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 Síla objevit nový svět i síla zůstat v tom starém a pokračovat 
v tradici předků. Síla vybudovat neočekávané v končinách, kde 
vlastně nikdo budovat nechce, i síla zůstat tam, kde to člověku 
předurčily kořeny. 
Síla má mnoho podob a různí lidé ji nacházejí v různých 
cílech i cestách, které k nim vedou. Třetí vydání Black Tie 
jsme zasvětili právě jí. Jeho strany vás provedou příběhem 
banátských Čechů ve vesnicích zapomenutých časem i po 
kolejích Transsibiřské magistrály, největší postavené železnice 
a spojnice mezi rozervanými světy, které často pojí právě jen 
ona. Síla ale nemusí být drsná, lze ji nacházet i v pokoře. Tak to 
udělali třeba v restauraci Koks. Její šéfk uchař Poul Ziska dokázal 
na nezkrotných Faerských ostrovech, kde žije víc ovcí než lidí, 
a tváří v tvář surovosti tamní severské přírody dosáhnout na svatý 
grál gastronomie, michelinskou hvězdu. Cesta k ní vedla právě 
skrze pokoru k duši místa a skrze hloubku opravdové vůle. Ta 
je nakonec jedním z nejcennějších darů, jichž se člověku může 
dostat, protože jej dokáže dovést kamkoliv. 

Emoce obestírající sílu se instinktivně pojí s dramatem, jistou 
formou hrubosti a snad i bázní. Skutečná zralá síla ale přináší 
klid, díky němuž se dokáže sama reprodukovat. A ve věčném 
perpetuu mobile velké energie, jež plodí energii ještě větší, 
spočívá její podstata. 

Dostatek síly na vše, co je pro vás důležité, vám přeje

Jitka Krulcová
Šéfredaktorka
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Objednejte si osobní prohlídku 
nejluxusnějšího penthouse nebo  
jednoho z posledních exkluzivních  
bytů v prodeji. +420 608 444 111 

Domluvte si schůzku.
vtower.cz

SKY IS NOT  
THE LIMIT
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Chevrolet Corvette od svého zrodu v  roce 1953 představoval vždy sportovní automobil tradiční koncepce, který již jen svou 

siluetou s dlouhou přídí dával jasně najevo, že motor je uložen vpředu a dvoumístný interiér tvůrci situovali těsně před zadní 

nápravou. Osmá generace tohoto impozantního amerického dravce přímo navazuje na styl i zaměření jeho předchůdců, ale 

zároveň se poprvé vzdává tradiční koncepce. Vidlicový osmiválec o objemu 6,2 litru již není uložen v dlouhé a nízké přídi, ale 

přemístil se před poháněnou zadní nápravu. Toto řešení má zajistit lepší rozložení hmotnosti mezi nápravy a přispět k dalšímu 

zlepšení v oblasti již tak neskutečných jízdních vlastností a pozitivně se projevit i na akceleraci. Chevrolet Corvette Stingray se 

ve své nejnovější podobě vydává stejným směrem jako supersporty renomovaných evropských značek, jimž chce konkurovat 

i svými výkony. 

NOVÝ SMĚR 
AMERICKÉHO DRAVCE 
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 DOKONALÁ 
 JEDNODUCHOST 

Elegantní oděv z dílny francouzského módního domu Dior 

mohou nově obléct i trendy bezdrátová sluchátka AirPods. 

Oblým křivkám plastového pouzdra amerického gigantu 

Apple padne precizně šitý kožený obal s  embosovaným 

logem značky díky promyšleným skladům perfektně. 

Minimalistickému doplňku v  černé nebo taupe teletince 

zaručuje funkčnost i  exkluzivitu v  jednom ještě pevná 

stříbrná spona, díky níž pouzdro dodá styl každému outfitu. 

Dobrý šatník musí být postaven na kvalitních základech. To 

platí především o  tom pánském, který je založen na jasně 

definovaných tvarech, a  je tak méně shovívavý k nevhodně 

vybraným materiálům a  neumně vyhotoveným střihům. 

Podzimní kolekce americké značky The Row, která loni 

debutovala na poli módy pro muže, je složena z basic kousků 

dovedených k dokonalosti. Patří do ní trička z jemné a odolné 

dlouhovlákenné bavlny, italské kašmírové svetry, papírově 

tenké košile vyrobené ve Francii nebo majestátní dvouřadé 

kabáty z alpaky šité v Japonsku. The Row v Evropě prodávají 

online obchody Mr Porter nebo Matches Fashion.



Classic Fusion Ferrari GT 3D Carbon.
Navrženo ve spolupráci s Ferrari, pouzdro 
z 3D karbonu inspirováno závodem Gran 

Turismo, UNICO automatický strojek  
s chronografem, kožený řemínek podšitý 

kaučukem. Limitovaná edice 500 ks.

B O U T I Q U E  P R A G U E
Široká 9 • Praha 1 • Tel. +420 222 317 993

prague@hublot-boutique.cz

B O U T I Q U E  B R A T I S L A V A
Hviezdoslavovo nám. 3 • Tel. +421 905 440 880

bratislava@hublot-boutique.sk
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Michelinský šéfkuchař z Apeninského poloostrova a zároveň jeden z nejtalen-

tovanějších představitelů svého oboru na světě, Massimo Bottura, se rozhodl 

vůbec poprvé přenést svou filozofii la dolce vita za hranice Itálie. První podnik 

mimo svou rodnou zemi otevřel na proslulém dubajském umělém souostro-

ví Palm Jumeirah. Restaurace Torno Subito sídlí na dosah pláže v Hotelu W 

a oslňuje pestrobarevným interiérem s neonovými nápisy, nostalgickými holly-

woodskými grafikami nebo pastelově růžovým zmrzlinovým vozíkem. Zařízení 

ručně vyrobenému v  Itálii čestně sekunduje hravé menu plné emocí, kde se 

podává ledově nachlazené gazpacho jako drink uvnitř papriky s brčkem nebo 

sladko-slaná pizza ve tvaru půlměsíce s medem, čokoládou, lískovými oříšky, 

mandlemi a plátky černého lanýže.

V červenci se z pařížské tepny elegance Champs-Élysées přelila nová 

energie na nedaleké náměstí Place Vendôme, kde italský diktá-

tor stylu Gucci otevřel svůj první butik věnovaný vysokému šper-

kařství. V  jeho tmavých dřevěných kabinetech vykládaných světle 

zeleným saténem se prezentuje pom- 

pézní kolekce Hortus Deliciarum. 

Kreativní ředitel značky Alessan-

dro Michele do mimořádné 

kolekce high jewellery pro-

mítl excentrické motivy 

věčné lásky i pro brand 

typickou symboliku 

říše fauny. Italský 

um se ve více než 

dvou stech zla-

tých kouscích, 

jako jsou brože, 

prsteny, náhrdel-

níky nebo náuš-

nice, proplétá ce-

lou paletou barev 

drahokamů od 

medově i  růžově 

zbarvených topa-

zů přes zelené tur-

malíny, čiré diaman-

ty až po modré safíry.

 CIAO, DUBAJ! 

VZPOMÍNKY  
NA AFRIKU
Přední česká návrhářka Beata Rajská před-

stavila novou kolekci Badikwe inspirovanou 

buší jižní Afriky a  její atmosférou. Dominují 

jí lehké, ale výrazné materiály, radikální pro-

pracované střihy a přírodní odstíny se vzory 

určenými především citlivou kombinací ze-

mitých barev. „Fascinuje mě brzké ráno, kdy 

se bush probouzí a ukazuje své barvy, tento 

čas srší energií vzdoru i klidu najednou. Po-

dobnou sílu má v Africe i západ slunce, kte-

rý mění barvy tamní přírody na černočer-

nou tmu,“ popisuje zdroj motivů pro novou 

výraznou kolekci Beata. Řada Badikwe pra-

cuje s tradičními motivy Afriky, jako je khaki 

nebo zvířecí vzory, ale pohrává si i s extra-

vagantními doplňky, mezi něž patří třeba 

stylové barety nebo aplikace do vlasů z peří.

foto: Ondřej Pýcha



Národní 7, Praha 1 , tel.: +420 251 512 728, +420 602 327 669 

www.galeriekodl.cz

Galerie KODL je již devět let nejúspěšnější aukční síní v České republice. 
Zaměřuje se na prodej obrazů, kreseb a plastik českého výtvarného umění 

19. a 20. století. Pro firmy i jednotlivce vytváří soukromé sbírky. 
Příští aukce se uskuteční 1. prosince v paláci Žofín.

