme u téhle voňavé pochoutky, určitě nepřehlédněte ani článek o historii 
a současnosti této skvělé laskominy. K tomuto sladkému hříchu se hodí dobrá káva, 
o které v článku rovněž píšeme. A pokud nejste vůbec na sladké? Potom si nechte 
namíchat drink…
Milovníci rychlých kol by určitě neměli přehlédnout rozhovor s Martinem Prokopem 
o tom, jak se vám písek a únava zaryjí do těla a pro všechny je jistě zajímavou 
postavou vizionář Elon Musk.

Vánoce  a Silvestr se blíží. Což takhle přivítat Nový rok v některém z úžasných 
letovisek za hranicí snů? Nebo se nechat hýčkat v luxusních wellnes centrech?   
Dále vám představíme ty nejžhavější novinky z estetické dermatologie, probereme 
poslední trendy v bydlení a představíme vám žhavé trendy francouzské módy.

  
Takže příjemné počteníčko, veselé Vánoce a šťastný nový rok. I s magazínem Ice.

Alice Kelly
šéfredaktorka
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Profil

Svérázný Depp je známý tím, že se vyžívá v hereckých 
úlohách, v nichž ztvárňuje někdy i hodně bizarní postavy, 
chlapíky, kteří se divně chovají a stejně divně vypadají.  
Poslední z řady byl potrhlý Kloboučník v Alence v říši divů: 
Za zrcadlem, rodinné fantasy natočené podle stejnojmen-
né knihy Lewise Carolla. Momentálně můžeme Johnnyho 
vidět v nejnovějším snímku z kouzelnického světa – Fantas-
tická zvířata a kde je najít, kde má jednu z „Větších“ rolí 
své kariéry.  Mihne se tam – namaskovaný k nepoznání – 
v roli druhého nejhoršího kouzelníka všech dob (po Lordu 
Voldemortovi) Gellerta Grindelwalda. Tvůrci ale slíbili, že 
v připravovaném pokračování filmu dostane mnohem větší 
prostor. Mimochodem takových cameo roliček má ve své 
kariéře Depp mnohem víc.

Drogy, alkohol a kytara
Představitel podivných chlapíků se narodil  9. června 1963 
jako John Christopher Depp II v Owensboro ve státě Ken-
tucky  jako nejmladší ze čtyř sourozenců. Jeho otec byl 
inženýr a matka Betty Sue servírka, později v domácnosti. 
Rodina se neustále stěhovala, což moc neprospělo John-
nyho sociálnímu zařazení. Když mu bylo patnáct, rodiče se 
rozvedli.  V té době už byl budoucí herec dost problema-
tický. Kradl, pral se, bral drogy.  Jediné, co ho bavilo, bylo 
hrát na kytaru. Založil si vlastní kapelu, která se později 
stala předskokanem několika slavných kapel a zpěváků, 
například také Iggyho Popa. Hru na kytaru Johnny také 
několikrát využil ve filmu.  Zásadním zvratem v jeho životě 
bylo, když ho jeho přítelkyně a pozdější první manželka 

Lori seznámila s Nicolasem Cagem. Cageův agent mu pak 
dohodil roličku v hororu Noční můra v Elm Street. Johnny 
se upnul na herectví, začal chodit na kurzy. Dostal další ma-
lou roličku ve válečném filmu Četa a pak už následoval seri-
ál Jump Street 21, který ho proslavil. Po čase ho účinkování 
přestalo bavit, tak dělal všechno proto, aby ho producenti 
ze seriálu vyhodili. O mnoho let později se k roli agenta 
Toma vrátil v akční krimi komedii 21 Jump Street, která na 
seriál odkazuje.

Johnny a jeho Tim Burton
Prvním podivným chlapíkem v Deppově kariéře byl Stři-
horuký Edward ve stejnojmenném filmu. Chlap, který má 
místo rukou nůžky, s nimiž dokáže dělat neuvěřitelné 
kreace z různých zahradních porostů, straní se lidí a milu-
je Winonu Ryder. To poslední si Depp přenesl i do svého 
života.  Když četl scénář, Depp přiznal. „Po dočtení jsem 
se rozbrečel. Edward, to jsem celý já,“ řekl. S režisérem 
Tomem Burtonem si padli do noty a ten pak Deppa obsazo-
val do svých dalších filmů. V Edu Woodovi mu nabídl hlavní 
roli scenáristy a režiséra, který se v Hollywoodu proslavil 
jako autor tak zvaných béčkových filmů. V mysteriózním 
historickém hororu Ospalá díra si Johnny zahrál konstábla, 
který vyšetřuje vraždy údajně spáchané legendárním bez-
hlavým jezdcem. V temném animovaném příběhu Mrtvá 
nevěsta Tima Burtona propůjčil hlas hlavnímu hrdinovi, 
který je vtažený do podsvětí a oženěný s tajemnou mrtvou 
nevěstou. V magickém a neuvěřitelně výpravném a kýčo-
vitě barevném filmu Karlík a továrna na čokoládu podle 

KAPITÁN, KTERÝ 
MILUJE ČOKOLÁDU

CHTĚL, ABY JEHO DĚTI VYRŮSTALY STRANOU SHOWBYZNYSU A MĚLY KLIDNÉ DĚTSTVÍ, KTERÉ BY 
JIM JAKO HOLLYWOODSKÁ HVĚZDA V AMERICE ASI NEDOPŘÁL, PROTO SE ODSTĚHOVAL S RODI-
NOU DO FRANCIE. JEHO RODINNÁ POHODA ALE NAKONEC VZALA ZA SVÉ. S HEREČKOU A ZPĚ-
VAČKOU VANESSOU PARADIS SE PO ČTRNÁCTI LETECH ROZEŠEL. VZAL SI HEREČKU A MODELKU 
AMBER HEARD, ALE S TOU SE ROZVÁDÍ.  A DCERU LILY-ROSE SVĚTA SHOWBYZNYSU NEUCHRÁNIL, 
MLADÁ SLEČNA JDE V TÁTOVÝCH STOPÁCH A ZAČÍNÁ TAKÉ HRÁT VE FILMECH. 

14 | Ice Zima 2016
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Víte – nevíte o Johnny Deppovi?
• Po těle má 13 tetování, každé z nich je spojené s ně-

jakou zásadní životní událostí. Když chodil s Winonou 
Ryder, nechal si například vytetovat Winona Forever. 
Poté, co se rozešli, změnil první slovo na Wine. 

• Má panickou hrůzu z klaunů
• Ve filmu Mroží muž hraje úplně malinkatou roli – muže 

obsluhujícího v bistru. Není ani uvedený v titulkách. 
• Ve filmu Imaginárium Dr. Parnasse  dohráli roli za 

Heathe Ledgera, který během natáčení zemřel, Johnny 
Depp, Colin Farrell a Jude Law. Svůj honorář věnovali 
Heathově dceři Matildě.  

• Před klubem Viper Room, který Johnnymu patří, zemřel 
před třiadvaceti lety na předávkování drogami herec 
River Phoenix, starší bratr herce Joaquina.
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knihy Roalda Dahla hraje tajemného majitele čokoládovny 
Willyho Wonku. V hororovém muzikálu Sweeney Todd: 
Ďábelský holič z Fleet Street hraje Johnny muže, který si po 
patnácti letech ve vězení změní identitu, v Londýně v 19. 
století si otevře holičství a mstí se dost svérázným způso-
bem nejen těm, kdo ho do vězení neoprávněně dostali.  
Spolupráci Deppa a Burtona zatím uzavírá jejich společný 
sedmý film - Alenka v říši divů. Již zmíněného druhého dílu 
se ujal jiný režisér. 

Co žere Johnnyho Deppa?
Nejen s Burtonem natočil Depp vícero filmů. Mezi oblíbené 
romantické filmy patří snímek Čokoláda režiséra Lasse Hall-
ströma, kde Depp hraje potulného cikána, jenž změní život 
nejen jednoho francouzského městečka, ale také cukrářky 
Vianne, která se právě tady rozhodne vyrábět a prodávat 
ty nejlepší čokoládové dobroty. Hrála ji Juliette Binoche 
a Depp měl v tomto snímku možnost předvést nejen svou 
romantickou notu, ale také umění hry na kytaru. Mimocho-
dem herec byl prý jako dítě na čokoládu alergický. Se švéd-
ským režisérem natočil Depp ještě předtím snímek Co žere 
Gilberta Grapea, v němž hraje roli kluka, který pro starosti 
o své nejbližší nemá čas na vlastní život.  V roli Deppova 
retardovaného bratra se poprvé představil tehdy mladičký 
Leonardo Di Caprio.

V každé roli jiný
Johnnyho postavy jsou neuvěřitelně rozmanité. Chlapíka, 
který se snaží splnit si své sny, hraje v romantickém a částeč-
ně fantasy filmu Arizona Dream Emira Kusturici.  Nechals e 

zlákat i pro netypický western plný černého humoru Mrtvý 
muž, který režíroval Jim Jarmush. S hercem, kterého nesmír-
ně obdivoval – Marlonem Brandem, si Johnny zahrál  ve 
snímku Don Juan de Marco. Vzápětí Marlona obsadil do své-
ho prvního režijního počinu Bojovník.  Zfetovaného noviná-
ře si zahrál ve snímku Strach a hnus v Las Vegas. Při natáčení 
Deváté brány se Johnny seznámil s budoucí matkou svých 
dětí – francouzskou herečkou a zpěvačkou Vanessou Paradis. 
Depp dokáže zaujmout i v roli menšího rozsahu – v drama-
tu Než se setmí si zahrál dokonce dvě úlohy – kubánského 
důstojníka a zároveň vězně – transvestitu. V Praze natáčel 
detektivní horor Z pekla, příběh drogového bosse rozkrývá 
další drama nazvané Kokain. 
Johnny Depp stál poprvé před oltářem s maskérkou Lori 
Ann Allison, která ho přivedla k filmu. Vzali se v roce 1983, 
o dva roky později se rozvedli. Po rozvodu spadl do drogo-
vé závislosti, žil od jednoho mejdanu k druhému, od dávky 
k dávce.  V té době střídal jednu herečku za druhou - chodil 
se Sherilyn Fenn, Jennifer Grey, Winonou Ryder, která s ním 
hrála ve Střihorukém Edwardovi, nebo modelkou Kate 
Moss. Se všemi byl také zasnoubený.  Byl arogantní, napadal 
fotografy, za zdemolování hotelového pokoje byl dokonce  
zavřený. Když potkal mladou francouzskou herečku a zpě-
vačku, o deset let mladší Vanessu Paradis, tvrdil, že mu to 
změnilo život. Přesněji to, že se díky ní stal otcem dcery Lily 
Rose a syna Jacka  Christophera, kterým je dnes 17 a 14 let. 
Vypadali jako stabilní pár, přesto se po čtrnácti letech rozešli. 

Kapitán Jack Sparrow
Přestože má za sebou Johnny Depp dramatičtější, bizar-
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nější, umělečtější a zásadnější role, asi nejvíc ho proslavila 
úloha piráta ve filmu Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého 
muže. Jack Sparrow je postava, kterou milují diváci nejrůz-
nějšího věku. Děti pro jeho odvahu a dospělí pro ironický 
sarkasmus. Byl za ni vůbec poprvé nominovaný na Oscara 
. Depp se vyřádil nejen když Jacka hrál, ale i když spoluvy-
mýšlel jeho podobu. Inspiroval se kytaristou Rolling Stones 
Keithem Richardsem, nechal si od maskérů vytvořit po-
dobný účes a líčení. Chtěl, aby si hudebník zahrál ve filmu 
jeho otce, což se podařilo až ve třetím díle. První díl se stal 
velkým kasovním trhákem a je to zřejmě nejvíc komerční 
film, který kdy Depp natočil. Což ovšem na začátku nemohl 
tušit. Režisér Gore Verbinski  nečekal a  hned roztočil další 
dvě pokračování najednou, a to přesto, že ještě neměl přes-
ný scénář. Ale hodlal fakt, že se mu podařilo shromáždit 
všechny herce, využít beze zbytku. Na úspěšný první film 
tak navázali piráti z Karibiku:  Truhla mrtvého muže,  další 
film s podtitulem Na konci světa, čtvrtý díl se jmenoval Na 
vlnách podivna. Momentálně Johnny dotočil už pátý film, 
který má v názvu dovětek Salazarova pomsta. Jack Sparrow 
i Will Turner (Orlando Bloom) se tu budou muset postavit 
novému nepříteli, pirátu Salazarovi (Javier Bardem), který 
utekl ze zakletého Bermudského trojúhelníku a teď se sna-
ží zničit všechny piráty. Jedinou nadějí, jak ho přemoct, je 
získat Poseidonův trojzubec, který umožní ovládat mořské 
vlny.V České republice má mít premiéru v květnu 2017.

Pro koho točí filmy?
Johnny jednou řekl, že už chce točit jen takové filmy, které 
by bavily jeho děti. K nim patří jak pirátská série nebo 

bláznivý majitel čokoládovny, tak snímek Hledání Země 
Nezemě. Proměnil se tu ve spisovatele J. M. Barieho, který 
později napsal příběh Petera Pana.  K takovým filmům ale 
nepatří Rumový deník – příběh o novináři na volné noze, 
který píše pro krachující noviny někde v Karibiku a jeho 
nejvěrnější přítelkyní je láhev rumu. Při natáčení právě 
tohoto filmu se seznámil s Amber Heard. Ve snímku Shan-
taram hraje chlapíka, který po devatenácti letech uteče 
z australského vězení a nechá se v Indii zasvětit do umění 
léčitelství.  Ve snímku Morrdecai: Grandiózní případ si 
zahrál Charlieho Mortdecaie, světem protřelého obchodní-
ka s uměním a podvodníka, který se zapojuje do honby za 
ukradeným obrazem.  Depp natáčení inicioval sám, protože 
se mu líbila knižní předloha.  Ve filmu Black Mass: Špinavá 
hra ztvárnil skutečnou postavu – jako už několikrát  - z pro-
středí organizovaného zločinu, zločince Whitey Bulgera.  
Původně si natáčení rozmyslel, protože chtěl dvacetimilio-
nový honorář. Producenti mu nabízeli “jen” půlku. Johnny 
se rozhodl, že roli nepřijme, ale pak si to rozmyslel.  

Rozchod s Vanessou
Johnny  žil léta v Hollywoodu, ale s Vanessou a dětmi se 
přesunul do Francie. Střídavě žil buď v Paříži, nebo v domě 
na venkově. Za tři miliony dolarů si koupil ostrov v Karibi-
ku, kam jezdil s rodinou na dovolenou. Tvrdil, že chce děti 
vychovávat v klidu a co nejdál od Hollywoodu. Klidný život 
ale Johnnymu přesto nevydržel.  Vztah tak zvaně dojel na 
Johnnyho vytíženost, herci se začali jeden druhému vzdalo-
vat. Rozešli se na začátku roku 2012. “Nebylo jednoduché 
dojít k rozhodnutí, že vztah ukončíme. Ale zvládli jsme to 
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a zvládly to i naše děti. Na ně jsem myslel hlavně. Chtěl 
jsem, aby je náš rozchod poznamenal co nejméně,” řekl 
Johnny. 

Divoké manželství s Amber
Vanessu si Johnny nevzal, což s nadsázkou zdůvodňoval 
mimo jiné i tím, že jí nechce kazit její krásné příjmení. Zato 
si vzal herečku Amber Heard, s níž natáčel Rumový deník. 
O Amber se ví, že je bisexuální, a před Johnnym chodila 
s jednou fotografkou. Depp kvůli blonďaté krásce pořídil 
rozlehlé sídlo v Nashvillu ve státu Tennessee za 17,5 milio-
nu dolarů a plánoval, že tam s ní bude žít. Ukázalo se ale, 
že tenhle vztah nebude jednoduchý a nebude mít dlouhé-
ho trvání.  Amber není Vanessa, která byla na Johnnyho za 
ty roky už zvyklá a přesně věděla, jak s ním zacházet. Navíc 
dcera Lily-Rose Amber jako novou ženu svého otce nepřija-
la. Vše se vyhrotilo ve chvíli, kdy Johnnymu v květnu zemře-
la matka Betty Sue. A Amber pouhých pár dní poté pode-
psala rozvodové papíry. Johnny zase propadl svým temným 
stavům a čím dál častěji pod vlivem alkoholu nebo drog. 
Amber dokonce opakovaně napadl a ta se pak ukazovala 
na veřejnosti s podlitinami. Protože s ní ale neuzavřel před-
manželskou smlouvu, rozvod pro něj bude hodně drahý.  
Poslední zprávy mluví o tom, že se dohodli na finančním 
vyrovnání ve výši 240 milionů korun. Depp kvůli tomu pro-
dává mimo jiné své nemovitosti v  Los Angeles. Pokud tyto 
peníze Depp Amber zaplatí, ona na oplátku stáhne žalobu 
za domácí násilí. „Doufejme, že rozpad tohoto krátkého 
manželství bude vyřešen rychle,“ vzkázal Depp prostřednic-
tvím svého mluvčího do médií. 

Viděli jste?
1984 Noční můra v Elm Street
1986 Četa
1987 Jump Street 21
1990  Střihoruký Edward
1993  Co žere Gilberta Grapea
1994 Ed Wood
1995 Mrtvý muž
1997 Bojovník
1998 Strach a hnus v Las Vegas
1999 Ospalá díra
2000 Čokoláda
2001  Z pekla
2003 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly
2004 Hledání Země - Nezemě
2005 Karlík a továrna na čokoládu
             Mrtvá nevěsta Tima Burtona
2006 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže
2007 Piráti z Karibiku: Na konci světa
             Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street
2009 Imaginárium Dr. Parnasse
2010 Alenka v říši divů
2011 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
             Rumový deník
2013 Osamělý jezdec
2015 Black Mass: Špinavá hra
           Mortdecai: Grandiózní případ
2016 Alenka v říši divů: Za zrcadlem
          Fantastická zvířata a kde je najít #GASMADEINITALY
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Text: Eva Brabcová, foto: Shutterstock.com

Zdraví a krása

Mnohé ženy obtěžují tukové polštářky v oblasti břicha, 
boků a stehen, které mohou souviset s nadváhou, ale často 
se objevují také v důsledku hormonálních změn. Ať už je 
důvod jakýkoliv, není to nic, co by v dotyčné vyvolávalo 
jásot a radostné rozpoložení. Proč se ale zbytečně trápit, 
když pomoc je tak snadná a možností hned několik?

Liposukce - buď, anebo 
Vystupující bříško, boky zaoblené více, než bychom si přály 
či více než „udělaná“ zevní strana stehen, to je problém, 
který trápí mnoho žen všech věkových kategorií. Pokud di-
ety ani cvičení nezabírají, existuje efektivní řešení – liposuk-
ce. Tato velice účinná metodu, která patří mezi nejvyhledá-
vanější estetické zákroky, dokáže odstranit přebytečný tuk 
v požadovaných oblastech. Můžete zvolit nejen některou 
z metod klasické liposukce, ale nově také neinvazivní meto-
du Liposonix.  S výběrem optimální liposukce právě pro vás 
se poraďte s odborníkem, jehož slovo má rozhodně větší 
váhu, než deset kamarádek, které již liposukci podstoupily, 
a každá je zastánkyní jiné metody.

Klasická tumescentní liposukce
Liposukce je prováděna pomocí speciálního přístroje, jenž 
vyvíjí podtlak a za pomoci kanyl zavedených do ošetřované 
oblasti odsává rozrušenou tukovou tkáň. Zní to jednoduše, 
vás ale jistě zajímá, jak takový zákrok probíhá? Zjednodu-
šeně řečeno: lékař nejprve zakreslí na tělo oblast, kde bude 
tuk redukován. Poté ji tenkými vpichy napustí tumescent-
ním roztokem, který ji znecitliví a zároveň je jeho úkolem 
rozrušování tukových buněk. Poté je odsáván jemnou kany-
lou z těla ven. Následně se během doby hojení kůže ošet-
řeného místa smršťuje, a spolu se ztenčením tukové vrstvy 
přináší požadovanou změnu. Asi každého, kdo o liposukci 
uvažuje, zajímá jak je to s bolestivostí a mohou-li hrozit 
nějaké komplikace. Bolesti není třeba se obávat. Ačkoliv 
je pacient během zákroku při plném vědomí, ošetřovaná 
oblast je dokonale znecitlivěna a může vnímat jen jistý tlak. 
Po odeznění lokální anestezie se může dostavit pocit mírné 
bolesti, kterou však lze účinně potlačit pomocí doporuče-
ných analgetik. A komplikace? Připravte se na možnost 

POZVÁNKA DO SVĚTA KRÁSY
NECHCE SE TOMU ANI VĚŘIT, ALE BYLY ČASY, KDY SE O ŽENÁCH VE VĚKU NAD ČTYŘICET LET HO-
VOŘILO JAKO O STAŘENKÁCH. DNES JE KATEGORIE ŽEN 40+ PLNÁ ENERGIE A JEJICH ROKY BY JIM 
ČASTO NIKDO NEHÁDAL. POSTUPUJÍCÍ ČAS VŠAK VYŽADUJE SVOU DAŇ STEJNĚ NEÚPROSNĚ, JAKO 
FINANČNÍ ÚŘAD. DOBRÁ ZPRÁVA ALE JE, ŽE PROTI ČASU SE LZE ÚSPĚŠNĚ BRÁNIT. METODY, KTERÉ 
NABÍZÍ MODERNÍ ESTETICKÁ MEDICÍNA, JSOU ÚČINNÉ, SPOLEHLIVÉ A PRAKTICKY KAŽDÝ PROBLÉM 
MÁ SVÉ ŘEŠENÍ. 

20 | Ice Zima 2016

vzniku hematomu a otoku. Oba tyto případné problémy 
záhy odezní. Po liposukci je důležité nosit speciální elastic-
ký návlek. Ačkoliv svou podobou nepatří právě do katego-
rie luxusního slušivého prádla, je důležitou součástí v době 
hojení, která se významně podílí na požadovaném výsledku 
zákroku. Kromě toho fixace ošetřeného místa zpočátku 
omezuje i jeho případnou bolestivost.

SlimLipo
Ačkoliv liposukce je takříkajíc „sázkou na jistotu“, vývoj es-
tetických zákroků jde kupředu mílovými kroky a vedle této 
metody se objevila laserová liposukce SlimLipo. Její před-



nost spočívá zejména ve schopnosti maximálně vypnout 
a vyrovnat kůži i tam, kde z důvodu vyššího věku či vroze-
ného nedostatku elasticity tkáň ztratila svou pružnost. Při 
liposukci SlimLipo je tuk rozpouštěn pomocí laserového pa-
prsku a odsáván tenkou liposukční kanylou. A právě laser 
tu hraje klíčovou úlohu. Zatímco jedna jeho vlnová délka 
rozpouští tuk, druhá způsobuje koagulaci tkání. To má za 
následek retrakci kůže a podkoží, důsledkem čehož je vy-
pnutí a vyrovnání kožního povrchu. Protože je tato metoda 
velmi šetrná, bolestivost pacienta po zákroku neobtěžuje. 
Veškerých běžných aktivit včetně sportu si lze užívat asi 
po čtyřech až šesti týdnech po zákroku. Výhoda SlimLipo 

spočívá ale také v tom, že  je možné ji využít i k ošetření 
těch partií těla, kde kůže nemá patřičnou elasticitu a v ně-
kterých případech požadovanou změnu k lepšímu přinese 
jen samotný laserový výkon bez toho, že by bylo zapotřebí 
odsávat tuk, např. u podbradku. 

Liposonix 
Výborné výsledky přináší nově i neinvazivní metoda Lipo-
sonix, přezdívaná „liposukce bez bolesti“.  Je alternativou 
invazivního zákroku, který nechcete či nemůžete podstou-
pit. Jeho jedinečnost spočívá v použití mikro-fokusovaného 
intenzivního ultrazvuku, který bez toho, že by poškodil 
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kůži či okolní tkáň, prochází do tukové vrstvy, jeho lipode-
strukční impulsy cíleně eliminují tukové buňky a tím trvale 
narušují nežádoucí podkožní tuk. Ten je posléze metabo-
lizován a narušená tuková tkáň je vylučována z těla přiro-
zenou cestou prostřednictvím lymfatického systému. První 
výsledky jsou viditelné asi za dva týdny, ale konečný efekt 
se u většiny lidí dostavuje za 8 – 12 týdnů. To je doba, po 
kterou tělo metabolizuje narušenou tukovou tkáň. Meto-
dou Liposonix lze vylepšit nejen oblast břicha, ale praktic-
ky celé tělo. Dobré výsledky vykazuje při ošetření boků, 
stehen, hýždí, ale i zad, kolen, rukou a také podbradku. 
Kontraindikací je těhotenství, nádorová onemocnění, epi-
lepsie, cukrovka, akutní infekční či zánětlivé onemocnění 
a voperované implantáty, které vysílají pulsy. 
Ať se rozhodnete pro kteroukoliv z těchto metod, je důleži-
té vědět, že liposukce není určena k redukci váhy, ale jejím 
výhradním cílem je modelace postavy. A ta se skutečně 
daří.

Krásná prsa na přání
Výrazným problémem mnoha žen je pokles prsou, vznik-
lý například v důsledku těhotenství, váhových úbytků či 
prostě jen působením času a zemské přitažlivosti. Některé 
jej vnímají jako ztrátu ženskosti a negativně se to odráží 
na jejich sebevědomí. Pokud i vás trápí povislá či malá prsa, 
není třeba klesat na mysli. Stačí vyhledat odbornou pomoc 
a vaše ňadra získají zpátky svou plnost a přitažlivost. Navíc 
pokud si budete přát, mohou být větší až o několik velikos-
tí. 
Zvětšení prsou a tím i jejich modelaci řeší augmentace, ope-
rační metoda, při které se využívají silikongelové implan-
táty. Přejete-li si zvýraznění velikosti a tvaru prsů, volí se 
implantáty kulaté. Pakliže si chcete zachovat maximálně 
přirozenou podobu prsů, využívají se anatomické implan-
táty ve tvaru kapky, které kopírují přirozený tvar vašich 
ňader. Kromě rozdílnosti tvaru se implantáty liší i svým pro-
filem (nízký, střední, vysoký a extra vysoký) a typem obalu. 
Implantáty se vkládají buď pod prsní žlázu, nebo pod velký 
prsní sval. Volba metody závisí na souhře několika faktorů, 
mezi kterými hraje významnou úlohu tělesná konstituce 
ženy. Implantát pod velký prsní sval se vkládá zejména štíh-
lým ženám s malými prsy. Aplikaci implantátu lze provést 
třemi možnými způsoby - řezem v podprsní rýze, na spodní 
hranici prsního dvorce či v podpaží. Při vložení podprsní 
rýhou je implantát umístěn řezem dlouhým asi 4 – 6 cm. 
Pod každým prsem po zahojení vznikne jizva, která však 
postupem času vybledne a vzhledem k lokaci není běžně 
viditelná. Pakliže operatér volí řez na dolní hranici prsního 
dvorce, následná jizva dokáže dobře splynout s rozhraním 
dvorce a okolní kůže. Díky třetí metodě, kterou je vložení 
implantátu řezem v podpaží, jizvy nejsou v blízkosti prsou 
viditelné, avšak o tomto způsobu se hovoří jako o nejnároč-
nějším. Každý způsob má své výhody a vyplatí se respekto-
vat doporučení lékaře, který vám poradí s volbou implantá-
tu i metodou jeho zavedení.
„Lékař mi doporučil anatomické implantáty a jejich vložení 
řezem v podprsní rýze. Samozřejmě jsem měla ze zákroku 
obavy, které se však díky milému přístupu celého personálu 
záhy prakticky rozplynuly. Operace byla prováděna v celko-
vé narkóze a v nemocnici jsem strávila 24 hodin. Po návra-
tu domů jsem tlumila bolest předepsanými léky a strávila 
týden v doporučeném klidovém režimu.Poctivě jsem se 

šetřila ještě další týden. Po celou dobu rekonvalescence 
jsem nosila speciální kompresivní prádlo, které má za úkol 
fixovat implantát v požadované pozici a minimalizovat 
možnost vytvoření tuhého vazivového pouzdra. Ocenila 
jsem, že zároveň brání případným otřesům, které by ještě 
mohly být bolestivé. Plné zátěže jsem byla schopna za šest 
týdnů po operaci,“ podělila se s námi o svou zkušenost 
paní Dana, kterou po porodu dvou dětí trápila pokleslá 
a navíc i malá prsa a díky operaci dosáhla jejich vysněného 
tvaru a velikosti. Ačkoliv již další dítě neplánovala, zajímalo 
ji, zda ženy s implantáty mohou kojit. „Odpověď lékaře 
byla kladná. Umístění implantátů ženu o možnost kojení 
nepřipraví,“ dodává s úsměvem.   

Jde to i bez operace
Pokud z nějakého důvodu nechcete či nemůžete podstou-
pit operační zvětšení prsou, existuje možnost zvětšení pr-
sou pomocí přenosu vlastního tuku. Oproti augmentaci lze 
během jednoho zákroku dosáhnout zvětšení pouze přibliž-
ně o jednu velikost a pro výraznější efekt je zapotřebí jej 
opakovat. Výhodou však je, že se jedná o látku tělu vlastní 
a při zákroku není organismus ženy zatěžován celkovou 
anestézií, neboť postačí pouze místní znecitlivění, případně 
analgosedace.  

S tmavými kruhy pod očima zatočí 
vlastní tuk
Řada lidí se potýká s tmavými kruhy pod očima, které jejich 
obličeji dodávají unavený výraz a dělají je staršími, než ve 
skutečnosti jsou. První pomoc většinou spočívá v maskování 
za pomoci krycích krémů, ale je to řešení krátkodobé a ni-
koliv stoprocentní. Nově se lze tmavých kruhů pod očima 
zbavit metodou SNIF, která patří do rodiny lipotransferů, 
čili přenosů vlastního tuku. Ačkoliv v obličejové části doká-
že dělat doslova kouzla a čáry aplikace syntetické kyseliny 
hyaluronové, pro jemné okolí očí je vhodnější vlastní tuk, 
jehož jemná konzistence zaručuje skvělý výsledek. Nejvhod-
nějším „dárcem“ bývá zpravidla břicho. Tuk se odebírá ten-
kou liposukční kanylou a následně je zpracován a očištěn 
od nežádoucích látek, které vznikají při odběru. Poté se za 
pomoci speciálního síta provede jeho emulzifikace a výsled-
ný produkt je tenkou jehlou aplikován do podkoží. Pro od-
stranění kruhů pod očima je tato metoda naprosto ideální. 
Jediná malá nevýhoda spočívá v tom, že při aplikaci může 
pacient pociťovat mírnou bolest a tlak. Při tomto zákroku 
není totiž možné oblast zcela zcitlivět, neboť lokální anes-
tetikum by „promíchalo“ poměry a výsledný efekt by mohl 
být nedostačující, nebo naopak překorigovaný. Nepříjemné 
pocity a bolestivost se minimalizují aplikací znecitlivujícího 
krému podobně, jako například při aplikaci oblíbených 
dermální výplní v oblasti nosoretních rýh či třeba vrásek 
kolem rtů. Nehezké kruhy záhy přestávají být viditelné, ale 
na konečný výsledek si počkáte ještě asi dva až tři měsíce. 
Teprve pak je proces hojení z převážné části skončen. Po 
zákroku je zapotřebí dodržovat asi dvou až třídenní kli-
dový režim. Připravte se na to, že několik dnů po aplikaci 
můžete trpět otoky, které však na rozdíl od většiny jiných 
není vhodné chladit, ale doporučuje se používat spíše mast 
určenou na hematomy. Kromě otoků vás může několik dní 
trápit navíc také viditelná žluť aplikované emulze. To vše je 
ale jen malá daň za vaši proměnu.  
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Ruce jako dvacítka 
Kdo by nechtěl mít pevné paže a hladké ruce bez pig-
mentových skvrn tak, jako v mládí. Bohužel s postupují-
cím časem se již tak slabý podkožní tuk na hřbetní části 
rukou tenčí, horní část paží ochabuje a ruce od ramen až 
po konečky prstů žalují, že Kristova léta jsou pryč. Čas sice 
nelze zastavit, ale přesto s ním je možné úspěšně bojovat. 
Kouzelná hůlka čarodějky Estetiky si totiž dokáže poradit 
i v tomto případě a v její moci je navrátit rukám mladistvý 
vzhled.
Omlazení rukou se provádí aplikací speciálních dermálních 
výplní na bázi kyseliny hyaluronové nebo hydroxyapatitu, 
tedy látek tělu vlastních, do hřbetní části rukou. Zákrok 
trvá jen několik minut a výsledek je viditelný prakticky 
ihned. Před ošetřením je nejprve na pokožku rukou nane-
sena speciální znecitlivující mast, poté je za pomoci tenké 
jehly do požadovaných oblastí vpraven filer a z důvodu 
rovnoměrného rozprostření je následně rozmasírován. Vý-
plň navrátí pokožce rukou objem a řeší problém křehkého 
vzhledu i vystouplých žil. Po aplikaci není zapotřebí žádné 
zvláštní opatření. Doporučuje se však ruce natírat krémem 
s vysokým ochranným faktorem. A ochrana před slunečním 
zářením, avšak ještě intenzivnější, platí i v druhém přípa-
dě, který řeší problém pigmentových skvrn. Objevují se na 
hřbetu rukou a trápí velké množství žen i mužů. Nejčastěji 
se jedná o tak zvané „stařecké“ pigmentové skvrny, sluneč-
ní pigmentaci, tmavě zabarvené jizvy či vrozenou hyperpig-
mentaci. Úspěšné řešení tohoto problému spočívá v použití 
Alexandritového (depigmentačního) laseru, jehož paprsek 
bez toho, že by poškodil kůži, cílí na pigmentovou skvrnu 
a pigment tak říkajíc „rozstřelí“ na miniaturní části. Ty 
jsou pak v podobě stroupku přirozenou cestou vyloučeny 
z těla ven. Vzniklý stroupek přibližně do týdne zmizí, avšak 
k jeho úspěšnému odhojení je třeba promazávat jej přede-

psanou speciální mastí a platí důležitá zásada nestrhávat 
ho násilně. Poté je na místě opatrnost týkající se vystavová-
ní rukou slunečním paprskům a velmi důležité je používání 
krému s vysokým ochranným faktorem min. 50+.

Arm Lift pro pevné paže
Postupem času se mění svalový tonus paží, pokožka ztrácí 
svou elasticitu a v důsledku toho se tvoří nepěkná, tak zva-
ná „křidélka“. Posilováním sice můžete docílit dílčího vylep-
šení, ale pakliže kůže ztratila svou pevnost, nelze očekávat 
žádné velké zázraky. Problém uvolněné kůže a případné 
redukce objemu paží úspěšně řeší brachioplastika, neboli 
Arm Lift. Toto operační řešení přináší velice uspokojivý 
výsledek. Navrací pažím ztracenou pevnost a zásadním způ-
sobem mění jejich vzhled. Je to dobrá zpráva jak pro dámy 
v letech, tak pro ty, které tento problém trápí v důsledku 
velkého váhového úbytku.
„Během operace jsou odstraněny přebytku kůže v horní 
oblasti paží a je zredukován jejich objem. Zároveň se vypne 
uvolněná kůže a je-li třeba, odstraní se nežádoucí podkož-
ní tuk. Jizva mívá tvar písmene T nebo Y a vede po vnitřní 
straně paže pod podpažní jamkou a na rozhraní vnitřní 
a zadní straně paží. Ačkoliv nikdy zcela nezmizí, časem 
vybledne, splyne s barvou pokožky. Operace se provádí 
v celkové narkóze a trvá asi hodinu a půl,“ prozrazuje lé-
kař. Doplníme, že po zákroku vás čeká čtyřiadvacetihodino-
vá hospitalizace a následná léčba, která si vyžádá asi 2 – 3 
týdny. Plná zátěž je ve většině případů možná asi za měsíc 
po operaci. 
Zavítejte do světa estetických zákroků a plastické chirurgie, 
ve kterém čas zpomalí svůj krok a získejte zpátky krásu, 
sebevědomí a zájem mužů. Jak budete vypadat dnes i za 
pár let, je jen na vás! 
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DOMA JE 
DOMA…

TO JAK BYDLÍME, DO URČITÉ MÍRY OVLIVŇUJE TO, JAK SE CÍTÍME. 
V PŘÍJEMNĚ ZAŘÍZENÉM INTERIÉRU SE SNÁZE NECHAJÍ DEPRESE 
ZA DVEŘMI A PŘI POSEZENÍ V UŠÁKU, U KRBU SE SKLENKOU VÍNA 
UVĚŘÍME, ŽE JSME DOMA V BEZPEČÍ…
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Pojďme tedy na takovou malou procházku interiérem. Od 
kuchyni přes obývací pokoj až do ložnice  je to sice jen pár 
kroků, ale skrývá se za nimi velké slovo. Domov.  Začneme 
samozřejmě kuchyní.

Kuchyň podle vašeho lifestylu
Nové trendy v designu tak trochu mění poslání kuchyně. 
Z dřívějšího prostoru pro vaření jídla se stává společenský 
prostor, který nemá jasné hranice ani jednoznačnou funkci.
Velmi trendy je proto dnes takzvané apartmánové zařízení 
- kuchyňský nábytek ladí se zařízením obývacího prostoru: 
celý obytný prostor je pojednán jednotně ve stejném stylu, 
materiálovém provedení i barvě. Shodný styl působí vel-
mi harmonicky, kuchyň „prorůstá“ do odpočinkové zóny 
a naopak. Pak už jen záleží na výběru stylu, který bude pro 
vás ten pravý. Neopomenutelný je i efekt jednolité podla-
hy, která z kuchyně plynule pokračuje do prostoru jídelny, 
a kuchyně tak opticky působí větší, než ve skutečnosti je. 
Ostatní materiály použité v interiéru kuchyně s podlahou 
zajímavě kontrastují barvou nebo odstínem, takže ji nechá-
vají dokonale vyniknout. 

Elegantní strohost
Jedním z velmi moderních trendů je styl industriální. 
Cihlové zdi, průmyslové lampy, kovové prvky, velkorysé 
pojetí prostoru, připomínající tovární halu. Jde o elegantní 
bydlení, hodící se především do loftových prostor, i když 
někomu může připadat neosobní, strohé a neútulné. 
Kuchyň v industriálním stylu se nebrání přiznat nejrůznější 
potrubí, větrání a další technické záležitosti. Ideální jsou 
v tomto případě kusy nábytku vyrobené na míru. Snadno 
se vměstnají do pracovního prostoru. Industriální kuchyně 

jsou spojením elegance ve formě lesku nerezových přístrojů 
a poliček, hrnců a dalších věcí s ozdobnými doplňky v kla-
sickém stylu. Industriální styl lze také nazvat stylem ryze 
funkčním, neboť se v něm nesetkáváme s přílišným množ-
stvím dekorativních prvků, vše je účelné, sloužící danému 
záměru a plně funkční. Z materiálů jmenujme v první řadě 
plech. Dalším v řadě je železo, a to jak v surové formě, tak 
v povrchově upravených variantách. Nerez nelze opomi-
nout. Kvalitní digestoř v klasickém pojetí velmi dopomů-
že k vytvoření industriálního kuchyňského stylu. Klasický 
kuchyňský ostrůvek je vhodné v tomto prostředí nahradit 
plechovým stolkem, který silně připomene takzvaný pra-
covní ponk, se kterým se dosud běžně setkáváme v průmy-
slových halách a jejich dílnách. I takové maličkosti, které 
jsou v interiéru sotva viditelné, by měly splňovat nároky 
na industriální prostředí.  Jsou to například věšáky, které 
mohou být nahrazeny různými kovovými profily.

Moderní klasika 
Pokud dáte přednost kuchyni přívětivé, dýchající domovem 
a pohodou, asi zvolíte moderní klasiku, jejíž stylový pů-
vab spočívá v dokonalé symbióze tradičního a moderního 
přístupu. Zásluhu na harmonickém výsledku má především 
skromná a vkusná barevná paleta. Kuchyňské sestavy, jak 
se jim v současnosti říká, nejsou zdaleka už jen o skříňkách 
a šuplících, patří do nich i vestavné spotřebiče. Charakteri-
stická je pro ně variabilita, jednotlivé prvky lze seskupit do 
nejrůznějších kombinací, z nichž si nelze nevybrat. Je zcela 
samozřejmé, že při škále současné nabídky na českém trhu 
si firmy – domácí i zahraniční - dávají velký pozor na to, 
aby spojily materiálovou kvalitu s dokonalými výrobními 
technologiemi, špičkovým designem a perfektní ergonomií. 
Při vytváření individuálního návrhu kuchyně lze kombi-
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novat skříňky nejrůznějších šířek, výšek a předních ploch, 
mnoho barev a dezénů, a to i pokud jde o korpusy a pra-
covní desky. Sestavu zdokonalují vestavné spotřebiče i celá 
řada praktických doplňků, k nimž patří například závěsný 
drátěný program nebo vnitřní výbava skříněk.

Tradice omlazená nerezem
Tak například pískový odstín výmalby stěn rámovaný bílými 
římsami, zárubněmi a ostěním navozuje noblesní a ne-
vtíravě elegantní atmosféru. Kuchyně lakovaná do barvy 
stavebních detailů (říms, fabionů, zárubní a ostění) se do-
konale a zcela přirozeně zapojí do místnosti a mohutnější 
korpusy budou opticky působit jako nenápadná vestavba. 
Světlý, matný lak na větší části linky zapůsobí velmi zají-
mavě, navíc krémový odstín je teplý a příjemný. Pracovní 
deska může být tradiční - třeba ze světle šedé žuly s okro-
vým žíháním, což barevně ladí dokonale s krémovým lakem 
dvířek.  Moderní výraz získá interiér kuchyně s nerezový-
mi spotřebiči. Obvyklé spotřebiče, které by respektovaly 
retrostyl kuchyně, můžete nahradit ultramoderním stylem. 
Volně stojící nerezová lednice a sporák (oba obestavěné 
nábytkem), mikrovlnná trouba, přiznaná myčka a dvojdřez 
včetně baterie prosvětlí kuchyni hedvábně jemnými odlesky 
světla. Lesk broušeného nerezu osvěží jinak tradiční výraz 
kuchyně a doslova ji omladí. Na svěžím, mladistvém výrazu 
mají svůj podíl také drobné detaily a doplňky. Záleží pak 
jen na vás, jak si kuchyň dozdobíte.