KODL – TRADICE OD ROKU 1885
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Francouzská  beauty  ikona  Biologique  Recherche kombinuje 

vědecký přístup k péči o pleť s vysokou koncentrací účinných 

látek ve svých produktech. Efektivita jejích kreací je tak vý-

znamná, že Biologique Recherche neumožňuje jejich nákup 

online, protože je nutné svěřit se do péče zkušených specialis-

tek značky, jež po důkladné analýze zvolí tu nejlepší terapii pro 

každou klientku. 

Nyní ale značka posunula hranice personalizace svých le-

gendárních kosmetických ošetření a  individuálního přístu-

pu k  péči a  představila Haute Couture program. Jeho cí-

lem je poskytnout procedury i  bespoke produkty přesně na 

míru. Klíčovou součástí je přístup  Skin Instant, který pra-

cuje s  aktuálním stavem pleti. Měsíční program vyjde na  

45 000 korun a  zahrnuje i  dvě devadesátiminutová intenziv-

ní ošetření v salonech značky – v Praze je to například Beauty  

Clinic Synergy. Součástí Haute Couture je personalizovaný set 

se dvěma krémy, sedmi obličejovými séry, sérem na krk a dekolt 

a  očním krémem, přičemž vše je po důkladné lokální analýze 

vyrobeno přímo v Paříži a obaly nesou decentní iniciály klientky. 

 DOM PÉRIGNON  
 À LA KRAVITZ 
Hudebník a designér Lenny Kravitz propadl 

kouzlu kolem prémiového šampaňského 

už před mnoha lety, teprve loni se ale stal 

kreativním ředitelem značky Dom Pérignon. 

A  Kravitzova vášeň pro interiérový design 

se letos propsala do limitované minikolekce 

vytvořené pro tento šampaňský dům, jíž 

vévodí uhlazené linie konferenčního stolku 

vyvedeného ve vysokém lesku s  rámem 

z  mosazných lišt. Střed stolu odhaluje 

geniální prostor pro umístění lahve Dom 

Pérignon, sklenic a  nezbytného kbelíku na 

led. Kolekci doplňuje dárková krabička ve 

stejném černo-mosazném provedení, kterou 

lze zároveň využít i jako solitérní svícen.

HAUTE COUTURE KRÁSA 

MAMA A PŮLSTOLETÍ, KTERÉ NA NÍ NEZANECHALO STOPY
Máloco je v oboru interiérového designu lepší investicí než ikonické křeslo. A jedno z nejikoničtějších, 

nezaměnitelné pop artové UP přezdívané Mama, letos slaví padesátileté výročí. Křeslo navrhl pro 

značku B&B Italia extravagantní Gaetano Pesce, a pokud v jeho podobě spatřujete antropomorfní 

prvky, nemýlíte se, jde o designérův záměr vycházející z inspirace křivkami ženského těla. 

Pesce šel ovšem v  integraci hlubšího poselství do zdánlivě povrchního 

designu ještě dál a  křeslo napevno spojil s  taburetem nenápadnou 

šňůrou. Pomyslná koule u nohy má znázorňovat skutečnost, že být 

ženou často bylo v  historickém kontextu znevýhodňující a  ženství 

představovalo břímě. Za přítěž už ovšem nelze považovat 

privilegium sedět v  jednom z  nejslavnějších nábytkových kusů 

uplynulého století. Vyzkoušet si to můžete například v showroomu 

Konsepti v holešovické továrně Holport.



KANCELÁR
PRO VELKÁ
ROZHODNUTÍ
Leadchair. Design: EOOS.

KONSEPTI.COM PRAHA - BRNO - ČESTLICE - BRATISLAVA|
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Připravila: Jitka Krulcová

Foto: archiv restaurace Tickets

Tapas bar s michelinskou 

hvězdou, za nímž stojí muž, 

který vdechl duši El Bulli. 

Potřebujete vědět víc? 

Ne, tohle potřebujete zažít.
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Strůjcem celosvětové gastronomic-
ké revoluce, na jejímž počátku 

stálo objevení molekulární kuchyně, 
byla bezesporu legendární katalánská 
restaurace El Bulli. A když se řekne El 
Bulli, tak se zasvěceným, kteří měli 
to štěstí tady před uzavřením tohoto 
ztělesnění gourmet avantgardy v roce 
2011 jíst, automaticky vybaví jméno 
Ferran Adrià. Tomu samozřejmě nelze 
upřít roli vizionáře a vůdčí osobnosti 
El Bulli, mozkem kuchyně byl ale jeho 
mladší bratr Albert a byl to právě on, 
kdo zásoboval za všech okolností šo-
kující menu inovacemi, z jejichž prin-
cipů dodnes těží většina progresivních 
šéfkuchařů světa. A zatímco Ferran se 
po transformaci El Bulli ve výzkumný 
kulinářský institut věnuje vývoji obo-
ru v  zákulisí, Albert své umění stále 
servíruje hostům svých aktuálně osmi 
restaurací. Jednou z  nejzajímavějších 
z  nich je barcelonská Tickets v  bo-
hémské čtvrti El Raval. Ve zkratce by 
se dala popsat jako velmi extravagant-
ní tapas bar s michelinskou hvězdou. 

LA VIDA TAPA!
Tickets není reinkarnací El Bulli a bylo 
by chybou od něj něco podobného oče-
kávat. Tickets je cirkus, jen vy sedíte 
uprostřed a  veškeré dění se odehrává 
kolem vás. Toto přirovnání není pře-
hnané, celý prostor restaurace je sku-
tečně laděn na cirkusové téma a  stoly 

hostů obklopuje celkem pět kuchyní 
v otevřeném stylu. Sám Albert Adrià se 
nechal slyšet, že aura úspěšné restau-
race stojí na jídle z pouhých osmdesáti 
procent a  zbylých dvacet závisí na její 
schopnosti představit scénu, která se 
stane nezapomenutelnou. Právě toto 
přesvědčení pro něj bylo motivací vy-
tvořit prostor, který by klidně mohl být 
kulisami pro příběh Alenky v řiši divů. 
Je to kýč? Samozřejmě, ale s otevřenou 
myslí si ho užijete na maximum. 
Večeřet v  Tickets znamená, že si ni-
kdy nemůžete být jisti tím, co vás 
čeká – ale to člověku dojde už při 
pohledu na spektrum barev interié-
ru a obří jahody visící ze stropu jako 
dekorace. Adrià do Tickets přenesl 
mimo jiné i  svou práci s  molekulár-
ní sferifikací, a  dokonce tady najdete 
jeho legendární explodující olivy. Tic-
kets ale nepředstavuje klasický fine- 
dinning. Adrià se nebojí v  michelin-
ské restauraci servírovat Jamon Ibe-
rico de Bolleta na voskovaném papíře 
nebo miniarbagy (doslova) z tradiční-
ho ovčího sýra manchego, stejně jako 
pěnový blok z dashi s kaviárem nebo 
variace na cestu kolem světa v podobě 
čtrnácti druhů ústřic. Kapitolu samu 
pro sebe pak tvoří dezerty servírova-
né ve speciální místnosti, kde se vám 
rozpadnou zažité představy o tom, co 
je to cukrová vata. Jednotlivé složky 
menu v Tickets mají jednoduše příliš 

mnoho podob, než aby se daly zaška-
tulkovat, označit a vystihnout jako ce-
lek. Byli jste varováni, tohle je cirkus!

DOKUD NEŘEKNETE STOP
V Tickets máte dvě možnosti, jak strá-
vit večer. Jednotlivé chody můžete vy-
bírat z menu nebo se prostě pohodlně 
posadit a  požádat číšníka, aby vám 
nosil, co uzná za vhodné, dokud ne-
řeknete stop. Dekadentní atmosféra 
podniku svádí k  tomu zvolit druhou 
variantu a prostě se nenechat svazovat 
vlastními předsudky. Nebude to chyba, 
takže s  (ne)klidem v  duši můžete po-
slechnout intuici a nechat se překvapit. 
Oproti obvyklému způsobu servisu 
v  michelinských restauracích Tickets 
funguje nezvykle – přednastavená 
degustační ani tematická menu tady  
neexistují, stejně jako určený počet 
chodů, a tedy ani finální cena. Můžete 
si tady dát třicet chodů, stejně jako dva. 
Záleží jen na vás, kdy uznáte že už jste 
viděli, zažili a ochutnali dost.
Poněkud problematickou část zážitku 
z  Tickets představuje proces rezer-
vace. Tu je totiž možné učinit pouze 
skrze rezervační systém online, a  to 
výhradně v dvouměsíčním předstihu. 
Rezervační systém se navíc otevírá 
o půlnoci barcelonského času a vzhle-
dem k tomu, že restaurace nabízí pou-
hých devadesát míst, jde o boj o vteři-
ny. O vteřiny a o Tickets.  

Avenida del Paraŀlel, 164, Barcelona, Tel.: +34 932 92 42 52KONTAKT:

CIRKUS SMYSLŮ
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GOD SHOT
Káva je mnohem víc než hořkost na jazyku a rychlá energie 

v žilách. Ušlechtilý temný nápoj mocných za čtyři sta let 

došel do stadia, kdy mimo komoditní kávy nabízí celou 

paletu chuťových impulzů ve své výběrové verzi. V našich 

zeměpisných šířkách je přitom brána k šťavnatému 

aromatu, v němž se snoubí třeba i borůvky s limetkami, 

doširoka otevřená. 

Připravila: Adéla Rusňáková, Foto: archiv
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Dříve než se káva posunula do roviny 
adorované záležitosti pro znalce, 

měla před sebou patnáct set let dlouhou 
cestu. Vůbec první lidský kontakt s ká-
vou proběhl v bývalé etiopské provincii 
Kaff a, kde mimochodem kávovníkové 
keře rostou divoce dodnes. Nakolik se 
legenda o pastýři, jehož kozy požily čer-
vené plody a  byly najednou aktivnější, 
zakládá na pravdě, sice ověřit nelze, ale 
africké kmeny každopádně kávovní-
kové třešně zařadily na svůj jídelníček. 
Kulaté ovoce s  dvěma peckami uvnitř 
žvýkali a  získávali tak kofeinové po-
vzbuzení. Trvalo ještě několik staletí, 
než si káva našla cestu do šálku, než ji ve 
14. století při vojenských taženích převez-
li z její kolébky v Etiopii do Jemenu. Právě 
na dolním cípu Arabského poloostrova 
kávovník poprvé začali šlechtit, pěstovat 
na terasovitých plantážích a  jeho plody 
následně pražit a extrakt z nich pít. 

ĎÁBLŮV NÁPOJ
Káva se stala privilegiem obyvatel 
Arabského poloostrova a  obchod s  ní 
klíčovým zdrojem jejich příjmů. Přes-
tože první kavárny vznikaly i  v  blíz-
kých zemích orientu, jako je Turecko, 
kde kávě zcela propadli, vývoz zele-
ných zrn byl zapovězen pod hrozbou 

těžkých trestů. Touha po kávě byla ale 
natolik silná, že se v 17. století podařilo 
Holanďanům tajně dovézt zelená kávo-
vá zrna z Jemenu a začít je pěstovat ve 
svých koloniích. O  století později keř 
zřejmě od Holanďanů uloupili i Fran-
couzi, kteří jej vysadili na ostrově Mar-
tinique, a  položili tak základ plantá-
žím čítajícím miliony rostlin, jež dnes 
rostou ve Střední Americe a Karibiku. 
Skoro až poslední, kdo opět lstí přišel 
ke kávovníkům, byla v roce 1730 Bra-
zílie, dnešní největší světový producent 
kávy. Nedlouho po ní se o další rozšíře-
ní postarali Španělé a Angličané, kteří 
zavedli kávu jako běžnou plodinu ve 
svých koloniích, a někdejší arabská vý-
sada se rozšířila do celého světa. 

BENÁTSKÉ POČÁTKY 
Z  popíjení nově objeveného nápoje se 
stal fenomén, během 17. století se tento 
zvyk etabloval i v evropských zemích. 
Církev však černohnědou tekutinu 

V předposledním dni roku 1720 byl v Benátkách otevřen 

podnik Caffè Florian, který je dnes nejstarší kontinuálně 

fungující kavárnou světa. Ve své době šlo navíc o jeden 

z mála podniků, který mohly ženy navštěvovat bez 

doprovodu muže. 

Zkušený pracovník dokáže 

vlastníma rukama za den 

nasbírat až 90 kilogramů 

kávových třešní
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s  magickým povzbuzujícím účinkem 
zpočátku odsuzovala jako dílo ďáb-
la, dokud ji podle legendy neochutnal 
papež Kliment VIII. a kávu neschválil 
jako nápoj hodný křesťanů. Branou do 
Evropy se pro kulturu elegantního po-
píjení kávy stal Apeninský poloostrov, 
kde se první kavárna otevřela už v roce 
1645. V předposledním dni roku 1720 
byl pak v  Benátkách otevřen podnik 
Caffè Florian, který je dnes nejstarší 
kontinuálně fungující kavárnou světa. 
Dodnes ji najdete na původním místě 
na náměstí svatého Marka, kde v  ne-
změněné podobě přežila i pád velkole-
pé Benátské republiky a (nejen) kávu si 
tady můžete dát ve stejném noblesním 
prostředí, jaké si oblíbil třeba i proslulý 
Casanova. 
Kavárenský trend pronikl z Itálie přes 
Francii a Vídeň i do českých zemí, kde 
zcela první kavárnu otevřel v Brně jistý 
Turek Ahmed již v  roce 1702. O  dva-
náct let později se tento raritní nápoj 
dostal také do Prahy, jejímiž ulicemi 
procházel v  tradičním kaftanu s  kon-
vicí tajemné tekutiny Deodatus, Arab 
katolického vyznání. Poté, co sklidil 
u Pražanů úspěch, si mohl otevřít „ka-
fírnu“, jak se později říkalo, pod Ma-
lostranskou mosteckou věží na konci 
ulice U  Lužického semináře v  domě 
U Tří pštrosů, kde dnes sídlí hotel. 

SÍLA VYKOUPENÁ HOŘKOSTÍ 
Náročné kdysi nebylo jen kávovník 
získat, ale také zvládnout jeho nároky 
na vláhu, půdu, stálou teplotu kolem 
20 °C a  dostatek slunce při pěstová-
ní. Keři, jenž se dožívá až třiceti let, 
se totiž nejvíc daří v  tropickém pás-
mu kolem rovníku, mezi 23. severní  
a  25. jižní rovnoběžkou. Severnější 
plantáže čeká sklizeň na podzim, jižně-
ji od rovníku se sklízí na jaře. Z jedné 
rostliny lze získat za rok průměrně 5 až 
8 kilogramů kávových třešní a  z  nich 
zhruba 1  kilogram zelených zrn, vý-
nosy přitom ovlivňuje druh kávovní-
ku. O  světový trh se dělí druh robus-
ta s arabikou, které se kategoricky liší 
tvarem zrn, způsobem pěstování a pře-
devším chutí. Robusta se vyznačuje 
světlejší barvou, menšími zrny a vyšší 
výnosností už po dvou letech, kdy rodí 
osm a více kilogramů zelené kávy. Pěs-

Ta 

nejchutnější 

káva pochází 

z kávovníkových 

plantáží, jež se 

nachází vysoko 

v horách.