Kuchyň jak z první republiky
Rustikální anebo vintage styl kuchyně v posledních letech 
získává opět na oblibě. Působí velmi příjemně, voní dře-
vem, kouskem historie a přemění váš dům či byt v útulný 
a teplý domov. To je v dnešní hektické době stále žáda-

nější. Selské nebo jakoby zámecké kuchyně jsou ozdobně 
propracované do posledního detailu a pečlivě dbají na 
svůj tradiční styl, který překonává všechny módní trendy, 
přestože připomínají domácnost našich předků. Za retro 
vzhledem se však samozřejmě skrývají vymoženosti moder-
ního vaření. Co třeba takový vintage sporák? Vypadá jako 
kdysi běžně využívaná kamínka, ale samozřejmě už není na 
tuhá paliva. Jde o klasický soudobý sporák, ať už plynový, 
elektrický nebo kombinovaný. Nepřijdete s ním o součas-
ný komfort při vaření, jen namísto klasického moderní-
ho sporáku vaříte a pečete na stylovém vintage, který je 
skutečnou ozdobou. Můžete ho postavit buď samostatně 
jako zajímavou dominantu kuchyně, nebo ho běžně zařadit 
mezi skříňky kuchyňské linky. Stejně úžasně se budou v ku-
chyních dýchajících historií vyjímat i retro lednice s velkými 
klikami, které jsou k mání v nejrůznějších barvách. Možná 
se budete divit, ale vintage spotřebiče patří k těm nejdraž-
ším vůbec.   

Futuristický design 
Pokud netoužíte ani po průmyslové strohosti ani po mo-
derním, ale klasickém pojetí, a vůbec už ne po jakékoliv 
starobylosti, možná vám učarují horké designérské kuchyň-
ské trendy, nahlížející do budoucnosti. Futuristické kuchy-
ně tvoří minimalistické omyvatelné skříňky s neobvyklými 
úhly, nebo oblými tvary. Designéři sázejí na kombinaci 
černé a bílé, nebo na zářivě žlutou a červenou. Nejnovějším 
trendem je barevný kontrast, který může být pro konzer-
vativní lidi až šokující. Nicméně i šedé a bílé kuchyně jsou 
supermódní, barevnosti a tvarům se meze skutečně ne-
kladou. Propracované detaily a dominující zaoblené prvky 
futuristických kuchyní vytvářejí dojem lehkého, neokáza-
lého luxusu. Co třeba polokruhové vysoké sloupy, do nichž 
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je zabudovaná lednice nebo systém skrytých výsuvů na 
potraviny? Nebo prohýbající se „tekoucí stěna“, do níž jsou 
integrovány dotykově ovládané spotřebiče i prostory pro 
kuchyňské náčiní? Samozřejmě ani  ultramoderní kuchyně 
nepostrádají takzvané ostrůvky, které slouží jako pracovní 
deska, varná a mycí zóna, jen mají netradiční tvary. 

Atraktivnost nerezu 
Nejčastějším materiálem kuchyňských linek zůstává dřevo, 
stále častěji je však nahrazuje přírodní či umělý kámen, 
sklo a také leštěná nerez ocel. Z ní si lze opatřit praktic-
ky jakýkoli kuchyňský prvek, od drobných potřeb až po 
nábytek. Jak se ale leštěná ocel chová v praxi? To si můžete 
vyzkoušet například na obyčejném dřezu, který se vysky-
tuje snad v každé domácnosti. Vzhled kuchyňských potřeb 
z nerez materiálu vypadá velice efektně a atraktivně, s jeho 
údržbou je ale poměrně dost práce. Nejen, že na jeho ploše 
zůstávají vidět stopy po otiscích mastných prstů, kapek 
vody nebo usazený prach, je také náchylný na sebemenší 
škrábnutí. To se týká především kovových nástrojů, které 
po sobě zanechají viditelnou stopu. Pokud však navštívíte 
někoho, kdo kuchyň z nerezu vlastní, můžete si být téměř 
100% jisti, že má v kuchyni dokonale čisto. Při opatrném 
zacházení je kuchyň z nerez oceli teoreticky nezničitelná, 
po několika letech nemusíte kupovat novou, protože vás 
zaručeně přežije. Pokud dojde k nějakému poškrábání 
nebo snad promáčknutí (dvířek), vždy je tu možnost ná-
pravy, a sice v případě škrábance slabým přeleštěním nebo 
v případě promáčknutí je možné ocel „vyklepat“. Jestliže 
vás tedy neděsí každodenní leštění nerez povrchu nebo ne-
máte malé děti (jejich ručičky jsou a budou všude), můžete 
se směle vydat na nákupy.

Minimalismus je stále in 
Základem všech moderních interiérů je jejich sofistikovaná 

prostorová jednoduchost. Stále více výrobců volí absolutně 
hladký, ničím nerušený povrch kuchyňského nábytku. Ma-
dla a úchytky tak stále častěji nahrazují speciálně upravené, 
zkosené hrany zásuvek a další důmyslné systémy: push to 
open a elektrické otevírání. Vše, co při vaření používáme, 
by mělo být skryté. Čistý design si proto žádá promyšlené 
úkryty na vše, co je potřeba mít rychle po ruce. V moderní 
kuchyni, oplývající nepřeberným množstvím spotřebičů 
a dalšího příslušenství, které vyžaduje připojení k síti, není 
nikdy dost zásuvek. 

Stěhovací kuchyně
Dobrým příkladem absolutní minimalizace kuchyně je 
kuchyně ve stole s původním jménem Small Type. S tímto 
neuvěřitelně rafinovaným projektem přišli němečtí desig-
néři Kristin Laass a Norman Ebelt.  Jde o skříňku, v níž je 
zabudována lednička, trouba, dřez a úložný prostor. Po 
uvaření vnitřní modul skříňky vysunete do prostoru, čímž 
se boky a horní deska stanou stolem, na kterém můžete 
jíst. A pak zase „kuchyni“ pěkně složíte do stolu. Designéři 
vyvinuli i další varianty takzvaných kompaktních kuchyní, 
což jsou bloky modulů různých tvarů, dokonce i kruhových 
a otočných, které se dají postavit kamkoliv – ke zdem nebo 
i do volného prostoru. Nicméně s vysokou pravděpodob-
ností vás vyjdou stejně draho (a někdy i dráž) jako dobře 
vybavená klasická kuchyně. S těmito moderními high-tech 
přenosnými kuchyněmi, se kterými se můžete stěhovat, 
zkrátka uspoříte spíše místo, než finanční prostředky.

Digestoř je dnes ozdoba
V kuchyních otevřených do obývacího prostoru je  nezbyt-
ností kvalitní tichá digestoř. Ta prošla za poslední roky 
úžasnou proměnou z ošklivky v krásku. Z funkční, mnohdy 
nepříliš vzhledné nutnosti se stala ozdoba kuchyně. Dnešní 
digestoře mohou vypadat jako překrásné lustry, tajuplná 
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zrcadla či zvláštní organické výrůstky. Proměnou ale prošla 
i funkčnost tohoto kuchyňského pomocníka. Luxusní komí-
nové digestoře jsou vybaveny např. dálkovým ovládáním, 
hydraulickým snižováním výšky, automatickým spínáním 
odtahu. Příjemné vylepšení představuje tlačítko pro turbo 
výkon, které se zapínají při nadměrném množství páry či 
pachu. Některé odsavače se samy dokážou z této polohy 
přepnout na předchozí výkon. Špičkové digestoře upozorní 
na nutnost vypláchnutí tukového filtru (po 30 hodinách) 
provozu, jednodušší typy nabízejí barevné proužky signali-
zující nutnost očisty. U vyšších tříd odsavačů par se můžeme 
setkat nejen s displejem, ukazateli, indikátory a dálkovým 
ovládáním. Také s řízenou hlučností a několikastupňovou 
regulací výkonu přístroje či s funkcí autokomfort, která 
zajistí v místnosti čistý vzduch 24 hodin denně.

Chytré vaření
I moderní kuchyně ovládá svět aplikací. Snad každá činnost 
dnešního člověka už má své dvojče ve virtuálním světě. 
Chytrá trouba vám pomocí speciální aplikace vybere to 
správné menu, sepíše nákupní seznam, provede vás krok za 
krokem přípravou večeře a ještě se o recept podělí s va-

šimi přáteli na Facebooku. Stejně je to s chytrými tech-
nologiemi: třeba s výškou pracovní lochy si už nemusíte 
lámat hlavu - pomocí jediného tlačítka si nastavíte právě 
takovou, jaká vám zrovna vyhovuje. Nebo třeba lednice: 
nulová zóna či možnost regulace vlhkosti uvnitř tohoto 
kuchyňského pomocníka už asi nikoho nepřekvapí. Ale 
určitě je novinkou, že nemusíte mít zvlášť mrazák a zvlášť 
lednici. Vyřeší to totiž multiteplotní zónu (MTZ) s teplota-
mi v rozmezí minus 26 až plus 8°C. V jednom zařízení tedy 
můžete využít nejen obojí, ale i funkci rychlého zmrazení. 
Trouba s jedinou funkcí už je dávno passé. Teď frčí trouby 
všeumělky - největším hitem je teď kombinace klasického 
pečení s párou. Takto připravené pokrmy jsou zdravější, 
šťavnatější, zároveň si však uchovají křupavou kůrčičku. 
Absolutní flexibilita je hlavní motto dnešních indukčních 
desek - nezáleží na tvaru ani velikosti nádobí, uvaříte na 
nich v čemkoli. Chytrá technologie rozpozná okamžitě 
umístění i rozměry nádoby a směřuje teplo pouze tam, kde 
je skutečně potřeba.

Stylové dotykové spotřebiče
Jak jste z předešlých řádků zaznamenali, vystouplým prv-
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kům (různým ovládacím knoflíkům) na spotřebičích odzvá-
ní. V moderních kuchyních je samozřejmostí dotykové ovlá-
dání spotřebičů, a to především na varných deskách. Pokud 
máte vytříbený vkus a velmi sázíte na design, pak vám 
přijdou vhod ničím (ani ovládacími knoflíky) nerušené linie 
spotřebiče. Na hladké ploše dotykového senzoru se také 
lépe vyjímají přehledné a snadno pochopitelné piktogramy 
jednotlivých funkcí, které ovládání spotřebiče také zpříje-
mňují. Dosavadní vývoj ukazuje na sílící trend dotykového 
ovládání především u varné techniky. Důvodem je komfort 
obsluhy, snadná údržba spotřebiče a jeho atraktivní vzhled. 
Moderní spotřebiče se stále více stávají nejen funkčním, ale 
také designovým doplňkem moderního bydlení. Podle ná-
zoru odborníků bude senzorové dotykové ovládání nadále 
vyvíjeno jako hi-tech technologie.

Myčka přiznaná, nebo zapřená?
Elektronickým kuchyňským sluhou, bez kterého se už neo-
bejdeme, je myčka nádobí. Víte, že při ručním mytí se zničí 
pětkrát více sklenic, než při mytí v myčce? Inteligentní myč-
ky totiž již nemají jenom speciální program pro skleněné 
nádobí, ale tím, že automaticky myjí v rovnoměrně nízkých 

teplotách, zabraňují choulostivému pnutí. Také jsou přitom 
velmi tiché. U moderních myček je standardním prvkem 
to, že si světelným paprskem změří znečištění nádobí, tedy 
znečištění odpadní vody po prvním opláchnutí. Podle toho 
volí další krok, zda je nutné další opláchnutí a tak nejen, že 
reguluje hospodaření s vodou, ale také garantuje maximál-
ní čistotu mytého nádobí. Ušetří se tak zhruba 25 procent 
vody u každého mytí. Co se týká velikosti, záleží jen na vás, 
zda si pořídíte širší nebo užší, stejně jako zda ji přiznáte 
(nerezové oživení kuchyně), nebo si ji necháte zabudovat 
do linky.

Kuchyň neviditelná
Pokud nejste fandové do kuchyně a považujete ji jen za 
nezbytnou funkčnost k přežití, nebo zápasíte s malým 
prostorem, může se pro vás stát ideálním řešením kuchyně 
schovaná ve skříni. I taková je k mání. Na varné centrum 
včetně myčky a jídelního stolku vám stačí prostor jen 240 
centimetrů. Když postupujete zleva doprava, máte nejprve 
myčku, nad ní je pracovní plocha a zavěšená mikrovlnka, 
následuje dřez a skříňka na odpad pod ním. Pod varnou 
deskou se nacházejí dvě hluboké zásuvky a výsuvný jídelní 
stolek. Zcela vpravo je ukrytá podstavná chladnička a opět 
pracovní plocha. Horní skříňky pak nabízejí nezbytný úlož-
ný prostor. Taková jednotka je zkompletovaná od výrobce 
a doma ji stačí pouze připojit ke stávajícím rozvodům. 
Kuchyň ve skříni ocení také milovníci pořádku, stačí jediný 
pohyb a kuchyň se uzavře. Každá věc zde má své přesné 
místo, takže není problém udržet zde pořádek. Pokud bys-
te chtěli kuchyni zcela zneviditelnit, veškerý nábytek, tedy 
jak ten „kuchyňský“, tak i ten jakoby náležící obývacímu 
pokoji, může být v jednom stylu, v jednom designu a v jed-
né barvě. 

Srolovatelná varná deska „Roll-Up“
Vrcholem neviditelnosti vaření je takzvaná „Roll-Up“ 
indukční varná deska, oddělená indukčními cívkami a elek-
tronickými obvody.  Designové řešení je velmi rafinované, 
profil desky je velmi tenký a je velmi elegantním řešením 
pro mobilní vaření. Elektronické obvody jsou umístěny 
v elektro systému „fancy looking hard-drive like case“, kte-
rý chrání topné senzory proti poškození. Když na „roll up“ 
postavíte například hrnec, automaticky se spustí, tlakem 
aktivované, topné povrchové cívky. Systém v desce vyhod-
notí informaci o tlakové síle hrnce a uloží je do paměti. 
Takže se nemůže stát, že se deska zapne například jen při 
dotyku lidské dlaně. Po použití ji jen srolujete a schováte…

K moderní kuchyni patří moderní 
obývák
Z kuchyně pokračujeme do obývacího prostoru. Dnešní 
trend je takový, že kuchyň s obývákem obvykle tvoří jeden 
celek, který potřebujeme mít, jak již jsme psali výše,  v ně-
jaké desigové rovnováze. Měli bychom předeslat, že bytoví 
designéři se dnes snaží vyhovět požadavkům a fantazii 
spotřebitelů. Na nábytkářských veletrzích proto můžeme 
vidět všechno: ženské linie interiérů obývacích pokojů, 
bláznivé kombinace nábytku, svítidel, bytových doplňků, 
styl vycházející ze světa metrosexuálů či inspirovaný hravým 
pop-artem. 
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Obývací pokoj si však nezařizujeme na jednu nebo dvě se-
zóny. Kromě toho ne vše, co je módní, je také účelné a po-
hodlné, což jsou dva hlavní ukazatele, jimiž se při zařizo-
vání obýváku řídíme. Dohodněme se, že náš nový obývací 
pokoj má být nikoli módní, ale moderní, nicméně nejdříve 
se podívejme, co nabízejí současné módní trendy.

Útulnost let minulých…
Říká se, že všechno už tu jednou bylo a možné jsou jen ná-
vraty a nejrůznější variace. „Výpůjčky“ z minulého se netý-
kají pouze výtvarného a užitého umění, hudby a literatury, 
ale i návrhářství nábytku. Výrobci, které nedávno proslavily 
ostré úhly, chladné barvy a hi-tech materiály, již několik let 
s pokorou hledají inspiraci u svých slavnějších předchůdců. 
Svědčí o tom „novinky“, nápadně připomínající nábytek 
našich babiček, jako je kupř. styl Provence vyznačující se 
uměle vytvořenou omšelou texturou a povrchovou úpravou 
à la udělej si sám. Nicméně návrháři a výrobci se inspirují 
v podstatě všemi zásadními trendy 20. století s důrazem na 
poválečnou tvorbu. Funkcionalizmus 50. let přinesl subtilní 
kovové a dřevěné konstrukce, šedesátá léta vycházela z tzv. 
bruselského stylu, kdy byly oblíbené asymetrické kompozi-
ce a výrazné barevné odstíny, na něž v 70. letech navázala 
epocha Space Age inspirovaná přistáním prvního člověka 
na Měsíci. Vyspělejší technologie umožnily práci s novými 
materiály a výsledkem byly divoké organické tvary, výstřední 
grafické vzory a struktury a křiklavé barevné kombinace. 
Z toho všeho dnešní návrháři čerpají, takže výsledkem může 
být třeba křeslo s dýhovanou konstrukcí připomínající 50. 
léta, které však hýří barvami módními o dvacet let později. 
Nebo na pohled obyčejná dřevěná komoda, jež se chlubí 
osmi nožkami různých tvarů typických pro postmodernizmus 
80. let. Symbiózu může tvořit i koberec s tradičními norský-
mi vzory, na němž stojí minimalistický úložný nábytek z let 
devadesátých.   

Retro šedesátých let
Pro interiérový design jsou stále vděčnou a nevyčerpatelnou 
inspirací zejména šedesátá léta minulého století. Oblé tvary, 
avantgardní design, plasty a kov v kombinaci se sytými, tzv. 
brilantními (psychedelickými) barvami vnesly do této krátké 
éry zvláštní náboj a nebývalou dynamiku. Květinové vzory 
symbolizují svobodu, návrat k přírodě a romantiku a v jem-
ném provedení vypadají elegantně na kobercích, závěsech 
i povlečení dekorativních polštářů na sedací soupravě. Na-
příklad efektní je oranžovo růžový květinový vzor polštářků 
pohozených na šedé pohovce. 
Moderní obývací pokoj se vyznačuje jednoduchostí, čistý-
mi liniemi, lakovaným nábytkem; lesklá povrchová úprava, 
která byla ještě relativně nedávno tabu, dodává interiéru 
punc jisté vznešenosti, elegance a čistoty. Vhodnými doplňky 
jsou barvené sklo, kámen, kov či plast. Lesklé prvky nejlépe 
vyniknou ve velkorysém, otevřeném prostoru, což nebývá 
problém v rodinných domech, avšak s panelákovými byty je 
to horší. Lesklý nábytek je také náročnější na údržbu.

Exotické etno…
Nejen zanícení cestovatelé mají své obýváky zařízené ve 
stále oblíbeném etno stylu. Tmavé odstíny exotických dřevin 
zdobí decentní vzory a zaoblené rohy. Velmi oblíbeným ma-
teriálem je ratan a bambus. Ručně vyráběné textilní doplňky 

a dekorativní předměty z cest dobře korespondují se zemitý-
mi barvami, jako je okrová, zelená, rudá, hnědá. Nic nezka-
zíte ani černou a neutrální bílou.
Zejména mladší lidé vyznávají orientální minimalizmus, který 
čerpá inspiraci z historických epoch Číny a Japonska. Tomuto 
stylu dominují matrace položené na podlaze, nízký nábytek, 
černé a rudé barevné tóny. Celkový styl obývacího pokoje 
dotvoří vysoké kované svícny, několik vhodně umístěných 
orientálních sošek a nástěnné dekorace. Zařízení bývá co 
nejjednodušší, ale vysoce funkční, což platí i pro moderní mi-
nimalizmus, který vychází ze stylu městských bytů. Pro tento 
styl jsou charakteristické neutrální, chladné barevné tóny 
a jednoduché až strohé tvary bez zdobných prvků. Moderní 
minimalizmus šetří barvami a nábytkem, nicméně hýří hi-
-tech technologiemi v podobě audio systémů, domácích kin 
a automatického ovládání oken, žaluzií, záclon, posuvných 
stěn či krbu. Vše je dokonale skryto ve vyklápěcích a výsuv-
ných systémech obývacích stěn, takže čisté nábytkové linie 
nejsou ničím narušeny.

Bez sedací soupravy to nejde…
Sedací souprava patří ve většině domácnostní k nejvyužíva-
nějším kusům nábytku. Bývá dominantním prvkem obýva-

Bydlení a domácnost
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cího pokoje a točí se kolem ní domácí a společenský život 
rodiny.
Její výběr není právě jednoduchý, protože je třeba vzít 
v potaz hned několik faktorů. Sedačka je první kus nábytku, 
který nám padne do oka při vstupu do obýváku, měla by 
být tedy pěkná a reprezentativní. Zároveň ale dostatečně 
prostorná a samozřejmě pohodlná, neboť v jejím náručí 
strávíme hodně času. A v neposlední řadě by měla ladit se 
zbytkem interiéru, aby nedošlo k nežádoucí disharmonii. 
Jak na to?
Pokud jde o barvy, divoké vzory devadesátých let vystřídaly 
jednobarevnost a střídmost. Na špici se dlouhodobě mezi 
návrháři drží bílá a světle béžová. Tyto barvy jsou jistě velmi 
elegantní, nicméně udržet je za běžného provozu čisté bývá 
problém. Kompromisem jsou tlumené přírodní odstíny nebo-
li barvy podzimu. Už několik let je v kurzu také modrá a fi-
alová. Při výběru barev platí obecné pravidlo: Velká a světlá 
místnost snese tmavou a výraznou barvu, malému obýváku 
sluší sedačka světlá. Pokud si nechcete odpustit vzory, volte 
spíše méně nápadné a v tlumených barvách.
Jediné, podle čeho byste se měli řídit při vybírání velikosti 
a dispozice sedací soupravy, je velikost a orientace místnosti. 
Pokud má sedačka oddělovat obývací, čili odpočinkovou část 

od kuchyně v prostorné místnosti, můžete si dovolit velkou, 
bytelnou, ve tvaru písmene L. V případě, že máte obývák 
jako dlaň, vsaďte na menší a subtilnější sedačku. A pozor, ni-
kdy sedačku nestavte tak, abyste seděli zády ke dveřím, což 
je rada, která čerpá z obecné psychologie. Takto orientova-
né sezení prý vzbuzuje v člověku neklid a u zvláště citlivých 
jedinců dokonce pocit ohrožení.
Velkým hitem posledních let jsou soupravy se sedem umístě-
ným nízko od podlahy. Vypadají sexy, moderně, pohodlně, 
ale než se pro takovou sedačku rozhodnete, položte si otáz-
ku, jak se vám z ní bude vstávat za pět, natož za deset let. 
A pokud s vámi žije někdo starší, berte na něj prosím ohledy 
už teď…
Trendem jsou také odkládací plochy zabudované přímo do 
sedačky. V její boční části tak může být umístěna třeba kni-
hovnička nebo menší odkládací prostor pro ovladače, brýle 
a nejrůznější drobnosti. 

Nadčasovost, luxusní vzhled a při dobrém zacházení i nezni-
čitelnost jsou hlavními devizami kůže, která jde jako potah 
sedačky opět do módy. Jde sice o dražší materiál, ale výbor-
ný vzhled neztratí kůže ani po letech. Naopak, patina jí jen 
prospívá.
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Zvolit můžete tradiční sedací soupravu v kombinaci masivní 
dřevo a luxusní kůže, ale moderní je v posledních letech 
variace nerezových rámů a barevné kůže, která působí od-
lehčeně a velmi elegantně. Oblíbené jsou rudé, bílé a černé 
potahy. I tady však platí, že střídmostí v barvách i tvarech 
nic nezkazíte.
Kožešina sloužila už pravěkým lidem a patří k módním 
trendům i dnes. V jejím případě je ale  střídmost, míra 
a dobrý vkus podmínkou, nechceme-li mít z obýváku 
ukázku bezuzdného kýče. Přitom neexistují žádná striktní 
pravidla, kam se kožešina hodí. Rozumí si se dřevem, sklem 
i kovem, cihlou i keramikou a můžete si zvolit různý druh 
srsti. Jako atraktivní dekorativní akcent se kožešina hodí 
do minimalistických, klasických i romantických interiérů. 
Kožešiny nás ochrání před chladem studených stěn a pod-
lah, poslouží jako přehoz přes lůžko i jako okrasný prvek. 
Oblíbený je i sedací nábytek čalouněný kožešinou včetně 
designovaných ikon, jako kupř. křesla slavného architekta 
Le Corbusiera. Co se týče kvality, přes technologický pokrok 
v napodobování kožešiny vítězí pravý, jasně rozpoznatelný 
materiál. 
Je také dokázáno, že zvířecí kožešiny mají blahodárné účin-
ky na naše zdraví. Ovčí rouno potlačuje negativní působení 
geopatogenních zón, je prevencí proti proleženinám a je 
známé svými pozitivními účinky při revmatických potížích, 
nezánětlivém onemocnění kloubů, svalů a šlach. Léčivá 
síla pravých kožešin se využívá při výrobě různých druhů 
zdravotních doplňků, ledvinových pásů, bandáží a chráničů 
na klouby.

Hlavní trend – sedačky na míru
Jak již bylo řečeno, sedací soupravu si pořizujeme na deset 
a víc let, takže mluvit v této souvislosti o trendech je trochu 

ošemetné; z módy relativně brzy může vyjít jak barva, tak 
materiál. Nicméně jsou novinky a trendy, které módě nepod-
léhají. Naopak – buď se stanou standardem, nebo budou 
moderní stále. Trendem každého výrobce je snaha vyjít zákaz-
níkovi vstříc v každém směru. Už neplatí přijít do obchodu, 
vybrat si sedačku a do obýváku ji nějak nacpat. Trendem jsou 
sedací soupravy na míru přesně podle představ zákazníka. On 
určí, jestli jeho sedačka bude klasická nebo rohová, zda bude 
potažená kůží nebo látkou, jestli bude polohovatelná a zda 
bude polohování manuální či elektrické. Vybrat si může i tvar 
područek, případně se s výrobcem domluvit na přesných roz-
měrech, aby sedačka na vybrané místo dokonale sedla.
Zaprášené čalouněné sedací soupravy, které byly rájem rozto-
čů, jsou také minulostí. Nové rohové sestavy i klasické sedačky 
mohou být potažené speciální nanotextilií, která se snadno 
udržuje, a nezůstávají na ní skvrny. Variantou jsou látkové, 
kompletně snímatelné potahy, jež se dají snadno vyčistit.

Obývacím stěnám odzvonilo?
Současnost klade důraz na praktičnost, vzdušnost, iluzi 
lehkosti. Masivním nábytkovým stěnám odzvonilo (ty se 
možná vrátí v eklektické vlně za třicet let). Zelenou má 
dnes odlehčený a funkční nábytek harmonizující interiér.
Hlavním znakem minulosti byla mohutná kompaktní hmo-
ta nábytku zabírající delší stěnu obývacího pokoje. Dnešní 
obývací sestavu tvoří solitérní skříňky montované přímo 
na zeď. Těžištěm se stává prostor pro umístění televize 
s velkou úhlopříčkou, který by neměl být rušen výrazný-
mi dekory. Dominantou celé obývací stěny je spodní skříň 
geometrických tvarů s mnoha úložnými prostory. Módním 
trendem je pak obývací stěna vybavená závěsnými skří-
němi s prosklenými dvířky, opatřená skleněnými policemi 
a efektním LED osvětlením bílé barvy.



Zima a Vánoce jsou obdobím klidu, pohody a setkání s rodinou a přáteli. Je to 
chvíle, kdy máte po celoročním shonu možnost se na chvíli zastavit, odpočinout 
si a třeba jen sledovat, jak venku poletují sněhové vločky. Jsou jich tisíce, a při-
tom žádná není stejná. Je úžasné sledovat tu nádheru všude kolem vás v teple 
domova, kde se cítíte nejlépe. Stejně jako v běžném životě je skvělé vyrazit ven 
a vychutnávat si krásu okolního světa, ale po čase to člověka začne táhnout 
domů, kde je jeho útočiště, kterému věnoval tolik času a prostředků, aby ho 
učinil dokonalým. Pro každého je to místo, které důvěrně zná, kde má rodinu 
a kde najde teplo domova, i když je venku rtuť teploměru hluboko pod nulou.

HŘEJIVÉ TEPLO DOMOVA I V ZIMĚ
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Nábytek stylový, rustikální, z masivu patří vzhledem k ceně 
přírodního materiálu a časové náročnosti výroby k nej-
dražším, ale investice se rozhodně vyplatí. Obývací stěny 
ze dřeva by měly mít aspoň trochu nadčasový vzhled, aby 
nevyšly za dva tři roky z módy a vydržely vám dlouho „in“. 
Levnější variantu samozřejmě představuje dýha, foliované 
MDF desky nebo lamino. Moderní je kombinace těchto 
materiálů s kovy (např. eloxovaný hliník), nábytek potom 
působí odlehčeně. Pokud objednáváte nábytek do zaříze-
ného pokoje, výběr barevného dekoru obývací stěny by měl 
být podřízen barvě podlahy, zdí a bytových doplňků. Bytoví 
architekti doporučují pořídit si k tmavé podlaze světlou 
stěnu a naopak. Barva zdí by měla nechat vyniknout dekor 
obývací stěny, aby opticky nezapadla do zdi. Bylo by dobré 
také zvážit, co všechno se má do obývací stěny vejít. Mo-
derní vzdušné stěny jsou sice krásné, ale také minimalistic-
ké, složené z několika kousků nábytku.
Nesmíme zapomenout na nábytek, který se vyrábí nepře-
tržitě již více než padesát let a je pro svou nadčasovost, 
eleganci, funkčnost a kvalitu stále žádaný. Mluvíme o skan-
dinávském stylu, pro který je charakteristická inspirace pří-
rodou a rafinovaná jednoduchost. Typická světlá barevnost 
splňuje estetická kritéria a rozjasňuje interiéry v severských 
zemích, skoupých na denní světlo. Doplňkové barvy jako 
modrá a zelená opět odkazují na inspiraci přírodou. Skan-
dinávský nábytek má však ještě jednu velkou devízu. Již od 
svého vzniku v 50. a 60. letech minulého století bořil mýty 

o tom, že krásné a funkční vybavení bytů si mohou dovolit 
pouze nejbohatší domácnosti. Dokázal, že stylový nábytek 
pro každodenní používání může být cenově dostupný pro 
každého. Ve stejném duchu a tradici se skandinávský náby-
tek vyrábí i dnes.

Nejnovější trendy interiérového designu
Nové se inspiruje starým, už jsme o tom psali na začátku. 
Současný interiérový design se zaměřuje na funkciona-
lizmus s prvky retra. V duchu jednoduchosti, elegance, 
lehkosti a vzdušnosti vzýváme funkčnost, ale nezapomí-
náme na vizuální stránku. V moderně zařízeném interiéru 
nalezneme čistý beton či neomítnutou cihlu kombinované 
s barevnými doplňky, obrazy, sochami, vázami. Na drsnou 
betonovou zeď se hodí obrazy květin, krajiny nebo zvířat; 
kontrast strnulého, neživotného materiálu s obrazy příro-
dy vytváří zvláštní, příjemnou atmosféru. Dalším tipem je 
makrofotografie přírodních prvků tištěná na fotoplátno či 
vícedílný obraz.
Trendy interiérového designu jsou i kombinace výrazných 
barev a vzorů v duchu 60. let Hravý styl lze promítnout do 
moderního retro nábytku i abstraktních obrazů a obrazů ve 
stylu pop-artu, jemuž vévodil Andy Warhol se svými sítotis-
ky plechovek s Campbellovou polévkou a Marilyn Monroe. 
Pokud máte v obýváku retro nábytek, doporučujeme zvolit 
pro výzdobu zdí černobílé obrazy, které se nebudou prát 
s výraznými vzory a barvami vybavení.
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Moderní trendy nezapomínají ani na dřevo, které prochá-
zí interiéry od počátku věků. Efektní je kombinace dřeva 
a kamene, dekorativních předmětů nebo dřevěných rámů 
obrazů tištěných na fotoplátně.
Interiér každopádně musíme řešit komplexně, včetně po-
dlaha dveří. Není možné k moderně pojatému obývacímu 
pokoji přiřadit dveře ve stylu Provence, stejně tak se nehodí 
k podlaze s dekorem buku dveře v dekoru borovice apod. 
Moderní interiérové dveře se naštěstí v dnešní době vyrá-
bějí v tolika typech a designech, že si vybere každý. Součás-
tí samozřejmě bývá i moderní kování, které celkový dojem 
dotváří.

Výběr obrazů
Výběr motivů obrazů závisí na našem vkusu, nicméně pro 
jejich instalaci platí jistá obecná pravidla. Můžeme se za-
měřit na jediný obraz s výrazným motivem, jako dominan-
tou celé místnosti, nebo vytvořit kompozici s více menších 
obrazů s jednotným námětem. Jestliže je váš obývací pokoj 
zařízený střídmě, zvolte obraz či obrazy výraznější, spíše 
abstraktní nebo vícedílné. V interiéru, který je zařízen sty-
lovým nebo výrazným nábytkem, volíme obrazy jednoduš-
ších motivů a klidnějších barev, ladící s okolním vybavením.

Osvětlení obývacího pokoje
Je jedním z důležitých prvků, protože hraje praktickou 
i dekorativní funkci. Počet, typy a uspořádání svítidel závisí 

především na velikosti a vzhledu pokoje. Správné rozmís-
tění světelných bodů opticky zvětší malý obývací pokoj, 
zvýrazní určitá místa a naopak ukryje nežádoucí vady. Malý 
obývák se bude zdát větší, nasměrujeme-li světlo přímo na 
strop nebo na jednotlivé dekorace a doplňky. Díky vesta-
věným svítidlům se silným světlem se místnost bude zdát 
vyšší. Optické rozšíření pokoje zajistí vertikální osvětlení 
částí stěn v podobě sloupů nebo pilířů. Optického rozšíření 
také dosáhneme nasměrováním intenzívního světla na delší 
stranu pokoje. K tomu jsou ideální bodová nebo nástěnná 
svítidla. Vhodným řešením pro úzké obýváky je umístění 
zdroje světla ve skrytých zákoutích či nasvícení obrazů 
a polic. Vliv na naše vnímání prostoru mají také barvy 
dominující interiéru. Chceme-li, aby se místnost zdála větší, 
vsadíme na světlé barvy a hladké a lesklé struktury odráže-
jící světlo. Obývák zařízený ve veselých barvách nepotřebu-
je příliš intenzívní osvětlení, takže světelné zdroje mohou 
plnit hlavně dekorativní funkci. Opakem jsou tmavé barvy 
a dřevěné či kamenné dekorace, jež pohlcují světlo, což 
vyžaduje vysoce intenzívní osvětlení. Teplé světlo obývací 
pokoj rozjasní. Studené světlo se hodí do pokojů se stro-
hým, geometrickým nábytkem, efektu docílíme zabudová-
ním LED světel do prosklené obývací stěny.

Rozdělený prostor obýváku sluší…
Velmi často teď vidíme v interiéru velký prostor, který ov-
šem pro útulnost máme někdy potřebu rozdělit. K tomu to 
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účelu se hodí interiérové dělící stěny a posuvné příčky. Fun-
gují na principu skrytých kolejnic zapuštěných do podlahy 
i stěn, takže neruší design interiéru. Navíc snadno a rychle 
vytvoří nové, přístupné místo, aniž by byl prostor narušen 
prahy nebo rámy dveří. Dělící příčky v podobě posuvných 
dveří plní v interiéru jednak funkci posuvných dveří skří-
ní, jednak posuvných dveří ve stěně. Větší posuvné příčky 
a dělící stěny dobře poslouží jako přepážky ve velkých míst-
nostech. Kromě plných můžeme zvolit poloprůsvitné dělící 
dveře nebo prosklené stěny. Skleněné stěny sice působí 
subtilně, ale toto sklo je pevné a odolné. Stěny se vyrábějí 
z kaleného bezpečnostního skla o tloušťce 10 až 12 mm, 
které odolá běžnému nárazu. Jsou průhledné, průsvitné či 
v čirém i matném provedení. Mohou být ozdobené různými 
reliéfy, v nichž se střídá čiré a matné sklo a různé obrazce. 
Atraktivní je grafosklo, které má vlisovanou fólii s abstrakt-
ními či textilními motivy nebo fotografií. Není to tapeta na 
skle, která by bránila světlu, obrazové motivy jsou vlisovány 
přímo do skla a světlo tak vytváří zajímavé světelné efekty. 
Používá se na skleněné stěny nebo jen na skleněné dveře. 
Grafika či fotografie zabírá celou plochu, takže ani není 
znát, kde je vstupní prostor. Na výběr jsou černobílé motivy, 
barevné kreace či celoplošné fotografie.
Skleněné stěny se skládají z fixních a pohyblivých dílů. 
Snadno se upevňují k podlaze, upevňovací díly působí 
nenápadně. Mohou být otočné nebo posuvné, v nabídce 
jsou posuvné systémy zakryté nenápadnou lištou nebo je 

posuvný mechanizmus součástí designu skleněné stěny. 
Dvoukřídlé dveře se pohybují samostatně nebo synchron-
ně. Posunují se do stran nebo přes sebe, instalují se na 
zeď nebo do stropu. Kombinace fixních a posuvných dveří 
nám vytvoří jednolitou stěnu, při zasunutí dílů se okamžitě 
zvětší prostor.   

Ložnice? Pohodlí a harmonie…
Pomalu se přesouváme do ložnice. Protože od ložnice 
očekáváme relaxaci a odpočinek, měla by z nábytku i tex-
tilií vyzařovat harmonie a pohodlnost. Ať už místnost ke 
spánku zařizujete v moderním či klasickém stylu, dbejte na 
vzdušnost a odlehčenost.
Do módy se vrátil nábytek se širokými nízkými nožkami, 
které dávají stabilitu, ale zároveň celý interiér příjem-
ně odlehčují. S odlehčením a prosvětlením interiéru pak 
souvisí celý koncept minimalismu: čím méně nábytku, tím 
lépe. V ložnici vám úplně postačí postel s úložným pro-
storem, komoda na drobnosti a noční stolky. Kdo ovšem 
touží po opravdu komfortní luxusní ložnici, která neslouží 
jen k spánku, přidá do ní taburetky, polstrované sedačky, 
křesla s podnožkami, zrcadla, koncový stolek pod video 
a audio zařízení, paravány, sofa, židle a servírovací stolky. 
Zkrátka každý má o vybavení ložnice trochu jiné představy. 
Někomu se líbí účelné, jednoduché ložnicové sestavy – tedy 
vše ve stejném designu, jiný kombinuje nábytek do ložnice 
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z různých typů, další uznává pouze tradiční ložnice z masi-
vu. Ale jak v mini, tak i v mega ložnici hraje jednu z hlav-
ních rolí textil, od závěsů až po povlečení.  
Postele jako takové doznaly jistého odlehčení. Předi-
menzovaná čela z minulých sezon jsou o něco subtilnější, 
mohou být zajímavě tvarovaná, ponechaná vzdušná či 
potažená tkaninami se sametovým či hedvábným leskem. 
Vyumělkovaná zdobnost tu není na místě, jen chytá prach. 
Tu atmosféru a útulnost si dotvoříte povlečením a dalším 
textilem. K luxusnímu pojetí současné ložnice patří také 
použití kůže, která se stává doplňkem drahých druhů dřev 
a kovu. Většinou je lůžko jednoduché a funkční z kvalitních 
materiálů s dobře promyšleným detailem, čalounění bývá 
v decentních tónech.
Při nákupu postele opravdu dvakrát měřte. Nestačí, aby se 
vešla, musíte mít také místo kolem pro pohodlný nástup 
a výstup. V malých bytech určitě dbejte na to, aby byl v po-
steli úložný prostor nebo aspoň pod ní bylo místo na velké 
zásuvky, pokud jste štíhlí a mladí, stačí vám dvojlůžko 160 
x 200 cm. Později už na šířce nešetřete, potřebujete svoje 
pohodlí. Vhodnější jsou dvojlůžka se samostatnými matra-
cemi. 
Víte, co to je boxspring? Boxspring je v podstatě postelový 
systém čili řešení spacího prostoru kontinentální postele 
poněkud odlišným způsobem, než známe. Boxspring je vel-
mi často používaný v zahraničí, v renomovaných hotelech, 
ale už i u nás má své věrné zastánce. Komfort ležení spočí-

vá ve spodní pružinové matraci v rámu (v tzv. boxu), která 
posteli dodá ortopedické vlastnosti a slouží jako podklad 
pro horní matraci. Tu si klient u kontinentální postele již 
vybírá sám, na základě svých požadavků. A pokud zkombi-
nuje boxspring s výbornou matrací, má o nerušený a klidný 
spánek vystaráno! Navíc si může zvolit i různá čela k rámu. 
Boxspring je tedy ve své podstatě jednoduchý, účelný 
a přitom s výjimečnými možnostmi a vlastnostmi. Elastický 
komfort zajistí hluboký a kvalitní spánek, celá konstrukce 
pak umožňuje dokonalou cirkulaci vzduchu, čímž dochází 
k odvádění nadbytečné vlhkosti mimo lůžko.