 KOFEINOVÝ EFEKT

K uvolnění kofeinu z namleté kávy dochází při kontaktu s horkou vodou, která by měla 

mít ideální teplotu 92 stupňů Celsia. V profesionálních kávovarech je voda přes namletou 

kávu protlačována pod tlakem devíti barů. „To je 900 kilogramů na metr čtvereční, tedy 

pro představu stejný tlak, jaký působí na ušní bubínky v okamžiku, kdy se člověk potopí do 

hloubky devíti metrů,“ uvádí Michal Křižka. Při přípravě kvalitního espressa jde o vteřiny 

a množství vody, které přes hlavici neboli portafiltr protečou. Na začátku extrakce není ko-

fein ještě navlhčený, v prvních kapkách kávy ho tedy není tolik a jsou spíš kyselé. Uprostřed 

procesu extrakce se uvolňují látky výrazně sladké a ke konci, kdy už je surovina nasáklá 

vodou a její struktura mnohem víc rozvolněná, vyplavuje voda enormní množství kofeinu, 

který je hořký – a to je důvod, proč lungo není právě dobrý nápad…

tuje se v nízkých nadmořských výškách 
do 1000 metrů zpravidla v  asijských 
zemích a  jejím největším vývozcem je  
Vietnam, druhý největší světový pro-
ducent kávy. Jde o  nenáročný druh, 
jehož odolnost je dána i vysokým ob-
sahem hořkého kofeinu, kterého má až 
třikrát více než arabika. A právě vyso-
ký obsah kofeinu dramaticky ovlivňu-
je výslednou chuť kávy, jak potvrzuje 
i  Michal Křižka, barista, znalec kávy 
a  majitel české pražírny Kafe Křiž-
ka, jenž se ve světě kávy pohybuje už 
sedmnáct let: „Robusta je dle mého 
názoru vždy stejná, a to hořká. V níz-
kých nadmořských výškách čelí invazi 

škůdců, kterým ale právě pro extrémní 
hořkost nechutná. Taková káva se od 
arabiky liší jako krabicové víno od vína 
ze Champagne.“ 

KÁVOVÝ MONOPOL
Arabika neboli arabský kávovník je 
náchylnější na chlad, pěstuje se ve 
vyšších nadmořských výškách od  
1000 metrů a  je zpravidla menšího 
vzrůstu. Výnosy arabiky jsou nej-
vyšší zhruba po šesti letech a  pohy-
bují se od tří do sedmi kilogramů na 
keř. Pouhým okem se dají větší zrnka 
arabiky odlišit díky charakteristic-
ky zakřivené rýze uprostřed a  sytější 
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hnědé barvě. Káva připravená z  ara-
biky má komplexnější chuťový pro-
fil a  drobných nuancí v  něm přibývá 
s nadmořskou výškou. „U 1200 metrů 
se začínají objevovat sladké tóny, tro-
cha jemnosti. Jakmile se dostaneme 
k  plantážím ve výšce větší než 1500 
metrů, pronikají do chuťové palety 
také florální tóny, nad 1700 metrů 
se květiny začínají měnit na ovoce 
a  ve vysokých nadmořských výškách 
mezi 1800 a  2000 metry se objevu-
jí citrusové, plné tropické až vínové 
odstíny,“ popisuje Michal Křižka.  
Odrůd neboli variet arabiky existuje 
celá řada, v drtivé většině se v Evropě 
setkáme s  odrůdami typica, marago-
gype s  největšími kávovými zrnky, 
nebo geisha s  nasládlou chutí a  pod-
kresem lesního ovoce. I  když arabi-
ka tvoří zhruba tři čtvrtiny objemu 
světové produkce, jen pětinu celkové 
sklizně lze označit jako kvalitní kávu. 
Masově arabiku pěstuje Brazílie, lídr 
globálního žebříčku produkce kávy, 
a také Kolumbie, jež si drží třetí příč-
ku. Zpravidla nízká kvalita brazilské 

I kávový trh má své niche oblasti. K nejdražším aukčně draženým a nej-

lepším kávám se řadí ta z Panamy. „Panama každý rok pořádá Best 

of Panama aukce. Káva se tady prodává za v přepočtu 26 500 ko-

run na kilogram zelených zrn. Stogramový sáček by pak vycházel na 

prodejní cenu okolo 7000 korun, tento typ kávy ale není určen pro 

prodej k  běžné spotřebě. Před dvěma lety například putovala vítěz-

ná káva z této aukce na Tchaj-wan do Japonska a do Austrálie, kde 

tamní top kavárny připravily degustační menu v ceně kolem sta dolarů, 

tedy zhruba 3000 korun,“ vypráví Q Grader Jan Komárek a vysvětluje 

také, že cibetkovou kávu, jež prochází trávicím ústrojím cibetek, oprav-

doví profesionálové vnímají jen jako extrém a  marketingový tahák.  

Kromě kávy panamské je vysoce ceněna i havajská káva z regionu Kona 

nebo jamajská Blue Mountain. Komu zatím nebylo věnováno zdaleka 

tolik pozornosti, a přesto přichází s nejvyšší kvalitou, je malý kapverd-

ský ostrov Fogo. „Objemy produkce ostrova Fogo jsou v celosvětovém 

kontextu víceméně nulové, ale tamní kávy se přeprodávají za vysoké 

částky. Zajímavý vývoj zažily v posledních pěti letech i Filipíny, které za-

čaly produkovat opravdu velmi dobrou kávu. Celý vtip je v tom, že 85 

procent úrody tam vypijí, téměř neexportují. Zaznamenali jsme také in-

vestice do Jemenu, kde kávu sice vyšlechtili, ale kvůli politické situaci se 

přestala pěstovat a to, co z původní tradice zbylo, je už jen neuvěřitel-

ně špatná káva. Aktuálně ale v Jemenu investují Američané a snaží se 

vzkřísit dobrou produkci kvalitní kávy,“ vypočítává Komárek.  

 ŠAMPAŇSKÉ MEZI KÁVAMI 

SAVOIR VIVRE

Z kávových 

třešní nalevo 

se vyloupávají 

zrnka kávy, 

jež se musí 

zpracovat 

a upražit. 

V posledních 

letech se 

však mezi 

alternativní 

způsoby 

přípravy kávy 

zařadilo i pití její 

namleté zelené 

verze. Protože je 

ale nepražená, 

nerozvinou se 

aromatické oleje 

podstatné pro 

výslednou chuť 

a aroma.
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PATERO PRAVIDEL PRO DOMÁCÍ 
PŘÍPRAVU KÁVY

Kávu rozhodně nekupujte v  již mletém stavu. 

Čerstvě namletá káva ztrácí aroma už za 15 mi-

nut, nemá tedy smysl ji dlouhodobě skladovat. 

Vyplatí se investovat do ručního nebo automatic-

kého mlýnku a použít jej vždy těsně před přípra-

vou nového šálku. 

Předpokladem pro zachování co nejlepší kon-

dice kávy je izolovat ji od přístupu světla, vzduchu 

a  zejména vlhkosti. Poslední parametr vyřazuje 

automaticky chybné uchovávání kávy v lednici. 

Espresso je pro přípravu v domácích podmín-

kách velmi náročné, jde o mistrovskou baristickou 

disciplínu, v níž se pořádají i šampionáty. Klíčové 

faktory, jako je délka extrakce a  přesná gramáž 

vyžadují profesionální přístroje. Například jakmile 

voda přes kávu prochází déle než 35 vteřin, nápoj 

zhořkne a ztratí žádoucí vyváženost sladké a ky-

selé chuti. 

Výchozí ingrediencí pro přípravu dobré kávy je 

kromě kávy samotné i dobrá filtrovaná voda, pro-

tože v tvrdé nedojde k rozvinutí kávového aroma. 

Ideální nenáročnou metodou pro domácí pří-

pravu kávy je filtrování. Filtrovaná káva se dá 

s  trochou cviku a  díky řadě pomůcek připravit 

v dobré kvalitě. Pro malé množství kávy se hodí 

aeropress, kdy je namletá zalitá káva stlačována 

vzduchovým filtrem přes filtrační papír. Rituálněj-

ší přípravu nabízí trychtýřovitý dripper, automa-

tizovanou variantou je pak přístroj Moccamaster. 

Italský způsob přípravy kávy, jímž je mocca kon-

vička, není šťastnou volbou, protože uvnitř vzniká 

teplota páry 99 stupňů a káva se spálí už při tep-

lotě 94 stupňů. Výsledkem je hořká chuť. 

kávy souvisí s  nízkou nadmořskou 
výškou tamních plantáží, kvantitativ-
ní produkcí a  nešetrným způsobem 
sklizně. „Není v lidských silách ručně 
sklidit takové množství kávy, jaké se 
v  Brazílii pěstuje. Tamní plantáže to 
pak řeší strojovým sběrem kombajny, 
kdy se keře doslova orvou a nedbá se 
na to, jestli jsou některé třesně nedo-
zrálé, nebo naopak přezrálé. V  jedné 
velké firmě jsem viděl, jak kávu zavá-
ží vlaky. Nám tu nejlepší výběrovou 
kávu vozí v  třicetikilových vakuova-
ných pentaboxech zabalených ještě 
v  papírových krabicích, aby ochrana 
zrna byla opravdu maximální. Při pří-

pravě kávy se ve výsledném produktu 
projeví právě i zacházení s výchozí su-
rovinou, ten rozdíl je patrný,“ dokre-
sluje Křižka. 