Luxusní povlečení k ložnici patří…
Luxusní povlečení a ložní prádlo si pomalu nachází cestu 
do našich ložnic. Povlečení z hedvábí patří mezi luxusní 
povlečení z přírodního materiálu. Je velmi lehké, s dlou-
hou životností nepodléhající módním trendům. Jeho 
kvalita velmi závisí na druhu použitého hedvábí. Kvalitní 
materiály, mezi něž hedvábí rozhodně patří, poskytují 
především komfort, pohodlí a dodávají eleganci kaž-
dé moderní ložnici. Dekorativní a luxusní ložní prádlo 
je okouzlujícím a na první pohled precizním aspektem 
ložnice, ať už vyznáváte modernu, či rustikální styl. Hed-
vábné povlečení je k dostání v různých barvách, s potisky, 
výšivkami a dalšími drobnými, zdobnými detaily. Hedvábí 
dokáže proměnit obyčejnou přikrývku a polštář v nevšed-
ní doplněk, skýtající neuvěřitelné pohodlí.  Pro exkluzivitu 
hedvábí není výjimkou, že se zpravidla vyrábí celé ložní 
sety a soupravy, obsahující ložní povlečení, přikrývky, pro-
stěradla, přehozy a dekorační polštáře – to vše v jednom 
dekoru.
Výroba této tkaniny má kořeny v Číně a má za sebou 
historii, čítající již více než 5000 let. Hedvábí má mnohem 
nižší hustotu ve srovnání s bavlnou, vlnou nebo nylo-
nem.  První zmínky o chovu bource morušového spadají 
už do třetího tisíciletí př. n. l. Čína měla na hedvábí velmi 
dlouho monopol a vyvezení tajemství jeho výroby, bource 
morušového, se trestalo smrtí. Do Evropy se bourci údajně 
dostali až v šestém století našeho letopočtu. Vzhledem 
k přirozené struktuře proteinů je hedvábí naprosto  hypo-
alergenní textilií. Spánek v ložním prádle z tohoto ma-
teriálu je příjemný a hodí se do každého období: v zimě 
je teplý a hřejivý, v létě zase příjemně chladí.  Je vysoce 
odolný vůči vlhkosti. V přepočtu absorbuje až 30% vlhkos-
ti, aniž byste měli nepříjemný pocit, že se na vás peřina 
lepí. I přes svou zdánlivou křehkost je hedvábné ložní prá-
dlo poměrně odolné vůči pachům i roztržení a po vyprání 
navíc rychle schne. 
Saténové povlečení vypadá jako hedvábné, ale přitom je 
oproti hedvábí mnohem levnější. Je měkké, příjemné na 
dotyk a absolutně hladké. Satén může být setkán z pří-
rodního hedvábí, viskózy, polyesteru či polyamidu. Ložní 
povlečení bývá nejčastěji vytvořeno z bavlněného saténu. 
Z něho se šijí také oblečení či závěsy. Bavlněný satén se 
vyrábí ve dvou základních kvalitách. Jde o mercerovaný 
a kalandrovaný satén. Saténové povlečení z bavlněného 
saténu se vyrábí z vysoce kvalitní bavlny s jemným les-
kem na povrchu. Pro posílení užitných vlastností je látka 
mercerována. Saténové povlečení z bavlny je velice hebké 
a jemné na omak také velmi pevné a také trvanlivé. V létě 
příjemně chladí a v zimě naopak rychle zahřeje. Často 
bývá také opatřeno nežehlivou úpravou. Doporučuje se 
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prát ho naruby a na nižší teploty za použití jemnějších 
pracích prostředků. Kvalita tohoto povlečení se samozřej-
mě promítne také do jeho ceny. Saténové povlečení změní 
jakoukoliv ložnici a daruje jeho majitelům nezapomenu-
telný komfort a požitek. Luxusní prostěradla z bavlněné-
ho saténu vás nadchnou jemností a hebkostí. Saténová 
prostěradla jsou vhodný doplněk k povlečení z bavlněné-
ho saténu. Díky mercerizaci je prostěradlo krásně jemné 
na dotek a má jemný hedvábný lesk.
Máte rádi kombinaci kvality a tradice? Pak je pro vás urče-
né damaškové povlečení, velmi oblíbené pro jeho elegan-
ci, hebkost a pohodlí. Jde o 100% bavlnu nejvyšší jakosti, 
jejíž příze je zušlechtěna mercerováním. Žakárové vzory 
vznikají střídáním osnovní a útkové vazby, na povrchu 
jsou vidět vždy jen podélné osnovní nebo příčné útkové 
nitě. Damaškové povlečení odolává běžnému používání 
a údržbě, a tak se nemusíte bát, že toto povlečení během 
času změní rozměry.
Přehoz do ložnice je nejen moderním estetickým doplň-
kem, ale také praktickým pomocníkem. Prostě ho přeho-
díte přes ustlané lůžko, které si tak chráníte před prachem 
a jinými nečistotami. Navíc si můžete dát přes den i šlo-
fíka, aniž byste se museli převlékat.  Při koupi přehozu si 
řiďte především vlastním vkusem a zohledněte také barvu 
stěn a nábytku ve vaší ložnici. I přestože mnoho lidí volí 
přehozy tmavých barev, skvěle vypadají i světlé nebo pes-
trobarevné. Ty světlé vaši postel a vlastně celou místnost 
o něco zvětší, barevné zase přitáhnou pozornost a interi-
ér oživují. Přehozy na postele jsou oblíbené samozřejmě 
zejména u starších generací. Postupem času ale pronikají 
i k mladým milovníkům interiérových doplňků a uprave-
ných domácností.
A když už postel zakrýváme přehozem, nabízí se oživení 

či naopak jen doladění denního looku ložnice prostřed-
nictvím dekorativních polštářů. Na trhu je jich tolik, až 
oči přecházejí, designéři se předhánějí v originálních 
nápadech. Je libo hedvábný polštář s našitými flitry? Nebo 
vlněný s geometrickým vzorem? Někdo dá přednost zase 
bavlně s potiskem abstraktního vzoru či se zvířecím mo-
tivem. Co se týká tvarů, nemusíte se držet jen klasického 
čtverce. Vyzkoušejte kulaté, válcové, šestihranné, srdcové 
polštářky nebo tzv. bonbónky.  Pamatujte, že polštář by 
neměl být příliš tvrdý, ale také příliš měkký.

Závěsy pro intimitu 
V místnosti, kde spíme, je útulná atmosféra navozující 
pocit bezpečí několikanásobně důležitější, než v ostatních 
místnostech. Závěsy do oken by proto neměly v naší ložni-
ci chybět. Barevnost bytového textilu na oknech vybíráme 
podle zařízení bytu. Barva může ladit s kobercem, ná-
bytkem, barvou na stěnách nebo třeba jen s dekoračními 
polštářky. V jedné místnosti by se nemělo kombinovat pří-
liš mnoho výrazných vzorů. Lze vybrat jednu dominantu, 
kterou ostatní předměty podpoří. Pokud chcete místnost 
designově oživit, zvolte závěsy, které spojují neobvyklé 
kombinace materiálů, jako je krajka a plast. Jestliže je 
vaše ložnice designově pestrá, zvolte raději jednobarevný 
závěs v tlumeném barevném odstínu. Jako místnost klido-
vého charakteru by měla mít ale ložnice barvy nerušivé, 
spíše neutrální, uklidňující. Velmi trendy jsou v současné 
době závěsy sladěné s povlečením. Máte-li tedy hedvábné 
povlečení s květinovým vzorem, dokonalý look vám zajistí 
shodné závěsy, případně jednobarevné, ale sladěné s jed-
nou barvou vzoru na povlečení. Velké oblibě se těší deko-
rační závěsy s black out efektem, které místnost dokonale 
zatemní, a navíc účinně tlumí hluk přicházející zvenčí.
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Módní trendy

MÓDNÍ RADOVÁNKY
ZATÍMCO ZIMA KLEPE NA DVEŘE, AKTUÁLNÍ MÓDA PŮSOBÍ SVĚŽE A PONĚKUD LETNĚ. TÓNY 
ORANŽOVÉ PŘINÁŠÍ VITAMÍNOVÝ NÁŠUP A VŠUDYPŘÍTOMNÉ KVĚTY EVOKUJÍ ROZKVETLOU  
ZAHRADU. PROZRADÍME VÁM, ŽE LETOŠNÍ ZIMA BUDE VE JMÉNU RENESANCE A NOBLESY.  
ELEGANCE VZNEŠENÝCH DAM DOZRÁLA NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ A DÍKY CHYTRÝM SPOJENCŮM  
VYKOUZLÍ TRENDOVÝ OUTFIT I VÁM. VKROČTE DO ZIMY ŘÁDNĚ PŘIPRAVENÁ...

Květy
Barevné kvítí působí jako nostalgická píseň uplynulého léta, rozveselí a zpestří sebemenší model.  
Nabažte se do sytosti jejich krásou a množstvím nešetřete. Čím více květů, tím zajímavější outfit a mimo 
jiné, polichotí každé ženě.



Oranžová
Protože vitamínů není nikdy 
dost, udělejte oranžové 
prostor ve vašem šatníku. 
Zaručí příjemné osvěžení, 
sluší všem ženám a v zimním 
období rozzáří každodenní 
outfit. 



Parky a bundy
Vybavte se pořádnou bundou 
rozměrů oversize. Letos bodují 
na plné čáře krátké zakulacené 
bundy a kabátky s ovčí vlnou. 
Unikátní podívanou zaručuje pro-
pojení objemu sportovního stylu 
s elegancí. K takovým bundám 
nebo parkám bez váhání nazujte 
podpatky, oblékněte plisovanou 
sukni nebo večerní šaty z krajky 
či hedvábí. Zkrátka platí, že to co 
kdysi bylo považováno za nevkus-
nou kombinaci je dnes žhavým 
trhákem. 



Renesance
Půvabná garderóba dokázala mistrovsky podtrhnout 
ženské křivky na královských dvorech Francie, Anglie 
a Itálie. Do zimních kolekcí módní návrháři zavedli 
dávnou klasiku vznešených siluet a doplňků, tímto 
vytvořili dechberoucí styl. Zatímco tenkrát ženy kvůli 
módě trpěly, vy se budete smát a užívat hry smyslné 
ženy. Pořiďte si korzet, živůtek, jemné blůzky a suk-
ně s vysokým pasem vybavené šněrováním, které 
je aktuálně must-have detailem. Smyslem celé hry 
je zdůraznit štíhlost pasu a dokreslit harmonii mezi 
dekoltem a sukní. Ty budou zakulacené a co nejvíce 
v áčkovém střihu. Nechejte do hry vstoupit objemné 
volány, brokát a samet. Halenky a šaty jsou zdobené 
pestrými výšivkami, poseté kameny a perlami, báječně 
dokreslují šarm s krajkou a jemným hedvábím. Nosí 
se balónové rukávy zúžené manžety, krk zdobí široké 
náhrdelníky, límce a sametové stuhy. 



Šedá
Odstíny šedé nikdy nic nezkazíte, ale abyste docílila 
módního outfitu, všímejte si dobře padnoucích a za-
jímavých střihů a hlavně nových detailů. Tak třeba 
kabátky a saka perfektně projmuté v pase, výrazné 
kapsy nebo kombinace s bílou košilí. Elegantní kla-
sikou se navždy považují motivy proužku, kára či 
kostky a stylově působí odstupňovaný look ve dvou až 
třech šedých odstínech.  

Módní trendy



Značka JAROSLAVA se zabývá úpletovou módou, specifickou pro náročnou 
klientelu, která má zájem o nadčasový styl čistoty designu, výraznou barev-
nost a kvalitní zpracování.
Typickým znakem je výrazná silueta, jednoduchost, elegance, která obsa-
huje praktickou podobu pohodlnosti. 
Při výrobě používá kvalitní italské příze, většinou přírodní s příměsí elastických vláken,  což  zaručuje  elastické, nemačkavé 
a praktické vlastnosti každé řady. 
Každá kolekce (Jaro/Léto, či Podzim/Zima) se skládá z mnoha prvků, jejichž kombinacemi vzniká nekonečně dlouhá řada 
různých outfitů vhodných jak pro běžné používání, tak i pro slavnostnější momenty.
Velmi důležitou součástí služeb je zakázková tvorba modelů,  které JAROSLAVA vytváří klientkám přímo na míru dle indivi-
duálních představ a požadavků.

Značka JAROSLAVA se dočkala nové kolekce Podzim / Zima 2016 s názvem “TIMELESS 
HARMONY“. 
Předvedena byla v  LUCERNĚ V Mramorovém sále, kde se modní přehlídky již tradičně 
2x do roka konají.
Tradicí se také stalo, že vždy kromě profesionálních modelek zazáří na mole i výrazné 
osobnosti z VIP scény.
Eva Holubová předvedla kolekci v tlumených tonech s výrazně geometrickým vzorem, 
Leila Abassová naopak rozzářila Lucernu jasnými sytě pastelovými barvami v duchu 
letní pohody, Světlana Nálepková se svou dcerou Josefínou Nesvadbovou podpořily 
pocit nadčasovosti, nekonečnosti, zbavení se všech věkových limitů.
K dispozici jsou velikosti S, M, L a XL, protože  pro značku JAROSLAVA je samozřej-
mostí obléknou všechny ženy!

Studio „JAROSLAVA“ palác LUCERNA (pod visícím koněm) Vodičkova 36, Pha 1, Tel: + 420 606 446 177,

 www.jaroslava.cz, jaroslava@jaroslava.cz, Otevřeno/ Po-Pá/ 11-19, SO/ 11-15



Foto: Shutterstock.com



DOPŘEJTE SI TROCHU 
POHODY…
ČÍM ZBĚSILEJŠÍM TEMPEM UTÍKÁ ŽIVOT KOLEM NÁS, TÍM VÍC  
POTŘEBUJEME CHVÍLI NA RELAX A UVOLNĚNÍ.  PRÁVĚ TEĎ,  
UPROSTŘED ZIMY MOŽNÁ PŘIŠEL TEN SPRÁVNÝ ČAS DOPŘÁT  
SI NĚJAKÝ POBYT, KDE NÁS BUDOU OPEČOVÁVAT A HÝČKAT.
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Těžko tomu uvěřit, ale slovo wellness zpočátku lidé nejčastě-
ji slyšeli v kostele. Mohl za to doktor Halbert L. Dunn, který 
pracoval s myšlenkou High level wellness – zdraví na vysoké 
úrovni, a rozhodl se šířit své učení tou nejjednodušší cestou. 
Zájemcům o něm vykládal v kostele ve Washingtonu.
I když se nedá přímo říct, že byl doktor Dunn duchovním 
otcem wellness, v roce 1961 publikoval knihu se stejnojmen-
ným názvem. Tehdy sice velký úspěch neměla, ale myšlení 
svérázného doktora se brzy zalíbilo lékařům, trenérům 
a dalším odborníkům na fitness, relaxaci a zdraví. 
Pokud bychom ale nahlédli dále do historie, snaha o zdravý 
způsob života se objevuje už ve starém Řecku, kde vznikaly 
pod záštitou boha Asklépia útulky pro nemocné. Nemyslete 
si však, že šlo o nějaké chorobince. Tyto budovy se stavě-
ly v příjemném prostředí a jejich součástí byly například 
i divadla nebo parky. Pacienti v těchto domovech museli 
dodržovat přísnou dietu, hodně cvičili a chodili dokonce i na 
masáže. Zdejší lékaři se jim navíc nevěnovali jen po stránce 
fyzické, ale také psychické. 
Od toho, co lidé znali před tisícovkami let, se dnes příliš ne-
změnilo. Podle definice je wellness odvětví, které se zabývá 
fyzickým i duševním zdravím člověka. Díky wellness může 
být člověk i ve vyšším věku spokojený a v dobré kondici. 
A i když si mnozí myslí, že hlavní stránkou wellness je hub-
nutí a cvičení, není tomu tak. V posledních letech se zamě-
řuje na největšího strašáka v moderní společnosti. A tím je 
bezesporu stres. 
Pojďme se společně podívat na pár wellness center u nás i ve 

světě, kde můžeme v klidu relaxovat… Začneme nejprve tím 
nejluxusnějším ve světe. 

Za luxusem do Thajska
Luxusní lázeňský resort v thajském Chiva-Som patří k nej-
lepším lázeňským místům na světě. Jméno resortu znamená 
v thajštině „Nebeský život“. Tyto luxusní lázně se nacházejí 
na samotě, na sedmi akrech upravených zahrad v thajském 
zálivu Hua Hin. Resort je průkopníkem v oblasti kombinová-
ní tradiční asijské terapie se západním zdravím a wellness. 
Nabízí také jedinečnou a komplexní kombinaci služeb – 
od lázeňské péče po hi-tech léčivé lázně či světové lékaře 
a terapeuty. Vše je zakotveno v pevné víře, že kombinace 
zdravého stavu mysli, těla a ducha vede k osobnímu naplně-
ní. Vrcholem pobytu v tomto nádherném resortu je vynikající 
kuchyně založená na nízkokalorické výživné stravě. 

Pokračujeme v Indii
Kdo by netoužil relaxovat v luxusním lázeňském resortu 
obklopeném lesy na úpatí majestátního Himálaje v blízkosti 
duchovního města Rishikesh. Lázeňský program je vypra-
cováván individuálně; při jeho sestavování se bere v úvahu 
dieta a cvičení – vše pro krásu a zdraví. Celý program je pak 
navržen tak, aby splňoval individuální potřeby a zdravotní 
cíle. Aby si každý uvědomil, že fyzická i psychická relaxace 
jsou důležité pro klid a duševní pohodu v každodenním 
životě. Hotel samotný je pak situován tak, že hostům nabízí 
úchvatný pohled do údolí i města. V hotelu se nachází 75 
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pokojů včetně 5 apartmánů a 3 soukromých vil. Součástí 
hotelu je i plavecký bazén, lázně a zdravotní centrum, fit-
ness centrum a golf. Pokud se nebudete oddávat lázeňským 
požitkům, můžete se věnovat vodnímu rafting (White Water 
Rafting), kajakingu, rybaření, návštěvě národního parku 
Rajaji. Zkrátka si jen a jen užívat.  

Co takhle Indonésie?
Como Shambhala Estate na Begawan Giri byl koncipován 
spíše jako soukromý luxusní dům než hotel. Rozprostírá se 
na více než 30 akrech svěží tropické zahrady. Podle renomo-
vaného magazínu Conde Nast Traveller se několikrát právem 
umístil mezi nejlepšími resorty světa. Každá z nemovitos-
tí má pět rezidencí se čtyřmi či pěti apartmány, které vás 
okouzlí vlastním architektonickým stylem. Chloubou celého 
areálu je pak sedm vil na západních svazích, které poskytují 
dokonalé soukromí. Hosté si mohou zažít jedinečný rituál 
The Source, vychutnat si nezapomenutelný gurmánský záži-
tek v některé z restaurací nebo objevovat kulturu vesniček 
kolem. Samozřejmostí je také ayurveda, jóga a další unikátní 
procedury. V hotelu najdete 
22 luxusních apartmánů s bazénem. 

U sousedů ve Francii
Les Sources de Caudalie je unikátní projekt, který v sobě spo-
juje dokonalost vína Grand Cru Château Smith Haut Lafitte, 
umění špičkové kuchyně a unikátnost zdejších termálních 
pramenů. Všech 9 apartmánů a 40 pokojů má individuální 

výzdobu a na míru vyrobený nábytek a vybavení.  V hotelu 
je fitness centrum, vyhřívaný venkovní bazén a dvě restaura-
ce. Klienti mají možnost relaxace v lázních CAUDALIE Vino-
thérapie, které nabízejí program anti–aging, hubnoucí kúru 
či ošetření těla tonikem z extraktů hroznových jader. ‘La 
Grand Vigne’ a ‘La Table du Lavoir’ zaručují nejlepší ochut-
návku vín a ‘La Tour des Cigares’ zase vynikající výběr dout-
níků či koňaku. V hotelu najdete 40 pokojů a 9 apartmánů, 
vnitřní a venkovní vyhřívaný bazén, Caudalie Vinothérapie 
lázně poskytující kůry zdraví a krásy, termální bazén a tu-
recké lázně, fitness centrum, tenisový kurt, golfové hřiště 
a odpaliště, ale třeba i doutníkový klub (Cigar Tasting Club). 

Mauricius nesmí chybět
Shanti Ananda Maurice jsou luxusní lázně, obklopené 
tropickými zahradami, ležící na pobřeží Indického oceánu. 
Výhled na průzračné tyrkysové moře s nádhernými korálo-
vými útesy…, přesně to nabízí 55 prostorných apartmánů 
a vil, z nichž některé mají i vlastní bazén. Tyto lázně vychází 
z mauricijských zkušeností holistického léčení, kdy dochází 
ke kombinaci jógy ayurveday a vedanta s thalassoterapií, 
aromaterapií a mezinárodní lázeňskou léčbou. V sanskrtu 
znamenají slova Shanti Ananda “mír” a “štěstí”; a to je 
přesně to, co tyto lázně nabízejí privilegovaným hostům - 
tedy život bez stresu a stimulaci smyslů. Součástí resortu je 
venkovní bazén, soukromá pláž,  4 650 m² lázní, zdravotní 
centrum a fitness centrum, tenisové kurty, 18ti jamkové gol-
fové hřiště, dětský klub.  

Mauricius
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Sejdeme se na Bali?
Čím je výjimečný Bulgari Resort? Jednak svou polohou, a to 
na útesu jižního poloostrova Bukit, ale i skutečností, že byl 
navržen italskou ikonou ve špercích – společností Bulgari. 
V resortu naleznete nespočet bazénů a soukromých vil, ze 
kterých budete mít neuvěřitelně krásný výhled na Indický 
oceán. 

Co říkáte na Delaire v Jižní Africe?
Tento lázeňský resort se nachází zhruba 45 minut od Kap-
ského města ve vinařské oblasti. Je zde pouze 10 apartmánů, 
nicméně ty mají velmi blízko k naprosté dokonalosti, stejně 
jako šperky Laurence Graffa, které tyto lázně vlastní. Co 
se lázeňských požitků týče, užívat si tu můžete vodoléčbu, 
parní lázně i bohatý saunový svět. Opečováváni budete tou 
nejluxusnější světovou kosmetikou a chuťové buňky vám 
rozmazlí světový šéfkuchař Christian Campbell. . 

Na skok do Izraele
Izrael jako destinace, kde byste si vychutnávali lázeňské pro-
cedury? Proč ne? Tato oáza klidu se nachází v Carmel Forest, 
zhruba 160 kilometrů od Jeruzaléma. Pro někoho na redukč-
ní dietě toto místo ale rozhodně není. Domácky připravova-
né jídlo vás zláká ke gurmánským zážitkům. Cena za pokoj 
začíná na 9 000 Kč.

Dáte přednost Švýcarsku? 
Už jste někdy vyzkoušeli japonské lázně? Já tedy ano a mu-

sím je vřele doporučit. Dobrou zprávou je, že za nimi nemu-
síte až do Japonska. Tradiční japonské lázně totiž najdete 
i mezi zasněženými vrcholky Alp. Naleznete zde dokonce 
i takzvané horké prameny krásy, o kterých Japonci tvrdí, že 
mohou změnit a zregenerovat vaši pokožku. Ubytovací zaří-
zení Sensai Select jsou vyjma (svých vlastních) lázní proslulá 
i svými kulinářskými službami. Během vašeho pobytu tak 
můžete proniknout do filozofie jedné z nejsvébytnějších kul-
tur na světě. Pokud jste se nechali zlákat, připravte si okolo 
14 tisíc Kč za noc. 

Trochu luxusu v Čechách
Samozřejmě můžete vyrazit za luxusem i v rámci naší re-
publiky. Odborníci se shodují na tom, že wellness není jen 
víkendový pobyt někde v přírodě. Abyste skutečně pomohli 
svému tělu i duši, je nutné přijmout tyto zásady trvale. Well-
ness programy, které v České republice jsou, mají pomoct 
lidem naprogramovat se na nové myšlení a dát jim návod, 
jak změnit svůj způsob života, aby nám bylo lépe. Wellness 
umí odbourat zvyky a naučit nové, lepší. 
A že nevíte, kam se odjet něčemu přiučit a kde na sobě začít 
pracovat? Možností je hodně a jedno je jisté, všude se bude-
te mít jako v bavlnce. Jen si musíte v podzimním a zimním 
období pospíšit. Právě tyto měsíce bývají beznadějně obsa-
zené. 
„Každoročně si všímáme většího zájmu během chladných 
dní. Lidé se k nám jedou ohřát a trochu se uvolnit, když 
nemohou vyrazit kvůli škaredému počasí někam jinam. 

Israel
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Na podzim navíc spousta lidí začíná se saunováním,“ říká 
Jana Oborná z luxusního centra Maximus Resort, které stojí 
v krásné přírodě nedaleko Brna. Ačkoliv byl otevřen teprve 
v roce 2012, na nedostatek klientů si nemůže stěžovat.
Maximus Resort nabízí, na co si vzpomenete. Vodní svět tu 
má plochu přes dva tisíce metrů čtverečních a neustále se 
rozrůstá. „Klienti si u nás mohou zaplavat v bazénu s pro-
tiproudem, ve kterém jsou nejrůznější chrliče a perličky. 
Nabízíme také možnost koupele ve vířivce s hvězdnou oblo-
hou, kde pak máte přímo nad hlavami souhvězdí,“ popisuje 
Oborná. 
Kromě nejrůznějších druhů saun, včetně venkovní finské, si 
tu můžete vyčistit hlavu třeba ve speciální vaně přivezené 
z Bali. „Je z jednoho kusu kamene a vlezou se do ní až tři 
lidé. Zájem o koupel v Bali vaně mají hlavně páry,“ podotýká 
Oborná. 

Vánoce pod hvězdami
Dovedete si představit strávit Vánoce jinde než doma? Že 
byste přestali myslet na starosti a jen se nechali celý den 
hýčkat? V Resortu Svatá Kateřina je na takové poklidné 
relaxační Vánoce všechno připraveno. Centrum je umístěno 
uprostřed lesů a luk na Vysočině a patří k jedněm z nejzdra-
vějších míst v republice. Zaručuje hostům opravdový klid, 
čistý vzduch, a výbornou vodu pramene sv. Kateřiny. Jak ale 
sami v resortu tvrdí, lidé se ještě nenaučili na svátky skutečně 
„vypnout“. „Každým rokem připravujeme speciální balíčky 
pro období vánočních svátku. Zatímco silvestr je vždycky 

brzy vyprodaný, vánoční svátky si lidé v České republice stále 
nejsou zvyklí vychutnat v klidu a pohodě. Přitom pro ženy je 
to sen, když se o vánoční přípravu postará někdo jiný a ro-
dina tráví tento čas společně. Chce to prostě jednou zkusit 
a udělat to jinak, doporučuje Eva Krížová ze Svaté Kateřiny. 
Téměř to vypadá, že se české ženy o Vánocích stresují snad 
rády. Věděly by vůbec, co dělat, když by se o přípravy posta-
ral někdo jiný? „U nás zapomenete na všechny starosti, to 
je zaručené. Už jste někdy po dopolední masáži, odpolední 
procházce nebo vyjížďce na běžkách či bruslení, plynule pře-
šli z harfového koncertu a zpěvu koled přímo k vánočnímu 
stolu? Venku se postupně stmívá a najednou chápete kouzlo 
Vánoc, které v předvánočním shonu nemáte vůbec šanci 
vychutnat, podotýká Krížová. 
A pokud je to pro vás málo jedinečnosti, Resort Svatá Kate-
řina má extra tip. „Nabízíme jedinečnou koupel v hydroma-
sážní vaně na terase hotelu s hvězdami nad hlavou a láhví 
sektu k tomu. Takový zážitek vám udělá dokonalou tečku za 
vánoční pohodou,“ doplňuje Krížová.
V Resortu Svatá Kateřina ale můžete strávit i kterýkoliv 
jiný den, než ten vánoční. Zdejší pobyt vám může chvílemi 
připomínat i lázeňskou péči. „Ve wellness & spa používáme 
přírodní lehce mineralizovanou vodu pramene Svatá Kate-
řina se zvýšeným obsahem síranů, hydrouhličitanů a vápní-
ku s obsahem přírodních radionuklidů. Kateřinská voda je 
vhodná k mytí, koupání a při procedurách ve wellness. Není 
totiž příliš tvrdá, i když obsahuje vápník s hořčíkem, takže 
snadno rozpouští různé nečistoty tukové povahy,“ objasňuje 
Krížová. 

Švýcarsko
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Rozhovor

Vnímáte svůj dům stejně?
Miluška: Ano, možná je to tím, že dům má zajímavou 
historii. Dědeček, který ho postavil, měl továrnu na vý-
robu umělých květin. Měl hodně blízko k filmu, protože 
filmařům umělé květiny dodával. Když se dneska s Honzou 
díváme na filmy třeba s Antonií Nedošínskou, v nichž má 
na hlavě klobouk s umělými květinami, smějeme se, že jsou 
od našeho dědy.  V domě se scházela zajímavá a různorodá 
společnost. Během druhé světové války se musela Honzova 
babička i s oběma dcerami vystěhovat, to už dědeček nežil. 
Dům zabrali Němci, a po válce ho maminka a její sestra 
dostaly zpátky. Brzy na to se maminka vdala za Rudolfa 
Hrušínského, chodily za ním nejrůznější osobnosti, herci, 
režiséři, výtvarníci i hudebníci. Honza mezi nimi vyrůstal. 
Každý z nich tu nechal část své energie, dům je plný pří-
běhů lidí, kteří jím prošli. Obklopují nás nejen vzpomínky, 
ale i dobové předměty, které dotvářejí atmosféru našeho 
domu. Třeba fajfka, se kterou hrál Rudolf Hrušínský Švejka. 
Nebo bílá dýmka, kterou dal Honzovi Svatopluk Beneš se 

slovy, že ji používal k černému fraku a dámám se ta kombi-
nace prý moc líbila. Máme tyhle drobnosti moc rádi, stejně 
jako náš dům. Lidi by neměli zapomínat na svou historii, 
na své předky, díky kterým jsme tady.  A mimochodem, ti 
tři psi, o kterých jste mluvila? To už je hodně dávno, teď 
máme psa jednoho a jednoho kocoura.

Přidali jste k těm hmatatelným vzpomínkám 
i něco ze svých vlastních filmů? 
Jan: Vzpomínky na svoje natáčení nosím v hlavě. To mi 
stačí. Ostatně, každou chvíli se mi připomínají v televizi 
tím, že se v ní některé filmy často objevují. Nejvíc asi Dívka 
na koštěti, Jak se budí princezny nebo Lásky mezi kapkami 
deště a další.  

Existuje nějaké místo, které na vás působí 
podobně?
Miluška: Vždycky jsem milovala náš dům v jižních Čechách 
v Plané nad Lužnicí. Když jsme se rozhodli založit divadlo, 

TĚŠÍME SE 
NA VŠECHNO
V ZÁŘÍ TO BUDE DVAATŘICET LET, CO SE VZALI. HERECKÝ PÁR MILUŠE ŠPLECHTOVÁ A JAN HRU-
ŠÍNSKÝ SPOLU VYCHOVALI SYNA NIKOLU A DCERY BARBORU A KRISTÝNU. UŽÍVAJÍ SI PRVNÍHO 
VNOUČKA A ZÁROVEŇ SE STARAJÍ O SVOJE DALŠÍ „DÍTĚ“ – DIVADLO.  Z JEDNOHO ROZHOVORU 
S NIMI MÁM INTENZIVNÍ VZPOMÍNKU. ZAZVONILA JSEM U BRANKY U ZAHRADY JEJICH PRAŽSKÉ 
VILY A VYŘÍTILI SE MĚ PŘIVÍTAT TŘI PSI. KDYŽ JSEM PROŠLA DOMOVNÍMI DVEŘMI, VNÍMALA JSEM 
GENIUS LOCI DOMU, V NĚMŽ BYDLELO NĚKOLIK GENERACÍ RODU HRUŠÍNSKÝCH.
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tak jsme dům museli prodat, potřebovali jsme peníze na 
provoz divadla. Říkali jsme si, že se bez chalupy obejdeme, 
protože se po letech otevřely hranice, lidé mohli svobod-
ně jezdit do zahraničí. Po čase nám ale jižní Čechy začaly 
chybět, a tak jsem rok hledala na internetu, až jsem našla 
statek mezi Jindřichovým Hradcem a Třeboní. Když jsme se 
tam jeli podívat a otevřeli vrata na dvůr, měli jsme pocit, 
jako kdybychom přijeli domů. Jezdíme sem tak často, jak 
jen můžeme. Občas chodím po zahradě s roztaženýma ru-
kama, blaženým výrazem a nahlas říkám: Já to tady prostě 
miluju. Máme tu velkou knihovnu, na kterou nemám čas 
během roku, a tak se těším na léto, kdy se víc mohu věno-
vat svým zálibám. Máme tady velkou zahradu, o kterou se 
naštěstí stará odbornice, paní Dvořáková. Mám pocit, že jí 

by vykvetla i suchá větev, kdyby ji zasadila. Mám přírodu 
moc ráda, ale nejsem tak dobrá zahradnice, takže všechno, 
do čeho se na zahradě pustím, raději konzultuju s ní, abych 
něco nezničila.  

Měli jste uplynulý rok možnost být často na 
chalupě?
Miluška: Byli jsme tam přes léto a byli jsme šťastní, že 
máme celou rodinu pohromadě. Dcera Kristýna se v již-
ních Čechách vdávala za Matěje Balcara, přijel i syn Nikola 
s manželkou Ivanou a naším vnoučkem Viktorem, kteří 
jinak žijí v Austrálii.  A z opačného konce světa, z Ameriky 
přiletěla nejmladší dcera Bára, která studuje ve Filadel-
fii grafickou školu. Byli jsme šťastní, že je máme všechny 
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pohromadě doma. Jinak Honza v nadsázce říká, že nad naší 
rodinou slunce nezapadá. My se bohužel díky divadlu za 
nimi tak často nedostaneme. Původně jsme plánovali jet 
za synem a jeho rodinou do Austrálie už v létě 2015, ale 
můj muž pak musel na operaci a k ní se přidaly komplikace, 
proto jsme se tam dostali až v lednu 2016. Strávili jsme tam 
úžasných čtrnáct dní, déle to bohužel zase kvůli divadlu 
nešlo. Syn se snachou čekají v dubnu další přírůstek, měla 
by to být holčička Karlička. Takže máme před sebou další 
velkou radost.  Vlastně se neustále na něco těšíme. Na Vá-
noce, na začátek dalšího roku, na jaro, pak na letní prázd-
niny, babí léto s hezkým podzimem a zase na Vánoce. Jen 
je to všechno čím dál tím rychlejší. 

Co chystáte v divadle? 
Miluška: Ke konci ledna začneme zkoušet divadelní hru po-
dle románu Timura Vermese Už je tady zas. Je o tom, jak se 
v současné době v Berlíně na lavičce probudí Adolf Hitler. 
Vzbudí u kolemjdoucích velký rozruch a je zajímavé, jak 
na něj lidé reagují. Když jsem knihu četla, ze začátku jsem 
se smála té absurditě, postupně mě smích přecházel a na 
konci mi spadla brada.  K nejsilnějším místům hry asi bude 
patřit návštěva Hitlera ve večerních televizních zprávách 
a jeho rozhovor s moderátorkou hlavních zpráv. Myslím, 
že v dnešní době, která přeje populistům, jsou takové hry 
zapotřebí. Pak nás čekají ještě tři další premiéry.
  

Proměnil se váš vztah, když se děti osamo-
statnily a  rozletěly do světa? 
Miluška: Doma zůstala jen Kristýnka, ale s Matějem mají 
v domě svůj byt, takže když se nepotkáme v divadle, nebo 
se nechceme vidět, tak prostě nemusíme. Ale zbylo nám 
ještě jedno dítě, které potřebuje soustavnou péči, a to je 
divadlo. Od začátku ho beru jako čtvrté děcko. Když naše 
tři děti dorostly, objevili jsme s Honzou spoustu možností, 
jak může vztah po tolika letech dál hezky fungovat. Bě-
hem posledního roku jsme byli několikrát v zahraničí – v už 
zmíněné Austrálii, v Izraeli, ve Filadelfii, mnohokrát ve 
Vídni a několikrát v New Yorku. A to nepočítám zájezdy 
s divadlem po republice. Náš soukromý život rozhodně není 
nudný. Dokážeme si užít jak divadlo, tak dny na chalupě, 
staráme se jeden o druhého. Za ty roky – v září to bude 32 
let, co jsme spolu -  jsme na sebe hodně napojení. Já přesně 
odhadnu, kdy je s Honzou něco v nepohodě, kdy řeší ně-
jaký problém, jestli to s ním mám probrat, nebo ho raději 
nechat být. Mluvíme o divadle, já čtu hodně her, protože 
Honza na ně nemá čas, má na starost spoustu jiných věcí. 
Když mě něco zaujme, řeknu mu o tom a pak si hru přečte 
on a probíráme spolu, jestli bychom ji nazkoušeli nebo ne. 
Už nemám tu honičku, jako když byly děti malé, já byla ma-
minka na plný úvazek a nezastavila se od rána do večera. 
Teď jsme si zbyli jen my dva a vlastně je to docela fajn. 

Vy jste zažívala nelehkou situaci v době, 
kdy jste odcházela z Národního divadla. 
Miluška: Nebylo to lehké období, ale s odstupem času 
a bez emocí si říkám, že se stalo vlastně to, co se stát mělo. 
Kdybych neodešla z angažmá, nemohla bych odletět do 
Austrálie například.  Nastala logická situace – nový šéf di-
vadla si přivedl nové lidi. Stejně tak si mě před pětadvaceti 
lety přivedl Ivan Rajmont. Daniel Špinar má o divadle jiné 
představy než já, takže bych s ním v divadle stejně nechtěla 
zůstat. Máme své Divadlo Na Jezerce, které je mému srdci 
blízké a které mě zajímá. Zajímavá je jiná věc. Z Národního 
divadla jsem sice odešla, ale paradoxně mě Špinar hned po 
mém odchodu do jednoho svého představení, bez mého 
vědomí, stejně obsadil. Použil prý do Čechovových Tří sester 
záznam závěru naší inscenace z Činoherního studia v Ústí 
nad Labem, kterou kdysi režíroval Ivan Rajmont a pro 
každého, kdo jsme v inscenaci hráli, šlo o srdeční záležitost. 
Přeji mu, aby naše ústecké Tři sestry jeho inscenaci pomoh-
ly.  

Máte i ve vašem divadle podobné předsta-
vení, které je pro vás srdcovou záležitostí? 
Miluška: Mám ráda nejen ta představení, ve kterých hra-



Art

Jan Hrušínský se narodil v roce 1955 v Pra-
ze, jeho otcem byl známý herec Rudolf 
Hrušínský. Jan stál na jevišti už v pěti le-
tech. Vystudoval Pražskou konzervatoř, 
pak získal angažmá v Činoherním studiu 
v Ústí nad Labem, kde se setkal se svou 
pozdější manželkou Miluší Šplechtovou.  
Hrál v různých pražských divadlech, v roce 
2002 založil Divadelní společnost Jana 
Hrušínského a v roce 2004 Divadlo Na Je-
zerce. Filmové a televizní role: Lítost, Dív-
ka na koštěti, Jak se budí princezny, Lásky 
mezi kapkami deště, Konec starých časů, 
Ceremoniář, Habermannův mlýn, Ideální 
manžel, Brouk v hlavě, Paní Piperová zasa-
huje, Duch nad zlato, Řachanda ad. V Di-
vadle na Jezerce ho momentálně můžeme 
vidět v inscenacích Zahraj to znovu, Same, 
Práskni do bot, Tři v tom, Poslední aristo-
kratka, Charleyova teta a Takový žertík.

ju, ale čas od času se jdu podívat i na některá představení 
svých kolegů. Třeba na Paní plukovníkovou s Jiřinou Boh-
dalovou v titulní roli.  Nebo představení Já, Francois Villon, 
kde je výtečný Martin Písařík a všichni další herci. Viděla 
jsem ho snad osmkrát a určitě ne naposledy.  Naše Bára, 
jakmile přiletí z Filadelfie, hned ten večer se na Villona taky 
už po několikáté chystá, je jí jedno, že bude mít ještě jet 
leg. Vynikající je také herecký koncert Milana Kňažka ve 
hře Shylock.  A mám moc ráda například komedie Zahraj to 
znovu, Same nebo Poslední aristokratku, v nichž hrajeme 
oba s Honzou. 

Mluvila jste o Třech sestrách. Neuvažujete 
o tom, že je ve svém divadle uvedete?
Miluška: Neuvažujeme. Máme je v paměti, jako skvělé Ra-
jmontovo představení z Ústí nad Labem a nemáme potřebu 
se k nim znovu vracet. Tohle představení je pro mě mimo 
jiné důležité i proto, že jsme se během zkoušení do sebe 
s Honzou zamilovali a začali spolu chodit a pak žít. A jak 
vidíte, vydrželo nám to už 32 let. Jinak Čechova máme oba 
moc rádi a třeba ho tu jednou nazkoušíme. 
Jan: Uvažovali jsme například už několikrát o Višňovém 
sadu, možná na tuhle krásnou hru jednou dojde. 



Art     

Miluše Šplechtová se narodila v roce 
1957 v Mostě, vystudovala Pražskou 
konzervatoř, začínala v Činoherním  
studiu v Ústí nad Labem, 25 let byla  
v angažmá v Národním divadle.  
V Divadle Na Jezerce účinkuje v hrách 
Charleyova teta, Zahraj to znovu, 
Same, Takový žertík, Poslední aristo-
kratka a Už je tady zas. Televizní a fil-
mové role: Panelstory aneb Jak se rodí 
sídliště,  2.řada Nemocnice na kraji 
města, Létající Čestmír, Dobrodružství 
kriminalistiky, Divoká svině, Jak chut-
ná smrt, Bába, 10 způsobů lásky, Cesty 
domů, Všechny moje lásky aj. S druhým 
manželem, hercem Janem Hrušínským, 
má dcery Kristýnu a Barboru. Z prvního 
manželství syna Nikolu.

Četla jste někdy nějakou hru a řekla:  V tom 
chci hrát?
Miluška: Ne. Takhle to v Divadle Na Jezerce nechodí. Ani by 
mě to nenapadlo. Obsazení inscenací dělá Honza ve spolu-
práci s režiséry ,a tak je to dobře.

Jane, měl jste někdy pochybnosti, jestli jste 
se měl vydat hereckou cestou?
Jan: Na pochybnosti už je pozdě, jsem letos u divadla 
přesně 40 let. V roce 1976 jsem začínal v Činoherním studiu 
v Ústí a hned to první angažmá, ve kterém jsem prožil osm 
krásných let života, stálo za to. Jinak samozřejmě, že mě to 
občas taky nebaví, ale to by nebylo normální, kdyby tomu 
tak nebylo. A v Divadle Na Jezerce jsme šťastní a tím, že je 
divadlo u diváků úspěšné, máme pocit, že tahle práce má 
smysl.

Co je pro vás, Miluško, v životě neopakova-
telné? 
Miluška: Těžko vybrat jednu věc nebo situaci. Náš vztah 
s Honzou je tak naplněný, tak dobře se známe, jsme spolu 
šťastní a tolik jsme toho společně zažili, že je pro mě právě 
tohle neopakovatelné. Stejně jako pocit, když se narodili 
Nikola, Kristýna a Bára. 



Jan Hachran je mladý umělec a výtvarník, jehož tvorba 
vychází zejména z mystiky a mytologie. Jedná se o jakousi 
kombinaci ornamentů, květin a symbolů, které se proplé-
tají s dávnými bohy, bohyněmi, svatými i jinými mýtickými 
postavami. Sám autor toto pojetí označuje jako magický 
ornamentalismus a jeho hlavní inspirací jsou velcí umělci 
secese a symbolismu jako Alfons Mucha, Gustav Klimt nebo 
Gustave Moureau.

Jeho tvorba zahrnuje pestré spektrum výtvarných aktivit, 
počínaje sítotiskem na zlatou fólii a konče prací se sklem 
a knižními ilustracemi. Navrhuje a vytváří pánské i dámské 
doplňky jako například manžetové knoflíčky, spony do 
kravaty nebo elegantní dámské šátky. Pracuje i s historický-
mi a tradičními 
tématy a při 
zpracování 
svých výrobků 
využívá tradiční 
česká řemesla. 
Z jeho obrazové 
tvorby můžeme 
připomenout 
například tajem-
ný cyklus Histo-
ria symbolica, 
jenž pracuje 
s tématem du-
chovní historie 
lidstva. Autor 
má za sebou již 
několik výstav 
a jeho tvorbu 
najdeme ve sbír-
kách v naší zemi 
i v zahraničí.
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Legendární hořký bylinný likér a nejprodávanější dovozová 
lihovina v České republice, Jägermeister, změnil na podzim 
letošního roku design své jedinečné zelené lahve.  
Ta výrazně dospěla a zdůraznila řemeslné zpracování   
likéru i 56 přírodních ingrediencí, ze kterých se vyrábí. 
Můžete si být jistí, že i v nové lahvi se skrývá nezměněná, 
unikátní a charakteristická chuť Jägermeisteru.
A pamatujte, Jägermeister si vždy nejlépe vychutnáte  
ledově namražený na -18°C.