PROČ TO DĚLAT JEDNODUŠE, 
KDYŽ TO JDE I SLOŽITĚ
Z  deseti kilogramů sklizených třeš-
ní představuje pouze necelou třeti-
nu podíl dále použitelných zelených 
zrn, zbytek je takzvaná cascara, jež 
se v  producentských zemích připra-
vuje a  pije podobně jako káva. Způ-
sob, jakým se třešně zbavují slupek 
ne náhodou rozhoduje o  kvalitě zrn. 
Při takzvané suché metodě se plody 

usuší, slupka oloupe a kávové zrnko se 
i  s  charakteristickým lepkavým oba-
lem suší. Kávy promyté jsou zpraco-
vané mokrou metodou, kdy se z plodů 
pomocí depulpátoru dostanou zrna 
a  ta se následně 18 až 24 hodin fer-
mentují v k tomu určených nádobách. 
Díky tomuto procesu se kávové zrno 
zbaví onoho posledního lepkavého 
obalu, jenž na něm při suchém zpraco-
vání zůstává. Holá zrnka se poté roz-
prostírají a suší se tři až čtyři týdny při 
pravidelném obracení. 
Klíčovou fází a řemeslným uměním při 
procesu zpracování kávy je její pražení, 
které zdůrazní v zrnku přirozené chutě 
a změní jeho barvu ze světle zelené na 

Pro chuť kávy je zásadní nadmořská výška, v níž se pěstuje. 

V 1200 metrech nad mořem se v zrnech začínají objevovat 

sladké tóny, ale z plantáží ve výšce větší než 1500 metrů, 

pronikají do chuťové palety také florální tóny. Nad 1700 

metrů se květinové nóty v kávě začínají měnit na ovoce 

a ve vysokých nadmořských výškách mezi 1800 a 2000 

metry se objevují citrusové, až vínové odstíny. 

SAVOIR VIVRE

 PATERO ZÁSAD PRO DOMÁCÍ 
 PŘÍPRAVU KÁVY
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Panama Los Lajones Natural 
Cupping score: 88 
Los Lajones je první bio certifikova-

nou farmou v Panamě, kávu zpra-

covává výhradně suchou metodou 

absolutně bez použití vody. Farma 

Graciana Cruze stojí na úpatí nej-

vyššího panamského vulkánu Barú 

a řadí se k vůbec nejvýše položeným 

ve Střední Americe. Fantasticky svěží 

a živá káva, jež překvapí tóny čokolá-

dy s pomerančovou kůrou. 

DOUBLESHOT, 350 G, 390 KČ

Ekvádor Las Terrazas
Cupping score: 87
Výjimečná promytá káva s chutí ma-

rakuji, červených pomerančů a maka-

damových ořechů se silným příběhem 

majitele farmy, jež najdeme trochu 

stranou zájmu kávového mainstrea-

mu, v Ekvádoru. Arnaud Causse zde 

ve 2000 metrech nadmořské výšky 

ve stínu cedarů a banánovníků a bez 

deště odolává destruktivním vlivům 

zemětřesení.

DOS MUNDOS, 250 G, 310 KČ

Keňa Kirinyu Kiambu 
Cupping score: 89
Farmář Geoffrey Kimani Kirinyu 

produkuje na svých dvaceti hekta-

rech půdy v nadmořské výšce 1860 

metrů výraznou acidofilní kávu se 

sladkými čokoládovými tóny, jež 

povznášejí na novou úroveň deli-

kátní akcenty šípku a květiny. Káva 

odrůdy arabica bourbon je zpraco-

vána mokrou metodou a ideální pro 

přípravu filtrované kávy. 

K AFE KŘIŽK A , 250 G, 375 KČ

hnědou. Samotné pražení je alchymie, 
pražič musí správně identifikovat typ 
kávy a dokázat podle toho navolit čas 
pražení, teplotu a  zajistit dobrý pří-
stup vzduchu, aby se zrna nepekla. 
O  délce pražení rozhoduje mimo jiné 
i  nadmořská výška plantáže, protože 
ovlivňuje tvrdost zrn, obvykle ale nejde 
o úsek delší než patnáct minut. 

KONCERT CHUTÍ
Káva je neoddělitelnou součástí svě-
tové ekonomiky, a  i  proto zůstává 
faktem, že drtivou většinu trhu tvoří 
její komoditní, konvenční či komerční 
podoba. Zbylých zhruba deset procent 
je rezervováno pro výběrovou gour-
met kávu, někdy také označovanou 
termínem „speciality coffee“, který byl 
poprvé použit ve Spojených státech 
pro odlišení nadprůměrně kvalitní 
kávy. O  tom, jak kvalitní daná káva 
je, vypovídá chuťové neboli takzvané 
cupping skóre se stupnicí v  rozsahu 
od nuly do sta. O hodnotě přidělené-
ho čísla rozhodují vždy tři nezávislí  
Q graders, kteří předem skládají ná-
ročnou mezinárodně uznávanou 
zkoušku. „Bod zlomu je vymezen 
skórem ve výši 80 bodů. V  rozmezí  
50 až 70 bodů se nachází komerční 
káva a od 80 výše hovoříme o takzva-
né speciality coffee. Čím vyšší cuppin-
gové skóre káva má, tím je lepší. Zahr-
nuje to kromě chuťových kvalit i para-
metry, jako je zdrojová farma, jméno 
farmáře, ideálně i  nadmořská výška 
plantáže, metoda sběru a  zpracování 
a chuťové deskriptory – tedy zda jsou 
v kávě cítit tóny malin nebo meruňky, 

lesního nebo tropického ovoce nebo 
třeba citrusů,“ vysvětluje klasifikaci 
kávy Michal Křižka.

CO JE PSÁNO, TO JE DÁNO
Q Graderem neboli kávovým someli-
erem je i  Jan Komárek, jeden z  mála 
Čechů, jenž získal tento status. Komá-
rek je zároveň držitelem titulu třetího 
nejlepšího degustátora kávy na světě 
z roku 2013 a pracuje jako ředitel irské 
pražírny Bailies Coffee Roasters v Bel-
fastu. „Pokud by neexistoval Q  Gra-
ding, svět kávy by ještě víc ovládal 
marketing – i v kávovém byznysu dnes 
funguje Instagram a podobné nástro-
je. Farma může produkovat úplně 
obyčejnou kávu, ale protože má líbivý 
instagramový profil, dostane víc za-
kázek. Bodová klasifikace kávy je zá-
rukou její kvality a stanovuje pro tuto 
disciplínu pravidla. Bez Q Gradingu 

by všechno bylo víc diskutabilní, a to 
především u  velkých producentů,“ 
přibližuje důležitost mezinárodního 
systému hodnocení kávy jeho insider 
Jan Komárek. 
Podle Michala Křižky chutě výběro-
vých káv lidi často šokují, protože jde 
o  standard, který je na našem trhu re-
lativně nový. „Jsme bohužel masově 
zvyklí na nízký standard, supermarke-
tovou kvalitu,“ říká, ale přesto zůstává 
optimistou i vzhledem k narůstajícímu 
počtu lokálních pražíren v  České re-
publice a vznikajícím kavárnám s výbě-
rovou kávou i napříč menšími okresní-
mi městy. Podle Jana Komárka si však 
k výběrové kávě nenajdou cestu všichni: 
„I když výběrová káva bude v budoucnu 
lepší a lepší, pořád to bude omezená část 
trhu pro kávovou elitu. Masa ji možná 
ochutná, ale pravidelně ji pít nebude. Je 
to stejné jako se skvělými víny.“ 

SAVOIR VIVRE

Při 

degustování 

neboli cuppingu 

se přiřazuje 

kávám skóre 

vyjadřující jejich 

kvalitu. Čím 

vyšší číslo káva 

má, tím je lepší.

 MUSÍTE OCHUTNAT…
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SAVOIR VIVRE

Připravila: Adéla Rusňáková

Foto: archiv značek

DOMÁCÍ UMĚNÍ KÁVY
Ani doma není nutné slevovat 

z vysokých nároků na kvalitu 

kávy. S pomocí následující výbavy 

ovládnete umění její dokonalé 

přípravy kdekoliv.

Profesionální 

espresso stroj Dual 

Boiler s elektronickým 

systémem kontroly 

teploty při extrakci 

pro domácí použití 

v nerezové úpravě 

S A G E / 3 1   9 9 0  K Č

Moccamaster KBG 741 AO pro nejlepší domácí 

překapávanou kávu v měděném provedení,  

T E C H N I V O R M / 5   9 6 9  K Č

Designový dripper V60 pro 

dokonalou přípravu až čtyř porcí 

filtrované kávy 

H A R I O / 1  4 9 9  K Č

Ruční mlýnek pro vždy čerstvě umletou 

kávu z kolekce Collar italského  

designérského dua Daniel Debiasi  

a Federico Sandri 

S T E L T O N / 2   1 9 0  K Č

Kávová odměrka 

s mosazným 

finishem pro 

perfektní dávkování 

T O M  D I X O N / 9 1 0  K Č

Keramický 

french press 

o objemu  

850 mililitrů 

v matném šedém 

provedení 

Y I E L D / 2   7 6 0  K Č

 V60 Water Dripper 

Furiko, japonsky 

kyvadlo, dokáže vyrobit 

stále populárnější cold 

brew, kávu filtrovanou 

za studena za 30 minut. 

H A R I O / 3 2  2 0 0  K Č
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Připravila: Adéla Rusňáková 

Foto: archiv restaurací

Liga 
výjimečných

Předpokladem úspěchu ve světě gastronomie je perfektní 

servis, kreativita a um šéfkuchaře. Svoje dokáže udělat i lokalita, 

dobrá adresa v Paříži nebo Tokiu vzestupu věhlasu samozřejmě 

nahrává. Ale ambice získat uznání v místech, kde chtějí vařit 

všichni, byly pro pětici následujících restaurací příliš přízemní. 

Jejich signature ingrediencí se proto staly odlehlé lokality daleko 

od tepu velkoměst.
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M Í S TO : Faerské ostrovy

Z E M Ě:  autonomní území Dánska

V Z DÁ L E N O S T O D C I V I L I Z AC E :  320 kilometrů od břehů 

Skotska

R O K OT E V Ř E N Í :  2011

Š É F K U C H A Ř : Poul Andrias Ziska

K A PAC I TA :  24 hostů

M I C H E L I N : * *

Odměnou za strastiplnou cestu bez silnice přes potok do 

hor nedaleko jezera Leynar je pohled na prostý statek 

z 18. století se střechou porostlou trávou. Nachází se v něm 

restaurace Koks, jejíž šéfkuchař Poul Andrias Ziska dělá čest 

jménu svého podniku, jež ve faerštině označuje někoho, kdo 

překonává překážky v touze po dokonalosti. Nutno pozna-

menat, že pro to má ideální podmínky: na hornatém souo-

stroví v severním Atlantiku, kde počet ovcí zhruba o polovinu 

převyšuje počet lidských obyvatel, rodilí Faeršťané nejedí 

z mořských plodů nic kromě dvou druhů tresky. Ziska tak má 

poklady z chladných vod omývajících téměř 1200 kilometrů 

pobřeží v podstatě pro sebe. Langustýnky pro hosty Koksu 

se vytahují čerstvé z klece z oceánu těsně před servisem 

a šéfkuchař jezdí sám bosky odřezávat k pobřeží mořské 

řasy, které jsou nedílnou součástí jeho kreací.

V rámci osmnáctichodových menu Koksu se podávají i uni-

káty, jako je arktika islandská, mořský mlž, jenž se dožívá až 

pěti set let, nebo maso kulohlavce či ryby sebastes. Speciali-

tou podniku je však fermentované jehněčí z tradiční dřevěné 

stodoly hjallur, v níž nepřetržitý průvan ostrovního větru 

vyrobí na povrchu syrového masa vrstvu zelenkavé plísně 

a pod ní vykouzlí pronikavou příchuť s tóny parmazánu.

 Koks
V   Z A J E T Í  F A E R S K É  M L H Y

Na Faerských ostrovech je poměrně běžnou formou dopravy 

helikoptéra – třeba při přepravě z  letiště do hlavního města 

Tórshavn dokonce vyjde cesta vrtulníkem asi o  třetinu levněji 

než převoz místním taxi.



GOURMET

O tom, že ty nejlepší věci nelze naplánovat, se pře-

svědčil dnes pětatřicetiletý šéfkuchař Magnus Nilsson, 

když v roce 2008 přišel coby someliér ze svých cest po 

Francii zpět do rodného kraje, do Fävikenu. Po třech 

letech strávených v zemi galského kohouta se chtěl 

věnovat pouze vínu, osud ho ale zavedl zpátky do 

kuchyně. Konkrétně do kuchyně jedné švédské farmy 

v horách Jämtlandu, jíž majitelé pronajímali klientům, 

kteří do oblasti vyráželi za běžkováním a lyžováním. 

Tou dobou asi ani jedna strana nové pracovní dohody 

netušila, že položili základy legendě.

Magnus s respektem ke krajině svého dětství osobně 

loví ryby v nedalekém jezeře, ví, kde hledat ty nejlepší 

dary severské přírody, a ctí zásady nejpřirozenějších 

a nejintuitivnějších kulinářských postupů. Výjimku lo-

kálnosti surovin tvoří pouze sůl z Francie, cukr z Dánska 

a alkoholický ocet, který využívá pro marinování a ma-

ceraci úrody. Jeho čtrnáctichodové degustační menu 

rozhodně není záležitostí pro vegetariány. Nilsson se 

spolu se svými sedmi kuchaři proslavil téměř divadel-

ním vystoupením, kdy pilou přímo před hosty rozřezá-

val morkové kosti, vyndával z nich horký morek, který 

pokryl nasekaným syrovým hovězím srdcem, strouha-

nou mrkví a šalvějovou solí. Působivá gastronomická 

představení této ikony skandinávské syrovosti mohou 

hosté zakončit v jednom ze šesti pokojů farmy s výhle-

dy na neposkvrněné švédské lesy.

 Fäviken Magasinet
S E V E R S K Á  D I V O Č I N A

Další speciality, jako jsou grilované drozdí hlavič-

ky, tři roky uzený solený sleď nebo pstruží mlíčí 

zabalené v pergamenu ze sušené krve, bude mu-

set po 14. prosinci tohoto roku svět oželet. Mag-

nus Nilsson příští rok už neotevře. Zprávu o konci 

Fävikenu zveřejnil ve chvíli, kdy bylo rezervováno 

poslední místo letošní sezony, aby se vyhnul da-

vům, jejichž návštěva by byla motivována nos-

talgií, zvědavostí anebo senzací. Stále je ovšem 

možné přihlásit se na waiting list pro případ, že 

by se některé z rezervovaných míst uvolnilo.

 UPDATE

M Í S TO : Fäviken, provincie Jämtland

Z E M Ě:  Švédsko

V Z DÁ L E N O S T O D C I V I L I Z AC E : 600 kilometrů od  

Stockholmu, 320 kilometrů od severního polárního kruhu

R O K OT E V Ř E N Í :  2008

Š É F K U C H A Ř : Magnus Nilsson

K A PAC I TA :  24 hostů

M I C H E L I N : * *

28
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The Three Chimneys
D U Š E  O S T R O V A  S K Y