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK JÄGERMEISTER V NOVÉM DESIGNU

Zimní tipy



1220 NIGHT CREAM - NOČNÍ KRÉM 

Během noci jsou vlastní regenerační procesy v kůži obzvláště 
aktivní. Premium  noční krém vydatně podporuje kůži v tomto 
procesu. Regenerační formule poskytuje pokožce celou noc vy-
soce aktivní anti-aging suroviny a zajišťuje mimořádně vydatný 
účinek.

Charakteristika:
• luxusní a výživná a textura
• podporuje noční regeneraci kůže
• podporuje bariérovou funkci epidermální rohové vrstvy
• optimalizuje přívod vlhkosti
• zajišťuje ráno kvalitní nastartování pleti

DREAMBEDS: SPÁNEK, 
O KTERÉM JSTE VŽDY SNILI
Místo vyplněné pohodlím, luxusem a elegancí. Nový obchod 
Dreambeds, který vymyslel český spánkový specialista Karel 
Vágner, vám nabízí dosud nepoznaný rozměr kvalitního 
spánku.   
 
Karel Vágner přivedl jako první do Česka značku švédských 
postelí Hästens, které patří mezi absolutní světovou špičku. 
Po 10 letech se rozhodl vyjít vstříc všem, kdo si chtějí vy-
brat z vysoce komfortních, ale přitom cenově dostupných 
postelí reagujících na současné designové trendy. Dream-
beds otevřel v srpnu minulého roku na lukrativní adrese 
Vinohradské třídy 19. Svým pojetím doslova plní vaše sny 
o spánku. Pocit soukromí dokáží navodit závěsy, které 
oceníte při zkoušení vašeho vysněného lůžka. Od května 
tohoto roku najdete showroom Dreambeds i v Brně Modři-
cích v Interiérovém centru SOHO.
Ve stylovém prostoru s vysokými stropy, velkými výlohami 
a atypickým zákoutím si můžete vybrat z postelí značek 
Vispring, Somnus nebo Zleep a z celé řady doplňků včetně 
ložního prádla. 
Protože výběr postele a vhodných doplňků není vždy jed-
noduchou záležitostí, čeká na vás v Dreambeds vyškolený 
spánkový specialista.  
Pokud si budete chtít vybranou postel nejdříve vyzkoušet, 
můžete si ji půjčit na týden domů. 
V obchodě Dreambeds vyřešíte vše podstatné, co se spán-
kem a jeho kvalitou souvisí.
 
www.dreambeds.cz

RELAX NA HORÁCH

Hotel Praha **** patří mezi nejvyhledávanější hotely ve Špindle-
rově Mlýně, i díky své skvělé poloze přímo v centru města.
Pro zpříjemnění pobytu a relaxaci těla i ducha je pro hosty k dis-
pozici Spa&Relax centrum. K dispozici je bazén s masážními lavi-
cemi, protiproudem, vodní clonou a masážními tryskami. Využít 
můžete vnitřní či jedinečnou venkovní vířivku, finskou, parní 
a bylinkovou saunu. 
V nabídce samozřejmě také nechybí pestrá nabídka masáží,  
přísadových koupelí, kosmetický i tělových ošetření.
Dalším zážitkem v hotelu bude jistě hotelová restaurace, která 
nabízí speciality krkonošské kuchyně. Ve vyhlášeném music baru 
Silver Rock pak může ochutnat vynikající koktejly.
Hotel Praha **** Vám přiroste k srdci.

HOTEL PRAHA****, Okružní 118, 543 51 Špindlerův Mlýn
Tel.: +420 499 523 516
Fax: +420 499 433 740
www.spindl-hotelpraha.cz
info@spindl-hotelpraha.cz 
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NENÍ SPANÍ JAKO SPANÍ.  
NAD KRÁLOVSKÉ SPANÍ NENÍ!
Jediný, na našem trhu, nejdéle působící multibrand showroom 
LUXURY SLEEPING, kde naleznete vysoké luxusní kontinentál-
ní postele se postará o Váš bezstarostný spánek a pohodlné 
lenošení. Nejen díky unikátním postelím, které jsou vyráběny na 
zakázku zahraničními výrobci renomovaných značek s dlouhole-
tou tradicí, ale také díky nezbytným doplňkům, které Vám pobyt 
v posteli zpříjemní. To je luxusní nadčasové povlečení, kvalitní 
peřiny a polštáře z nejlepších přírodních materiálů, jako je husí 
prachové peří, kašmír, jehněčí vlna, velbloudí srst či len. Nově si 
můžete pořídit také nejluxusnější peřinu z kajčího peří, kterou 
ocení skuteční fajnšmekři. V LUXURY SLEEPING se Vám budou 
věnovat skuteční odborníci, kteří se tomuto oboru věnují již od 
roku 2008! Dostane se Vám profesionální a nadmíru příjemné 
péče a dobrých rad při výběru Vaší postele, lůžkovin i ložního 
prádla.

Navštivte osobně Multibrand showroom LUXURY SLEEPING,  
Korunní 108b, Praha 10 – Vinohrady!  www.postele-LS.cz,  
email: info@postele-ls.cz , tel.: +420 773 503 100

TERRA je nejnižší bazénové zastřešení od ALUKOVu, které 
téměř kopíruje povrch terénu. V uzavřené poloze umož-
ňuje absolutní, ničím nerušený výhled do zahrady a okolí 
bazénu. V otevřené poloze je decentní, na prostor nená-
ročné zastřešení, které podporuje moderní architekturu. 
Zastřešení TERRA ocení všichni, kdo chtějí s lehkou nad-
sázkou „neviditelné“zastřešení s viditelnými benefity, jako 
je ochrana vody před nečistotami, regulace teploty vody 
a ochrana před nechtěným pádem do bazénu.
Jednokolejnicový systém zastřešení TERRA zaručuje bez-
bariérový přístup ze třech stran bazénu, je nenáročný 
na místo a snadný na údržbu. Posuv zastřešení je přitom 
velmi lehký a pohodlný. Vysoké nároky na bezpečnostní 
prvky a odolnost samotného zastřešení i vodící kolejnice 
jsou u TERRY standardem, stejně jako certifikace nosnosti 
sněhu a odolnosti proti větru. Zastřešení TERRA – znamená 
mít bazén neustále pod kontrolou, ale dokonale splynout 
s okolím.

alukov.cz

TERRA – NEVIDITELNÝ POMOCNÍK

Lesní 50, 543 51 Špindlerův Mlýn
Tel.: +420 499 433 103

E-mail: Hotel@Bedriska.cz
www.bedriska.cz
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Stejně jako svět kolem nás je i káva plná emocí a barev. 
V Coffee Clubu Vám servírujeme výběrové kávy s jasně 
daným původem či farmou, kde byla zrna sbírána. Je jen na 
Vás, kterou si vyberete a která Vás bude provázet společ-
ným večerem s přáteli, rušným dnem v práci nebo naopak 
osamotě při relaxaci a odpočinku.

WWW.ZIJEME-KAVOU.CZ

PESTRÁ KOLEKCE KÁV Z CELÉHO SVĚTA.
TO JE COFFEE CLUB.

STYLOVÁ LOŽNICE OD CASAMODERNA

Ložnici obvykle nezařizujete každý den. Naopak 
se očekává, že bude několik let spolehlivě sloužit. 
Pokud si chcete vybrat opravdu dobře a kvalitně, 
navštivte interiérové studio Casamoderna, kde si 
zcela jistě vyberete.

Čalouněná postel CORONA - vč. lamelových roštů 
a úložného prostoru - 31.620,-Kč

Komoda MARANO - kombinace  ořechového  
masivu, dýhy a hnědého mramoru - 57.766,-Kč 

Noční stolek MARANO - kombinace ořechového 
masivu, dýhy a hnědého mramoru -  19.686,-Kč 

www.casamoderna.cz 

WELLNESS HOTEL V KRKONOŠÍCH

Harmony Club Hotel **** superior
Bedřichov 106 
543 51 Špindlerův Mlýn
Email: obchod@harmonyclub.cz,
Tel. 499 469 111, 499 469 553
www.harmonyclub.cz    ŽIJEME KÁVOU
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Kdo by se nechtěl alespoň na chvíli přenést do časů staré 
Anglie, kde se celá staletí pěstovala čajová kultura a kde 
vznikla věhlasná tradice čaje o páté? Možná i díky ní dnes 
čaj patří mezi nejoblíbenější teplé nápoje na světě. Čajů 
existuje celá řada, ale opravdový gentleman mezi černými 
čaji, který přináší nefalšovaný, prémiový chuťový zážitek, 
může být jen jeden – Sir Winston Tea.
V dárkové kazetě najdete hned tři varianty britského prémi-
ové čaje  - Supreme English Breakfast pro správné vykročení 
do nového dne, Heart of London pro načerpání energie 
v průběhu náročného odpoledne a Royal Earl Grey pro gur-
mánské zážitky při každém čajovém dýchánku.

SIR WINSTON TEA – ELEGÁN, S NÍMŽ SI 
VYCHUTNÁTE KAŽDÝ OKAMŽIK

EMIRATES POPRVÉ NABÍZÍ SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ MENU

Společnost Emirates připravila pro své zákazníky exkluzivní sváteční 
menu a vánoční pokrmy, kterými navodí slavnostní atmosféru  
v adventním období jak na palubách svých letadel, tak i v saloncích 
Emirates na dubajském letišti. Tradiční vánoční speciality se staly 
součástí nabídky Emirates vůbec poprvé, a to bez ohledu na cestovní 
třídu.
Speciální vánoční menu, které doplňuje širokou palubní nabídku 
pokrmů Emirates, zahrnuje například pečenou krůtu servírovanou ve 
Velké Británii nebo vánoční roládu „poleno“ připravovanou tradičně 
ve Francii či Belgii. Exkluzivní vánoční menu se podává v průběhu pro-
since a je k dispozici zákazníkům, kteří cestují z Dubaje do Austrálie, 
Evropy nebo Spojených států.
Ti, kteří v prosinci neplánují cestovat, ale rádi by si vychutnali slavnost-
ní atmosféru s Emirates, mohou využít nákupu na internetových strán-
kách společnosti www.emirates.store. Zde se nabízí řada vánočních 
produktů, jež se stanou ideální volbou pro last minute dárky.

VYRAŽTE DO BOJE S ČASEM

Pokud máte citlivou až přesušenou pleť, nebo jste zkrát-
ka milovnice produktů obsahující účinné látky z Mrtvého 
moře, pak oceníte novou řadu přírodních kosmetických 
přípravků pro stárnoucí pleť od anglické značky Dead 
Sea Spa. BB krém, krém proti vráskám a čistící přípravky 
pomohou pleť viditelně zlepšit a zpomalit proces stárnu-
tí. Navíc jsou hypoalergenní, bez parabenů, syntetických 
barviv či zvířecích příměsí.
Tyto kosmetické novinky od značky DEAD SEA SPA si  
můžete koupit na  www.anabela.cz.



UMÍTE LYŽOVAT? ZDOKONALTE SE!

Lyžování vyučoval ve Švýcarsku (Arosa) a reprezentoval s týmem Schweizer Schischule
Arosa na mistrovství Švýcarska.
Je dvojnásobným vicemistrem ČR v obřím slalomu mezi instruktory lyžování.
V zimní sezóně vzdělává instruktory v nejvýznamnější vzdělávací organizaci v Čechách - APUL

Tel. 00420 602 35 35 78

Absolvujte lyžařský trénink s předním lyžařským odborníkem v ČR

Radek Drahoňovský se výuce lyžování věnuje více než
17 let a 10 let vzdělává lyžařské instruktory.

Kromě publikační činnosti v nejčtenějším lyžařském časopisu 
SNOW se v letech 2011 (St.Anton, Rakousko) a 2015 (Ushuaia, 
Argentina) zúčastnil světového Kongresu INTERSKI jako demon-
strátor lyžařské techniky za Českou republiku

JAKO JEDINÝ POUŽÍVÁ K VÝUCE KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ INTERCOM

Rezervujte emailem: info@sunskiacademy.cz
nebo telefonicky: 775 613 701

Lekce jsou možné ve Špindlerově Mlýně, ale i po celé Evropě

www.sunskiacademy.cz
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JE LIBO PERLY, 
NEBO DIAMANTY?
ŽENY SE DĚLÍ DO DVOU SKUPIN, JEDNA SKUPINA JE OKOUZLENA KRÁSOU A ELEGANCÍ PEREL, 
DRUHÁ NEDÁ DOPUSTIT NA DIAMANTY. KAŽDOPÁDNĚ, JEDNO NEBO DRUHÉ BY V ŠATNÍKU KAŽDÉ 
ŽENY MĚLO BÝT ZASTOUPENO. NEJLÉPE SAMOZŘEJMĚ, KDYŽ SI PŘED NĚJAKOU VÝZNAMNOU UDÁ-
LOSTÍ MŮŽE VYBÍRAT Z OBOJÍHO… 





Těžko byste hledali šperk, který je v módě už po několik 
staletí. Šaty poseté bohatými perlami nosily po staletí pa-
novníci snad po celém světě. Vždyť je na své hrudi s oblibou 
nosila i samotná Kleopatra, která z nich dokonce připravo-
vala afrodiziakální nápoj. A antickém Řecku se pak perly 
staly symbolem čistoty, pro Římany pak symbolem bohat-
ství a blahobytu. V Číně jimi pak lékaři „zaháněli“ šílenství 
a Arabové z nich připravovali elixír mládí. Podle indické 
legendy se pak jedná o měsíční rosu, podle antické o slzy 
bohů spadlé z nebe, darem přinášejícím štěstí a lásku. V Če-
chách ale vždy byly symbolem spíše pláče. Proč ale smutnit, 
když vám někdo daruje náhrdelník z perel? Říká se, že 
šňůru z pravých perel by měla vlastnit každá žena. Jsou 
totiž znamením luxusu, bohatství a krásy. A to ne nadarmo. 
Vždyť za jejím vznikem stojí téměř zázrak. 

Nejvzácnější jsou mořské perly
Perla obecně vzniká vniknutím cizího tělesa, třeba zrnka 
písku do schránky ústřice, která na obranu začne vylučovat 
perleťovou hmotu, která zrnko celé obalí. A to celé ji může 
trvat od jednoho roku až do několika let. Proto jsou perly 
tak vzácné. V jedné ústřici totiž může vzniknout jen jedna 
perla. Výjimkou jsou samozřejmě kultivované perly, které 
tvoří 90 procent všech perel, u kterých se těleso do těla 
ústřice vloží záměrně. Tyto kultivované perly se na přelomu 
19. a 20. století masově rozšířily do celého světa a dnes už 
si perlový náhrdelník díky tomu může dopřát skoro každá 
žena, aniž by ji to finančně zruinovalo. Takovéto perly se 

„pěstují“ v Číně, Japonsku, Vietnamu či na Tahity. První 
farmu pro chov perlotvorek na počátku 19. století zalo-
žil Japonec Kokichi Mikimoto, který je tak považován za 
zakladatele pěstování perel umělou kultivací. Zpočátku se 
mu nedařilo, jím vypěstované perly byly příliš malé. Postu-
pem se mu metodu podařilo vylepšit a krásné perly byly na 
světě. Ovšem pro změnu trvalo nějakou dobu, než je ženy, 
které se nechtěly spokojit s náhrážkou, přijaly. Postupem 
času se ale staly oblíbené po celém světě, a to právě pro 
jejcih finanční dostupnost. 

Znáte perly říční?
Stejně krásné jako ty mořské bývají i perly říční, které jsou 
tvořeny převážně perlorodkou říční. V jedné perlorodce 
může být až 20 perel. Velkým producentem sladkovodních 
perel je Čína. 

Základní druhy perel
Akoya – tyto perly patří mezi ty cennější a pěstují se pře-
vážně v Japonsku. Japonský je proto i jejich název, v češtině 
znamená „slaná voda“ 
Tahitské perly – patří mezi nejvzádnější a tedy nejdražší. 
Pěstují se v lagunách v souostroví Tahity ve Francouzské Po-
lynézii a poznáte je poměrně snadno: jejich zbarvení může 
být od černé, antracitové až po šedou. 
Perly z jižního pacifiku – tyto perly se pěstují v Austrálii, 
Barmě a Indonézii  a jsou výjimečné tím, že se liší co do 

Perličky o perlách
• Největší nalezenou perlou s prů-

měrem 14 cm a délkou 24 cm 
a vážící 6, 37 kg. Perla z Laotze 
neboli Alláhova byla nalezena 
v roce 1934 v palawanu na Filipí-
nách. 

• Prášek z perel je oblíbenou sou-
částí mnoha kosmetických krémů, 
údajně má harmonizující, omla-
zující, revitalizační a detoxikační 
účinky.

• 90 procent současných perel je 
uměle kultivovaných.  
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velikosti. V průměru mohou měřit jeden až dva centimetry. 
Jejich zbarvení přechází od bílé, po žlutou, žlutooranžovou 
až k modravým odstínům. 
Mabe – tyto perly pochází z Japonska, Číny a USA a jsou 
cenově nejdostupnější. Jsou tvarovány do polokoule a ná-
sledně osazovány do šperků. 

Jak se o perly starat? 
Protože jsou perly přírodním materiálem, vyžadují patřič-
nou péči. Úplně nejlepší je nechat péči o ně na odborní-
kovi. Obecně perly nemají rády kyselé prostředí, proto je 
v první řadě je chraňte před potem a po každém nošení je 
otřete vlhkým hadříkem. Nošení na lidském těle ale perlám 
prospívá, jsou leské a zářivé. Dlouhé uchovávání ve šper-
kovnicích jim spíše může uškodit, mohou zmatnět, ztratit 
svůj lesk, v nejhorším případě i popraskat. Pozor byste si 
také měli dát na mechanické poškození tvrdými předměty 
a nadměrné teploty. Pokud je zapotřebí je očistit, omyjte je 
měkkým hadříkem ve slabém mýdlovém roztoku. 

Investice do perel
Perly jako investiční záměr nejsou rozhodně tak rozšíře-
né jako třeba zlato, nebo diamanty. Nicméně, investovat 
do nich se rozhodně vyplatí.  Jejich hodnota se rozhodně 
odvíjí od tvaru. Nejcennější jsou perly kulaté, mořské a bez 
jakéhokoliv kazu na povrchu.
Investici je samozřejmě nutné dobře zvážit, protože za 

posledních 30 let vývoj cen zaznamenal jak propad, tak 
i růst. Například cena bílé perly South Sea o velikosti kolem 
10 milimetrů se v roce 1983 pohybovala kolem 227 dolarů, 
v roce 2005 se cena propadla na 100 dolarů, aby o šest let 
později vyskočila na 750 dolarů.
To jsou sice ceny zajímavé, nikoliv ovšem převratné. Mno-
hem zajímavější jsou samozřejmě větší perly. Například bílá 
perla South Sea o velikosti 16 a 16,9 stála v roce 2010 3990 
dolarů, což jev přepočtu 76 000 korun.
Největším investičním pokladem jsou čistě přírodní perly 
nalezené ve volné přírodě. V roce 2005 byla vydražena pátá 
největší přírodní perla světa nazvaná La Regente, majitele 
přišla na 1, 8 milionu dolarů, což je v dnešním přepočtu 45 
milionů korun. 

Je libo diamant?
Tradice nošení diamantových prstenů pochází ze starověké-
ho Egypta. Tam totiž věřili, že tzv. žíla lásky vede z prsteníč-
ku přímo do srdce.
Velké oblibě se diamantovým šperkům dostalo ve 20. sto-
letí. Staly se symbolem luxusu i ženskosti. Jakmile se jimi 
začaly zdobit celebrity, rázem prudce stoupl i jejich prodej. 
Šílenství způsobila Marilyn Monroe, když se objevila s rů-
žovým diamantem na krku. Stejně tak žlutý drahý kámen 
proslavila Liz Taylorová, když jí ho ve tvaru srdce věnoval 
Richard Burton. Dnes se jimi rády pyšní Salma Hayek,  
Jeniffer Lopez či Victoria Beckham.
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Diamantová historie 
Název diamant pochází ze slova »adamantis«. Je ze staro-
řečtiny a v překladu znamená »nepřemožitelný«. Počátky 
opracování diamantů pak můžeme hledat ve 14. století 
v Indii. V polovině 19. století se pak v USA objevil první 
moderní briliantový brus. Vůbec první diamanty byly ale 
objeveny v náplavech řeky Golconda v Indii. Díky tehdejším 
vladařům a bohatým lidem byly diamanty zachovány ve 
skvělém stavu a jako dokonale krásné krystaly byly velice 
ceněny. V Indii lze vystopovat i prvopočátky opracování 
diamantů. Pocházejí ze 14. století. První diamanty spatřila 
Evropa pravděpodobně díky Alexandru Velikému. Byly jim 
v této době přisuzovány spíše magické a léčebné vlastnosti. 
Způsob opracování diamantů se v té době přísně tajil. Ve 
14. století byly čiré osmistěny leštěny na podložce ze dřeva 
nebo mědi, pokryté diamantovým prachem. Byl to však 
dlouhý proces. Později se nepravidelné krystaly začaly dělit 
štípáním. Kameny měly nejčastěji tvar pyramidy a byly zasa-
zovány do prstenů. Na konci 15. století se objevily brusy 
ve tvaru kosočtverce, čtverce, obdélníku nebo rozety. V té 
době se také objevuje tradice dávat diamantový šperk jako 
dárek – tehdy totiž dal arcivévoda Maxmilián rakouský své 
drahé diamantový prsten k zásnubám. Tyto tvary byly velice 
populární i v 16. století. Zbytky po štípání byly taktéž pou-
žívány do šperků a náboženských předmětů. Větší odštěpky 
byly broušeny do rozet s pěti až devíti ploškami.
17. století zaznamenává éru broušení do rozmanitých tva-
rů. Kameny byly broušeny jako ovály, kapky, markýzy a dal-
ší, dnes stále používané brusy. Je znám broušený diamant, 
který měl ve vlastnictví Ludvík XV. a jenž mu měl tvarem 
připomínat rty markýzy de Pompadour.

Mnoho starých kamenů bylo později přebroušeno. V 17. 
století se objevil brus, který dostal jméno „rose á la mode“. 
Tento brus prožil velkou renesanci ve 30. letech 20. století. 
Poté se objevuje způsob další, a to dělení kamenů řezáním. 
Tato technologie umožnila brousit z jednoho osmistěnu 
dva kameny.
Popularita diamantů prudce vzrostla zejména v 19. století 
n. l. díky většímu objemu těžby, pokroku technologie brou-
šení a v neposlední řadě i vzrůstu světové ekonomiky. Od té 
doby začaly být diamanty považovány za symbol bohatství 
i za ekonomickou pojistku v krizových obdobích života.
V polovině 19. století v USA přichází díky Henry Morsemu 
první moderní briliantový brus. Později byl zdokonalen, 
a také matematicky popsán v roce 1919. Zasloužil se o to 
matematik a nadšený brusič Marcel Tolkowski, kterého 
dodnes považujeme za „otce“ moderního briliantového 
brusu.

Diamanty dnes
Velké oblibě se diamantovým šperkům dostalo ve 20. stole-
tí, kdy se staly symbolem luxusu i ženskosti. Jakmile se jimi 
začaly zdobit celebrity, rázem prudce stoupl i jejich prodej. 
Šílenství způsobila Marilyn Monroe, když se objevila s rů-
žovým diamantem na krku. Stejně tak žlutý drahý kámen 
proslavila Liz Taylorová, když jí ho ve tvaru srdce věnoval 
Richard Burton. Dnes se jimi rády pyšní Salma Hayek, Jenif-
fer Lopez či Victoria Beckham. Diamanty se posuzují podle 
čtyř základních kritérií, které se nazývají 4C. Jejich kombi-
nací se určí jejich přesná cena. První z nich je Carat (váha). 
Jde o jednotku váhy diamantů – jeden karát se rovná 0,2 
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gramu. Pokud vám váš drahý koupí šperk s diamantem, 
většinou mívá váhu v desetinách až jednotkách karátů. Vše 
by mělo být uvedeno v certifikátu, který ke šperku dosta-
nete. Další kritéria, která se posuzují, jsou Clarity (čistota), 
Colour (barva) a Cut (brus). Mezi nejvzácnější patří modré 
diamanty, které se vyskytují velmi zřídka. Na jeden modrý 
připadne až sto tisíc jinak zabarvených. Jak drahý prsten by 
vám měl váš vyvolený věnovat? V Americe jsou přesvědčeni, 
že záleží na tom, kolik muž vydělává. Takový zásnubní prs-
ten by měl stát jeho dva až tři měsíční platy. Samozřejmě je 
vše záležitost financí – u nás se nejčastěji prodávají prste-
ny s kousky diamantu v ceně od 10 do 30 000 Kč. I když 
většinou kupuje zásnubní prsten muž, právě v Americe se 
objevuje tradice, že jej dává i žena svému vyvolenému. 
A jak šperk vlastně darovat? Žena rozhodně nepohrdne 
diamantovým šperkem v klasické krabičce nebo kazetě. 
Pokud však toužíte po originalitě, nenápadně mu dejte 
přečíst tipy, jak diamanty darovat originálně. Nejčastější 
bývá kombinace orchidejí a diamantů (třeba náušnice nebo 
náhrdelník zavěšené na krásné orchideji), ale šperk muž 
může také přinést na talířku se snídaní do postele, nebo 
vložit do obalu od DVD a nechat ženu, ať film pustí…

Investice do diamantů
Do diamantů lze dnes i výhodně investovat, a tak pokud by 
vás partner chtěl obdarovat opravdu hodnotným dárkem, 
může vybrat právě tento drahý kámen. Pravděpodobně 
půjde o miniaturní diamant, protože například ten o váze 
dva až tři gramy může mít dokonce stejnou hodnotu jako 
100 kg zlata! Pro představu – broušený diamant v ceně 

jeden milion má váhu 0,5 až 0,6 gramů. Koupě diamantu 
je navíc lepší investice než do auta. Zatímco to ztrácí časem 
na hodnotě, diamant na ní často nabývá.

Proč investovat do diamantů?
Investice do diamantů má svá specifika, která ji odlišují od 
investic do cenných papírů, nemovitostí či jiných komodit. 
Výhoda investice do diamantů je v samotných vlastnostech 
diamantu. Diamantový kámen je v podstatě nezničitelný 
a je celosvětově uznávanou komoditou.
Nejdůležitějším parametrem tzv. investičního diamantu je 
jeho vysoká hodnota na jednotku váhy, což z něj činí lehce 
přenositelnou, trvalou a vysoce koncentrovanou podobu 
bohatství, která v současnosti na světě existuje. Diamant 
vysoké kvality o váze 2 – 3 gramy, může mít stejnou cenu 
jako 100 kilogramů zlata. Uveďme malý příklad. Váha brou-
šeného investičního diamantu v hodnotě 1 mil. Kč je 0,5 g 
až 0,6 g – tedy asi 5000krát menší než váha zlata, které by 
ve stejné hodnotě vážilo zhruba 2,5 kg. Broušený diamant 
je volně obchodovatelný, nepodléhá registraci a může tedy 
i díky své malé velikosti představovat velmi nenápadné 
a elegantní bohatství.
Zajímavou vlastností těchto kamenů je jejich extrémně 
koncentrovaná hodnota, která je uložená ve velikosti 
a mimořádné odolnosti diamantu, a společně s vlastností 
přenositelnosti činí z diamantů fond proti ohrožení v době 
katastrof všeho druhu. Je známo mnoho příběhu, kdy 
desítkám či stovkám lidí doslova zachránily život. Tak tomu 
bude pravděpodobně vždy, neboť s diamanty lze úspěšně 
obchodovat ve většině zemí světa.

Zajímavosti o diamantech
O diamantu se říká, že je nezničitelný 
– a je to pravda. Dosahuje nejvyššího, 
tj. 10. stupně tvrdosti na Mohsově 
stupnici. Kromě toho má i řadu dalších 
vynikajících vlastností – má 6x větší 
tepelnou vodivost než měď, je fluo-
rescentní a průhledný a má nízkou 
hodnotu disperze, což znamená, že 
vytváří krásné barevné efekty. 

The Great Star of Africa
Je největším vybroušeným diamantem 
na světě. Váží 530,20 ct a má 74 faset. 
Byl vybroušen z dosud největšího nale-
zeného diamantu Cullinanu o hmot-
nosti 3106 ct, který v roce 1905 nalezl 
důlní vedoucí Frederick Wells v Pre-
mier Mine v jihoafrickém Transválu. 
Cullinan vybrousila amsterdamská 
firma Asscher Brother. Jeden z bratrů 
Joseph měřil kámen více než 6 měsíců, 
než jej rozřezal na požadované menší 
kusy. Vzniklo tak 9 velkých 92 men-
ších kamenů, z nichž nejznámější jsou 
Cullinan I – IV, které jsou, stejně jako 
Koh-I-Noor, zasazeny do britských 
královských klenotů, v současnosti ulo-
žených v londýnském Toweru.
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VYRÁŽÍME 
NA HORY

ZIMA NA HORÁCH UŽ DÁVNO NEZNAMENÁ JEN LYŽE A SNOW-
BOARD. ZE SPORTOVNÍ AKTIVITY SE STAL POSTUPNĚ KOMPLEXNÍ OD-
POČINKOVÝ PROCES. ALPY NABÍZEJÍ AREÁLY, NA JAKÉ SI JEN VZPO-
MENETE, DOKONALÉ SLUŽBY, BÁJEČNOU GASTRONOMII A WELLNESS 
PROCEDURY, PŘI KTERÝCH ZTRATÍTE HLAVU. I SAMI LYŽAŘI PŘIZNÁ-
VAJÍ, ŽE SE UŽ TOLIK NEHONÍ ZA SKVĚLÝMI SPORTOVNÍMI VÝKONY. 
A TAK VZNIKAJÍ „POHODÁŘI“ NA LYŽÍCH, JEJICHŽ CÍLEM JE POZNÁ-
VAT: SVAHY, PŘÍRODU, JÍDLO I PITÍ.



Art
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Vztah Čechů k lyžování je velice kladný. Pokud jste před 
lety potkali v Alpách dobrého lyžaře, mohli jste se spoleh-
nout na to, že se jedná o krajana. Pokud ve francouzských 
Alpách potkáte lyžaře, který vypadá, že má kopec „na 
háku“, můžete si být jisti, že se jedná o Čecha, nebo ně-
koho z L‘école du ski francais, tedy z francouzské lyžařské 
školy. Samozřejmě Francouzi také lyžují, ale nijak zvlášť na 
úrovni. Do hor jezdí spíše za sluníčkem a za odpočinkem.   

Alpy nebo Čechy? 
Alpy nebo Čechy? Toť pro vášnivého českého lyžaře otázka. 
Doma to samozřejmě máme na hory blíž, takže na víkendo-
vé lyžování je to určitě příjemnější. Na týdenní dovolenou 
nicméně část Čechů utíká za horami do zahraničí.  A kam je 
možné se vydat?

Rakousko? Jen pár hodin cesty…
Rakousko patří bez debat k nejoblíbenějším lyžařským 
lokalitám Čechů. Kam tam nejlépe vyrazit? 
Mezi velmi příjemné areály patří jednoznačně Naasfeld, 
který je svým zázemím schopen vyhovět skutečně všem. 
Ba co víc, nabízí i dostatek slunečních paprsků a špičkový 
návštěvnický servis. V Naasfeldu najdete sto kilometrů skvě-
le upravených sjezdovek orámovaných unikátními vápen-
covými vrcholy. V zimě tu podle statistik mají o sto hodin 
slunečního svitu více než na severu Alp.
„Tato oblast nabízí vše, na co si vzpomenete. Najdete tu 
ochotu a preciznost Rakušanů, dobré italské ceny a skvělé 
italské slunce. Areál v Naasfeldu je velký, ale současně pře-
hledný, takže se tu bez problémů vydovádí zkušení jezdci 
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i začátečníci. Skvělé je i to, že ráno vstanete a do deseti 
minut stojíte u lanovky,“ popisuje své zkušenosti Martina 
Tlachová, která v Alpách lyžuje už od svých dvou let.
Mezi nejatraktivnější tratě patří sjezdovka Carnia, která 
z jednoho vrcholu klesá v délce více než 7 kilometrů až do 
údolí. I strmé úseky poskytují dostatečnou šířku. Zdejší urol-
bované dálnice si zamilujete velice rychle. 
A když vás to přestane bavit na rakouské straně, není pro-
blém se z Naasfeldu plynule přesunout do Itálie. Vyzkoušet 
můžete lyžařský výlet z Gartnerkofelu směrem na jih. Po 
cestě se zastavte rozhodně i na něco malého k jídlu a pití. 
Využijte toho, že se tu gastronomické chutě pěkně mísí. 
Kromě italské a rakouské kuchyně tu v jedné z restaurač-
ních chat najdete dokonce i slovenskou kuchyni. 
Ani běžkaři tu nepřijdou zkrátka. Nedaleko sjezdovek 

najdete dvě vysokohorské běžecké tratě. Většina běžeckých 
stop vede údolím Gaitalu, od Tröpolachu do Kötschach – 
Mauthen. Asi nejkrásnější je trať pojmenovaná Obergailta-
ler Panoramaloipe. Další trasy pokračují kolem Hermagoru 
k jezeru Weissensee, celkem je to přes 300 kilometrů upra-
vených stop. „Závodní běžkaři si zdejší tratě stoprocentně 
užijí. Pokud ale běžkujete jen rekreačně, může vás zaskočit, 
jak je zdejší běžkování jiné. V Naasfeldu a vlastně obecně 
v Alpách se jede spíše na výkon. Běžecké okruhy jsou tu 
krásně upravené a jsou vytvořeny tak, aby vás nic nerozpty-
lovalo. V České republice jde při běžkování spíše o přírodu 
kolem,“ doplňuje Tlachová.

Největší lyžařskou oblastí je Zillertal
Nesmíme zapomenout ani na další z oblastí. Necelých 5 
hodin jízdy od Prahy se v nenápadném údolí podél říčky 
Ziller ukrývá jedna z největších lyžařských oblastí na světě. 
S jedním skipasem (Zillerttaler Super Skipass) zde můžete 
bez omezení lyžovat ve třech skiareálech na více než 260 
sjezdovkách s průměrnou délkou téměř 2,5 km. Dohroma-
dy to dělá až neuvěřitelných 641 kilometrů (jen pro srov-
nání - nejrozsáhlejší francouzská oblast 3 údolí disponuje 
„pouze” 600 km).
Prolyžovat všechny sjezdovky za jeden týden se nedá zvlád-
nout. Asi i proto není možné koupit Super Skipass na dobu 
kratší než čtyři dny. Pokud se tedy chystáte na lyže jen na 
prodloužený víkend, vyberte si jeden ze tří samostatných 
skiareálů – Hochzillertal/Hochfügen, Zillertal Arena, Ziller-
tal 3000/ Hintertux. Každé samo o sobě patří k evropské 
špičce.
Nejznámější a možná i nejlepší je Zillertal 3000/Hintertux. 
Propojené skiareály Eggalm, Rastkogel a Penken, doplněné 
o Hintertux, nejoblíbenější rakouský ledovec, jsou oprávně-
ně považovány za magnet celého údolí. Fajnšmekři se zde 
mohou těšit na nejprudší sjezdovku v Rakousku s příznač-
ným názvem Harakiri.

Z penzionu rovnou na sjezdovku vyrazíte 
v Kühtai
Kühtai, nejvýšše položenou obec v Rakousku (2020 m n. 
m.), obepíná ze všech stran stejnojmenný skiareál. Na první 
pohled si zde připadáte jako ve Francii. Sjezdovky vedou až 
ke dveřím hotelu, všude kolem jsou zasněžené pláně bez 
lesů a beránky na modré obloze jsou tak blízko. Jen všech-
no je menší, komornější a milejší.
Lanovky vyrážejí přímo z centra obce. Přepravní kapacita 
10x převyšuje počet lůžek, což vzhledem k minimálnímu 
počtu jednodenních návštěvníků zaručuje, že na svahu 
budete téměř sami. Další jistotou je sníh. Díky tomu, že 
Kühtai začíná v takové nadmořské výšce, kde jiná střediska 
končí, dá se zde lyžovat od listopadu až do dubna.

Kitzsteinhorn je jedním z nejlepších snow-
parků
Tento velmi oblíbený ledovec je mezi českými lyžaři zná-
mější pod nepřesným názvem Kaprun podle nedalekého 
městečka. Z hlediska počtu kilometrů sjezdovek až pátý 
největší ledovec v Rakousku zaujal v mezinárodní kon-
kurenci díky perfektním podmínkám pro snowboardisty 
a freeskiery. Díky své specializaci na mladou cílovou skupi-
nu vyhrál v kategorii nejlepší snowpark.
Ve skutečnosti je na Kitzsteinhornu snowparků hned něko-
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lik, DC Central Park, Roxy Park, Easy Cross, nově 70 metrů 
dlouhá a 5 metrů vysoká U-rampa a pak ještě letní Glacier 
Park. Celkem na freeskiery čeká 83 různých překážek, sko-
ků, zábradlí a dalších freestylových vychytávek.

Za pohodou do Itálie
Pokud patříte mezi milovníky italské pohody, posuneme se 
ještě kousek jižněji. Naskytne se nám pohled na úchvatné 
Dolomity, v jejichž srdci plesá turisticky oblíbené středisko 
Alta Badia. Díky své slávě se zdejší střediska proměnila v lu-
xusní zónu nabízející špičkové služby nejen v oblasti gastro-
nomie, ale také lyžařského servisu a třeba i vybavení. 
„Dolomity jsou skvělé v tom, že vás při lyžování donutí na 
chvíli zastavit a kochat se okolím. Díky jasnému a sluneč-
nému počasí tu vidíte do dálky i do údolí, a přírodu tak 
nasáváte plnými doušky. A když vás nebaví nasávat přírodu, 
můžete nasávat něco jiného,“ říká s úsměvem Tlachová. 
Alta Badia je totiž tak trochu gastronomický ráj, který 
nabízí skvělé italské pokrmy, dobrá vína i nenahraditelné 
bombardino. 
Lyžaři se tu mohou zastavit i během dne na takzvané slope 
food. Malé občerstvení včetně aperitivu potlačí hlad a dodá 
vám energii do žil. Unikátní je také snídaňové menu přímo 
na svahu. V úterý a ve čtvrtek si můžete objednat snídani 
na svahu v chatě Col Alto už před sedmou ráno. Kabinková 

lanovka vás vyveze nahoru dříve než všechny ostatní ná-
vštěvníky. Po snídani se tak na čerstvý manšestr vydáte jako 
první. No není to krása?
Pokud máte rádi lyžování a ještě vlastníte karavan, Itálie 
vám nabízí i zcela nový typ zážitku. Přímo pod svahy zde 
často uvidíte kempy, které jsou po celou sezonu plné. Není 
tak nic jednoduššího než si pobýt několik dní na jednom 
místě a pak se přesunout i s výbavou o kus dál. Za několik 
dní máte nastřádány zážitky hned z několika lokalit. Ceny 
v kempech jsou přitom příznivé a vybavení je luxusní.
Na ukřičení Italy, které znáte z letních dovolených, zapo-
meňte. „V Alpách jsou Italové spíše takoví Tyroláci a mají 
blíž k rakouské nátuře než té italské. Všichni umí německy 
nebo anglicky a chovají se velmi slušně,“ dodává Tlachová.
Pokud hledáte spíše závodnější tratě, můžete se v Itálii 
vydat do oblíbené destinace Santa Caterina, která se roz-
prostírá nedalko Bormia. Santa Caterina disponuje stinným 
severním svahem, kde se můžete spolehnout vždy na kvalit-
ní sněhovou pokrývku. Svahem se řítí středně náročné až 
sportovní tratě, které jsou opět komfortně široké. A když 
si budete chtít užít trochu adrenalinu, nabízí se závodní 
černá trať pojmenovaná podle slavné lyžařky Deborah 
Compagnoniové, která v těchto místech sbírala zkušenosti 
na olympiádu. 

I při běžném sportování vás mohou nepříjemně zaskočit  
závažná poranění a úrazy. Ty bohužel často doprovází otok, 
zánět a samozřejmě bolest. Pokud začneme včas podávat 
léky s obsahem enzymu, výrazně se urychlí nejen vstřebá-
vání otoku, ale i krevních výronů a podlitin. Dojde k ústupu 
zánětlivých změn a tím i bolesti. Doba hojení se tak  
zkracuje až na polovinu.



Lék Wobenzym®

urychluje hojení po úrazech
zkracuje dobu léčby

Pro všechny, kteří rádi 
           sportují

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

Informujte se u svého lékaře.
Více na  www.wobenzym.cz

Inzerce

Účinná pomoc při zranění
Ve vrcholovém sportu se už řadu let osvědčuje především k urychlení hojení po úrazech a při léčbě poruch imunity enzymový lék 
Wobenzym. Velmi dobré zkušenosti s ním mají fotbalisté, atleti, lyžaři, hokejisté, boxeři, cyklisté a mnozí další. Také tisíce rekreačních 
sportovců mohou z vlastní zkušenosti potvrdit, že jim Wobenzym pomohl urychlit hojení po úrazu a návrat do zaměstnání a že díky 
tomuto léku mohli začít dříve znovu sportovat.

Pomáhá už přes 50 let
Lék Wobenzym byl poprvé uveden na trh před více než 50 lety v tehdejším západním Německu, a před více než 25 lety u nás. Jen v ČR si 
lidé za rok koupí kolem 200.000 balení tohoto léku, mnozí z nich opakovaně. Potvrzuje to, že jsou s ním spokojeni a že pomáhá. 
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Milujete Francii?
Na lyžování ve Francii samozřejmě většina nedá dopustit. 
Obvykle bydlíte přímo na sjezdovce a lyžáky nazouváte 
doslova před chatou, případně se na ni minimálně díváte… 
Kam se můžete nejlépe vydat? 
Určitě vyzkoušejte Chamonix.  Mont Blanc, Bossonský ledo-
vec, to je tradiční lokalita, kde vás čeká 140 km km sjezdo-
vek a 69 tratí. Oblast rozdělena do 4 částí. Aiguille du Mid 
- volné sjezdové terény, slavný 22 km dlouhý Vallé Blanche. 
Převýšení během sjezdu je 2800 m.  Oblast Les Grands 
Montets nabízí ledovcové lyžování na severních svazích 
s převýšením 2000 m, perfektní sníh až do května a kvalitní 

U rampa pro snowboard. 
Brévent/Flégere, to jsou slunečné svahy s výhledem na 
Mont Blanc, pro lyžaře všech kategorií. Tour/Col de Balme 
- rodinné lyžování, vynikající podmínky pro snowboard. 
Středisko nabízí bazén, olympijský stadión, lety helikopté-
rou i letadlem–extrémní lyžování. A pokud si budete chtít 
od lyžování odpočinout, můžete navštívit třeba Alpské 
přírodopisné muzeum, či všudypřítomné restaurace. 