M Í S TO : Colbost, ostrov Skye v severním Skotsku

Z E M Ě:  Velká Británie

V Z DÁ L E N O S T O D C I V I L I Z AC E :  
320 kilometrů z Glasgow

R O K OT E V Ř E N Í :  1985

Š É F K U C H A Ř : Scott Davies

K A PAC I TA : 68 hostů

M I C H E L I N : 0

The Three Chimneys zaznívá na nejsevernějším ost-

rově Skye v souostroví Vnitřní Hebridy jako konzerva-

tivní hlas tradice a vysokého standardu kulinářského 

umění. V celém průběhu tří dekád své existence 

restaurace pravidelně sbírá prestižní ocenění a klíčo-

vým faktorem úspěchu podniku je odraz lokality na 

talíři. Desetichodové degustační menu Skye Land  

& Sea zahrnuje ty nejčerstvější dary moře i divokých 

skotských hor a lesů. Šéfkuchař Scott Davies spojuje 

svůj sveřepý přístup k používání výhradně skotských 

surovin s neustálou touhou po inovativní prezentaci 

tradičních skotských receptů. Ať už pracuje s jeh-

něčím, divokým ptactvem, rybami, hřebenatkami, 

humry, ústřicemi nebo mušlemi, z každé suroviny 

vytěžuje puristické maximum. Nepřenositelný zážitek 

z večerního menu s proslulým vinným párováním se 

navíc odehrává přímo v kuchyni, celý koncept totiž 

probíhá exkluzivně ve stylu Kitchen table. Příjemným 

zakončením večera v nastoleném pozvolném rytmu 

je šestice suit The House Over-By.
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Budova z pera limského Estudio Ra-

fael Freyre sklánějící se nad Posvát-

ným údolím Inků není restaurací, ale 

vstupenkou do zdejší kultury. Gast-

ronomický vizionář Virgilio Martínez 

tu s manželkou Piou a týmem bio-

logů, botaniků i antropologů využí-

vá Mil k osvětě všech, kteří do And 

váží cestu. Z restaurace se naskýtá 

velkolepá podívaná na kruhovité 

terasy Moray podobné amfiteát-

rům, jež fungovaly coby starověká 

incká zemědělská laboratoř. Každé 

patro teras s odlišnou teplotou bylo 

dedikováno jiné plodině a zformo-

valy se tak desítky mikroklimat pro 

pěstování endemických druhů obilí, 

kukuřice a brambor, kterých v Peru 

roste kolem čtyř tisíc druhů. Šéfku-

chař používá nejen místní plodiny, 

ale také vodu ze sněhu z andských 

vrcholků nebo růžovou sůl Maras.

Martínez pokorně pokračuje v od-

kazu Inků a pomocí osmichodového 

menu dává hostům ochutnat uce-

lené gastronomické obrazy osmi 

mikroekosystémů, které se mění 

s nadmořskou výškou od mrazivých 

sfér velehor až po jejich úrodná údo-

lí. Originální pokrmy na hranici expe-

rimentu, v nichž nechybí například 

mražené brambory, maso alpak, 

jedlá hlína nebo černá quinoa do-

provází infuzované drinky – asi nejvíc 

kontroverzní je černá margarita 

s býčí oční bulvou. Pro lepší propoje-

ní s filozofií hor degustaci doplňuje 

exkurze po třech průzkumných sta-

novištích, kde se Virgilio věnuje expe-

rimentům s kakaem, výrobě vlastní 

čokolády, destilaci ovocných a kuku-

řičných likérů nebo fermentaci.

Mil
L A B O R A T O Ř  A N D

M Í S TO :  náhorní plošina Moray 

v Andách, 3600 metrů nad mořem

Z E M Ě:  Peru

V Z DÁ L E N O S T O D C I V I L I Z AC E :  
37 kilometrů od Cuzca

R O K OT E V Ř E N Í :  2018

Š É F K U C H A Ř : Virgilio Martínez

K A PAC I TA : 20 hostů

M I C H E L I N : 0
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M Í S TO :  ostrov Bornholm

Z E M Ě:  Dánsko

V Z DÁ L E N O S T O D C I V I L I Z AC E : 
150 km jihovýchodně od Kodaně

R O K OT E V Ř E N Í :  2007

Š É F K U C H A Ř :  Nicolai Nørregaard

K A PAC I TA :  55 hostů

M I C H E L I N : *

O slávu letního bungalovu na pláži 

u Baltského moře se postarala 

mladistvá spontánnost, s jakou 

podnik v nejvýchodnější části, Dán-

ska vybudovala trojice přátel v čele 

s šéfkuchařem Nicolaiem Nørre-

gaardem. Aby jim odlehlý ostrov, 

na němž strávili dětství, poskytl to 

nejlepší, vědí přesně, kam se vydat 

pro ten nejzelenější mech, speciál-

ní druhy jehličí nebo lesní bobule. 

Kombinace dokonalé znalosti 

netradičních surovin ostrova, úzké 

spolupráce s místními dodavateli, 

talentu šéfkuchaře a bezprostřed-

nosti, s jakou touží věci dělat jinak, 

Kadeau posadila do sedla světové 

gastronomické scény.

Nørregaard dbá na symbiózu 

jemných nuancí chutí, v nichž 

zrcadlí moře, les i louky a stal se 

průkopníkem současné skandi-

návské kuchyně, která nastavuje 

trendy světu. Z jeho výjimečných 

kreací si zaslouží zmínit nakládaná 

a pečená dýně sypaná bornholm-

skými lesními mravenci s omáčkou 

z bílého chřestu a plátky plážové 

růže. Po skousnutí mravence se 

v ústech spustí gejzír chutí na 

citrusové téma. Šéfkuchařovým 

nejoblíbenějším obdobím roku je 

zima, kdy se může se podívat do 

„knihovny“, tedy na police mezi 

desítky sklenic, kde se rozvíjejí 

chutě nejrůznějších naložených 

surovin z hlavní sezony.

Mimochodem, úspěch Kadeau na 

sebe nenechal dlouho čekat a mla-

dé trio v návaznosti na něj otevřelo 

v roce 2011 kodaňskou pobočku 

restaurace, která má už dvě mi-

chelinské hvězdy. 

 Kadeau
V Z P O M Í N K Y  N A  D Ě T S T V Í
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LIDÉ 
ZE ZEMĚ 
NIKOHO
V neproniknutelných černých lesích nejjižnější výspy Karpat a nad 

hlubokými vodami klidného Dunaje se nachází kraj, který byl před 

dvěma sty lety pro tisíce chudých Čechů ztělesněním naděje. Přišli 

sem, aby uprostřed všeobjímajícího neznáma vybudovali nový svět, 

ve kterém najdou lepší život. Uspěli a zároveň se nikdy nevzdali svých 

kořenů. Jejich potomci dnes ale z této stále ještě cizí země odcházejí, 

znovu za vidinou lepší budoucnosti, a příběh světa vykoupeného 

potem, krví a slzami si hory pokradmu berou zpět.

Připravil: Radomír Dohnal

foto: Ivo Dokoupil, Jitka Krulcová, David Tesař
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Sedíme pod střechou hospody 
U  Medvěda a  orosená etiketa  

lahve rumunského piva Timișoreana 
inspirovala Vladimíra Kováře, čes-
kého učitele v  zapadlé banátské ves-
ničce Eibentál, ke krátké dějepisné 
poznámce: „Pivovar byl založen roku 
1718, takže jen dva roky poté, co ob-
last Banátu dobyla rakousko-uherská 
vojska. A  tím to vlastně všechno za-
čalo.“ Má pravdu, dobytí Temešváru 
vojsky Evžena Savojského posunulo 
území říše k Dunaji a bylo zapotřebí 
zemi nikoho a všech, vymezenou jen 
přírodní hranicí velké řeky, znovu 
osídlit. Postarali se o to Rumuni, Sr-
bové, Němci, Maďaři, Slováci a  také 
několik desítek českých rodin. Vy-
tvořili v divokém kraji několik osad, 
kde dodnes, osm set kilometrů od 
České republiky, zní zvučná čeština 
a  dodržují se tradice, na které doma 

už jen vzpomínáme ve skanzenech 
a folklorních kroužcích. 
Cesta do českých osad v Banátu není 
krátká, ani příjemná. Při cestě z Pra-
hy strávíte za volantem nejméně dva-
náct hodin a  silnice od Temešváru 
na jih připomínají spíš parodii na as-
falt. S ničím se tu nechvátá: „Protože 
všechno to jednou opraví Číňané,“ 
jak se smíchem předpovídají celní-
ci na srbsko-rumunském hraničním 
přechodu Moravita. Prozatím se za-
hraniční investoři pustili jen do želez-
nice, čímž ji s definitivní platností na 
dvě léta odstavili z provozu. Pohranič-
níky zřetelně pobavilo, že se chci po-
dívat na své krajany v  Srbsku. České 
enklávy se totiž na jihovýchodě Evro-
py nacházejí dvě: prý turisticky vděč-
nější v  rumunském Banátu, a  menší, 
ztracená na severu srbské Vojvodiny, 
nad městečkem Bela Crkva. Se zvo-

láním: „La revedere!“ mířím nejprve 
tam, kde prý není nic k vidění.