Kam na české hory
Krkonoše jsou nejlepší tuzemské hory pro sjezdaře a jsou 
i rájem běžkařů. Na své si mohou přijít také příznivci snow-
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boardingu a dokonce i v tuzemsku nelegálního skialpinis-
mu. Jizerské hory jsou stvořené hlavně pro běžkaře, užijí si 
zde ale i pěší turisté a lidé na sněžnicích. Náhorní plošina 
je totiž pohodlná a spousta cest na ní je projetá rolbou. Šu-
mava je v Česku synonymem pro běžecké lyžování. Místní 
samospráva vyřešila dopravu skibusy, které ráno rozvážejí 
běžkaře do celého pohoří a večer je zase svážejí. Tak dobře 
fungující systém v žádných jiných českých horách nenajde-
te. Krušné hory mívají dost často špatné počasí. Užijí si však 
v nich sjezdaři, běžkaři a jsou českou Mekkou snowboar-
dingu. Orlické hory sice nemohou konkurovat Krkonoším 
na jedné straně a Jeseníkům na druhé, ale pro milovníky 

klidné turistiky nebo sjezdaře-začátečníky jsou ideálním te-
rénem. Navíc se zde rodí mistři světa na skibobech. Jeseníky 
mají v tuzemsku první a poslední sníh. V okolí Pradědu je 
druhá možnost skialpinistických túr v Česku. Beskydy posky-
tují nejlepší poměr ceny a kvality lyžování v celém Česku.
Lyžovat se ostatně dá v Česku téměř všude. Když napadne 
sníh, ihned se objeví vyjetá běžecká kolečka na brněnské 
přehradě i v pražské Hvězdě. Ožijí malé sjezdovky v Českém 
ráji i na Českomoravské vysočině. Turisté na lyžích vyrážejí 
do Brd, Bílých Karpat, Slavkovského i Českého lesa.

Tři nej trasy v Česku
Například Kateřina Neumannová, první Češka, která 
vyhrála zimní olympijské hry, nedá dopustit na Šumavu, 
Krkonoše a Vysočinu. “Na Šumavě bych doporučila třeba 
trasy kolem Kvildy, Bučiny, Modravy, Březníku nebo třeba 
Knížecích Plání. Kromě pohraničí se dá už všude zaparko-
vat, koupit si občerstvení a délku tras lze přizpůsobit chuti 
a schopnostem,“ doporučuje Kateřina. Sama má nejraději 
trasu k pramenům Vltavy. Jde však o stopu pro trénované 
lyžaře a lidi zvyklé na delší trasy. Můžete zaparkovat a vyra-
zit přímo ze Zadova. Namiřte to na Horskou Kvildu, dále na 
Filipovu Huť a Modravu. Trať bývá pěkně upravená, jede se 
po ní pěkně. Na Modravě si dejte oběd a přes Březník, Čer-
nou horu a prameny Vltavy dojedete na Kvildu. Tam určitě 
sundejte na chvíli lyže a zajděte do místní pekárny. Mají tu 
skvělé pečivo a různé jiné dobroty. K návratu na Zadov vám 
chybí okolo 10 kilometrů. Celkem má trasa něco přes třicet 
kilometrů. Pokud si chcete trať zkrátit, zaparkujte na Kvildě 
a svačinu si zabalte s sebou, protože na trase žádné občer-
stvení nebude, a namiřte to ke státním hranicím na Bučinu. 
Povedou vás ukazatele. Zpět se vraťte přes prameny Vltavy. 
Budete nadšeni. Na Šumavě je opravdu krásně!

Ve Špindlu kombinuji běžky se sjezdovkami
„Jezdím ráda také do Krkonoš. Oblíbené mám Horní Míseč-
ky a Špindlerův Mlýn, které mají vždy skvěle upravené tratě 
a je tam téměř vždy jistota sněhu. Běžky tam zkombinujete 
i se sjezdovkami, sjezdy jsou tam určitě nejlepší v Čechách,“ 
vysvětluje Kateřina Neumannová. Vzhledem k tomu, že 
je kolem Špindlu na 85 kilometrů vyznačených stop, máte 
z čeho vybírat. Slavná sportovkyně má ráda trasu po hřebe-
ni Krkonoš. Vyráží se přímo ze Špindlerova Mlýna, zdatnější 
po svých po krkonošské magistrále od Dolské boudy, ti 
začínající se mohou vyvézt lanovkou ze Svatého Petra. Od 
Klínové boudy už pokračují všichni po trati k Luční boudě. 
Na větrném hřebeni vyvažují méně kvalitní stopy úžasné 
výhledy na celé Krkonoše. Od Luční boudy pojedete k chatě 
Špindlerovka a pak už vás čeká sjezd dolů, do Špindlu.

Hurá na Vysočinu
„Menší jistota sněhu, ale spousta pěkných tras je v okolí 
Nového Města na Moravě. Na své si tu přijdou méně zdatní 
lyžaři stejně jako ti vytrvalí, krásnou přírodu Vysočiny si vy-
chutnají úplně všichni,“ tvrdí Kateřina. Převýšení necelých 
200 metrů vás čeká na trase Studnický okruh. Je dlouhý 
osmnáct kilometrů a vede z Nového Města přes Studnici 
a zpět. V prvních dvou kilometrech se připravte na stoupá-
ní, od poloviny trasy se můžete těšit na postupné sjezdy. 
Občerstvit se můžete třeba v Maršovicích. Počátek sjezdu 
od rozcestí Nad Pohledcem ve směru k Novému Městu na 
Moravě.



Text: Eva H
auserová, zdroj Č
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Architektura

Zen-House
Hlavní cenu letošního 1. ročníku soutěžní přehlídky České 
komory architektů získal dům Zen-House architekta Petra 
Stolína a jeho spolupracovnice Aleny Mičekové. Liberec-
ké dřevěné paneláčky-dvojčata na první pohled vynikají 
především oddělenými objekty pro odpočinek a pro prá-
ci a také svým ojedinělým konceptem založeným na co 
nejjednodušší formě bydlení. Ta se ukazuje zejména v užití 
výrobních modulů SIP (Stuctural Insulated Panel), jež se 
opakovaně promítají do konstrukce domů.  Z těchto panelů 
si většina lidí staví domky na předměstích, ale kvůli neprak-
tickým půdorysům a dalším zbytečnostem se panely musí 
zařezávat, čímž vzniká neúměrné množství odpadu a celá 
stavba se jen prodražuje. Architekt se proto rozhodl pra-

covat přímo s výrobními rozměry 125 x 300 cm nebo 125 x 
500 cm, z nichž byl schopen bez jakýchkoliv přířezů vytvořit 
sérii pěti typových domků. Stavebnici z dřevěných sendvičů 
lze však použít v bezpočtu variant a dokážou splnit nároky 
jakéhokoliv klienta. Oba domy při zachování šířky pouhé 3 
metry a výšky 5 metrů přitom nepůsobí vůbec stísněně, ale 
naopak velmi vzdušně a otevřeně. Prostý, ekonomický a ne-
náročný projekt je charakterizován specifičností své lokace, 
schopností na toto prostředí reagovat, svou naprostou uni-
kátností i vytrvalou snahou provokovat a sebejistě zkoušet 
nové principy. Velkým experimentem byl obvodový plášť 
z laminátu, což je stavební materiál, který zároveň udává 
finální vzhled domu. Kromě snahy o snížení ceny domu 
materiál nabízí zastřenou transparentnost s výsledným 
dojmem rýžového papíru. Každý z domů nabízí necelých 

RODINNÉ DOMY BUDOUCNOSTI

JAKÁ JE VIZE ARCHITEKTURY RODINNÝCH DOMŮ TŘETÍHO TISÍCILETÍ? BUDOVY PLNÉ DENNÍHO 
SVĚTLA A ČERSTVÉHO VZDUCHU, S PŘÍJEMNOU ATMOSFÉROU A ZDRAVÝM VNITŘNÍM PROSTŘE-
DÍM. BUDOVY, KTERÉ NAVÍC MAXIMÁLNĚ VYUŽÍVAJÍ PRINCIPY TRVALE UDRŽITELNÉHO BYDLENÍ. 
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šedesát čtverečních metrů podlažní plochy, což je velikost 
bytu 2+kk. Zatímco zvenku působí oba kvádry téměř iden-
ticky, uvnitř se diametrálně liší. Bíle natřený interiér posky-
tuje neutrální pozadí na práci. Černě vymalovaný prostor 
druhého domu slouží k bydlení. Za stejných podmínek je 
vám v černé kostce pocitově tepleji. Matná čerň navíc stírá 
hranice mezi podlahou, stropem a stěnami.

Dům Chameleon
Příkladem, jak navrhnout do vzrostlé zahrady dům a nemu-
set kácet stromy, je dům Chameleon architekta Petra Hájka. 
Zahrada pozemku blízko Prahy byla postupně kultivová-
na a bylo zde vysázeno rozmanité množství stromů. Před 
několika lety padlo rozhodnutí postavit na tomto pozem-
ku trvalé bydlení a přestěhovat se sem. Dům Chameleon 
reaguje na tuto historii a snaží se minimalizovat zásahy do 
krásné zahrady. Je umístěn do jejího těžiště, na místo, kde 
stávala původní chata. Jeho jednotlivé místnosti jsou namí-
řeny nezávisle, podobně jako oči chameleona, do různých 
částí zahrady na vzrostlé stromy. Oči zvířete se nezávisle 
na sobě natáčejí a pozorují své okolí. Jeho kůže dokáže 
napodobovat barvy a strukturu místa, takže je ve svém pro-

středí nenápadný a přirozený. Potřeba kácet při výstavbě 
nového, většího domu, byla takto minimalizována. Každá 
z místností je nyní zasvěcena jednomu stromu. Obývací 
pokoj jabloni, ložnice rodičů třešni, koupelna broskvoni, 
hostinský pokoj stříbrnému smrku a dětské pokoje ořechu. 
Vstupní část je pak namířena směrem k brance na poze-
mek. Výseče mezi jednotlivými místnostmi – mrtvé úhly, 
vytvářejí intimní atmosféru jak uvnitř domu, tak na zahra-
dě. Zabraňují pohledům ze sousedních domů do interiéru 
a umožňují současně využívat poměrně nezávisle zahradu 
i dům. Fasáda domu byla původně zamýšlena z lesklé fólie. 
Ta měla odrážet okolní prostředí a stejně jako kůže cha-
meleona zajišťovat maskování. Během výstavby bylo ale od 
tohoto záměru upuštěno. Původně dočasná fasáda tvořená 
stříkaným polyuretanem bude pravděpodobně ponechána 
jako úprava finální, časem možná porostlá břečťanem nebo 
jinou popínavou rostlinou. V interiéru z velké, v těžišti 
domu i zahrady umístěné obytné místnosti, vybíhají jed-
notlivé pokoje. Ty jsou odděleny skleněnou příčkou. Vizu-
álně lze dům dělit pomocí závěsů. Je tak možno vytvořit 
množství konfigurací podle aktuální potřeby intimity nebo 
propojení.
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Nízkoenergetický dům Zilvar
Dům postavený podle přání dítěte? Ano, na pozemku na 
konci uliční řady malé obce ve východních Čechách se zrodil 
dům studia ASGK Design s.r.o., vycházející ze specifického 
zadání tehdy čtyřletého člena rodiny investora, který si přál 
mít „dům-tvora“ (prehistorického členovce) naklánějící-
ho se k dubu. Objekt byl od počátku zamýšlen jako jeden 
otevřený prostor bez zbytečného členění na jednotlivé 
místnosti. U vstupu je situováno zádveří s úložnými pro-
story a napojením na koupelnu a toaletu. Odtud se vchází 
do samotného obytného prostoru domu tzv. „světnice“, 
která tvoří společně s kuchyňským a jídelním koutem jeden 
otevřený celek. Její součástí je také podium sloužící jako re-
laxační zóna s knihovnou a výhledem do zahrady. Z obytné-
ho prostoru vedou schodiště na jednotlivé galerie, kde jsou 
umístěny dva samostatné pokoje. Galerie jsou opticky pro-
pojeny s přízemním prostorem, vzhledem atypicky umístě-
ným pultovým střechám s opačným sklonem nejsou vzájem-
ně propojeny a zajišťují tak dostatek soukromí. Z přízemí 
je přístup na venkovní krytou terasu, palubková podlaha 
je stejná vně i uvnitř a dochází tak k optickému propojení 

exteriéru s interiérem. Celý dům je s exteriérem propojen 
velkými prosklenými plochami – převážně s pevným zaskle-
ním, které umožňují kontakt se zahradou a zároveň zajišťu-
jí dostatečné prosvětlení interiéru. Dřevo se jako základní 
stavební materiál promítá do celého domu. Materiálově 
dům nevyčnívá a splývá s přírodou a okolím. Obklad z mod-
řínových palubek s postupem času přirozeně stárne a mění 
barvu. Konstrukčně se jedná o dřevostavbu ve sloupkovém 
systému z konstrukčních KVH profilů, skladba stěny je 
difuzně otevřená. Objekt je navržen v nízkoenergetickém 
standardu. Vytápění primárně zajišťují sálavé infrapanely, 
jako doplňková jsou tu krbová kamna. Pro přípravu TUV 
slouží bivalentní zásobník s možností napojení solárních 
kolektorů. Hlavní obytný prostor je prosklený velkými plo-
chami pro využití solárních zisků v zimním období. V letním 
období jsou prosklené plochy kryty zastřešením terasy.

Jonášovic  stodola
Moderní bydlení může zajistit i proměna starého v nové. 
Důkazem je dílo architekta Filipa Noska, přestavba tradiční 
venkovské stodoly z 19. století v Českém Středohoří, která 
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byla vestavbou dřevěného objektu přeměněna v obytný 
rodinný dům. Objekt představuje inovativní příspěvek 
k zachovávání tradičních staveb a zároveň jejich novému 
využití splňujícímu požadavky dnešního standardu bydlení. 
V maximální míře reflektuje současné požadavky na kva-
litu vnitřního prostředí, energetickou efektivitu i tepelný 
komfort ve všech ročních obdobích. Cíleně pracuje s den-
ním světlem a propojením interiéru s exteriérem. Unikátní 
je právě pečlivá práce s jednotlivými pohledy a průhledy, 
a to jak do zahrady a napříč domem, tak s průhledy na 
oblohu. Horní osvětlení nejen akcentuje jednotlivá místa 
v domě, ale také cíleně osvětluje jednotlivé prostory ade-
kvátně k jejich funkci. V neposlední řadě porotu oslovila 
výtvarná hodnota dialogu historické obálky budovy s mo-
derní vestavbou, která pracuje se současnými výrazovými 
prostředky. Jonášovic  stodola proto získala mimořádnou 
cenu partnerů České ceny za architekturu - Cenu VELUX za 
nejlepší práci s denním světlem.
 Šedesát centimetrů silné zdivo stodoly z kamene a cihel 
s pouze mělkými základy a zároveň požadavek na zacho-
vání původního vzhledu stodoly společně s nutností splnit 

nároky na tepelnou izolaci (vnější izolace by zcela pozmě-
nila charakter objektu, vnitřní izolace by byla i vzhledem 
k vzlínání vhlkosti problematická) vedly ke konceptu domu 
v domě. Kamenná stavba stodoly chrání vnitřní dřevostav-
bu před deštěm, vnitřní dřevěný dům působí jako větrná 
a tepelná ochrana. Mezi starým a novým objektem je 
vytvořen nevytápěný vnitřní meziprostor, rozšiřující obytný 
prostor, který je využíván zejména v létě. Tento mezipro-
stor, který, až na jižní fasádu obklopuje celý dům, funguje 
jako druhý plášt’. Má pozitivní vliv na energetickou bilan-
ci domu v zimě a zároveň působí jako tepelná ochrana 
v letních měsících. Dřevěný dům opakuje formálně typický 
tvar stodoly uvnitř. Schodiště z této formy vyčnívá jako 
zvláštní prostorový objem. Nová dřevěná konstrukce pře-
vzala během stavby nosnou funkci starého krovu. Původní 
odstraněné trámy byly integrovány do projektu jako stup-
ně pro schodiště. Velkorysé bezrámové prosklené otvory 
dřevostavby propojují vnitřek, vnějšek a meziprostor. Dva 
průjezdové otvory stodoly na jih a na sever nabízejí pouta-
vé prolnutí s okolní přírodou. Vznikl tak dům plný výhledů 
a průhledů.
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Kult Elona Muska každým dnem roste. Proniká do povědo-
mí veřejnosti a získává status technologického inovátora 
jako například Bill Gates nebo Steve Jobs. Akorát nepod-
niká s výpočetní technikou. Musk je zkrátka ten chlápek 
s auty na elektřinu, solárními panely a vesmírnými raketa-
mi. 
Jeho úspěch je tvrdě vykoupen nekompromisním jedná-
ním s lidmi, ať už s vlastními zaměstnanci nebo nejvyššími 
manažery nadnárodních společností. Dokáže být až ex-
trémně nepříjemný a největší dusno dělá v oddělení tisko-
vých komunikací, kde je fluktuace PR manažerů nebývale 
vysoká. Neodpouští chyby v tiskových zprávách a nebojí se 
kvůli nim propouštět. Bez ostychu dokáže slovně napadat 
oponenty, pokud se domnívá, že se mýlí.
Musk ovšem dokáže svůj apatický přístup otočit o 180 stup-
ňů. Když si jeden z jeho hlavních inženýrů ve vesmírném 
programu SpaceX již podruhé zničil dioptrické brýle a na 
pokraji fyzického a psychického vyčerpání si postěžoval 
svým kolegům, Musk mu druhý den předal vizitku s kontak-
tem na specialistu na laserové operace a řekl, ať ho navští-
ví, že operace je zaplacená. A pak zase vyhodí svou dlou-
holetou asistentku a prodlouženou pravou ruku Mary Beth 
Brown – jen kvůli tomu, že po něm chtěla kvůli pracovnímu 
vytížení vyšší plat. 

Málem smrtelná dovolená
Elon Musk se narodil roku 1971 v Pretorii v Jihoafrické 
republice a ve svých pětačtyřiceti letech stěží poznal dovo-
lenou. Směle tvrdí, že ho může zabít a odkazuje na čtr-
náctidenní dovolenou v roce 2000 v Africe, kde se nakazil 
nejzákeřnějším druhem malárie. Po návratu do USA u něj 
onemocnění naplno propuklo a doktoři stanovili špatnou 
diagnózu. Zachránil jej hostující lékař, který mu podal 
maximální dávku antibiotik a Musk poté strávil deset dní 
na jednotce intenzivní péče. Kdyby dostal antibiotika jen 
o den později, patrně by už nezabrala. Musk si z nepříjem-
ného období vzal ponaučení a práci upřednostňuje před 
dovolenou.
Žije v neustálém spěchu. Svůj čas rozděluje především mezi 
své firmy Tesla Motors a SpaceX. První dva dny pracovního 
týdne tráví ve SpaceX, potom odlétá do Tesly a ve čtvrtek 
se vrací zpět k vesmírnému programu.
Jestliže si někteří manažeři dávají střídmé cíle, tak Musk 
musí být jejich pravým opakem. Překvapuje svými pompéz-
ními nápady a se vší vážností mluví o jejich bezpodmíneč-
ném splnění. Zároveň dává svým zaměstnancům doslova 
šibeniční termíny. Časově sice zpravidla přestřelí, ale poka-
ždé dosáhne vytýčeného cíle. Chtěl stavět elektromobily 
a dostat je do běžného provozu. Výsledek? Tesla Motors 

VIZIONÁŘ 
ELON MUSK

ELON MUSK BY RÁD ZMĚNIL SVĚT. VYRÁBÍ ELEKTROMOBILY A VEDE VESMÍRNÝ PROGRAM,  
KTERÝ BY Z LIDSTVA UDĚLAL MEZIPLANETÁRNÍ CIVILIZACI. PRACUJE SEDM DNÍ V TÝDNU  
A NA DOVOLENOU PRAKTICKY NEJEZDÍ. TA POSLEDNÍ HO TOTIŽ MÁLEM ZABILA.

86 | Ice Zima 2016



Art     

Ice Zima 2016 | 87



prodala více než 150 000 elektromobilů a brzy se na trhu 
objeví třetí modelová řada. I pohádka bezemisních aut však 
měla své trhliny a v roce 2008 stála Tesla na pokraji krachu 
a Musk na pokraji nervového zhroucení.
A když si Musk dal za úkol vytvořit plnohodnotný vesmír-
ný program, odborníci a manažeři se milionářovi, jenž si 
za první peníze pořídil drahý supersport McLaren F1 GTR, 
upřímně smáli. Jenže teď se směje Musk a řídí společnost 
SpaceX, která vyrábí vesmírné rakety a plní miliardové 
zakázky od NASA. 
Musk již od útlého věku projevoval zájem o výpočetní tech-
niku a vesmír. Ve třinácti letech vytvořil sci-fi hru Blastar 
a utržil za ni 500 dolarů. Je vášnivým čtenářem a k jeho nej-
oblíbenějším knihám patří slavný Stopařův průvodce galaxií 
od Douglase Adamse, z nějž si odnesl ponaučení, že nej-
důležitější je vymyslet, na co se ptát. Jakmile člověk položí 
správnou otázku, je odpověď relativně snadná. 
Musk opustil Pretorii před osmnáctými narozeninami a pře-
stěhoval se do Kanady. Ve dvaceti letech se natrvalo usadil 
v USA a se svým o rok mladším bratrem Kimbalem hledal 
způsob jak zbohatnout. Zpočátku byl převážně programá-
torem než manažerem a pracoval i na videohrách, takže 
není překvapením, že odreagování od hektických dnů 
hledá také u počítačových her. 
Se svou první ženou má pět dětí – dvojčata a trojčata. Sou-
žití s jedním z nejbohatších mužů USA není zrovna jedno-
duché, o čemž veřejně prostřednictvím svého blogu doslo-
va v přímém přenosu informovala jeho první žena Justin 
Musk. Odhalování rodinného soukromí však bylo jedním 
z mnoha spouštěcích impulsů jejich rozvodu, který v duchu 

Muskova prudkého jednání přišel jako blesk z čistého nebe. 
V roce 2010 se oženil s mladou herečkou Talulah Riley, ale 
jejich vztah se definitivně rozpadl v říjnu 2016.

Vznik Zip2 a život na matracích
V polovině devadesátých let málokdo chápal skutečný 
význam internetu, neboť hlavní zdroj informací nadále 
poskytovala tištěná forma. Naopak Elon Musk a jeho bratr 
Kimbal viděli v rozvoji internetu ohromný potenciál a zalo-
žili firmu Global Link Information Network. Pro vydavatele 
denního tisku vytvářeli softwarový program, jenž byl pro-
pojen s mapou a uživatel v něm mohl snadno vyhledávat 
firmy podle zaměření. 
Počátky obchodního dobrodružství Elona Muska byly 
krušné. Bratři pracovali a spali v kanceláři a teprve po 
třech měsících si pronajali byt, který si vzhledem k finanční 
situaci vybavili jen matracemi. Zatímco Elon posedával před 
monitorem a programoval, Kimbal působil v terénu a snažil 
se projekt prodávat, častokrát neúspěšně. Zástupci firem 
chovali k internetu rezervovaný přístup a nevěřili tomu, že 
by reklama na celosvětové síti mohla fungovat.
Vizionářské smýšlení bratrů Muskových naštěstí sdíleli 
odvážní investoři a zásadním zlomem se pro ně stal vstup 
společnosti Mohr Davidow Ventures, která do firmy inves-
tovala tři miliony dolarů. Jméno Global Link Information 
Network se změnilo na jednoduché Zip2 a skvělá budouc-
nost mohla začít.
Naneštěstí vstup investorů a nové firemní uspořádání 
znamenalo, že Musk zaujal pozici technického ředitele a na 
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vedení společnosti měl minimální podíl. V roce 1998 pak 
ležela na stole lukrativní smlouva o spojení s konkurenční 
společností City Search. Jenže z obchodu sešlo za dosud ne 
zcela vyjasněných okolností a důsledkem zákulisních machi-
nací bylo, že Musk přišel o místo ve správní radě a jeho vliv 
na Zip2 se ještě snížil. 
Zip2 s působením nových firem na trhu přicházel o peníze 
a záchranné kolo hodila společnost Compaq Computer, 
která v lednu 1999 pohltila Zip2 částkou 307 milionu dola-
rů. Elon Musk z prodeje utržil 22 milionů, bratr Kimbal si 
přešel na 15 milionů. Novopečený milionář Musk si začal 
užívat života na vysoké noze. 

Průkopník internetového bankovnictví
Musk neotálel a ještě než se uskutečnil prodej Zip2, sou-
středil se na další podnikatelský záměr. Věděl, že zdlouhavé 
bankovní mechanismy hravě zastíní revoluční online banka. 
V březnu roku 1999 založil firmu X.com a investoval do 
ní 12 milionu dolarů. Za vznikem projektu stáli čtyři muži, 
v jejich čele byl Musk jakožto největší akcionář. Rozjezd on-
line banky s názvem X.com, který spíše evokoval obsah pro 
dospělé, byl velmi pomalý. Prvních pět měsíců se projekt 
nepohnul z místa, ale Musk věděl, čím si získat zákazníky. 
Zrušil různé bankovní poplatky a novým zákazníkům nabí-
zel kreditní kartu s dvaceti dolary jako dárek. Vize online 
banky začala dostávat pevné rozměry a během krátké doby 
zaznamenal X.com více než 200 000 registrací. 
Mezitím vznikl konkurenční systém Confinity se službou 
PayPal a mezi oběma firmami se rozpoutala bitva. Kdo 

poroste rychleji, vyhraje. Ve finále došlo k remíze a X.com 
s Confinity se spojili namísto toho, aby spolu soupeřili. 
Musk zůstal v roli největšího akcionáře, ale ve vedení firmy 
ohledně názorů na budoucí vývoj docházelo k rozporům. 
PayPal doprovázel bouřlivý vývoj, na jehož konci manažeři 
vyslovili Muskovi nedůvěru. Musk se marně snažil udr-
žet svou pozici. Jeho vliv zeslábl stejně jako před pár lety 
u Zip2.
V roce 2002 si službu PayPal oťukával internetový prodejce 
eBay. Vyčkávací taktika se vyplatila a v červenci téhož roku 
nabídl eBay za službu PayPal enormních 1,5 miliardy dola-
rů. Musk získal z obchodu 250 milionu dolarů a pustil se do 
projektů, které ho mohly přivést na mizinu, nebo k pohád-
kovému bohatství. 

Vesmírný program soukromého  
podnikatele
Počátek studené války mezi USA a Sovětským svazem 
odstartoval závody v dobývání vesmíru. Obě velmoci mezi 
sebou soupeřily o různá prvenství v honbě do kosmu, ale 
po rozpadu Sovětského svazu se veletok financí na obou 
stranách ztenčil a dobývání vesmíru ustrnulo. 
Fascinace vesmírem a proměna lidstva na meziplanetár-
ní kolonizátory zbyla jen na hrstku lidí – mezi ně patřil 
i Elon Musk. Myšlenka spolku Mars Society, jenž měl na 
papíře projekt vyslání myší do kosmu, ho doslova pohltila. 
Chtěl ovšem zajít ještě dál a vyslat myši rovnou na Mars. 
Toužil v lidech vzbudit zájem o přistání člověka na Marsu 
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a k tomu potřeboval vlastní projekt. Opustil Mars Society 
a založil Life to Mars Foundation. 
Komplikovaný let myší na Mars vyměnil za ještě kompliko-
vanější plán skleníku na Rudé planetě. Lidé by pak pro-
střednictvím přímého přenosu mohli sledovat růst pozem-
ských rostlin pod písčitě zbarvenou oblohou. 
Musk byl sice miliardářem, ochotným investovat do kosmic-
kých letů, ale takovým jměním, potřebným na meziplane-
tární skleník, rozhodně nedisponoval. Navíc projekt skleníku 
posílala k ledu řada technických a neřešitelných potíží. Od 
Ruska chtěl koupit raketu, jenže Rusové s vidinou vyždímat 
z amerického miliardáře velké peníze, nabídly směšně vyso-

ké částky. Musk v jednání raději nepokračoval a rozhodl vzít 
kosmický program do vlastních rukou. 
Myši a skleníky zmizely ze seznamu priorit a v čele s rake-
tovým inženýrem Tomem Muellerem založil Musk v červnu 
2002 společnost SpaceX. Nové dobrodružství kosmického 
podnikání ho stálo 100 milionů dolarů, ale koncept levných 
raket vlastní výroby, které by na objednávku posílaly materi-
ál a satelity na oběžnou dráhu, vypadal slibně. Chtěl se stát 
velkým dodavatelem pro NASA.
Až prozaické Muskovy prognózy prvního startu se vzhledem 
ke komplikovanosti projektu nevyplnily, byť celá firma pra-
covala od brzkého rána do večerních hodin včetně víkendů. 
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Dne 26. března 2006 byla raketa Falcon 1, pojmenovaná 
podle kosmické lodi Millennium Falcon z filmové série 
Hvězdné války, připravena k prvnímu letu. Falcon 1 vystar-
toval v 9:30 a zhruba po 25 vteřinách se dostavily první 
potíže. Nad motorem se objevily plameny a Falcon 1 nabral 
směr k zemi. Raketa za miliony dolarů dopadla nedaleko 
startovací rampy a trosky byly rozesety po celém okolí. 
O rok později trval let do vesmíru jen pět minut. Druhý 
start Falconu 1 skončil v troskách vinou rotujícího paliva 
uvnitř nádrže, které raketu nekontrolovatelně rozkmi-
talo a výbuchem poslalo k zemi. Druhý neúspěšný pokus 
v podání SpaceX se stal terčem posměchu. Musk ukrojil 

nemalý podíl ze svého milionového koláče a jeho investice 
již podruhé shořela v plamenech raketového paliva. Nutno 
podotknout, že alespoň navenek nepropadal panice a vzal 
další měšec ze svého internetového jmění.
Na začátku srpna roku 2008 stála třetí vylepšená raketa 
Falcon 1 na plošině. Bohužel ani tentokrát inženýři v ří-
dícím středisku nezajásali radostí. Při oddělení prvního 
a druhé stupně rakety došlo k vzájemnému kontaktu obou 
částí a SpaceX měl na kontě třetí neúspěšný pokus v řadě 
za sebou. Aby toho nebylo málo, Falcon 1 nesl na oběžnou 
dráhu satelit NASA, o nějž Národní úřad pro letectví a kos-
monautiku samozřejmě přišel. 
O pouhé dva měsíce se raketové palivo vznítilo počtvrté, 
tentokrát naštěstí podle předem daného scénáře a ves-
mírné plavidlo soukromého podnikatele dosáhlo oběžné 
dráhy. SpaceX zaznamenal klíčový úspěch v kosmonautice 
a po šestiletém vývoji dostal těleso na orbitu Země. Jen to 
trvalo o čtyři roky déle než Musk původně sliboval.
Od toho momentu získal SpaceX potřebnou sebedůvěru 
a mohl pokračovat ve vývoji nové rakety Falcon 9 a kosmic-
ké lodi Dragon. Kritický rok 2008, během nějž Musk čelil 
osobnímu krachu a hrozil bankrot Tesla Motors, byla raketa 
Falcon 1 na oběžné dráze důležitým bodem trýznivého 
období Muskova života. Spasitelem SpaceX se totiž stala 
NASA, která přiklepla lukrativní veřejnou zakázku Muskově 
firmě. Kontraktem na dvanáct letů k Mezinárodní vesmírné 
stanici si SpaceX přišlo na 1,6 miliardy dolarů!
V současnosti vychází přeprava materiálu do kosmu od 
SpaceX zhruba na 60 milionů dolarů za jeden let a zakázky 
přicházejí z USA, Ruska, Číny a podobně. Země si zkrátka 
platí za to, aby jim Musk vynesl satelity na oběžnou dráhu. 
Firma, jejímž prvotním účelem bylo vyslání myší na Mars, 
nyní funguje na bází kosmického dopravce s obratem desí-
tek milionů dolarů ročně. 
S Marsem ale Musk zdaleka neskončil. Ve SpaceX vyrábí 80 
% vlastních komponentů a závislost na externích dodava-
telích omezuje na nezbytné minimum. To mu umožňuje 
průběžně snižovat cenu kosmických letů a docílit přijatel-
nějších čísel při realizaci letu člověka na Mars.
Musk je přesvědčen, že dokud se budou rakety zahazovat 
do kosmu a k zemi budou padat jen kapsule s posádkou, 
lidstvo nikdy nebude schopno cestovat vesmírem. Řešení už 
má. V letošním roce SpaceX úspěšně otestovalo přistání ra-
kety Falcon 9 na plošině na vodní hladině. Následující fáze 
testů bude zahrnovat přistání rakety na pevnině.
Cesta na Mars je samozřejmě ještě velmi vzdálenou reali-
tou, ale vyslání člověka na planetu, kde možná existoval 
život, má spíše důležitější roli coby motivace posunout 
lidstvo o krok blíž k novým revolučním technologiím. Otisk 
lidské nohy na jiné planetě bude pouze dílčím úspěchem 
mnohem širšího kontextu.

Revoluce automobilové dopravy
Myšlenka elektromotoru je stejně stará jako muž, který 
automobilce Tesla Motors propůjčil své jméno. Když inže-
nýři Martin Eberhard a Marc Tarpenning zakládali v roce 
2003 tuto kalifornskou firmu, názvem vzdali hold vynálezci 
Nikolu Teslovi, jenž první elektromotor zkonstruoval už 
v roce 1888.
Eberhard s Tarpenningem potřebovali k rozvinutí myšlen-
ky elektromobilu vhodného investora a v tu chvíli se na 
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scéně objevil Elon Musk se svými miliony z prodeje PayPalu. 
Muska doslova nadchl sportovní elektrovůz Tzero z dílny 
AC Propolsion a chtěl rozpohybovat reznoucí ozubená kola 
segmentu elektromobilů. Do Tesly vložil v roce 2004 jmění 
ve výši 7,5 milionu dolarů a zároveň zaujal pozici předsedy 
rady. 
Tesla Motors podepsala kontrakt s britským výrobcem 
sportovních vozů Lotus a svůj speciál začala stavět na bázi 
modelu Lotus Elise. Musk kladl vysoké požadavky na design 
a jednotlivé detaily, což se zpravidla nesetkávalo s pocho-
pením racionálně uvažujícího výkonného ředitele Martina 
Eberharda.
Zrod prvního elektromobilu s logem Tesla provázela řada 
komplikací a model s názvem Roadster málem položil celou 
firmu na lopatky. Tesla Roadster měl ohromnou akceleraci, 
daleko lepší než benzínový Lotus Elise. Problémem byla 
extrémní váha baterií, uložených před zadní nápravou. 
Břemeno o váze 600 kg činilo z Roadsteru neohrabaný 
automobil, který v zatáčkách vůbec nedržel. Nelichotivou 
manévrovatelnost v porovnání s Lotusem Elise demonstro-
val Jeremy Clarkson v britském pořadu Top Gear a svou 
typickou tvrdou kritikou na téma elektromotorů si vysloužil 
žalobu od Tesly. Spor mezi Teslou a stanicí BBC se táhl do 
roku 2011, kdy soud obvinění Tesly zamítl.
Výroba Roadsteru byla logistickým spletencem několika do-
davatelů. Bateriové články se vyráběly v Číně, kompletovali 
na Tchaj-wanu, karosérii připravovali Francouzi a celý vůz 
pak dohromady skládali ve Velké Británii u Lotusu. Nej-
větším potíže způsobovala dvojstupňová předovka, která 
nebyla schopná ustát ohromný tah motoru a po zdlouha-
vém procesu testů a omylů bylo rozhodnuto, že Roadster 

dostane jeden rychlostní stupeň.
Musk zamýšlel prodat Teslu jakožto fungující firmu auto-
mobilce s nejvyšší nabídkou. Jenže Tesla finančně krvácela 
a zrod Roadsterů se komplikoval. První modely opustily 
továrnu v roce 2008 a nezřídka si noví majitelé stěžovali na 
problémy a špatné dílenské zpracování. Musk do Tesly již 
několikrát investoval a vytlačil Eberharda z funkce ředitele. 
Naneštěstí investoři se vinou hospodářské krize nehrnuli 
a Muskovi rychle docházely peníze. Prodal svůj McLaren, 
přestal létat soukromým tryskáčem a každodenní špatné 
zprávy se projevovaly na jeho fyzickém vzhledu. Podle blíz-
kých přátel vypadal, že ho co nevidět sklátí infarkt. 
Musk dospěl k názoru, že Teslu a SpaceX neudrží a bude 
se muset rozhodnout, které dítě opustí a způsobí tím jeho 
zánik. Nakonec se mu doslova za minutu dvanáct podařilo 
situaci zvládnout. Těsně před bankrotem Tesly rozjel další 
investiční kolo a na hraně zákona i morálních zásad při 
vyjednávání s investory udržel skomírající automobilku nad 
hladinou. Zachránila ho i miliardová zakázka od NASA pro 
SpaceX.
Tesla prodala v období 2008–2012 téměř 2500 modelů 
Roadster a později spustila výrobu modelu S. Vzhledem 
k tomu, že se tento elektrický sedan vyvíjel přímo v továr-
ně, vyřešily se potíže s umístěním baterií. Ty jsou uloženy 
pod sedadly mezi oběma nápravami a rapidně zlepšují 
jízdní vlastnosti. Model S se stal hitem roku a získal řadu 
mezinárodních ocenění. Tento počítač na kolech má do-
jezd 370 až 800 km v závislosti na rychlosti, jízdním stylu, 
venkovní teplotě, velikosti pneumatik atd. Nabíjení baterií 
se od archaické doby prvních elektromobilů, tedy před pár 
lety, významně zrychlilo a speciálními rychlonabíječkami od 
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Tesly se celý proces zkrátil na několik minut. Bohužel v Čes-
ké republice je pouze jediná rychlonabíječka od Tesly, a to 
na 90. kilometru dálnice D1 směrem na Brno. Z obyčejné 
domácí zásuvky zabere plné nabití Tesly prakticky celý den.
V záři roku 2015 sjel z výrobní linky v pořadí druhý origi-
nální vůz Tesla, označený písmenem X. Prostorné SUV pro 
sedm osob má zadní vyklápěcí dveře a řadu vylepšení, ale 
prodejního úspěchu modelu S nedosáhlo. 
V současnosti finišuje vývoj modelu 3. Luxusní sedan se na 
trh dostane nejdříve na sklonku roku 2017. Faktem ovšem 
je, že elektromobily od Tesly nemohou konkurovat cenám 
běžných automobilů se spalovacím motorem. Cena okolo 
dvou milionů za nejlevnější typy s průměrným dojezdem 
400 km je stále příliš vysoká. Musk svou Teslou rozhodně 
neoslovil masový trh a lze konstatovat, že pořád vyrábí jen 
hračky pro bohaté.
Na druhou stranu technologie se posouvá a stejně jako 
u SpaceX chce Musk docílit velkokapacitní výroby elektro-
mobilů a přispět ke snížení pořizovacích cen. Z toho důvo-
du uvolnila Tesla své patenty. V naději, že zažehne masový 
vývoj elektromobilů u ostatních automobilek. 

Solární panely a potrubní pošta pro 
lidské pasažéry
Elon Musk není jen SpaceX a Tesla. Podnikatelský duch 
mu velí investovat do segmentů, v nichž vidí potenciální 
růst. Když tedy Muskovi bratranci Lyndon Rive a Peter 
Rive založili firmu SolarCity, stal se jejím největším akci-
onářem a tím pádem předsedou firmy. SolarCity vznikla 

na principu kompletního servisu solárních panelů do 
domácností a firem. Při nástupu solárních panelů prová-
děli technici SolarCity analýzu spotřeby, míru slunečního 
svitu a podobně, aby případný zájemce věděl, nakolik se 
jejich instalace vyplatí. SolarCity se postupně rozrostlo 
v samostatného dodavatele elektrické energie a začalo 
vyrábět vlastní panely. Cílem firmy je stát se hlavním do-
davatelem elektřiny v USA, což je stejně vzdálená meta, 
jako let posádky na Mars. Nemožné to ovšem není, hlásá 
Musk a dbá na to, aby se SolarCity stalo dominantní silou 
v oblasti solární energie. 
Musk je rovněž nepřímo propojen s firmou Hyperloop 
One, vyrábějící dopravní systém na bázi potrubní pošty. 
Kapsle s pasažéry je formou podtlaku posílána skrz tubus 
rychlostí zhruba 1000 km/h. Muska tento projekt zaujal 
v momentě, kdy uslyšel o záměru stavby rychlodráhy 
mezi San Franciscem a Los Angeles. Poukazoval na to, že 
není potřeba vytvářet spojení, které by bylo pomalejší 
než letadlo, ale že je potřeba vymyslet ještě efektivnější 
způsob dopravy. V současnosti je ve výstavbě testovací 
dráha a o tento způsob transportu projevili zájem na 
Blízkém východě i ve Skandinávii. 
Elon Musk má v rukávu mnoho projektů a rodících se my-
šlenek. S majetkem v hodnotě kolem 10 miliard dolarů 
plánuje další výstavby a investice. V Nevadě staví obří 
továrnu na výrobu baterií s názvem Gigafactory a Tesla 
již delší dobu testuje autonomní řízení. Přestože už došlo 
k první smrtelné nehodě člověka, který svěřil řízení au-
tomobilu počítačovému procesoru, vývoj dál pokračuje. 
Vizionáře Elona Muska v honbě za svými sny zkrátka nic 
nezastaví.
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Platí ve znackových prodejnách NORDBLANC do 31. 3. 2017.

Slevy nelze scítat ani kombinovat s jinými slevovými akcemi.

na nezlevnené zbozí

kupón
slevový

20%

Stylová, krásne zpracovaná prošívaná 
parka NORDBLANC ENDURE
z extrémne lehkého materiálu
a bezkonkurencne hrejivou výplní
z vysoce kvalitního perí.

4 295 Kc

3 436 Kc*

* cena po uplatnení slevy
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Začneme tedy tím, co vidět není. Termoprádlem. Jeho 
hlavní funkcí je nasát pot a co nejrychleji ho odvést do 
další vrstvy nebo rovnou odpařit. Jakmile by se tak nestalo, 
pot se začne kumulovat na těle, ochladí vás a máte zadě-
láno na nemoc nebo minimálně na nepohodlí. Pro výrobu 
kvalitního rychleschnoucího prádla se používají nejčastěji 
polyestery jako dryfor či materiály jako coolmax. Antista-
tická a také antibakteriální úprava jsou dalšími známkami 
kvalitního výrobku. Je příjemné i praktické, když vám oble-
čení nepáchne hned po prvním lyžování. Samozřejmě volte 
velikost přesně na tělo a vždy si nechte poradit ve speciali-
zované prodejně od odborníka. 
Další důležitou částí výbavy jsou rukavice.  „Prsťáky“ nebo 
palčáky? Zvažte, jak často budete potřebovat manuální 
zručnost a nakolik jste zmrzlíci. Palčáky se rychleji zahřejí 
a neztrácejí teplo tak snadno. Většina z nás všem raději volí 
rukavice prstové. Pak je tam důležitých několik parametrů. 
Odepínatelná vnitřní rukavice, materiál svrchní rukavice, 
který nic nepropustí, kvalitní pogumování. Mohou mít 
i uzavíratelné průduchy na zip, kvůli rychlejšímu odpaření 
vlhkosti a především dobře nastavitelné utahování pod 
zápěstím.
Co přijde na zbytek těla? Určitě nezapomeňte na kuklu.  
Kukla a helma tvoří celistvou bariéru, proti níž je mráz bez-
mocný. Bez helmy ani ránu, prostě ne! Může vám zachránit 
zdraví. Zejména u dětí se dá předvídat trocha té živelnosti. 
Tady myslím není o čem diskutovat. Kvalitní helma Uvex, 
Cask, Salomon nebo Casco je zásadní investicí. Když jsme 
u helem, zaveďme řeč i na brýle. Opět Uvex, Scott, Smith, 
Oakley či Salomon, jsou zárukou toho, že nepoběžíte do 
sportovních potřeb hned příští sezónu. Když brýle v ruce 
držíte, všimněte si, jaké rozdíly se dají najít mezi nižšími 
a vyššími řadami. Kvalitnější konstrukce u vyšších modelů 

vám zaručí efektivnější ventilaci. Brýle se prostě nesmí za-
potit, to je hned zážitek z jízdy ten tam. Také větší pevnost 
konstrukce a lepší polstrování jistě není k zahození. Co se 
týká toho nejdůležitějšího na brýlích, a sice zorníku, buďte 
bez obav, pokud jde o UV záření. Všechny výše jmenované 
značky a jakékoliv jiné brýle, jejichž výrobci dostanou povo-
lení k prodeji v EU, musí splňovat limity ochrany proti UV 
záření. Existují tři základní typy zorníků podle toho, jaké 
barvy ze světelného spektra a v jaké míře, propouštějí. Prv-
ní typ propouští všechny barvy přirozeně. Druhý typ filtruje 
modrou složku světelného spektra a tím získávají na inten-
zitě červená, žlutá a zelená barva. Modré propustí k vašim 
zrakům asi 20 – 30 %. Třetí typ zcela nepropouští modré 
světlo. Brýle také skvěle chrání obličej proti chladu, mrazu, 
jakémukoliv neřádstvu, jemuž by snad vaše ctěná fazóna 
mohla přijít do cesty. Jezdíte-li ve stínu severního svahu, 
přijdou vám vhod brýle, které rozjasní okolí, tedy potlačí 
modrou a červenou spolu se žlutou vytáhnou. Takové brýle 
naopak rychle unaví oči, pokud se rozhodnete přesunout 
na sluncem zalitý svah. 

Tolik, co se týká ochrany. Příznivci snowboardu nezůsta-
nou (co se obecně ochrany týče) jen u helem. Naprostou 
samozřejmostí jsou chrániče páteře. Když chcete dělat airy 
a jibbovat ve snowparku, poohlédněte se po nějakém. Dost 
to bez něj může bolet. 
Zapomenout samozřejmě nesmíme ani na kvalitní lyžařské 
kalhoty, či bundu. Lyžařská bunda musí být nejen pohodl-
ná, ale i praktická a funkční. Jak tedy vybírat? V první řadě 
by nám neměla být malá.  Mějte na paměti volnost pohybu 
a fakt, že v zimě pod ní budete mít několik vrstev obleče-
ní. Bundu si oblečte a zapněte. Prvním znamením, že jste 
sáhli po dobrém kousku, je, pokud bez problému dáte ruce 

PŘIPRAVME 
SE NA HORY… 
AŤ UŽ JSTE BĚŽKAŘ, LYŽAŘ NEBO JEZDÍTE NA SNOWBOARDU, VŽDYCKY BUDETE POTŘEBOVAT 
KVALITNÍ OBLEČENÍ, KTERÉ VÁS UDRŽÍ V TEPLE A ZÁROVEŇ POSKYTNE DOST POHODLÍ K POHYBU. 
A NEJDE JEN O TO, CO JE ZVENKU VIDĚT, ALE PŘEDEVŠÍM O TO, CO VIDĚT NENÍ… A ŽE ZÁKLADEM 
TOHO, ABYSTE SI TO NA SVAHU UŽILI, JE KVALITNÍ VYBAVENÍ, O TOM ASI TAKÉ NEMÁ CENU HOVO-
ŘIT…
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nad hlavu, aniž by vám překážela v pohybu. Bunda by dále 
neměla odstávat v oblasti pasu a neměla by být moc krát-
ká, aby vám netáhlo na záda.  Většina lyžařských bund je 
opatřena tzv. sněhovým pásem, který chrání před chladem 
a při pádu zabraňuje nahrnutí sněhu. Při výběru bundy se 
také ujistěte, jestli má kvalitní zipy a švy a zda má přední 
zip látkové překrytí.  Velmi důležitá je také voděodolnost 
a prodyšnost. Obecně se dle úpravy materiálu bundy dělí 
na dva typy: s membránou a se zátěrem.  Membrána je 
lepší a to nejenom díky tomu, že je voděodolná, ale také 
prodyšná.  

A jsme u vybavení…
Konečně si taky řekneme něco o sjezdových lyžích samot-

ných a o snowboardu. Sjezdovky prošly evolucí, zvanou 
carving style. Co to je? Abychom to úplně objasnili, musíme 
si říci něco z nedávné historie lyžování. V 80. letech, byl 
na vrcholu styl lyžování, kterému někdo říká „parallel“. 
To znamená, že při sjezdu máte lyže pořád ve stejné linii. 
Kolena máte neustále u sebe. Z dálky to má vypadat, té-
měř jako kdybyste měli jen jednu lyži. Lyže jsou paralelně 
vedle sebe. Velmi elegantní. Lyžař Stein Erickson byl sym-
bolem tohoto stylu. Když jste v té době chtěli dosáhnout 
instruktorské úrovně 3, museli jste sjet trať s červeným 
kapesníkem mezi koleny. Roztáhněte je jen jednou a je 
po zkoušce. Jezdilo se na dlouhých nevykrojených lyžích 
(u dospělých mužů měřila lyže přes 2m). Tento styl vypadá 
překrásně, ale jízda je velmi obtížná a lyže není snadné 
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kontrolovat. „Carve“ znamená krájet. Oblouky provádíte 
nakláněním obou přirozeně vzdálených kolen dovnitř ob-
louku a vždycky se tím přenesete z jedné hrany na druhou. 
Lyže jsou tvarované do „výkusu“, zjednodušeně řečeno. 
Tento dravý způsob jízdy umožňuje větší rychlost a kont-
rolu nad lyžemi, ale nevypadá až tak elegantně jako jeho 
předchůdce. Efektivita ježdění a pohodlí zvítězilo. Opět 
se setkáte s různými řadami sjezdových lyží, profesionální 
lyže s dřevěným jádrem a dvojitou výztuží Titanalem. Pak 
jsou lyže pro zdatné amatéry, kteří jezdí krátké a středně 
dlouhé oblouky. Jsou uzpůsobeny na sjezdovku tvarem, 
konstrukcí a dovolují také udělat nějakou tu chybku, aniž 
by došlo k pádu. Někdo dává přednost adrenalinu při 
maximální rychlosti na sjezdových lyžích. Jiného rozpum-
puje pohled na nedotčený svah s hlubokým prašanem. Co 
k čemu tedy patří? Jaké lyže potřebujete k jednotlivým dis-
ciplínám? Sjezdové lyže jsou charakteristické svou délkou 
umožňující maximální vodivost a také nemají ostré hrany, 
aby se předešlo zakousnutí lyže, při vysoké rychlosti (až 220 
km/h). Freeride lyže jsou pro ty druhé. Jsou celkově širší než 
sjezdové lyže, aby se jezdec tolik nebořil do sněhu.  Také 
jsou propnuté směrem nahoru, aby široké špičky lyží ne-
zajížděly směrem dolů pod sníh. Existují i hybridní modely, 
které stisknutím tlačítka změníte ze sjezdovek na freeride. 
Jak lyže tak freeride snowboardy jsou tedy širší a měkčí. 
Pak jsou tu robustní slalomky. Ty jsou širší na koncích než ve 
středu, aby bylo dosaženo potřebné točivosti. Nejsou příliš 
dlouhé, takže rychlost u nich nehledejte. Trocha akrobacie 
dovrší přehled typů. Řeč je o Freestyle lyžích. Zvláštností je, 
že mají zahnuté i paty, takže udělat otočku není problém. 
Vynechat skokanské lyže by byl trestuhodný prohřešek 
proti vznešenosti této disciplíny, navzdory faktu, že se z nás 
pravděpodobně nechystá darovat svým blízkým k váno-
cům pořádný „elány“. Nuže, jde o lyže předlouhé (200 cm 
a více) s pevnou šířkou 88 mm. Jejich točivost je nulová, vše 
o co tu jde, je vodivost v rovné dráze.

Už jste zkusili snowboard?
Sherman Poppen vynalezl „snurfer“- dvě lyže spojené pro-
vázkem dohromady. Tim Burton v roce 1977 snurfer doladil 
a přimontoval na něj vázání. Tím vytvořil první snowboard 
a založil tak ve Vermontu v USA kultovní značku Burton 
snowboards. Na západě USA udělal ve stejné totéž i Tom 
Sims.  Začněme základními parametry - délkou. Prkno by 
vám mělo sahat někam po bradu nebo pod nos. Optimální 
délka boardu se tedy řídí vaší výškou a váhou. Prodejce by 
vám měl vysvětlit něco málo ze základní fyziky ježdění. 
(Správná délka prkna zajistí, že se nebude bořit špičkou 
do sněhu nebo předejde nechtěnému přechodu z jízdy 
po hraně do smyku po skluznici.) Navíc je zvykem přiložit 
k modelu tabulku délek s příslušnými výškami a váhami. 
Šířka? Ta se u boardu udává v neužším místě v „pasu“. Po-
kud ze snowboardové výbavy nic nemáte, kupte si nejprve 
boty. Ty pak určují šířku prkna. Máte-li nohu 10 a větší, pak 
rovnou hledejte prkna s označením „wide“ – široký. Vět-
ší problém nastane, když je deska příliš úzká a vy tak při 
každém prudším oblouku zaryjete špičky bot do sjezdovky 
a vzápětí následuje pád. Zbytečně široké prkno, to není ta-
ková tragédie, ale dá vám zabrat, až ho budete chtít stočit 
do oblouku. Ideální je, aby špička i pata přesahovaly prkno 
zhruba o centimetr. Tvrdost prkna neboli „flex“ je dalším 
důležitým parametrem. Pro začátečníka je lepší měkčí prk-

no. Lépe jde do oblouku, ale při vyšších rychlostech už hra-
na nedrží tak dobře na sjezdovce a při odrazu do ollie mu 
chybí potřebný pop (odpor), takže pokročilejší jezdci zvolí 
obecně tvrdší prkna. Freeride a All mountain prkna mají 
měkčí špičku než patu „directional flex“, což způsobuje, že 
jdou lehčeji do oblouku a zadní noha má naopak k dispozi-
ci dobrou tuhost prkna pro přenos síly v oblouku. Freestyle 
prkna mají oba konce stejně měkké. Takže jak je to s těmi 
typy prken. Freeride prkna jsou do volného terénu. Mají 
inserty (úchyty na vázání) posunuté směrem dozadu, špička 
je širší, měkčí. S tímto prknem sněhem doslova proplujete. 
Taky vykrojení je u nich delší. Alpine snowboardy – štíh-
lé rybky jsme už zmiňovali. All Mountain prkna jsou do 
každého terénu – sjezdovka, freestyle i freeride. V žádném 
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aspektu se nejde do extrému, takže je to stroj, vhodný pro 
nevyhraněného jezdce. Podobají se freestyle prknům, ale 
nejsou tak výrazně modifikována. U Freestyle desek jde 
o to, aby se vám ve vzduchu dobře dělaly rotace. Prkna 
jsou tedy kratší. Taky je potřeba více stability při nájezdech 
na kicker nebo na bedu či rail při jibbingu. Prkna jsou tedy 
širší. Špička i pata mají identický tvar.  Ještě některé para-
metry, které určují způsob jízdy. Boční vykrojení „side cut“ 
určuje, jak velký oblouk opíše prkno do svahu. Čím větší 
sidecut, tím rychleji zatočíte a tím menší oblouk vytvoříte 
a naopak. Prohnutí anglicky „camber“ určuje, jak snadno 
půjde board do oblouku. Když board položíte na rovnou 
podlahu, tak se jí zkrátka nedotýká po celé délce. Men-
ší prohnutí je charakteristické pro měkčí prkna, která se 

snadněji donutí k oblouku. To je dobré pro Freestyle snow-
boardy. Tvrdší deky mají tedy prohnutí větší. Na prohnutí 
si dejte pozor při koupi ojetých prken! Efektivní hrana je 
délka hrany, která je v oblouku při kontaktu s povrchem 
sjezdovky/terénu. Čím delší efektivní hrana, tím stabilnější 
bude board v oblouku a čím kratší, tím rychleji a snadněji 
ho do toho oblouku dostane. Ještě poslední důležitá věc. 
Jádro snowboardu. Zatím se nenašlo nic, co by bylo lepší 
než dřevo, co se týče jízdních vlastností, životnosti prkna, 
pružnosti, pevnosti, tvarové paměti. Jádra z PU pěny jsou 
znakem laciného snowboardu, na kterém se vám dobře 
jezdit nebude a po sezóně ho nejen stoprocentně vyhodíte, 
ale možná pod špatnými dojmy i zanevřete na tento krásný 
sport a to by byla rozhodně škoda! 
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Jedním z nejoblíbenějších představení vaše-
ho spolku Frída je Kolega Mela Gibsona. Co pro 
vás tahle one man show znamená? 
Upozornil mě na ně Jakub Nvota, autor a režisér Frídy. 
Někde tuto hru polského autora Tomasze Jachimka našel 
a přesvědčil mě, že je to hra pro mě.  Tak jsem ji přeložil 
a upravil na české reálie. Je to příběh oblastního herce 
Ignáce Pičmana, který vypráví divákům svůj životní zážitek 
ze setkání s hollywoodskou hvězdou Melem Gibsonem. 
Životní osud a peripetie této postavy, ačkoli jde o herce, se 
dá vztáhnout na jakéhokoli člověka a profesi. Ignác Pičman 
je vždycky na všechno dokonale připravený, ale bohužel je 
všude tak o dvě minuty později. Jde o brilantně napsanou 
současnou komedii. Myslím, že se v postavě Pičmana vidí 
kdokoliv. Proto je představení tak navštěvované.

Taky máte občas pocit, že jste v nějaké  
situaci nebo na nějakém místě o dvě minuty 
později?
Častokrát. Ale nejsem si teď schopný vzpomenout na žádný 
příklad. 

Funguje pro vás toto představení trochu 
jako terapie?
Každé představení je svým způsobem trochu terapie. 
Vyfiltruji přes sebe energii, která musí ven. Protože jí mám 
hodně, musím ji nějak ventilovat. Jsem skřivan, brzy ráno 
vstávám, mám rád rozbřesk a ranní přírodu, kdy si jen tak 
v županu sednu na zahradu a poslouchám probouzející se 

NEPOTKÁTE HO NA VEČÍRCÍCH, MOC SE O NĚM 
NEPÍŠE V MÉDIÍCH. COŽ ALE NEZNAMENÁ,  ŽE 
BY SE KOLEM HERCE MARTINA TRNAVSKÉHO 
NEDĚLA SPOUSTA ZAJÍMAVÝCH VĚCÍ. PO CELÉ 
REPUBLICE ÚČINKUJE S DIVADELNÍM SPOLKEM 
FRÍDA, KTERÝ PŘED SEDMNÁCTI LETY ZALO-
ŽIL A V NĚMŽ HRAJE I JEHO PARTNERKA BÁRA 
MUNZAROVÁ. OBČAS SE OBJEVÍ V NĚJAKÉM 
SERIÁLU, TEĎ AKTUÁLNĚ TŘEBA V KRIMINÁLCE 
TEMNÝ KRAJ. STARÁ SE O NADACI MUNZARO-
VÝCH, JEZDÍ NA HORY, NA JACHTU, ZKRÁTKA 
ŽIJE SI TAK, JAK SE MU LÍBÍ.  
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ČLOVĚK NEMUSÍ 
BÝT POŘÁD VŠUDE
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Martin Trnavský se narodil 8. 3. 1970 v Brně. Vystu-
doval JAMU, působil v Městském divadle v Brně, 
v Činoherním klubu v Praze. Před sedmnácti lety 
založil Divadelní spolek Frída, v němž se Martin 
uplatňuje také jako dramatik. Viděli jsme jej např. 
ve filmech Požírač medvědů, Pravidla lži, Muzika, 
Muži v říji, Tchýně a uzený, Na rozchodnou, v seri-
álech Četnické humoresky, Světla pasáže, Ordinace 
v růžové zahradě, Obchoďák, Panelák aj. Při natá-
čení Ordinace v růžové zahradě se sblížil s herečkou 
Bárou Munzarovou, s níž vychovává její čtrnáctile-
tou dceru Aničku.
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den. Ten vzduch je brzy ráno úplně jiný. Příroda je po ránu 
nejkrásnější.  A trávit v ní co nejvíc času je pro mě taky tera-
pií.

Nedávno jste měl premiéru nejnovějšího 
představení, které se jmenuje Rapper. Jaký máte 
vztah k rapu?
V představení Kolega Mela Gibsona je moment, kdy Pičman 
říká, že dokáže i rapovat. Je to humorná situace, o níž jsme 
později mluvili se skupinou mladých lidí, kterým bylo téměř 
o polovinu méně, než mně. Připravovali a vymýšleli pro 
mě internetovou reklamu na představení. Vznikla debata, 
z níž vzešel nápad, napsat hru Rapper. Je o učiteli hudební 
výchovy, který miluje klasickou hudbu a snaží se pochopit 
mladé lidi inklinující k rapu. Je o vzájemném pochopení 
a názoru dvou generací.  Většina našich autorských her 
vzniká podobně. Objevil jsem pro mě úplně nový hudební 
žánr. Potřeboval jsem se zorientovat. Studoval jsem hip-
-hop. Zjistil jsem, že jde o mimořádně rozsáhlou hudební 
platformu. Vztahy, styly, formy… Pochopil jsem, že každý 
rapper si píše texty sám a jsou jeho osobním vyjádřením – 
navíc jsem zjistil, že to není vůbec tak snadné a hloupé, jak 
by to na první dojem mohlo pro nezasvěceného posluchače 
vypadat. Což je na hereckém povolání nejkrásnější. Zkou-
mat jiné světy.

V čem dalším kromě názoru na rap se s mla-
dými lidmi neshodnete? 
S mladšími lidmi vycházím velmi dobře a rád s nimi pracuji, 
mají jinou energii, jinak myslí. Nemají tolik zkušeností, tře-
bas i negativních, které by je brzdily. Tu začínající mládež 
mám doma v podobě Bářiny dcery Aničky, které je čtrnáct. 

(Otcem Aničky je herec Jiří Dvořák – pozn.red.) Nikdy jsem 
se ji nesnažil vychovávat, jsem spíš jako její starší bratr. Ka-
ždý herec je svým způsobem tak trochu dítě, nebo měl by 
být. Měl by být vzdělaný, moudrý, ale zároveň by si v sobě 
měl uchovat mladého ducha a určitou hravost.  Někdy má 
Bára doma dvě děti. Ale častokrát se k nám ráda přidá 
a řádíme všichni tři.  

Kromě divadla vás teď fanoušci mohou vi-
dět v novém kriminálním seriálu Temný Kraj.
Hraji kriminalistu Richarda Bacha, který pracuje na praž-
ském oddělení vražd. Poté, co se jeho parťák, kterého hraje 
Lukáš Vaculík, uchýlí ze zdravotních důvodů na venkov, za 
ním jezdí a radí se s ním o některých případech. Richardo-
va soukromá linka se v seriálu nerozebírá a nejde o hlavní 
roli. Je to policajt, který vyšetřuje a nejvíc času tráví v práci. 
Jeho jediným koníčkem, na který si udělá čas, je motorka.  

Diváci vás před několika lety zaregistrovali 
v Ordinaci v růžové zahradě, později  ještě v Ob-
choďáku, ale pak jste se z obrazovek vytratil.
Seriálové role v dlouhodobých projektech jsem odmítal, 
něco nevyšlo a tak jsem se věnoval hlavně divadlu. Člověk 
nemusí být pořád všude. Naposledy jsem si zahrál v Če-
chách v Obchoďáku a na Slovensku v Paneláku. Tam si mě 
vyžádala známá slovenská herečka Diana Mórová, která 
hraje v našem představení Mezi nebem a ženou. Slovenské 
divadlo a Bratislavu mám moc rád.  V našich představeních 
hraje několik slovenských herců. Božidara Turzonovová, Ka-
mil Mikulčík ad. Měl jsem jiné starosti, musel jsem si hlavně 
uspořádat svůj život. 

Co to znamená?
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Bylo to v období, kdy jsme se dali s Bárou dohromady, chtě-
li jsme žít spolu. Byl by nesmysl chtít po ní, aby se za mnou 
přestěhovala do Brna, tak jsem se stěhoval já. V Brně jsem 
se narodil. Zpřetrhat vazby nebylo tak úplně jednoduché. 
Potom jsem cítil za povinnost zrekonstruovat dům v Mod-
řanech, kde spolu s jejími rodiči žijeme. Byli jsme oba tak 
trochu unavení z událostí, které nastaly, a chtěli jsme být 
hlavně spolu. Žili jsme v ústraní.

Bylo těžké zpřetrhat vazby v Brně?
Bylo, žil jsem tam čtyřicet let. Praha je pro práci herce 
důležitá profesně, co si budeme povídat, tady se všechno 
odehrává. Na druhou stranu není jednoduché se tu s diva-
dlem prosadit. Zatímco v Brně je asi šest divadel, v Praze je 
každovečerní nabídka za kulturou přes třicet pět tisíc míst 
na večer. Říkali jsme si s Bárou, proč už konečně nehrát 
divadlo i v Praze, když tu žijeme. Že by bylo hezké jet 
někdy do divadla jen tramvají a ne 200 kilometrů, protože 
hrajeme po celé republice i na Slovensku. Proto jsme se 
domluvili s Divadlem Le Royal, kde vystupujeme, stejně 
jako v Divadle Rokoko. Vytvořili jsme v Praze buňku pro 
obchodní oddělení, přijali do party dva lidi a po sedmnácti 
letech působení tu začínáme. Nastal ten čas.  

Ordinace v růžové zahradě vám přinesla 
nejen roli, ale i vztah s Bárou. Proč právě vy jste 
si padli do oka?
Když se zamilujete, tak víte proč? Nevíte. Pokud jste schop-
na vyjmenovat důvody, je to kalkul, ne zamilovanost.

Co vás na ní zaujalo,  uchvátilo?
Všechno. Když to budu vyjmenovávat, popřu, co jsem před 
chvílí řekl. Zkrátka s někým se potkáte, přijde takový ten 

podivný tlak na prsou, pokud to není zrovna infarkt, vy zjis-
títe, že máte spousty společného a najednou jste spolu. 

Mimo to, že se staráte o divadlo, zabýváte 
se také činností Nadace Munzarových. Co všech-
no to obnáší?
Jsem členem správní rady. Nadačním vkladem nadace byl 
dům, který bylo zapotřebí od základu zrekonstruovat, tak 
jsem se toho ujal. Kdo taky jiný? Kdyby byl pan Munzar 
mladší, postaral by se o to sám. Bára nemohla, ta se sta-
rá o rodinu a hlavně tohle není ženská záležitost. Byla to 
spousta práce, dům byl zdemolovaný, bydlelo v něm osm 
rodin z jednadvaceti, po rekonstrukci z něj zůstaly v pod-
statě jen obvodové zdi. Staral jsem se o administrativu, 
průběžně dohlížel na firmy, subdodávky atd. Sice máte na 
všechno lidi, ale zodpovědnost za průběh a financování 
nesete jen vy. A já jsem člověk, který musí o všem všechno 
vědět, než se pro něco rozhodne, a na každou práci do-
hlédnout. Po této zkušenosti můžu říct, že jsem schopný 
zrekonstruovat a postavit jakýkoliv dům. Rekonstrukce 
zabrala několik let a spoustu času, ale vyplatila se, teď je 
to nejhezčí dům v ulici a je plně obsazený nájemníky, mám 
z něj radost. Ale vědět, co všechno mě čeká, asi bych se 
dlouho rozmýšlel. Teď, když je dům zhodnocený, až se za 
pár let splatí půjčky, může nadace začít podporovat umění, 
sport, kulturu, vzdělávání… a věnovat se účelu, pro který 
byla zřízena. 

Nastěhujete se do toho domu?
Ne, my máme svůj dům, který jsem, jak už jsem říkal, 
taky zrekonstruoval. A před tím ještě jeden v Lelekovicích 
u Brna… Jsem zřejmě celoživotní rekonstruktér. Je fajn mít 
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možnost se na svou práci podívat, sáhnout si na ni.  Být na 
jevišti je naplňující, ale představení skončí, lidi zatleskají, vy 
se ukloníte, jdete do šatny, dáte si sprchu a když z ní vyle-
zete, všichni už jsou pryč. Sedí někde po kavárnách, barech 
nabití vaší energií, kterou jste do nich za večer investovala, 
a vy? A navíc… dům je určitým symbolem. Jak se říká – kaž-
dý chlap má zasadit strom a postavit dům.

Ještě zplodit syna.
To už asi nevyjde, ale to nevadí.

Jaký byl pro vás rok 2016?
Nevím, ničím výjimečný, asi jako každý ostatní. Skončila 
jedna etapa a začíná druhá, kdy se – jak už jsem říkal – 
snažíme přesídlit divadlo do Prahy. Jedna věc je mít dobré 
představení, druhá věc je ho umět prodat. Musíme si tu vy-
budovat kontakty. My jsme si byli léta sami pro sebe, mimo 
systém. Všeobecně se ví, že režiséři si nedávají moc práci 
s tím, aby obsazovali a hledali herce z oblastních divadel. 
A oblastní divadlo je pro ně všechno, co končí za cedulí 
Praha. Přitom je spousta zajímavých a talentovaných mla-
dých herců v Olomouci, ve Zlíně v Ostravě a všude jinde. 
S nadsázkou říkám, že pražští režiséři se vydají jen do těch 
divadel, kam dojede metro. Občas si o divadle vyprávíme 
s panem Munzarem. O tom, jak důležité je předávání zku-
šeností od starší herecké generace. O významu gest, situací 
o výrazu, jak je důležité, aby vás vedl dobrý režisér. To vás 
ve škole nenaučí. To se snoubí až s částečnou praxí. Musíte 
u toho být. Mladí se už nemají moc od koho učit. Chybí 
tu generace padesátníků, šedesátníků, která by jim mohla 
svoje zkušenosti předávat. Kde je například druhý Höger, 
Menšík, Hrušínský, Kemr? Kdo je taková osobnost, jako byl 
třeba Werich? Nikdo. A už nikdy ani nebude. Svět a život 
strašně zpovrchněl. A i o tom je příběh Ignáce Pičmana.  

Znamená to, že je pro vás těžké zapadnout 
mezi zdejší hereckou komunitu?
Jsem celoživotní solitér. Navíc chci mít nad vším dohled. 
Co budeme hrát, komu nabídneme práci, spolurozhoduji 
o kostýmech, scénografii. Po sedmnácti letech mám jas-
no v tom, že už bych nedokázal přijmout angažmá. Mám 
kolem sebe lidi, se kterými rád pracuji, mohu se na ně 
spolehnout a rozumíme si i lidsky. Vyrostl jsem na poetice 
Lasici a Satinského a divadle malých forem. Stejně tak mám 
rád i velká jeviště. Nevysedávám v divadelních klubech, ani 
jsem to nikdy nedělal. Svůj volný čas raději věnuji rodině. 

Kam plánujete s rodinou vyrazit v nejbližší 
době?
Na konci roku oslavíme Bářiny narozeniny a pak vezmeme 
obytný vůz a pojedeme do Francie lyžovat. Když mi bylo 
čtyřicet, uvědomil jsem si, jak pořád všechno odkládáme na 
potom a na příště. Ale co když jednou nebude žádné příš-
tě? Co když později už může být pozdě? Nejsme tu jen pro-
to, abychom se pořád za něčím honili nebo hráli divadlo, 
proto jsme si začali víc užívat života. Když divákům zmizíte 
z jeviště, záhy zjistíte, že přijdou jiní a vy nikomu chybět 
nebudete. Mám rád divadlo, ale není pro mě vším. Někdo 
říká, že divadlo je poslání…. Posláním je žít. Proto trávíme 
v zimě třeba tři týdny na horách nebo v Asii, v létě jezdíme 
pravidelně každý víkend k vodě, protože jsem od šestnácti 
let závodně dělal jachting a pokud to jde, vyrážíme i ně-
kam na větší jezera do Itálie nebo do Francie. Mezi jachtaři 
mám hodně kamarádů. Bára jezdí s Aničkou na paddle-
boardu, na kole. To jsou chvíle, které nás obohacují víc než 
sezení v divadelních klubech nebo čtení jednoho scénáře za 
druhým. Nejlepší scénáře píše život, a když ho nepoznáte, 
nemáte své role čím naplnit. A pokud není co naplňovat, je 
lepší věnovat se něčemu smysluplnějšímu.
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PESTRÁ PALETA 
MODERNÍHO FITNESS

PŘEMÝŠLÍTE, JAK SI PŘES ZIMU ZPEVNIT TĚLO DO PLAVEK A UŽ VÁS 
UNAVUJÍ STÁLE STEJNÉ LEKCE JÓGY ČI AEROBIKU? PŘIDEJTE PROTO 
DO SVÉHO SPORTOVNÍHO ROZVRHU NĚJAKOU FITNESS NOVINKU.



Co vlastně pojem fitness znamená a kde se vzal? Fitness 
a zdravý životní styl není odvislý pouze od hodin stráve-
ných v posilovně, tvrdé dřiny při zvedání železa a přehna-
né konzumace suplementů, ale především jde o volbu 
vhodného fitness programu pro udržení optimální tělesné 
i psychické kondice. Tento sportovní trend  se vyvinul ze 
silového sportu, jako je kulturistika a silový trojboj. Kdysi 
dávno lidé používali svoji fyzickou zdatnost ke zlepšení své-
ho bojového potencionálu a hlavně k přežití v přírodě, jen 
výjimečně k udržení nebo zlepšení zdraví. Dnes je to jinak 
- ve fitness centrech se cvičí více z preventivních a zdravot-
ních důvodů. Nový trend vede k uvědomělé výživě, udr-
žení a zlepšení tělesných funkcí, čímž se zkvalitňuje cesta 
životem. Stále přibývající znečištění životního prostředí 
a stoupající kriminalita vede k hromadnému útěku do spor-
tovních zařízení, ve kterých klimatizace zlepšuje vzduch 
a nikoho při běhání či joggingu neobtěžují psi ani devian-
ti. Výsledkem fitness je zvýšení svalové síly, snížení váhy, 
koordinace svalového pohybu, fyzická a kardiorespirační 
zdatnost, psychická odolnost a podpora imunitního sys-
tému. A jaká je představa dokonalého těla? U mužů je to 
už dlouho stejné – vyrýsované svalstvo. Ale u žen se trend 
změnil. Ještě donedávna byla ideálem velmi štíhlá postava 

modelkovského typu bez zdůraznění svalů. Dnes se ale 
představa dokonalého těla změnila -  je to atletická pevná 
postava s vyrýsovaným svalstvem, teda postava sportovkyň. 
Dopracovat se k podobné postavě však dá hodně zabrat 
a je zapotřebí zapojit do cvičebního režimu důkladné 
posilování. Je ale třeba zvolit takovou pohybovou aktivitu, 
která vás bude bavit. Není nic horšího, než se denně nutit 
do něčeho, co je proti vaší vůli. Takže co si vybrat?

Chodit do posilovny?
Pokud zvolíte tuto možnost, budete možná překvapeni, jak 
se fitcentra za dobu své existence změnila. Spíše než zve-
dání těžkých činek a dřina na posilovacích strojích dostává 
zelenou přirozené posilování s vlastní tělesnou vahou, 
jako jsou sedy-lehy, kliky, dřepy, výpady a podobně. Vlastní 
tělesnou hmotnost využívají také závěsné systémy, nebo 
další pomůcky,  které udělají cvičení ještě více intenzivní 
a zábavné ( nejrůznější závaží, velký míč, Rip Trainer, medi-
cinbal, reaktor, box totem, BOSU, TRX, VIPR, Gun- Ex, po-
silovací lana, power bag, překážky, žebřík, švihadla). Velmi 
oblíbenou metodou je CrossFit - druh silového a kondiční-
ho cvičení, které v sobě kombinuje prvky gymnastiky, vzpí-
rání, běhu a mnoho dalších. Jeho hlavním cílem je pomocí 
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cvičení s vlastní váhou, činek, sedů lehů, činek, „angličáků“ 
nebo třeba švihadla rozvíjet fyzickou zdatnost a zlepšovat 
celkovou kondici. Cviky se provádějí s vysokou intenzitou 
a jsou mezi sebou vzájemně dobře kombinovatelné, díky 
čemuž existuje nekonečné množství variant tréninků. 
CrossFit je vhodný pro všechny bez ohledu na věk, pohlaví, 
zkušenosti nebo stávající kondici. Další možností posilování  
je například používání nějakého nástroje nebo stroje, který 
uvádíte do pohybu. jezdíte na rotopedu (spinning), chodí-
te po páse (H.E.A.T., alpinning), skáčete po trampolínkách 
(jumping), točíte obručí kolem pasu (hooping, powerhoop), 
nebo jezdíte na plošince na kolečkových bruslích (fiveri-
ders). Pokud nevíte, jakou formu posilování zvolit, svěřte 
se odborníkům. Osobní trenér vám cvičební program ušije 
přímo na vaše tělo včetně fyzioterapeutické diagnostiky.

Zážitkové běhání se Spoteee 
Top fitcentra jsou vybavena speciální kardiozónou Spoteee 
s běžeckými pásy, eliptikály a rotopedy, které vás díky LCD 
televizi umístěné nad vámi, provedou celým světem. Jedná 
se o videozáznamy tras pořízených v ulicích měst i v divo-
ké přírodě. Některá fitcentra promítají video trasy ve Full 
HD projekci dokonce na celou zeď před vámi. Proběhnete 

se třeba Paříží, Prahou, pak New Yorkem, a také horskými 
cestami a jeskyněmi. Trasu si zvolíte sami, podle toho, na 
jakou scenérii máte chuť. Budete mít pocit, že opravdu 
běžíte, a jistě vám to dodá energii pro více kilometrů. 

Vyhánění tuků podtlakem
Pokud chcete co nejrychleji spalovat tuky, vezměte si 
hodiny ve VacuShape, což je poměrně nový stroj, který se 
zabydlel ve fitness centrech.  Jde o kabinu, kde jsou vaše 
spodní část trupu a dolní končetiny hermeticky uzavřeny 
a vy buď svižně chodíte na běžeckém pásu nebo na crosso-
vém trenažéru cvičíte. Programově řízeným podtlakem je 
krev nasávána do kapilár v podkoží, kde působí jako pře-
pravní médium a odvádí tuk z tukových buněk ke svalům, 
neboť jedině tam je možno tuk spálit. V průběhu aplikace 
je monitorována tepová frekvence. Podtlakem je aktivován 
nejenom metabolismus tuků, ale i lymfatický systém, který 
zajišťuje lepší odvádění metabolických zplodin. Spalujete 
tedy víc a rychleji než při běžných sportech.  A pak si mů-
žete dát třeba masáž na unikátním přístroji rolletic, jehož 
dřevěné válce nahrazují účinky ruční masáže. Stimulují 
akupresurní dráhy, podporují proudění krve i lymfy, redu-
kují objem masírovaných partií, zlepšují trávení a uvolňují 
endorfiny.

Hlídací pes na zápěstí
Svět fitness ovládla i elektronika. Jde o různé typy nositel-
né elektroniky, která je zaměřená na sledování vašeho těla 
během sportovního výkonu (včetně měření tepové frekven-
ce či krokoměru). Prodejci tato zařízení často označují roz-
dílnými názvy: sportovní náramky, chytré náramky, fitness 
pásky, fitness trackery nebo monitory či snímače denních 
aktivit.
V jakémkoli takovém náramku si kupujete malého osobní-
ho trenéra. Monitoruje splnění vašich fitness cílů - sleduje 
množství pohybových aktivit, ke kterým vás motivuje tím 
nejmodernějším způsobem. Mezi základní funkce patří 
kroky, kalorie, vzdálenost. K rozšířeným „službám“ pak 
měření délky a kvality spánku, měření srdečního tepu, 
počet nastoupaných pater, budík nebo stopky. Náramky 
označené jako „chytré“ umí ve spojení s chytrými telefony 
zobrazovat příchozí hovory, sms a emaily. S více funkcemi 
roste obvykle cena a náročnost na obsluhu. Trenéři však 
doporučují nevěnovat těmto chytrým pomocníkům během 
sportovního výkonu přehnanou pozornost. Zbytečně byste 
se rozptylovali čísly na displeji, takže by se mohla vytratit 
přirozená radost z pohybu a koncentrace na vlastní tělo.

Taneční fitness
Sníte o dokonalé postavě, ale návštěva fitness centra 
s „mučícími“ stroji vás nenaplňuje nadšením? Zkuste tanec! 
I ten vaše tělo krásně zpevní a vyrýsuje. Tahákem evrop-
ských tělocvičen už není jen zumba, která odstartovala 
boom tanečních fitness programů.  Můžete vyzkoušet 
třeba macumbu. kombinující tanec a fitness s prvky salsy 
a reggeatonu. Cvičit lze buď klasicky v sále, nebo existují 
i hodiny Macumba Splash, v rámci kterých se tancuje ve 
vodě. A co třeba welldance? Tento styl zase kombinuje 
opakující se série jednoduchých a moderních tanečních 
prvků zejména z jazzu a hiphopu se cviky zaměřenými na 
koordinaci, pružnost a sílu. Největší výhoda těchto lekcí 
je v tom, že pečlivě dodržují postupné zvyšování zátěže 
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i technické obtížnosti, takže se welldance nemusí obávat 
ani naprostí začátečníci. Country Fitness  je zase aerobik 
v kombinaci s tancem na country hudbu a s kovbojským 
kloboukem na hlavě. V lekcích se střídají jednoduché kroky 
z country tanců a posilovací cviky z aerobiku, které řada 
lidí dobře zná. Velkou popularitu si v poslední době získává 
African dance, odehrávající se za zvuku afrických bubnů. 
Kromě jednoduché choreografie čekejte cviky zaměřené 
na celkové uvolnění, protahovací a zpevňovací cvičení, to 
všechno v souhře se správným dýcháním. Vybírat můžete 
i z několika dalších „odrůd“ tanečního fitness. Pokud vás 
dostala zumba, ale už vás trochu nudí, můžete zvolit jejího 
následovníka  bollyrobics, který je fitness verzí bollywood-
ského tance. A naprostou extravagancí je trochu bláznivý 
styl Rave, vycházející z technopárty. Při cvičení je hudba 
velmi hlasitá, ve studiu je tma a cvičenci mávají světelnými 
tyčemi ve vzduchu. Mimochodem, pokud si myslíte, že ta-
neční fitness je určeno jen ženám, mýlíte se. Lekce nadšeně 
navštěvují i pánové.  

Cirkusová akrobacie
Obdivujete popovou star Pink, jak provádí krkolomné 
„letecké“ kousky, zavěšená jen na hedvábných šálách? 
Můžete se to naučit taky na lekcích akrobacie, po kterých 
je tak obrovská poptávka, že cvičebny nedokážou uspokojit 
každého zájemce. Zakladatelkou tohoto druhu pohybové 
aktivity je Aloysia Gavreová, bývalá artistka z legendár-
ního uskupení Cirque du Soleil. Cvičebny nabízejí téměř 
vše, co lze běžně vidět na cirkusovém jevišti - od hrazdy, 
hedvábných šál, popruhů a lan, přes nejrůznější pomůcky 
pro cirkusové artisty. Že byste měli strach? Není důvod. Jde 
o bezpečný způsob pohybu, kterému předchází důkladné 
protažení a zahřátí svalů. Schopnost maximální koncentra-
ce a pak také překonávání strachu a získávání odvahy navíc 
velmi významně posiluje duševní zdraví. Lidé jsou z tohoto 
cvičení skutečně nadšeni. Přestože se jedná o velmi náročný 
trénink, cvičení je baví, navíc výsledky jsou znatelné již po 
několika hodinách. A nic prý nepředčí pocit naplnění, když 
zvládnete nějaký velmi náročný cvik. Vše probíhá samozřej-
mě pod vedením a dohledem zkušených instruktorů.

Sloučení neslučitelného
Věřili byste, že v rámci jedné lekce se dají zkombinovat 
i protichůdná cvičení, která dokáží rychle a účinně for-
movat postavu? Tak například dance jóga v sobě spojuje 
powerjógu s prvky klasického baletu, různých moderních 
tanečních technik i jazzu. Nepřijdete o známé assány, a při-
tom budete tančit do rytmické hudby! Přitom vůbec není 
důležitá dokonalost provedení, ale především radost z po-
hybu. A už jste slyšeli o piloxingu? Jde o na první dojem 
neskutečné spojení pilatesu, boxu a tance. Na druhý pohled 
se tyto tři aktivity harmonicky doplňují: pilatesové cviky 
mají vliv na tvorbu štíhlých a pevných svalů. Box reprezen-
tuje energii, zpevněné, dynamické a přesné údery rukou 
a rychlé pohyby nohou. Tanec je inspirován sexy latinou. 
Střídání všech tří prvků i rychlosti tempa způsobuje zrychle-
ní metabolismu a následné vydatné spalování tuků.

Zkuste to u tyče
Obrovský boom zažívá už i u nás pole dance (tanec na 
vertikální tyči), moderní taneční disciplína, spojující balet, 
prvky několika tanců - valčíku či salsy -  s gymnastikou, 

akrobacií, a volným tancem. Jde o velmi elegantní formu 
fitness, která zaručuje komplexní zpevnění celého těla 
a jeho vytvarování. Málokdo ví, že pole dance vykonávali 
v dřívějších dobách převážně muži. Od té doby se však for-
ma tohoto spojení tance a gymnastiky podstatně změnila. 
Svůdné prvky, které jsou velice důležitou součástí dnešního 
pole dance, vznikly až postupnými obměnami a moderni-
zováním této disciplíny. Díky tanci u tyče užijete spousty 
zábavy, skvěle protáhnete kompletně celé tělo a zažijete 
nenahraditelný adrenalin. Jakmile se vám podaří jednou 
proletět kolem tyče, už se jí nikdy nebudete chtít vzdát. Po 
celém světě se každoročně konají mistrovství v pole dance 
a ani Česká republika nezůstala pozadu. 

Soukromé domácí fitness
Není vám příjemné skupinové cvičení, kde musíte tréno-
vat před zraky ostatních a převlékat se v šatně, nebo vás 
nebaví trávit hodiny času na cestě do vzdálenějšího fitness 
centra a zpět?  Pak je pro vás to pravé cvičení doma, pěkně 
v soukromí.  Vybavení domácího fitness už je dnes hračka. 
Odborník vám doporučí z mnoha trenažérů právě ty, které 
vaše tělo nejvíc potřebuje, od ortopedu přes ergometr 
až ke šlapacímu crossovému trenažéru. Špičkové přístroje 
nabízejí mnoho tréninkových programů s volbou cílové 
kardiozóny nebo možnost propojení s osobním počítačem, 
které výrazně rozšíří možnosti tréninku. Navíc si vyberete 
jednotný design, všechny přístroje budete mít  „oděné“ do 
elegantního stylového hávu s koženými luxusními prvky. 
Budou jen vaše, což je z hygienického hlediska ideální,  
a budete si na nich cvičit, kdy budete chtít. Neomezení ote-
vírací dobou a čekáním na to, až se uvolní stroj, na kterém 
zrovna potřebujete posilovat. Zkrátka o tom, že doma je 
prostě doma, asi není potřeba nijak zvláště hovořit. 

Účinné pomůcky
Domácí fitness není jen o přístrojích, pořídit si můžete 
mnohé cvičební pomůcky. Pulsmetr, podložky, švihadla, 
expandery, posilovací gumy, balanční polštáře, hrazdy 
do dveří, gymnastické míče. A právě u míče se zastavme.  
Velmi oblíbenou cvičební pomůckou se v poslední době stal 
overball – malý míč, s nímž se dají posilovat téměř všechny 
svaly. Dá se na něm sedět i ležet, protahovat, uvolňovat, 
posilovat i balancovat. Při cvičení zapojíte svaly, o kterých 
jste ani nevěděli, že je máte. Overball samozřejmě nechybí 
ani v žádném fitness centru. Je to oblíbená pomůcka všech 
instruktorů. A znáte jednoruční činku Kettlebell? Vypadá 
jak dělová koule s ručkou. Jde o unikátní a každému do-
stupný nástroj, který nejenom že napomáhá ke tvorbě sva-
loviny, ale také ke zvýšení kondice a ztrátě tělesného tuku. 
Silný hubnoucí účinek spočívá v energeticky náročných 
cvicích, které zrychlují metabolismus a spaluje se přebyteč-
ný tuk v problémových partiích.

Zásady správného fitness
Ať už cvičíte kdekoliv a cokoliv, vždy byste měli dodržet 
správně rozfázovaný postup: nejprve zbavit tělo ztuhlosti 
a aktivovat slabé svaly. Potom dát tělu pořádnou zátěž, 
která způsobí dlouhodobé zpevnění a vytvarování svalů, 
a nakonec je třeba odplavit zplodiny svalové práce a pomo-
ci tělu lépe pálit tuky. K dokonale tvarované postavě však 
nestačí jen cvičení. Je třeba upravit váš jídelníček, ale o tom 
zase příště.

Sport
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PŘIVÍTEJTE NOVÝ ROK 
VE VELKÉM STYLU

PŘEJEDLY SE VÁM SILVESTROVSKÉ OSLAVY MEZI PŘÁTELI, NECHCE SE VÁM ANI NA HORY,  
NEMÁTE RÁDI STUDENÝ MĚSÍC LEDEN A TOUŽÍTE PO NĚČEM JEDINEČNÉM A NEZAPOMENU-
TELNÉM? POJĎTE SES  NÁMI VYPRAVIT NA CESTY.

Text: Eva H
ouserová, foto: Shutterstock.com





Nejdřív se tedy podíváme na Silvestr. Jak ho vůbec my 
Češi trávíme? Nejoblíbenějším místem našinců pro obdo-
bí vánočních svátků a Silvestra jsou Krkonoše, kam zavítá 
přibližně čtvrtina českých návštěvníků. Nejvíce peněz utratí 
ale návštěvníci restaurací v centru Prahy, kde může silves-
trovské menu přijít až na 10 tisíc korun. Týká se to však 
jen nejlepších restaurací s výhledem na historickou Prahu. 
Ze zahraničí se Češi vydávají nejčastěji do rakouských Alp 
a až poté následují italské či francouzské Alpy. Neobvyklé 
pro toto období nejsou ani pobyty u moře, kam se vydává 
každoročně přibližně 20 tisíc Čechů. Mezi oblíbené destina-
ce patří Egypt, Kanárské ostrovy, Tunis či Kuba. My vám ale 
dáme tipy na silvestrovské pobyty opravdu ve velkém stylu. 
Luxusní a nezapomenutelné. 

Nejdražší Silvestr? V podmořském 
resortu
Luxusní a požitkářský, takový bývá silvestrovský pobyt na 
Maledivách. 1200 ostrůvků proslavil právě neuvěřitelný 
luxus a šestihvězdičkové resorty. Pokud byste chtěli prožít 
přelom roku v jednom z nejdražších resortů, zvolte třeba 
Anantaru Kihavas Villas. Zimní dovolená tady vyjde na 170 
tisíc korun za každého účastníka. A to jde jen o základní 
cenu, která zahrnuje bydlení v „obyčejném“ vodním bun-
galovu (který má ale rozlohu středně velkého bytu) a sní-
dani. Další pokrmy – kterými je tento resort mimochodem 

celosvětově proslavený – je nutné hradit zvlášť. Anantara 
Kihavas Villas byl otevřený v roce 2011 a ne nadarmo se 
pyšní šesti hvězdičkami. Každá vila tu má svůj vlastní bazén, 
součástí je privátní pláž, ale i podmořská restaurace (druhá 
svého druhu na Maledivách). Absolutním vrcholem luxusu 
je potom plážová prezidentská rezidence ležící v soukro-
mém parku a disponující vlastním masážním pavilónem, 
soukromým barem a několika bazény s vodopády. A stan-
dardem je tady i služebnictvo, které čeká jen na plnění 
vašich přání.

Nejadrenalinovější  Silvestr v Keni
Pokud jste v mládí milovali příběh lvice Elsy a společně s Joy 
Adamsovou v duchu cestovali africkou divočinou, můžete 
si slnit sen -  spatřit a vyfotit velkou pětku obyvatel savany, 
tedy skupinu těch nejnebezpečnějších zvířat planety. Tvoří 
ji lev, levhart, slon, nosorožec a buvol. Ale musíte počítat 
s tím, že místo silvestrovského večírku vás čeká brzké ranní 
vstávání – už to je svým způsobem adrenalin. Na safari 
v Keni se totiž obvykle vyráží brzy ráno, kdy jsou zvířata 
nejaktivnější, a při trošce štěstí je možné spatřit i lvy na 
lovu (ti jinak dvacet hodin denně proleží a prospí). Moderní 
safari je dnes pohodlný a vlastně i luxusní způsob strávení 
dovolené. Pětihvězdičkové bydlení je zajištěno v luxusních 
kempech, z nichž mnohé mají čtyři i pět hvězdiček, vlast-
ní bazény a luxusní restauraci, a za zvířaty se vyráží buď 
v off roadech, nebo na palubě malého letadla. Domluvit je 
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dokonce možné i let nad savanou v horkovzdušném balónu 
s luxusní snídaní a šampaňským po přistání v divočině. 

Nejluxusnější exotika na Bora Bora
Postel s nebesy, terasa nad hladinou moře, prosklené 
panely v podlaze… polynéský ostrov Bora Bora neláká jen 
na unikátní prostředí, ale i na pohádkové služby. Občas se 
mu říká „Mai te pora“, tedy místo stvořené bohy, a pravi-
delně se umisťuje na vrcholu žebříčků nejkrásnějších míst 
planety. Ostrov se rozkládá se na pouhých 38 km2, ale jeho 
atmosféru si nenechaly ujít slavné celebrity jako Cameron 
Diaz, Harison Ford či David Copperfield. Dokonalou kulisu 
pro rajskou idylku tvoří dřevěné domky na kůlech, které 
sice vypadají obyčejně, ale jen zdálky. Bungalovy jsou totiž 
vybaveny supermoderní technikou a designově vybranými 
kousky nábytku. Často mívají prosklenou podlahu dokonce 
i v koupelně, abyste mohli neustále pozorovat podmořský 
život. Pobyt v nich se považuje za jedno z nejdražších míst 
k ubytování na světě. Co může být větším a výmluvnějším 
symbolem exkluzivní nezapomenutelné dovolené, než 
fotka pořízená z mola vlastního bungalovu v tyrkysových 
vodách Tichého oceánu? Zdejší laguny nabízejí prý až 40 
odstínů modré.

Silvestr na lodi
Stále větší počet českých turistů v posledních letech vyráží 

na okružní silvestrovské plavby lodí po všech mořích a oce-
ánech světa. 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“.  Cestuje se v plavidlech, 
která se kvalitou poskytovaných služeb i mírou luxusu 
vyrovnají nejlepším světovým hotelům s pěti hvězdička-
mi. Dovolená strávená na palubě luxusní lodi je zároveň 
příjemně odpočinková i cestovatelsky objevná a pozná-
vací. Stačí si jen vybrat loď, trasu a cenu. Bohaté vybavení 
lodí dovolí každému si najít svůj styl trávení dovolené na 
mořských vlnách. Můžete sportovat, shoppovat v lodních 
buticích, užívat si wellness ve spa lázních, zkrátka každý 
podle svého gusta. Výběr možností stravování je zárukou 
mimořádných kulinářských zážitků.  A čeká vás samozřejmě 
nezapomenutelný silvestrovský program.

Poslední den roku v metropolích
 Pokud vás ale na přelomu roku neláká klid, teplo a slun-
ce nebo mořské vlny, ale naopak si chcete na Silvestra 
užít veselí a slavení mezi davy, nabízejí se velkoměsta, ve 
kterých zažijete bombastické oslavy příchodu nového roku, 
o jakých tady v Česku můžeme jen snít. Pokud vás na prv-
ním místě napadl Londýn, tak ten letos bohužel praská ve 
švech, a to díky povánočním slevám a jednomu z nejnižších 
kurzů libry v poslední době.  Po vyzdobené Oxford Street 
se tedy povalí statisíce turistů, kteří sem přijeli především 
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levně nakupovat. Ani norské Oslo nebo švédský Stockholm 
nebude na Silvestra ideálním cílem, pokud nejste abstinen-
ti. S alkoholem tam bývá trochu potíž. Nejenže se špatně 
nakupuje, ale místní omladina je po jeho požití jak utržená 
ze řetězu… 

Nejmasovější oslavy v New Yorku 
Milion lidí na jednom místě, celebrity, tři a půl tuny konfet, 
které dobrovolníci shazují z okolních budov. Tak vypada-
jí oslavy Silvestra na náměstí Times Square v New Yorku. 
Pořádají se pravidelně od roku 1904 a patří k nejmasověj-
ším akcím svého druhu na planetě. Oficiální program tady 
začíná v šest večer, nicméně první nadšenci se objevují už 
kolem poledního, aby měli ta nejlepší místa. Protože jak-
mile své místo opustíte, už se nikdy v tom lidském balábile 

nedostanete zpět. Times Square vás uchvátí nejen svou 
krásou, dokonalostí, barevností, hrou tisíců světel a neónů, 
ale i srdečností a pocitem jedinečnosti. Vrcholem večera je 
spouštění křišťálové „koule času”, která odpočítává posled-
ní minutu do začátku nového roku. Váží 550 kg, má průměr 
1,8 m, osvětluje ji asi 9567 LED diod, které dokážou udělat 
přes 16 milionů odstínů barev. A až se s půlnocí rozzáří 
ohňostroje, které rozzáří mrakodrapy, restaurace a kavár-
ny, budete si připadat jako v pohádce. Veselit se a tančit 
v ulicích pak můžete s ostatními až do rána. A pokud byste 
chtěli o silvestrovské noci ochutnat nejdražší koktejl, ptejte 
se po Martini on the Rock za zhruba deset tisíc dolarů. 
Samotné pití výjimečné není – výjimečný je ale „led“ – mís-
to kostky ledu je v koktejlu totiž diamant, který si člověk 
předtím vybere v klenotnictví. Tento drink je ale potřeba 
objednat 24 hodin předem.
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Šarmantní přelom roku v Paříži
Nádherná výzdoba města, romantické osvětlení stromů 
i kašen, jiskřivě blikající Eiffelova věž, tradiční kolotoče 
a vůně teplých pečených kaštanů a jiných dobrůtek, sva-
řené víno a davy skvěle se bavících lidí – tak nějak vypadá 
silvestrovské veselí v hlavním městě Francie. Nejlepší je 
vydat se sem na Silvestra na vlastní pěst. Stačí zarezervovat 
hotel, zabukovat letenku nebo nastavit navigaci směr Paříž.
Pokud si chcete jen užívat toulky po městě, jistě neodoláte 
dobrému jídlu. Až budete ochutnávat francouzské dobroty, 
nezapomeňte na typické vánoční papillottes, čokoládové 
a marcipánové bonbony. S přicházející půlnocí se začíná 
jako první plnit prostranství kolem Eiffelovy věže, kde je 
téměř každoročně k vidění velký ohňostroj. Na Champs 

Élysées míří oslavenci s lahví drahého šampaňského a s plas-
tovými skleničkami. Stromy, které slavnou ulici lemují, jsou 
ověšeny blikajícími světly a dotvářejí vánoční atmosféru. 
Paříž nabízí několik možností, jak příchod Nového roku 
oslavit v luxusu a ulehčit tak své peněžence. Slavnostní 
večer v kabaretu Moulin Rouge vás vyjde přibližně na 860 
dolarů (asi 17 000 korun). V ceně je večeře, která se skládá 
z lahůdek jako je kaviár, humr a šampaňské. K jídlu hra-
je orchestr a tanečnice předvádějí jedinečnou novoroční 
show. Navíc je pro každého návštěvníka připraven dárek. 
Dalším drahým způsobem oslavy je plavba na jachtě po 
řece Seině. Plavby trvají kolem dvou hodin, zahrnují ve-
čeři v podobě aperitivu, zákusku a kávy. Některé nabízejí 
i taneční zábavu, láhev šampaňského či dárky pro cestující. 
Navíc se z paluby pokocháte památkami podél řeky, jako 
jsou Notre Dame nebo moderní Concorde. Ceny se pohybu-
jí přibližně od 400 – 800 dolarů (7 – 15 000 korun). Oficiál-
ně nejdražším koktejlem planety je drink Sidecar, který vám 
umíchají v pařížském hotelu Ritz. Jeho základem je koňak 
z roku 1830 a cena je v přepočtu 30 tisíc korun. 

Temperamentní Silvestr v Budapešti
Ulice maďarské metropole jsou poslední den v roce plné 
slavících lidí, kteří vytváří tu správnou atmosféru pomocí 
mini trumpet a konfet. Náročnější klientela si přijde na své 
při procházce kolem náměstí Ference Liszta. Zde se nachá-
zejí nejrůznější kavárny, restaurace a diskotéky. Nejlepší 
silvestrovské pouliční party se konají na ulici Váci a také 
na promenádách podél Dunaje, kde místní velmi vstřícně 
mezi sebe přijmou oslavující turisty. Vhodným silvestrov-
ským programem pro malé i větší skupiny jsou lodní párty 
s večeří, kde si hosté mohou po celý večer užít cikánskou 
hudbu a maďarské speciality. Pohled na nespočet ohňo-
strojů, které o půlnoci slavnostně ozáří Budapešť, je přímo 
z Dunaje obzvláště pozoruhodný. Maďaři jsou obecně nad-
šenci ohňostrojů, a proto se na mnoha místech ve městě 
rozzáří organizovaná ohňostrojová představení. K nejžha-
vějším silvestrovským tipům v Budapešti patří také tradiční 
Silvestrovský gala večer v Maďarské státní opeře. Od 20 
hodin nabízí Maďarská státní opera hudební koktejl z oper, 
operet, cikánských písní a koncertních skladeb. V 22 hodin 
program pokračuje bohatým silvestrovským menu, na kte-
rém se budou servírovat maďarské speciality. Poté se hosté 
roztančí po impozantním plesovém sále a přivítají Nový rok 
valčíkem. A pokud chcete něco netradičního, můžete zvolit 
neobvyklé místo - Üvegpalota (Skleněný palác). Ten nabízí 
na třech 30 metrů dlouhých podlažích s 1000 metrů čtve-
rečních velkou skleněnou plochou ty nejkrásnější výhledy 
na silvestrovskou Budapešť. Nádherný pohled na maďar-
skou metropoli nabízí i slavná restaurace Halázsbástya na 
Rybářské baště, kde si zaručeně pochutnáte.

Inspirace pro příští rok
Že by se vám některý z našich tipů líbil, ale už to letos ne-
stihnete nebo máte zajištěný jiný program? Každý jistě ví, 
že termíny kolem Vánoc a Nového roku patří v turistické se-
zóně mezi nejžádanější a s objednáním zájezdu proto není 
radno příliš otálet. Ideální doba pro rezervaci silvestrovské 
dovolené končí nejpozději s létem, a jak se blíží advent, 
ceny zájezdů neustále stoupají nebo už bývá vše vyprodáno. 

Cestování     
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CENTRÁLA CK POZNÁNÍ
Palackého třída 2744, 530 02 PARDUBICE
Tel.: 466 535 400, tel.:/fax: 466 535 777

POBOČKY
PRAHA 3  •  Bořivojova 23, tel.: 222 211 756
BRNO  •  nám. Svobody 10, tel.: 542 213 676

Objednejte si nový 260stránkový katalog CK Poznání 2017. Zdarma zašleme na Vaši adresu!

S CK POZNÁNÍ

AFRIKA:
• Etiopie
• Mauricius

AMERIKA:
• Argentina
• Guatemala
• Chile

• Kanada
• Kolumbie
• Kostarika
• Kuba
• Mexiko
• Panama
• Peru
• USA

ASIE:
• Arménie
• Ázerbájdžán
• Bali
• Gruzie
• Indonésie
• Hongkong
• Jáva

• Kyrgyzstán
• Singapur
• Srí Lanka
• Tádžikistán
• Thajsko
• Turkmenistán
• Uzbekistán
• Vietnam

On-line prodej
24 hodin, 7 dní v týdnu
On-line prodej
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In_ICE_230x300_Mauricius a PERU.indd   1 09.12.16   10:01

Takže už teď si můžete naplánovat netradiční oslavu Silves-
tra na příští rok. 

Kam se vydat v lednu?
Nicméně všechny uvedené příklady exotických destinací 
jsou místa, kam se můžete vypravit i v lednu. A možností 
je daleko víc: africký Zanzibar, Seychely, Mauritius, Domi-
nikánská republika, Kapverdské ostrovy…tam všude vás 
čeká teplé moře, slunce a blankytná obloha. Pokud chcete 
dát vale zimnímu počasí, ale stačí vám jen o trochu tepleji, 
můžete se vydat na Kanárské ostrovy, kde je díky subtro-
pickému klimatu stálé jarní počasí. Ale i v jižní Evropě je 
v lednu příjemněji než u nás. Například na španělském 
pobřeží Costa Blanca je stále teplé počasí, odpolední slunce 
ohřívá vzduch na + 16 až 23 stupňů, takže vám přijde vhod 
opalovací krém. Stejně jako na jihu Portugalska, kde panu-
je středomořské podnebí. Navíc se v těchto evropských ze-

mích máte kam vydat za poznáním: všude najdete malebné 
historické památky.

Něco extra? Dovolená na míru
Sníte ale o naprosto unikátní dovolené? Přejete si ochutnat 
luxus špičkových resortů? Máte nějaké tajné přání nebo sen 
o cestě, expedici či dovolené, kterou jste nenašli v žádném 
katalogu? Pak si můžete objednat u specializované cestovní 
agentury dovolenou na míru s balíčkem precizních služeb. 
Od pohodového poznávacího programu na ostrově v Indic-
kém oceánu přes putování po nejvýznamnějších památkách 
UNESCO, až ke sjíždění divokých řek v kostarické džungli 
či výstup na Kilimandžáro. O nic se pak nemusíte starat, 
budete mít zajištěn kompletní individuální servis včetně re-
zervací ubytování, vyzvednutí na letišti, zajištění vnitrostát-
ních letenek, pronájmu aut a mikrobusů s řidiči, průvodců 
a nosičů, případně vyřízení trekingových povolení. 
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Speed

Po čtyřměsíční přestávce jste se v říjnu vrátil 
do Mistrovství světa v rallye a odjel závod ve 
Španělsku. Chybělo vám závodění s Fordem Fies-
ta WRC?
Určitě. Je velký rozdíl závodit skoro každých čtrnáct dní. 
Tímto způsobem jsem žil posledních jedenáct let a taková 
pauza byla znát. Nikoliv ve smyslu, že bych nevěděl, co dělat. 
Zkušenosti a celý koloběh mám zarytý, ovšem je to stejné, 
jako kdyby Kometa čtyři měsíce netrénovala a najednou 
měla nastoupit proti Spartě. 

Takže jste si na auto musel znovu přivyk-
nout?
Mistrovství světa je velmi těžký seriál s nesmírně rychlými 
auty a bez tréninku se člověk necítí jako ryba ve vodě. Rych-
lostní zkoušky na šotolině mi šly, protože jsem měl trénink 
z dakarského auta. Problém mi dělal asfalt. Trvalo mi půl 
dne, než se mi obnovily návyky a cit pro přesnou jízdu.

Před časem jste prohlásil, že o své budouc-
nosti v rallye se budete rozhodovat podle nových 
aut na rok 2017. Tovární Ford jste již testoval. 
Změnilo to nějak váš postoj?
Každý závodník je jako malý kluk a když dostane novou 
hračku, je nejšťastnější na světě. Testování s Fordem mě 
velmi ovlivnilo, protože se nejedná o evoluci, ale o skutečně 

nové auto. V rallye jsem strávil největší část svého života 
a bylo by těžké se loučit, nicméně rozhodovat se budu až po 
Dakaru. Na druhou stranu se objevil projekt, který by nám 
umožnil být v rallye i v roce 2017 a nemuselo by to být zrov-
na se mnou za volantem.

O jaký projekt se jedná?
Zatím je příliš brzy na to, abych řekl víc, ale faktem je, že náš 
tým má obrovské zkušenosti, vybavení a dobré jméno. Byla 
by škoda skončit.

V soukromém voze se proti továrním týmům 
těžko prosadíte. Co vás celé ty roky žene dopře-
du?
S WRC jsem začal v době, kdy auta nebyla vyšperkovaná na 
limit svých možností. Existovaly mezery a všichni se krok za 
krokem zlepšovali, takže jsme měli šanci uspět i s malým tý-
mem. Pořád jsme měli buřt na klacku, což nás hnalo dopředu. 
V současnosti je rallye na limitu a jezdci musí za volantem dá-
vat v sázku riziko, které už nejde ustát celou sezonu, a někdy 
auto zkrátka musí vypadnout z ruky. Tohle riziko jsem se svým 
týmem poslední dva roky podstupovat nechtěl. Ucítil jsem, jak 
mi kolísá motivace a snaha jít za každou cenu na limit ode-
znívá. S novou sezonou a novými auty bude situace zajímavá, 
protože nikdo nepojede na limitu a každý se bude zpočátku 
hledat. V tu chvíli mají menší týmy šanci na dobré umístění. 

MARTIN PROKOP: 
PÍSEK A ÚNAVA SE VÁM

 ZARYJE HLUBOKO DO TĚLA

JIHLAVSKÝ RODÁK MARTIN PROKOP MÍŘÍ PODRUHÉ V ŽIVOTĚ NA SLAVNOU RALLYE DAKAR. PRO 
ZKUŠENÉHO ZÁVODNÍKA MISTROVSTVÍ SVĚTA V RALLYE JE VÍCE NEŽ 9000 KILOMETRŮ DLOUHÝ 
PODNIK NA JIHOAMERICKÉM KONTINENTU NÁROČNOU ZKOUŠKOU A JAK SÁM ŘÍKÁ, DAKAR SE 
POJÍ S NEGATIVNÍMI PROŽITKY, KTERÉ SE PŘETAVÍ V POZITIVNÍ VZPOMÍNKY. 
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Vaše rozhodnutí výrazně omezit působení 
v rallye rovněž ovlivnila nesmyslná penalizace 
v červnovém závodě na Sardinii. Co takový po-
stup udělá s motivací?
Jde o to, že u komisařů nefungoval zdravý rozum. Měli 
jsme poškozenou plombu na diferenciálu, a přestože jsme 
komisaře předem informovali, vyfasoval jsem pětiminuto-
vou penalizaci ještě před startem. Chtěli jsme o tom disku-
tovat a poradit se, místo toho se k nám chovali arogantně. 
Člověk dělá motorsport pro zábavu, investuje do něj spous-
tu financí a energie a pak musí čelit takové frustraci. Od 
technických komisařů jsem zažil hodně prapodivných kroků 
a tohle byl jeden z nich. Na Sardinii jsem tím pádem chodil 
nafouknutý jak žába a štvalo mě to.

V říjnu jste ale seděl znovu za volantem. 
Znamená to, že jste mezitím splaskl?
Závod ve Španělsku jsem si vydobyl u týmu. Nechtěl jsem 
sezonu ukončit v červnu s pocitech křivdy. Závodění jsme 
totiž dost obětovali a podařilo se nám něco vybudovat. 
Musím říct, že si život bez motorsportu nedokážu před-
stavit. Blbě se z něj utíká. Rallye, ve kterém jsem trochu 
ztrácel výzvy a neužíval si ji jako dřív, nahradil Dakar. Kaž-
dopádně si umím představit práci v jiném odvětví, přeci jen 
tu na mě pořád čeká rodinná firma, ovšem chyběl by mi ten 
pach benzínu a nervy ze závodů.

Stočila se tedy v současnosti vaše pozornost 
k Dakaru? 
Přesně tak. Španělsko bylo jen tečkou za zkrácenou sezo-
nou. Vzali jsme si na bedra Dakar a připrava je malinko 
obtížnější, než jsem čekal. Zaprvé jsme nabrali velké zpož-
dění kvůli zadřenému motoru a zadruhé jsme vymysleli 
řadu zlepšení a snažíme se je aplikovat naráz. Kluci na autě 
pořád makají a jedou na doraz. 

Na Dakar jedete podruhé, ale poprvé 
s vlastním týmem. To pro vás musí být další nová 
výzva.
Dakar pro mě bude v podstatě znovu premiérou. Ještě 
nejsem připravený na to, abych prohlašoval, že se tam cítím 
komfortně. Po návratu z letošního Dakaru jsem měl plán, 
co musím zlepšit a kde zabrat, jenže jak vymýšlíme auto 
a dáváme dohromady tým, čelíme komplikacím a nedostat-
ku času. 

Neodrazuje vás to od další účasti s vlastním 
týmem?
Právě naopak. Objevují se sice komplikace, ale mám z ce-
lého týmu strašnou radost. Doufám, že načínáme novou 
dakarskou éru, které se budeme věnovat delší dobu a třeba 
v roce 2018 už budeme mít konkrétní cíle ve výsledkové 
listině. V roce 2017 to ještě nebude, máme se pořád co učit. 

Jakou nejlepší radu jste ohledně Dakaru 
dostal?
Těch rad bylo mnoho. Spíš jsem měl neustále nastražené uši 
a poslouchal zajímavé příběhy jezdců po dojeté etapě nebo 
na pivu. Na druhou stranu si pak každý člověk musí poradit 
sám. Když převrátíte auto na střechu, musíte to vyřešit vy. Ka-
ždý si hlídá svůj zadek a je zodpovědný za sebe a spolujezdce. 

Měl jste na Dakaru krizovou chvíli, kdy jste 
si řekl: Co tady vlastně dělám? 
Takto jsem nikdy neuvažoval. V hlavě jsem měl jen cíl poko-
řit Dakar. Samozřejmě jsem si občas říkal, že jde do tuhého 
a začal jsem skřípat zubama, ale nikdy mě nepřepadla myš-
lenka na domov, i když jsem byl po zrcátka zakopaný v du-
nách. V takové chvíli jsem se chtěl jen co nejrychleji vyhra-
bat a pokračovat do cíle. Když jsem si zodpovídal otázku, 
jestli mám mít Dakar rád, nebo ho nenávidět, rozhodl jsem 
se pro první variantu a jedu na něj znovu.

Co pro vás bylo na Dakaru nejtěžší  
zkouškou?
Nejtěžší je pro mě písek v jakékoliv podobě. Když přijedu 
do měkkého písku, začnu dělat chyby a zaseknu se. Proto 
jsme letěli do Dubaje testovat a užívat si duny až do sytosti. 
Nejmenší problém mi dělají etapy na normálních cestách, 
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na nich jsem v rallye vyrostl. Jakmile ale přejde cesta do 
offroadu a například 60 kilometrů jedete řečištěm a hledá-
te, kudy z něj nejlépe vyjet – na takové činnosti už nemám 
dostatečnou průpravu. 

Dakar má velmi dlouhé etapy, Nebojujete 
při nich se ztrátou koncentrace?
To je po dunách můj další velký problém, s nímž se musím 
poprat. V rallye se jede nejdéle půl hodiny a to už musí být 
extra dlouhá erzeta. Na Dakaru je půlhodina nic, protože 
se potřebujete soustředit občas i šest hodin – a furt topit.

K čemu se na Dakaru upínáte nejvíc, k dni 
volna, nebo k cíli?
Moje strategie je nepřemýšlet o zbytečnostech. Večer po 
etapě jsem vždycky otevřel itinerář na další den a připravo-
val se. Všechno jsem si v hlavě srovnal a bral to den po dni. 
Netrápím se tím, že za dva dny se pojede například na du-

nách. Nemám proto vidinu volného dne ani cíle. Paradoxně 
nejhorší na celém Dakaru je den volna, protože se člověku 
uleví, vyspí se a cítí se dobře. Jenže vypadne z rytmu, má 
ztuhlé svaly, hlavu marnou, všechno v autě najednou vrže 
a podobně. Při přestávce člověk vypadne z toho, že všech-
no tohle je vlastně normální. 

Pojďme k vašemu závodnímu autu. S jakou 
technikou se postavíte na start?
Základ auta je od Miroslava Zapletala, které jsme upravili 
k obrazu svému, dohodli jsme se s Fordem, že použijeme 
karosérii vycházející z modelu F-150. Motor je pětilitrový 
osmiválec z Mustangu. Bohužel se nám hned zadřel, vypa-
dalo to na problém mazání u sedmého válce. Museli jsme 
čekat, než z USA pošlou nový motor a kvůli tomu jsme na-
brali velkou časovou ztrátu. Jinak bychom dávno testovali 
a vše by běželo jako na drátkách. Člověk se nejdřív musí 
svézt, říct, co potřebuje upravit a vyrobit, zadat zakázku 
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a čekat, někdy deset, někdy dvacet dní. Náš skluz začal po 
prvním svezení a to jsme předpokládali, že největší pro-
blém budou tlumiče. Nakonec se ozval motor a museli jsme 
přehodnotit priority.

Váš dakarský speciál se jmenuje Shrek,  
rallyovému Fordu říkáte Fiona. To jste si tolik 
oblíbil filmovou pohádku?
To mechanici! Pokaždé něco plácnou a ono se to chytne. 
A dakarské auto je podle nich tak ošklivé, že se musí jme-
novat Shrek (smích). A k Fioně se přeci Shrek hodí, takže 
v garáži máme pěkný páreček. Kluci si k autu pořád hledají 
cestu, není to totiž nablýskaný svět WRC – tady budou 
stát v písku mezi stovkami dalších strojů od motorek až po 
tahače.

Jak bude vypadat na Dakaru vaše týmové 
zázemí?
Budeme mít jeden závodní kamion s náhradními díly, jeden 
servisní kamion, který máme v rallye a přidali jsme mu 
pohon další nápravy, a třetí doprovodný kamion. Potom 
doprovodné SUV a obytné vozy, což je velká změna oproti 
loňsku, kdy jsme spali na hotelích. Z toho jsem byl fakt ne-
šťastný, protože jsem přicházel o kontakt s bivakem a s dal-
šími závodníky. Místo toho jsem rychle přijel do servisu, 
řekl, co bylo třeba, vzal něco k jídlu a pití a mazal někam 
do města hledat hotel. Sice jsem se vyhnul ruchu bivaku, 
kde už ve čtyři hodiny ráno startují motorky, ale už jsem 

nemohl naslouchat příběhům a předávat je dál.

Dakar se jeví jako obrovský kolotoč,  
podařilo se vám vždy najít místo na spaní?
Toyota nám místa na spaní uměla zařídit, na druhou stranu 
podmínky se výrazně lišily a někde v Andách a Bolívii bylo 
bydlení dost hrozné. Z jednoho rána na hotelu mám i ne-
příjemný zážitek. Seděl jsem na záchodě a když jsem sáhl 
po toaletním papíru, vyskočil z něj ohromný šváb. Na toto 
probuzení jen tak nezapomenu a byl bych nerad, kdyby se 
opakovalo.

Jsou vaše vzpomínky na Dakar spíše  
negativní, nebo pozitivní?
Dakar se pojí hlavně s negativními prožitky, které se přetaví 
na pozitivní vzpomínky. Když bych to rozvedl – jeli jsme na-
příklad pro mě nejhorší etapu v dunách a v cíli nás potkala 
písečná bouře. Zkrátka hororový den. Při cestě do bivaku 
jsme zastavili na pumpě, abychom si dali studenou kolu, 
a při vysypávání písku z bot to na nás dolehlo. Hrůzný den 
jsme zvládli – čili po negativním zážitku se dostavil pozitiv-
ní.

Jak dlouho vám po skončení Dakaru trvala 
aklimatizace?
Musím říct, že azimut se mi rovnal snad čtrnáct dní. Tělo 
dostalo fakt zabrat. Písek a únava se člověku zaryjí hluboko 
do těla.
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Přesuňme se z Dakaru na závodní okruhy. 
V garáží vám pořád stojí Mercedes SLS GT3…
Mercedes je pecka a máme s ním své plány, jenže jsme 
se pustili do Dakaru a museli si vybrat, kterou cestou jít. 
V současnosti je to Dakar, protože závodění na okruhu 
není žádná sranda. Jakákoliv profesionálnější série vyža-
duje, abyste se jí pořádně věnovali. Letos jsme absolvovali 
dvanáctihodinovku v Mugellu a říkali jsme si, jak si u toho 
odpočineme a užijeme si závod. Místo toho dělali kluci od 
rána do noci a Robert Kubica jim pořád stál za zády.

Znamená to, že program s Mercedesem je 
pro tuto chvíli u ledu?
Ano, protože pokud bychom se mu chtěli věnovat tak, jak 
jsme zvyklí, museli bychom nějakou jinou činnost omezit. 
Jenže už jsme měli rozjetý projekt Dakaru a rozhodli jsme 
se, že okruhy pro tuto chvíli opustíme. Každopádně jsem 
v kontaktu s partou kluků, kteří by se chtěli připojit k týmu 
a s Mercedesem se svézt, takže snad tuto myšlenku oživí-
me a příští rok někam vyrazíme. Nechat stát takové krásné 
auto v garáži je fakt zločin.

Podařilo se vám implementovat nějaké  
prvky z okruhů do rallye?
Rozhodně. Mnohem lépe vnímám ideální stopu, byť v rallye 
ji musíte přizpůsobit úzké trati. Každopádně jsem se naučil 
rozpoznat ztrátu rychlosti. Mercedes má telemetrii, která 

sbírá všemožná data a pak vám na monitoru ukáže, kde dě-
láte chyby. Můžete si třeba myslet, že jste zajel superskvělé 
kolo, ale na grafu vidíte, že jste brzdil zbytečně brzo nebo 
přidával plyn příliš pozdě. U WRC s takovými daty nepra-
cujeme, proto nemám šanci zjistit, jestli jedu rychle, nebo 
pomalu. Auto řve, hrabe, jede dveřmi napřed, ale jestli je-
dete o dva kilometry rychleji, nepoznáte. Jenže právě tyhle 
rozdíly jsou v cíli rychlostních zkoušek rozhodující. 

Vy jste ale okruhovým závodům nebyl  
nakloněn odjakživa.
Okruhy jsme vždycky zatracoval a se Štěpánem Vojtěchem 
jsme se, vzhledem k tomu, z jakého prostředí přišel, často 
špičkovali. Když jsem se ale svezl, musel jsem mu dát za-
pravdu. Okruhy nejsou jednoduché, ale okamžitě jsem si je 
zamiloval. Já asi nikdy nedokážu žít bez závodění a okruhy 
jsou pro mě zajímavou alternativou, bohužel časově mi to 
s nimi zkrátka nevychází.

Zažil jste už životní jízdu?
Ani ne, nikdy jsem takový ten wow efekt nepocítil, kdy 
bych si řekl, a řekl si, že tohle byla fakt jízda. Samozřejmě 
že v juniorských kategoriích v rallye jsem vyhrával a při-
padal jsem si nesmrtelný – až jsem jel v takovém laufu, že 
jsem havaroval. Ten pocit mi bohužel v posledních letech 
chyběl. Myslel jsem na to, že nesmím auto rozbít, a nesmr-
telnost se vytratila.



Text: Eva H
ouserová, foto: Shutterstock.com



NAMÍCHEJTE 
MI DRINK

DŘÍV SE MU ŘÍKALO KOKTEJL, DNES SE SPÍŠ NOSÍ MÍCHANÝ DRINK. 
ZKRÁTKA NÁPOJ VZNIKLÝ SMÍCHÁNÍM NĚKOLIKA RŮZNÝCH NÁPO-
JOVÝCH SUROVIN. S ALKOHOLEM I BEZ. OSVĚŽUJÍCÍ V LÉTĚ, HŘEJIVÝ 
V ZIMĚ. STUDENÝ I TEPLÝ. BARISTÉ SE PŘEDHÁNĚJÍ, JAKÁ KOMBINACE 
BUDE TA NEJATRAKTIVNĚJŠÍ.
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Prvním alkoholickým míchaným nápojem v historii byl 
ředěný rum v 18. století.  Britský admirál Veron, kterému 
lodní posádky neřekly jinak než Veron Old Grog (Veron starý 
kořala), rozhodl, že na lodích královského veličenstva se 
bude námořníkům ředit pravidelný denní příděl rumu vodou 
jedna ku dvěma. Aby byl koktejl chutnější, přidávali do něj 
námořníkům třtinový cukr a citrónovou šťávu. Nařízení Old 
Groga vstoupilo v platnost 21. srpna 1740. Vznikl tak první 
míchaný nápoj známý jako grog. 

Odkud se vzal koktejl?
Původ tohoto názvu je opředen legendami z dob americko-
-mexických válek. Když se americký generál  vypravil k Me-
xičanům, nabídli mu lahodný nápoj. Zeptal se, kdože ho 
namíchal, a dozvěděl se, že prý že krásná dcera mexického 
vládce jménem Coctel. Američané si to jméno přizpůsobili na 
Cocktail. Některé prameny uvádějí, že už roku 1624 zapíjeli 
Indiáni prodej Manhattanu směsí rumu a vody s cukrem 
a zázvorem. Ať už to bylo jakkoliv, jisté je, že novodobé 
pojetí míchaných nápojů podávaných v koktejlových barech 
spatřilo světlo světa v Americe. O popularitu míchaných ná-
pojů se postarala jak generace spisovatelů v čele s Ernestem 
Hemingwayem. A pak samozřejmě i filmový James Bond, 
jehož výrok při objednávání suchého Martini „Nemíchat, 
protřepat“. Tradiční drinky osvědčených názvů se míchají 
po celém světě, ale barmani se s tím nespokojují a stále 
sortiment doplňují novými nápoji. I zcela běžné alkoholické 
i nealkoholické nápoje se totiž dají velmi kreativně nejrůz-
nějšími přísadami a postupy změnit i vylepšit. Koktejly mají 
často velmi překvapivý vzhled, ale i chuť nebo vůni.

Druhy míchaných nápojů
Míchané nápoje lze dělit podle mnoha různých kritérií - 
objemu, doby konzumace, teploty, báze. Kromě těchto 
kritérií lze nápoje dělit podle technologického postupu 
včetně charakteristických složek. Jejich rozlišování je úpl-
ná věda a každý druh z nich má své náležitosti. Lemona-
des, Bavarois, Bowles, Bucks, Cobblers, Coladas, Collinses, 
Coolers, Crustas, Daisies, Egg Nogs, Fancy Drinks, Fixes, 
Flips, Fizzes, Frappés, Grogs, Juleps, Pousse-cafés, Gralés, 
Negus… Ale jsou to pojmy důležité pro baristy. Nám, kteří 
si drinky objednáváme, stačí jejich konkrétní názvy. Které 
patří k k nejslavnějším a jak vznikly? 

Mojito
Tradiční kubánský koktejl se připravuje z čerstvých lístků 
máty, třtinového cukru, limetky, bílého rumu a perlivé 
vody. Legenda říká, že vynálezcem prvního předchůdce 
mojita by anglický korzár Richard Drake, jenž smíchal al-
koholický nápoj aguardiente (tj. nerafinovaný předchůdce 
rumu), cukr, limetky a mátu. Tento nápoj byl prý oblíbený 
už koncem 16. století.

Sex on the Beach
V roce 1987 mladý barman Ted Pizio prvně namíchal tento 
proslulý drink. Chtěl oslnit návštěvníky na pláži ve Ft. Lau-
derdale na Floridě. Ti tam jezdili trávit prázdniny. Drink 
hostům velmi zachutnal, a tak se zajímali o to, jak se 
tento chutný nápoj jmenuje? To ovšem mladého barmana 
docela zaskočilo, neměl ještě vymyšlený název pro svou 
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novinku. Ale znal důvod, proč do Ft. Lauderdale mladí 
lidé jezdí trávit volný čas. Jednak kvůli plážím, ale také 
kvůli sexu. A tak se zrodil i název…

Mimosa
Koktejl Mimosa má původ ve Spojených státech americ-
kých. Jeho příprava je naprosto jednoduchá, ale výsledek 
stojí zato. Stačí pouze smíchat jeden díl šampaňského 
a jeden díl vychlazeného pomerančového džusu.

Cuba Libre
V překladu ze španělštiny sai pochutnáváme na „Svobod-
né Kubě“. Cuba Libre, tradičně připravovaná z bílého 
rumu, coly, limetky a kostek ledu, v letošním roce slaví 
113 let od svého vzniku. Tento koktejl byl totiž vymyšlen 
v hlavním městě Kuby, Havaně, kolem roku 1900.

Daiquiri
Na tento alkoholický míchaný nápoj, který je pojmenován 
po kubánském městě Daiquiri, si údajně potrpěl slavný spi-
sovatel Ernest Hemingway. Drink z bílého rumu, limetové-
ho džusu a cukrového sirupu poprvé umíchán v roce 1896.

Tequila Sunrise
Ve 30. letech 20. století se v americké Arizoně zrodil další 
oblíbený alkoholický koktejl zvaný Tequila Sunrise. Obsa-
huje tequilu a dále pomerančový džus a grenadinu a navíc 
vzhledem připomíná východ slunce. Tquila sunrise se musí 
zásadně namíchat v servírovací sklenici, protože jinak by 
údajně nikdy nepřipomínala západ slunce…

Piña Colada
Nápoji se říká perla Karibiku. Jde o kombinaci bílého 
rumu, kokosového džusu, ananasové šťávy a smetany. 
První sklenka tohoto nápoje se zrodila v roce 1954 v hote-
lu Hilton v portorickém San Juanu. V roce 1978 dokonce 
vyhlásilo Portoriko Piña Coladu za svůj národní nápoj. 
Nealkoholická verze se jmenuje Virgin Colada a je z koko-
sového sirupu, ananasového džusu a smetany či šlehačky.

Bloody Mary
Tento oblíbený drink, připravovaný z vodky, rajčatového 
džusu a koření nebo příchutí, jako je worcester, tabasco, 
hovězí bujón, křen, celer, sůl, pepř, citronová šťáva, bílek 
a celer, nese název po anglické královně Marii I. Tudorov-
ně. Ta se proslavila tím, že během své pětileté vládnoucí 
éry nechala popravit přes tři stovky nevinných lidí. Drink 
Bloody Mary se ovšem za Marie I. Tudorovny ještě nepil, 
světlo světa spatřil až v roce 1921 v Paříži.

Bowles
Bowle se připravují ve speciální skleněné míse s poklicí 
(terina). Obsahují ovoce nebo zeleninu, likér a alespoň 
jednu složku sycenou kysličníkem uhličitým (šumivé víno, 
sodovka nebo limonáda).

Kreativita bez hranic
I míchané nápoje podléhají nejrůznějším trendům, stejně 
tak jako hudební, módní či automobilový průmysl. Úplně 
nových či originálních receptur koktejlů je ale stále méně. 
A tak se kreativní baristé vrací k již známým a zavedeným, 
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ale třeba momentálně zapomenutým recepturám, které 
se pokouší více či méně inovovat. Nebo používají specific-
ké ingredience, dodávající jejich nápojům specifikou chuť. 
Tak třeba velmi módní je nápoj B52, jehož základem je 
Grand Marnier, likér, který je směsicí vybraných koňaků, 
destilovanou esencí z tropických pomerančů a Marnier-
-Lapostollových tajných ingrediencí, dávkovaných dle jeho 
originální receptury. Za láhev Grand Marnier zaplatíte na 
českém trhu cca 750-800 Kč.  Vždy je třeba dodržet pořadí 
přilévaných ingrediencí, vždy od té nejtěžší po tu nejlehčí. 
Co je na koktejl B52 k zapotřebí? Budete potřebovat 3cl 
Kahlúa, 2cl Baileys  a 3cl  Grand Marnier. Jako první se 
přes kávovou lžičku nalije likér Kahlúa, druhý na řadu při-
jde likér Baileys a jako poslední likér Grand Marnier. Podá-
vá se s krátkým střiženým brčkem a těsně před konzumací 
se zapálí. Efekt bude ohnivý! 

Koktejl molekulární 
A koktejlový průmysl jde ještě dál. V současné době se 
příprava míchaných nápojů snoubí s kuchařským řemes-
lem. Populární je louhování koření v destilátech. Barma-
ni, podobně jako kuchaři, si hrají se skupenstvím různých 
koktejlů a vytvářejí je v podobě pěny, žele nebo cukrové 
vaty. Jde o extravagantní techniku, které se říká moleku-
lární mixologie. Například sekt se může jíst lžičkou. Urči-
tou úpravou vznikne želé, v němž jsou zachovány i bub-
linky. Velmi oblíbené jsou želírované koktejly z růžových 
vín, do kterých se přidává čerstvá ovocná šťáva nebo 
likér. Chuť nápojů pak mimo vína, destilátů, ovocných 
šťáv nebo cukrů stále častěji ovlivňuje pikantní koření 
a bylinky. Velmi důležitý je pro moderní koktejly také 
vzhled. Mohutné zdobení včetně známých paraplíček ale 
patří minulosti, vítězí minimalismus. Současný trend se 
drží spíše hesla, že „v jednoduchosti je krása“. Nicméně 
karambola, physalis nebo i obyčejná jahoda nikdy kok-
tejlu neuškodí. Zatímco v létě se pracuje se sezónním 
ovocem, v zimě se dává přednost ovoci kandovanému. 

Nejdražší koktejl na světě
Za jediný koktejl zaplatil v přepočtu 246 tisíc korun 
podnikatel z Nového Zélandu. Drink si objednal a vypil 
v melbournském podniku Club 23. Základem koktejlu byl 
koňak Croizet z roku 1858, který zakoupil hotel Crown 
Melbourne a nabízí ho ve svém baru Club 23 v přepočtu 
za tři miliony korun. Vedle tohoto koňaku obsahoval 
koktejl  Grand Marnier Quintessence, Chartreuse Vieilli-
ssement Exceptionnellement Prolonge a střik Angostury 
Bitter. Ve finále byl drink zaprášen prachem z čokolády 
a muškátového oříšku, esencí máku a růží a ozdoben 
kokosem, mučenkou a pomerančem. Koktejl nese název 
Winston po britském premiérovi Churchillovi, jenž si na 
stejném koňaku Croizet 1858 pochutnával s Dwightem 
Eisenhowerem v roce 1944. 

Jak vznikly hot drinky?
Teplé nápoje, jako pravděpodobně nejstarší míchané 
nápoje vůbec, původně sloužily jako posilující, povzbuzu-
jící, před zimou chránící a uzdravující léky. Je všeobecně 
známo, že pochutiny, byliny a kořeny se lépe vyluhují ve 
vodě teplé než ve studené. Proto se léčivé nápoje a lek-
tvary vařily. Co se týká alkoholu, tak některé národy věři-
ly v až magickou moc jeho účinků. A odtud je již jen kou-

sek ke vzájemnému smíchání alkoholu s teplým bylinným 
vývarem. Navíc chlazení bylo vynalezeno až dlouho poté, 
co lidé začali ohřívat nápoje na ohni. Alkohol také pou-
žívali mnozí slavní vojevůdci, ať již pro zlepšení nálady 
nebo k povzbuzení a zvýšení bojovnosti vojáků. V zimě 
jistě bylo daleko příjemnější podávat „v poli“ alkohol 
ohřátý, případně naředěný horkou vodou – z důvodu 
jeho nedostatku či příliš silného účinku čistého nápoje. 
Stejně tak horké svařené víno je vynálezem z vojenských 
zákopů.

Koktejl pro zahřátí
Stejně jako na studené i na teplé nápoje se využívá 
v podstatě jakýkoliv alkohol – víno, aperitivy, likéry 
i pálenky. Zimní příchuť alkoholu dodá citronová šťáva, 
káva, cukr, různé džusy a aromatická koření jako skořice, 
zázvor, hřebíček či badyán, které dokážou prohřát tělo. 
Dílo pak završí kompotované i čerstvé ovoce – někdy se 
přidává i do nápoje, ale především se s ním zdobí skleni-
ce. Obliba teplých míchaných nápojů stále roste. A nejde 
jen o klasický grog, punč, svařáky či různě namixované 
nápoje z kávy. Horký cider je jeden stále favorit zimních 
večírků, stejně jako alkoholická varianta horkého jablka 
z domácího moštu, medu, rumu, skořice či směsi perní-
kového na perník. Drink Hot Toddy je zase varianta pro 
ty z vás, kterým se už zprotivil rum a grog. Hot Toddy je 
směs whisky, kardamonu, citronové kůry, skořice a hře-
bíčku, oslazená medem a zalitá horkou vodou. 

Respektování pravidel
Pokud si chcete namíchat hot drink na party sami, dopo-
ručuje se dodržování jistých zásad: horká voda by měla 
být vždy čerstvě a krátce svařená. Lihoviny nikdy nevař-
te – ztratily by svou chuť a aroma. Pokud možno je ani 
přímo nezalévejte vařící vodou. Někde, hlavně u punčů, 
se doporučuje nalévat lihoviny až jako poslední. Pro 
víno platí totéž. Nikdy ho nevařte, ztratilo by tím svou 
aromatickou příchuť. Víno zahřívejte jen do té doby, než 
se na vrchu začne tvořit bílá pěna. Pokud milujete kávy 
s alkoholem, pak nepodléhejte mylné a hodně rozšířené 
domněnce, že káva v těle redukuje účinek alkoholu. Je 
tomu přesně naopak, káva vám rozproudí krev a urychlí 
tak jeho působení. A poslední doporučení se týká milov-
níků zimních sportů, kteří se rádi osvěžující hot drinky. 
Víte, že když požijete alkohol, nemusí vám pojišťovna 
v případě úrazu vyplatit pojistku v plné výši? Alkohol 
na svah, stejně jako na silnici, nepatří. Jestli neodoláte 
svařáku nebo grogu na zahřátí, nechte si ho až na konec 
lyžovačky, nebo si po jednom drinku dejte alespoň hodi-
nu pauzu.

Horské bombardino
Právě tenhle nápoj z vaječného koňaku, whisky, mléka 
a porce šlehačky je v posledních letech hitem na horách. 
Bombardino se narodilo se roku 1974 v italském Livignu, 
kdy restauratér zvaný Il Genovese připravoval ve své hor-
ské chatě hostům něco na zahřátí. Jeden z nich si ovšem 
žádal něco extra a restauratér zaimprovizoval. Smíchal 
dva druhy alkoholu, doplnil teplým mlékem a na sklenici 
nasadil šlehačkovou čepici. A když host vykřikl nadšením: 
„Je to bomba!“, bylo na světě bombardino.
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Protože je venku patřičněš nevlídno, jistě se všichni shodne-
me na tom, že zahřát se alespoň jedním z nápojů, ať už při 
lyžování na sjezdovce, nebo po návratu z procházky, jistě 
nebude od věci…  

Čaj – nápoj starý 5000 let 
Čaj je jedním z nejstarších kulturních nápojů tolika variant 
a kvalit, až se tomu nechce věřit. “První šálek laská mé 
suché rty a hrdlo, druhý tříští stěny osamělého smutku, 
třetí hledá vyschlé prameny říček v duši, aby nalezl příběhy 
pěti tisíců svitků. Se čtvrtým odchází bolest minulých křivd,  
pátý očišťuje mé maso a kosti, se šestým se spojuji s nesmr-
telnými,  potěšení ze sedmého mohu sotva snést. Čerstvý 
vítr proniká mými křídly, jak si razím cestu na Pcheng – lai,” 
napsal o čaji už v 8. st. n.l čínský básník Lu Tchung dynastie 
Tchang. Historie čaje však sahá ještě do dávnější minulosti. 
Podle Radka Ulma, velkého milovníka čaje, čajové kultury, 
čínské medicíny a v neposlední řadě majitele čajovny Cesta 
Čaje je stará až 5 tisíc let. “Za tu dobu se stala cestou, po 
které se vydalo velké množství lidí a stala se pro ně štěstím 
a smyslem života. Cesta čaje není jenom pití čaje jako tako-
vého, ale je to i spirituální cesta. Čaj nás učí poznávat sama 
sebe a podílí se velkou měrou na našem osobním růstu. Pří-
klady léčivých účinků čajů jsou jenom zrnkem v písku jeho 
úžasných účinků na člověka. Fakt, že je zároveň společen-
ským fenoménem, je zase jinou kapitolou. Nyní se můžete 
vydat na cestu, která vám otevře okno do nového světa 

s nekonečnými možnostmi,” vyzývá nás Radek Ulm. 

Začneme u čaje zeleného… 
Nápoj zvaný zelený čaj je “pravý” čaj, který při svém 
zpracování prošel minimální oxidací. Má mnoho blahodár-
ných účinků.  “Podporuje trávení a detoxikaci organismu, 
stimuluje nervovou soustavu a psychické síly, zvyšuje sou-
středěnost, bdělost, vnímavost a při tom celkově uklidňuje. 
Působí rovněž jako antioxidant a stimuluje pátou čakru – 
komunikaci, díky čemuž  je přímo stvořený k vedení dlou-
hých hovorů. Odstraňuje únavu, proto se pití zeleného čaje 
nedoporučuje před spaním. Ideální doba pro pití zeleného 
čaje je brzy odpoledne, někdy mezi 14 - 16 hod. Pro vyso-
ký obsah fluoridu je vhodný jako prevence proti zubnímu 
kazu. A v neposlední řadě podporuje dluhověkost,” říká 
odborník.

Bílý čaj 
Bílý čaj představuje ten nejjemnější a nejznamenitější druh 
čaje. Dříve byl tak vzácný a výjimečný, že jej směli popíjet 
jen čínští císaři. Dnes jeho přednosti postupně objevuje i zá-
padní svět a bílý čaj pomalu v oblibě dohání čaje zelené. 
Příčinou je jednak jeho jemná lahodná chuť a současně 
blahodárné účinky, které má na náš organismus. Podle 
Radka Ulma je i bílý čaj silně jinový a stejně jako zelený čaj 
ho doporučuje pít především v horkých letních dnech a při 
horečkách. “Číňané tento čaj s oblibou popíjejí po náročné 

MILUJETE ČAJ, KÁVU, 
NEBO ČOKOLÁDU?

DĚLÍ SE DVOU TÁBORŮ. MILOVNÍCÍ ČAJE POVAŽUJÍ PITÍ KÁVY ZA HLOUPÝ ZLOZVYK, MILOVNÍCI 
KÁVY NECHÁPOU, CO NA TOM LOUHOVÁNÍ NĚKTEŘÍ MAJÍ.  OBA DVA TÁBORY VCELKU NECHÁVÁ 
KLIDNÝM PITÍ ČOKOLÁDY…
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duševní práci. Díky nízkému obsahu kofeinu je vhodný 
pro celodenní popíjení, včetně doby těsně před spaním, 
kdy zlepšuje kvalitu spánku a bát se ho nemusí těhotné 
ženy ani děti,” vysvětluje Radek Ulm a dodává, že tím, 
že se obvykle suší na slunci, si uchovává výjimečné účinky 
a to především elitní jarní sklizeň. Je proto vhodný pro lidi 
s přemírou energie a horkosti v těle (např. kuchaře nebo 
lidi dlouhodobě vystavované Slunci). Čaj má podle Rad-
ka Ulma i spoustu dalších zdravotních předností. Zesiluje 
imunitu, podporuje funkci plic, napomáhá správné výměně 
vzduchu v plicích. Má velice osvěžující schopnosti a dodává 
pocit sebejistoty.

Žlutý čaj 
Žluté čaje patří mezi velmi vzácné čaje. Žlutá je barva císa-
ře, proto se žlutému čaji říká také „čaj císařský“, pro které-
ho býval také speciálně připravován. “O tomto čaji se říká, 
že otevírá srdce. Léčivé účinky těchto čajů jsou jedinečné,” 
říká Radek Ulm. “Původně byl tento čaj zpracováván v bu-
ddhistických klášterech a jeho výrobní postup byl dlouho 
velkým tajemstvím. Až později se ukázalo, že čaj prochází 
krátkou fermentací, a právě tento krok je velmi důležitý při 
konečných účincích na lidské zdraví. Žlutý čaj má povahu 
zeleného čaje, avšak ještě více stimuluje nervovou sousta-
vu. Udržuje bdělost a koncentraci myšlenek, působí proti 
stavům vnitřního neklidu, výborně zahání únavu a odstra-
ňuje svírání na hrudi. Působí blahodárně na srdce, zbavuje 
nás napětí a má výborné účinky na trávící soustavu. Čaj je 

rovněž doporučen těm, kteří po nemoci ztratili chuť k jídlu. 
Pomáhá odstranit příčiny vysoké hladiny cholesterolu.” 

Červený čaj 
Červený čaj je název užívaný v Číně pro druh čaje, jež je 
typický svým tmavými barvami nálevu, přecházejícími od 
tmavě hnědé až téměř k černé s červenými odstíny. V Evro-
pě tento typ čaje označujeme jako „černý čaj“. “Tento čaj 
jangový, zahřívací,” pokračuje Radek Ulm. Nejlépe se podle 
něj pije v chladných dnech a po ránu. “Vyvolává praktické, 
pozitivní myšlení, dodává chuť k práci a drží nás nohama 
pevně na zemi. Vhodný je pro ty, kteří trpí na chladné ruce 
a nohy, úbytek energie a hlavně pro starší lidi. Doporu-
čujeme ho také lidem, kteří trpí roztěkanou pozorností, 
nesoustředěností a nejasným myšlením. Pozitivně působí na 
látkovou výměnu a proti zácpě a zahání žízeň.”

Lahodná káva
“Dlouhá cesta kávy začíná na zelené plantáži. Potrvá jí jistě 
vice než jeden rok, než se dostane do vašich šálků,” tvrdí 
Petra Veselá, mimo jiné certifikovaná Espresso italiano aa 
mistryně  ČR ve vaření kávy. “Kávové třešně tam na keřích 
dozrávají pomalu, dlouho a vklidu, pod slunčeními paprs-
ky. Až několik měsíců čekají než je sběrači utrhnou.  Druhy 
kávy a jejich odrůdy společně se zempisnou délkou a šíř-
kou, podbnebím a půdou ovlivňují různé chuťové profily 
kávy,” říká i vesvé knize o kávě. Na její kvalitu má dale vliv 
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i způsob zpracování a péče zemědělců. Tuto dlouhou cestu 
kávy později doplňují pražírny a baristé. Díky perfektně 
připravenému šálku espressa poznáte, co se dělo na kávo-
vé plantáži a jak byla káva zpracována. Také tajně toužíte 
odjet na kávové plantáže?   
Malgorzata Ebelová, vyhlášená obchodnice s kávou a maji-
telka několika kaváren doporučuje, pokus si chcete připra-
vit opravdu dobrou kávu,  používat kvalitní zrna a kávu si 
nikdy nekupovat umletou, ale umlýt si ji těsně před podá-
váním. A svou roli samozřejmě hraje i taková věc jako na-
hřátí hrnečku. Důležité jsou však i takové věci jako je kvali-
ta a teplota vody. Ta nesmí být tvrdá – takže zapomeňte na 
vodu z kohoutku. Vodu můžete změkčit několika zrnky soli 
nebo jedlé sody. Zajímavé je, že voda na zalití kávového 
prášku by nikdy neměla přejít varem, přičemž výjimka platí 
pro kávu připravovanou v džezvě. Důležitá je dle Malgor-
zaty Ebelové, čerstvost kávových zrn a jejich umletí. Káva 
zkrátka musí být čerstvá a s příjemným aroma. A na paměti 
mějte, že různá příprava vyžaduje i různý způsob mletí.  
Pro tzv. turka, na kterého nedá dopustit především starší 
generace, byť s tureckou či arabskou kávou nemá nic spo-
lečného, se hodí kávové zrno jemně umleté. Hrubší kava je 
pak vhodná do kávovarů na přípravu espressa. 
Kávu bychom měli připravovat ve vyhřáté konvici a nalé-
vat ji do předehřátých šálků. Podávat se káva má horká 
a taková se má i vypít. Tím, jak chladne, z ní vyprchávají 
aromatické látky, což ovlivňuje i její chuť. V našich zeměpis-
ných šířkách je nejrozšířenější káva filtrovaná nebo překa-

pávaná. Káva se vkládá do filtru, ať již umělohmotného či 
papírového, přelije se horkou vodou a pak se filtruje do 
konvice. Mírně odlišným způsobem se pak připravuje káva 
ve filtrovací konvici, jejíž princip je založen na tom, že 
uvařená káva se stlačuje filtrem, který oddělí tekutinu od 
kávové hmoty. Kávu nelouhujte moc dlouho, stačí několik 
minut, prodlužování této doby kvalitě kávy nepřidá. Velmi 
dobrou kávu docílíme vařením v konvici na moka kávu 
s jednoduchým principem – dvě nádoby spojené upro-
střed filtrovacím nástavcem, vodní pára se přes kávu ve 
filtru protlačuje nahoru a v horní nádobce vzniká nápoj. 
K ochutnání velmi láká kava s pěknou pěnou, jak té docílit? 
Rada je velmi jednoduchá a efekt více než dokonalý – kávu 
zalijte malým množstvím vody, zbytek opět přiveďte těsně 
k bodu varu a pak šálek dolijte. Chuť kávy navíc můžete 
vylepšit přidáním špetky kakaového prášku. 
Součástí mnoha domácností jsou samozřejmě v současné 
době kávovary na espresso a cappuccino, tedy stroje, které 
v menším provedení pracují na stejném principu jako profe-
sionální kávovary. Jejich prostřednictvím kvu připravíme 
mnohem jednodušeji. Samozřejmě za předpokladu, že si 
vybereme kvalitní přístroj.  

V zajetí čokolády
Pikantní čokoládový trend poslední doby, kdy se na pul-
tech objevila čokoláda se solí, čili, či mátou možná na první 
pohled může působit prostopášně, věřte ale, že má své 
kořeny. Víte třeba, že už Mayové čokoládu dochucovali čili 
kořením? A Aztékové do ní zase přidávali rostlinu Piper 
sanctum s tóny černého pepře, anýzu, muškátového oříšku 
a máty. Meze se chuti zkrátka nekladly už odpradávna. 

V první řadě kvalita
Myslím, že nikoho není třeba upozorňovat, že aby čokolá-
da (v kuchyni obzvlášť) splnila svůj účel a nepřinesla zkla-
mání, musí být v první řadě kvalitní. A jak poznáme pravou 
čokoládu? Především musíme číst etiketu. Pokud hovoří 
o kakaovém prášku, kakaové hmotě a kakaovém másle bez 
příměsi tuků, je vše v pořádku a v ruce držíme tu pravou 
čokoládu. Dejte také na dobrou pověst a nebojte se ochut-
návat. Jednoduše rozbalte tabulku a ochutnejte. Kvalitní 
čokoláda by měla vonět po ovoci, květinách, koření či dře-
vu a postrádá drsné tóny. Odlomte malý kousek, chvíli ho 
cucejte a pak rozkousejte. Po celou tuto dobu vás musejí 
provázet příjemné pocity. Kvalitní čokoláda nesmí být pře-
slazená, proto si všímejte převládající chuti. Hořká čokoláda 
znamená dobrá a jako taková si zaslouží péči. Neprospěje 
jí několikaměsíční uchovávání ve spíži či v lednici. Čokolá-
du uložte raději v tmavější chladné komoře nebo chodbě, 
ideálně při teplotě 10 – 18 stupňů Celsia. Při samotné práci 
s čokoládou je zapotřebí soustředění. Mějte na paměti, že 
se snadno sráží a připaluje. Chránit ji musíte před vlhkostí 
včetně páry či mokrého prkýnka. Při tepelném zpracování 
dopřejte ostatním příměsím odpočinek při pokojové teplo-
tě, na smetanu z lednice tedy rovnou zapomeňte. V mikro-
vlnné troubě rozehřívejte jen malé množství čokolády a po 
každých patnácti vteřinách směs vždy promíchejte. Pokud 
zvolíte vodní lázeň,  stáhněte hrnec s vroucí vodou ze 
sporáku a až poté do něj vložte nádobu s nasekanou nebo 
nalámanou čokoládou, kterou pak rozpustíte za stálého 
míchání. Pokud rádi pracujete přímo nad vroucí vodou, 
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udržujte jen mírný var, hodně míchejte a dbejte na to, aby 
kolem nádoby s čokoládou neprosakovala pára. 

Historie čokolády
I čokoláda má svou historii, a to historii velmi bohatou. 
Není se tedy ani divit tomu, že v jejích prvopočátcích měla 
zcela jinou podobu, než jakou známe dnes. Tedy žádné 
tabulky ani pozlátka. Kouzlo kakaových bobů kolem roku 
1000 př. n. l objevili již zmínění Aztékové a Mayové. Kaka-
ové boby svého času byly velmi ceněné, od 6. a 7. století se 
dokonce používaly jako platidlo. Byly považovány za dar 
od bohů a stejně jako s darem se s nimi zacházelo. Nápoj 
z kakaového prášku a vody pili pouze vyvolení během 
rituálních obřadů a byl podáván i nejkrásnějším otrokům, 
vybraným jako oběti pro rituální obřady. Tento nápoj ale 
s čokoládovým nápojem, jaký známe dnes, moc společného 
neměl. Byl hořký a často se, jak zmiňuji v úvodu, ochucoval 
vanilkou, čili, ale třeba i pepřem. Takovému nápoji byly 
přiznávány i léčivé účinky a aztécký vládce Montezuma ho 
prý vypil až 40 šálků denně.  
Moderní historie čokolády se ovšem začala psát o mnoho 
stoleté později, až v roce 1517, kdy se s oblíbeným nápo-
jem domorodců seznámil Hernán Cortés. Nápoj mu však 
zpočátku nechutnal, pro Evropana přece jen měl zvláštní 
chuť. Osladil si ji proto medem a čokoláda byla na světě. 
Tato oslazená pochoutka mu naopak velmi zachutnala a po 
dalších deseti letech se vracel do Evropy s nákladem kakaa 
a potřebným vybavením na výrobu jednoho z nejlahod-
nějších pochutin na světě. Byl to právě cestovatel Cortéz, 
kterému celé Španělsko vděčí za to, že z něj udělal kolébku 
evropské čokoládové historie. Vznikaly zde první čokolá-

dovny, ve kterých se připravovala pravá horká čokoláda. Ev-
ropané v té době „tmavému zlatu“ teprve začali přicházet 
na chuť, ale to jim šlo poměrně rychle, až se nakonec z pití 
čokolády stala módní záležitost. Bohaté paničky s oblibou 
začaly pořádat čokoládové dýchánky, během kterých se 
čokoláda servírovala na stříbrných podnosech a v luxusních 
keramických šálcích. Netrvalo dlouho a čokoláda pro Špa-
něly znamenala totéž co pro Angličany čaj. Když se pak čo-
koláda navíc začala sladit cukrem, nastal ten pravý boom.

Čokoláda ve světě
Netrvalo dlouho a čokoládové šílenství se rozšířilo do celé-
ho světa. Jejímu kouzlu propadly Anglie, Francie i Amerika. 
První čokoládovna tam byla otevřena v roce 1765 v Dor-
chesteru ve státě Messachusetts. Čokoláda se v této době 
však stále konzumovala v tekutém stavu, její pevná podoba 
byla v té době stále něco neznámého. První tabulka (hrud-
kovitá a velmi nekvalitní) spatřila světlo světa až v roce 
1847. A první mléčná čokoláda se objevila až po dalších 28 
letech. A na takové pralinky si první zákazník musel počkat 
až do roku 1913. V té době cena kakaa dosáhla takové 
výše, že se s ním začalo obchodovat i na burze. 
Dnes se může zdát, že čokoláda je něco obyčejného, vždyť 
ji seženeme i v tom nejmenším krámku. I přesto však stále 
má punc jakési exkluzivity. Dáváme ji jako dárek, dětem 
a v neposlední řadě i sami sobě za odměnu. A po jejím 
požití je nám tak nějak líp, což má i své vědecké vysvětlení. 
Vědci prokázali, že po požití čokolády mozek zvyšuje pro-
dukci tzv. hormonu štěstí, kterého se nám dostává v hojné 
míře po sexu či cvičení. 





Text: Jana A
belson Tržilová, foto: Shutterstock.com
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POKUD PATŘÍTE MEZI MILOVNÍKY ZIMY, JISTĚ VÁS TATO MĚSTA 
NEMOHLA MINOUT. NEJEN, ŽE JE V NICH MOŽNOST KRÁSNÉHO 
LYŽOVÁNÍ, ALE SAMA O SOBĚ MAJÍ I NEOPAKOVATELNÉ  
KOUZLO TYPICKY HORSKÉHO MĚSTEČKA… 
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Zima je nádherná, když jste v horách. Okraje české kotliny 
se zrovna nepodobají zubatým Alpám, ale jsou to drsné 
a staré hory, skrývající mnoho příběhů.  

Harrachov
Zimní sporty mají v Harrachově více než stoletou tradici. 
Když v 19. století přivezl hrabě Jan Harrach do Čech první 
lyže, kuriozitka se rychle ujala. V roce 1908 byl založen 
„Spolek zimních sportů“. První skokanské můstky, které 
Harrachov tolik proslavily, vznikly v roce 1920. V roce 1923 
se v Harrachově konaly první mezinárodní lyžařské závody, 
kterých se zúčastnili nejlepší lyžaři z mnoha zemí Evropy, 
i z USA. Od roku 1954 se zde pořádali Mezinárodní lyžařské 
závody již pravidelněji. V roce 1980 proběhla rekonstrukce 
skokanského a běžeckého areálu. Tehdy byl také postaven 
mamutí můstek K-185 - nejvyšší lyžařský můstek na světě. 
Ski areál Harrachov leží 650 metrů nad mořem v západní 
části Krkonoš. Je to jedno z nejnavštěvovanějších lyžař-
ských center v České republice. Harrachov je rozdělen na 
tři samostatné ski areály: Čertova hora, Zákoutí a Amálka. 
Čertova hora nabízí celkem čtyři sjezdovky o celkové délce 
6,5km. Takže přesně tam je nejlepší jít se sjezdovkami. 
Prakticky celý povrch tratí je vybaven umělým zasněžová-
ním. Dopravu na vrch Čertovy hory zajišťují dvě čtyřsedač-
kové lanové dráhy a dva vleky. Celková přepravní kapacita 
Čertovy hory je 4600 osob za hodinu. Ski areál Zákoutí je 
spíše lyžařskou školou než plnohodnotným lyžařským stře-

diskem a tak se výborně hodí pro lyžařskou školu. Výuka je 
určena především dětem, ale přihlásit se může celá rodi-
na. Zalyžujete si zde na třech sjezdovkách o celkové délce 
420 metrů. Každá trať je také vybavena vlastním vlekem 
a uměle zasněžována po celé délce. Zákoutí nabízí i večer-
ní lyžování. Večer si, můžete vyzkoušet své smysly, na 400 
metrů dlouhé sjezdovce Amálka, kde je také lyžařská škola. 
Sněhová děla tu jsou vždy připravena pro případ, že by Pán 
hor nebyl v dobrém rozmaru. Ještě jedna důležitá věc tu je: 
solidní snowpark pod lanovkou. Takže downhill a případné 
muldy na Čertově hoře se dají krásně kombinovat s jibbin-
gem a airy na Amálce. Nic tu nechybí.
Harrachov a jeho okolí nabízí několik mnohakilometro-
vých okruhů lyžařských běžeckých tras, celkem až 110 km. 
Sportovně náročné standardní lyžařské běžecké tratě se 
startem v centru Harrachova jsou náročností i úpravou 
tratě závodního charakteru. Dělí se na tři části: Horní, Dolní 
a Malý okruh. Horní i Dolní okruh mají oba po 7,5 kilome-
trech a Malý měří 3,5 km. Lyžařská běžecká magistrála po 
hřebenech v okolí Harrachova je náročností turistická trať 
s úpravou crosscountry. Začátek lyžařské běžecké magist-
rály je u vrcholových stanic lanových drah. Celkem je to 22 
km dlouhá štreka. Běžecké tratě v Jakuszicích, na náhorní 
plošině v nadmořské výšce okolo 1000m, jsou náročností 
turistické, ale upravovány jsou stejně jako závodní. Všem 
tratím závodních areálů se dostává pravidelné péče. Jediná 
Krkonošská a Harrachovská magistrála je na tom s frekven-
cí úprav o něco hůře (závisí na povolení KRNAP) a tak se 

Harrachov
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můžete těšit, že uvidíte nikým nedotčenou sněhovou pláň. 
Za jasného počasí uvidíte dominantní špici Ještědu, Jizerské 
hory nebo polskou část Krakonošova království.

Muzeum skla, minipivovar s restaurací a ho-
tel s pivními lázněmi
V Harrachově se ovšem nemusíte věnovat jen lyžování. Zá 
návštěvu bezpochyby stojí i místní muzeum skla, minipi-
vovar s restaurací a hotel s pivními lázněmi. To vše totiž 
stihnete při jediné návštěvě sklárny Novosad. Sklárna byla 
založena na počátku 18. století a řadí se mezi ty nejstarší 
v Česku. Jejím unikátem je historická brusírna skla, po-
háněná transmisemi a vodní turbínou. Sklárna Novosad 
a syn je soukromá, druhá nejstarší sklárna v Čechách. Byla 
založena před rokem 1712 na jilemnickém panství hrabat 
Harrachů. Vše je v téměř původní podobě a plně funkční. 
Sortiment výroby tvoří luxusní nápojové sklo, užitkové sklo 
a křišťálové lustry. V roce 2002 byl přímo v areálu sklárny 
přistaven minipivovar s restaurací. Zde se naskýtá vyhlídka 
do hutní haly s pecemi a tak návštěvníci restaurace mohou 
zhlédnout skláře přímo při práci.  Muzeum skla vystavuje 
sbírku historického skla z harrachovské produkce. Unikátní 
je 100 let stará historická brusírna skla, která je poháněná 
transmisemi a vodní turbínou.  Obsahuje historicky a tech-
nologicky ucelenou sbírku historického skla z produkce 
harrachovské sklárny. Zde je možné si zakoupit videoka-
zetu se záběry výroby ve sklárně. Instalována je zde ex-
pozice Dějin sklářské hutě a tradiční výroba broušeného, 

malovaného a leptaného skla. V moderně pojaté instalaci 
jsou představeny výrobky sklářských mistrů minulosti 
i současnosti, najdete zde ukázky téměř všech sklářských 
technik. Nejmladším objektem areálu je hotel s Pivními 
lázněmi, které byly otevřeny v roce 2007. Zde si můžete 
dopřát terapii v klidném a malebném prostředí. Můžete si 
ji vychutnat zcela sami ve vaně pro jednotlivce, anebo jako 
pár ve dvojvaně. Tento zážitek můžete obohatit o relaxač-
ní masáž. Při každé fázi této terapie si můžete vychutnat 
jedno malé pivo z místního pivovaru, odkud také pochází 
veškeré používané pivní produkty.

Špindlerův Mlýn
Špindlerův Mlýn v současnosti plným právem řadíme na 
první místo mezi horská střediska na jižní, české straně 
Krkonoš. Kdysi bylo nazváno „perlou pohoří“. Příhodné kli-
matické poměry a silně esteticky působící horské prostředí 
tu vytvořilo podmínky pro vznik centra, jehož mimořádný 
význam pro cestovní ruch, letní turistiku, zimní sporty a re-
kreaci je v Krkonoších nezastupitelný. Jeho ráz, pokud se 
týče zájmu hostů z ciziny, přesahuje trvale hranice našeho 
státu
Krajina pod Luční horou odjakživa lákala člověka nejen 
svou krásou, ale také mu již po staletí vydává poklady živé, 
ale i rudy ze svého nitra a vůbec k činnosti ho tedy pokouší. 
Není divu, že tu ruka člověka kultivovala od počátku její 
tvář. V těchto horách, charakteristických svým severským rá-

Malá sklárna 

v Harrachově
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zem jsou temena zdejších věky ohlazených mohyl vystaveny 
arktickým větrům. Proto se tak podobají Alpám. Horské 
louky vykácené horníky pro dřevo a obydlí drsná a chlad-
ná tundra na vrcholcích. Pásli na nich pak svůj dobytek 
v chladných podmínkách obřích dolů, vytvořených hrnoucí-
mi se masami ledu před desítkami tisíc let. Jak ubývalo rud, 
rostl význam boudařů, kteří poskytovali přístřeší všem, kteří 
si chtěli odpočinout a ulevit v nerušeném království kolem 
pramenů Labe a Svatopetrského potoka. 
Dnes je tu rušno. Ať už kvetou louky nebo se tu třpytí 
prašan. Moderní středisko pro zimní a letní sporty povstalo 
z místa, původně pojmenované Svatý Petr. Ve mlýně pana 
Spindlera se však sepsal dokument úřední. Šlo o věc stavby 
kostela, a jelikož na listě stálo „podepsáno ve Spindlerově 
Mlýně, stačil drobný přehmat a úředně dorazilo potvrzení, 

že se, stavba kostela v obci Spindlerův Mlýn, povoluje. Než 
by absolvovali jednání o tom přehmatu, pustili se raději 
místní do stavby a tak nové jméno obci už zůstalo.
Díky hraběti Harrachovi, místním průmyslníkům a dalším 
nadšencům se zde hojně budovaly vycházkové trasy. Hrabě 
dovezl lyže a zásobil jimi lesnický sbor. Tím byla vydlážděna 
cesta sportu, odpočinku, relaxu a zábavě i během zimy. Jak 
šel čas, tak se sem mnozí začali pravidelně vracet, protože 
si nádheru zdejších hor chtěli užívat znovu a středisko si 
díky skvělému terénu i servisu získalo dobrou reputaci.
Kvalita sjezdovek a možnosti, které Špindl nabízí, stojí za 
zvážení. Aprés ski sortiment služeb je podobný jako v Alp-
ských střediscích v Rakousku. 
Ski areály Svatý Petr a Medvědín – Horní Mísečky a Labská. 
Už na počátku 19. století se jejich svahy využívaly k zim-
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ním radovánkám. Sáňkovalo se tady na „roháčích“. To 
jsou přepravní saně s velkými předními madly, jež s sebou 
přinesli dřevaři z Alp. I dnes je tu sáňkařská dráha Špind-
lovka, ale samozřejmě, že  ski areál Špindlerův Mlýn nabízí 
v současnosti mnohem víc. Sjezdaře tu čeká 25 km svahů, 
běžkaře kolem 85 km tras a jsou tu tři snowparky. Svatý 
Petr leží v nadmořské výšce přibližně 730 až 1300 metrů. Je 
bezesporu jedním z nejkvalitnějších a nejlépe vybavených 
lyžařských středisek v České republice. Převýšení hlavních 
tratí zde činí až 450 metrů a kvalita úpravy povrchu předčí 
většinu českých ski areálů. Na vrcholy tu vedou 3 lanové 
dráhy a 5 lyžařských vleků o přepravní kapacitě 10 000 
osob za hodinu. Svatý Petr spolu s nedalekou Hromovkou 
nabízí 11 sjezdovek o celkové délce 12 kilometrů. Všechny 
tratě jsou vybaveny sněhovými děly. Co se týče prkna, jak 

už bylo řečeno, tak tu bývají dva až tři velmi kvalitní snow-
parky, které jsou každou sezónu inovovány. Pořádají se zde 
i světové freestyle závody. Několik sezón za sebou tu byla 
největší U – rampa u nás. 
Horní Mísečky se rozkládají ve výšce 1000 metrů nad mo-
řem a nachází se severně od Vítkovic a na západ od Špin-
dlerova Mlýna. Dostanete se tam pohodlně po ulici II. třídy 
z obce Jilemnice, dorazíte přímo na centrální parkoviště 
střediska. Horní Mísečky jsou součástí ski areálu Špindlerův 
Mlýn a jsou spojeny čtyřsedačkovou lanovou dráhou s are-
álem Medvědín. Cestu na start sjezdovky zajišťuje 7 lyžař-
ských vleků. Snowpark tu má vlastní vlek. O sníh na všech 
tratích se starají sněhová děla. Horní Mísečky jsou vyhledá-
vaným místem i díky kvalitním běžeckým cestám. Lyžařská 
škola půjčovna lyžařského vybavení vám poskytne veškerý 
servis při sportovní kratochvíli. 

Další adrenalinové tipy
A pokud si budete chtít chvilku od lyžování odpočinout? 
I tak je zde co dělat.

Lezení na ledopádech v krkonošském  
národním parku
Pokud patříte k milovníkům horolezení, nenechte si ujít 
zimní variantu tohoto sportu, a to lezení po ledopádech, 
kterou lze v Krkonoších provozovat zcela legálně na pra-
vém břehu Labe u konce upravované běžecké cesty Buď fit. 
Lezení na ledopádech lze provozovat, jen bude-li v dané 
lokalitě minimálně třiceticentimetrová vrstva sněhu a na 
skalním útvaru přiměřená vrstva ledu, která zajišťuje lezení 
bez poškození skalního povrchu a vegetace. Do ledu se 
nesmí vysekávat stupy, chyty nebo schody a ani samotná 
oblast ledopádu nebude nijak technicky upravována pro 
usnadnění výstupu. Horolezectví po ledopádech na vyhra-
zeném skalním útvaru mohou provozovat pouze ti, kdo se 
předem zaregistrují  v rezervačním systému Správy KRNAP. 
Zaregistrovaní si potom na informačním centru Správy KR-
NAP ve Špindlerově Mlýně vyzvednou oprávnění k horole-
zecké činnosti pro daný den. Během jednoho dne je možné 
zaregistrovat maximálně 16 osob.  

Snowtubing Park Špindlerův Mlýn
Při snowtubingu se spustíte dolů ledovým korytem na 
speciálních nafukovacích duších a na snow trampolíně se 
vyřádí především děti. Snowtubing Park je situován téměř 
do samého centra Špindlerova Mlýnu. Díky tomu je velmi 
dobře dostupný pomocí auta, skibusu nebo na lyžích.

Sáňkařská dráha ve Špindlerově Mlýně
Necelé 4 kilometry dlouhou jízdu na saních, téměř bez 
jediného kroku pěšky, vám umožní Sáňkařská dráha ve 
Špindlerově Mlýně. Přímo na náměstí si u stanoviště auto-
busů (vedle pošty) zakoupíte jízdenku a označený autobus 
sáňkařské dráhy vás dopraví až na start u Erlebachovy bou-
dy v nadmořské výšce 1150 m. Tam vám zapůjčí sáňky, na 
kterých překonáte převýšení 350 m a trasu o délce necelých 
4 kilometrů. V cíli u bistra saně odevzdáte a po krátkém 
občerstvení se můžete vydat zpět do centra autobusem 
nebo krátkou procházkou podél Labe. Pokud si budete 
chtít dráhu sjet opakovaně, stačí zde počkat na další auto-
bus mířící na start.
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