DAJÍ SEM CEDULI, ŽE TU 
KDYSI ŽILI ČEŠI
Střed uzavřeného vesmíru obrostlého 
akáty, který je na vjezdu opatřen ce-
dulí Чешко Село a  Češko Selo, tvo-
ří malebný stříbrověžatý kostelík za 
košatými platany. Exkurze je rychlá, 
nejmenší českou občinu v  srbském 
Banátu totiž tvoří jen ulice Václava 
Havela, Tomaša G. Masarika a J. Husi. 
Není to na první pohled zanedbané 
místo, je jen nápadně tiché. Stalo se 
totiž prázdnou skořápkou bez jádra, 
vesnicí bez lidí. Z  šestatřiceti domů 
je většina prázdných a některé z nich, 
především ty na okraji vsi, se zvolna 
mění v  ruiny, které milosrdně kry-
jí před zraky občasných návštěvní-
ků rozrůstající se keře. Tancovačky,  

Komunita 

banátských 

Čechů stárne. 

Mladí lidé 

často odcházejí 

zpátky do Čech, 

a dětí tak ve 

vsích povážlivě 

ubylo.
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masopust, veselice a  krajanská di-
vadelní představení, to je minulost, 
která zmizela v  nenávratnu dobrých 
třicet let. Současní obyvatelé jsou 
smutnými svědky toho, jak se o úbočí 
pastvin a rozlehlá pole za vsí, které je-
jich rodiny obdělávaly po generace, už 
nikdo nestará. Jsou poslední.
Ve vsi Češko Selo žije necelý tucet 
lidí. „Kdybyste přijeli v neděli na mši, 
viděli byste je všechny,“ říká Margita 
Sloupová, místní rodačka. Víra je to 
poslední, co se tu dnes z  tradic drží. 
Přitom za dob Jugoslávie se tu Češi 
měli o poznání lépe než krajané usaze-
ní v lesích Dunaje za rumunskou hra-
nicí. Kvalitativní rozdíl životní úrov-
ně lze přitom popsat jako „oni měli 
koně, my traktory“. „Za Ceaușesca, 
ale i  dřív, byla na Rumunech hrozná 
bída a hlad a spousta našich z rumun-
ského Banátu přešla do Srbska,“ vy-
práví žena, jejíž rodina tuto trajektorii 
podstoupila. Většina z nich se usadila 
v Kruščici nebo tady, v Sele. Jenže pak 
se doba změnila. „Sedláci mají vždyc-
ky těžký život,“ vypráví paní, která 
už je na celé hospodářství prakticky 
sama. Její syn Václav ve vsi zůstat nej-
spíš nehodlá. Zprávy o  odchodu pří-
slušníků nové generace přitom nejsou 
sdělovány jako výčitka, jen konstato-
vání reality. „V sadě nám vyroste jab-
lek, že naplníme patnáct vagonů, ale 
už není, kdo by je chtěl,“ poznamená-
vá smířeně Margita Sloupová. 

ZA PRACÍ, ZA LEPŠÍM
Podobně jako Václav viděla a vidí v po-
sledních letech svou budoucnost mimo 
Češko Selo většina obyvatel vsi a radě-
ji se přestěhovala. Za prací, za lepším. 
Do větších měst v Srbsku, do Rakous-
ka, zpátky do Čech. Vrata opuštěných 
domů se do ulice hlásí jen vylepeným 
parte nebo aktuální adresou odstěho-
vaného rodáka. Z  vyprávění místních 
je silně patrná melancholie: Mluví 
se o  tom, kdo se nedávno odstěhoval 
a kdo k tomu sbírá síly, a o tom, co tu 
bylo a co po tom zbylo. A nad tím vším 
neradostným povídáním se vznáší ne-
vyřčený otazník, co bude dál. „Za pár 
let sem dají ceduli, že tu dřív stála ves-
nice, a hotovo,“ říká soused paní Mar-
gity, čiperný osmdesátiletý stařík, kte-
rý se během našeho rozhovoru objevil 
za plotem. „S tím, co bude za léta, ne-
uděláme nic. My musíme žít dneškem. 
Liška mi každou noc ukradne jednu 
slepici. A to je věc, kterou musíme vy-
řešit teď,“ dodává. 

KROJ, KTERÝ PAMATUJE 
JEDNU ZIMU
To v srbské Kruščici je veseleji. Česká 
enkláva tu čítá pětatřicet rodin a  je-
jich život se točí kolem objektu České 
besedy a kostela svatého Václava, kte-
rými nás ochotně provedla energická 

kostelnice Barbora Hánová. „Říkali 
mi evangelíci, že kdybych byla u nich, 
jsem už dávno farářka,“ směje se, me-
zitím co povídá o  tom, že je tu práce 
jako na kostele. „Farář přijede na mšu 
jednou v  měsícu a  já ju potom vedu 
dál. I třicet nás tu pak sedí, když není 
práce na poli. Teď je farář poroucha-
ný, tak musíme my,“ přibližuje všední 
fungování světských záležitostí ko-
lem víry Barbora. Mladí odtud mizí, 
protože v  Srbsku prý není práce, ale 
místní přesto pesimismu nepodléhají. 
Hudební vystoupení, pěvecké sbory 
z Čech, malé festivaly, turisté – pořád 
se tu něco děje, pořád je na co se těšit. 
„Chceme to tu mít pěkný, a tak se o to 
musíme trochu přičinit, ne?“ říká od-
hodlaně Hánová. 
Po škole se děti z  Kruščice v  krouž-
ku učí česky a  místní exotický jazyk 
láká i srbské školáky – prý především 
proto, že se v něm hodně zpívá a tančí 
se u  toho, a  to samozřejmě nenechá-
vá srbská srdce chladnými. Zdejším 
vpravdě unikátním kulturním arte-
faktem je kruščický kroj. Ve starých 
národopisných studiích ho nenajde-
te, vznikl vlastně teprve loni. Za jeho 
návrhem stojí Jožo Irovič, respek-
tive Josef Jírovec. „Je to český kroj, 
ale liší se od všech ostatních. Dívali 
jsme na všechny možné české kroje,  

Ačkoliv zcela výjimečně, někdy se stane, že uvol-

něné místo po banátských Češích zaplní noví 

obyvatelé z dávné domoviny. Třeba na Rovensko 

se přistěhoval pár z Prahy a začali se tady živit 

sběrem a zpracováním lanýžů, které rostou  

v místních lesích. Ve Svaté Heleně se zase natr-

valo usadil učitel, který sem přišel z Čech původ-

ně jen na pár měsíců učit děti do místní školy. 

Ne všichni potomci starousedlíků ale z Banátu 

odcházejí, někteří si umí najít způsob, jak i tady 

dobře žít. Třeba v Eibentálu třicetiletý Tiberiu Po-

spíšil letos zrekonstruoval hospodu U Medvěda do 

podoby, kterou by v lesích za Dunajem čekal má-

lokdo. Odejít se nechystá, chce uchovat tradici své 

rodiny a v rodné vsi už vychovává dceru.

 POKRAČOVATELÉ
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abychom věděli, kde jaké existují, 
a pak jsme z každého něco vybrali, ale 
použili jsme úplně jiné barvy. A  při-
dali jsme na kroj taky hrušku, proto-
že to je symbol Kruščice,“ popisuje 
proces vzniku tohoto unikátu Jírovec. 
Před místní samoobsluhou si zasvěce-
ně povídám s dalším starousedlíkem, 
který byl před týdnem na dovolené 
v  Hodoníně. Stovky kilometrů vzdá-
lenosti od České republiky jako by tu 
nehrály roli a  zdá se, že domovina je 
hned za kopcem.

SRDEČNÉ POZDRAVY ZE 
SVATÉ HELENY
Kolonizace rumunského pohraničí 
českými rodinami započala kolem 

roku 1823, a  i  když by to asi zně-
lo lépe, nestojí za ní zrovna příběh 
o  odvážných osadnících. Chudí lidé 
z  Čech, především z  oblasti Klatov-
ska, Čáslavska a  Berounska sem byli 
vlastně vylákáni podvodem. Přičinil 
se o  to jistý György Magyarly, dobo-
vý podnikatel se dřevem z  Oravice. 
Jeho agenti Čechům vylíčili kraj Ba-
nátu jako zemi zaslíbenou, kde půda 
bohatě rozdává zrno a  život je jako 
v pohádce. Dva měsíce se pak osadní-
ci trmáceli s volskými potahy do míst, 
kde na ně čekaly jen vápencové ská-
ly, medvědi a bukové lesy. Ty nejprve 
museli pokácet, aby slíbenou půdu 
vůbec získali. Vznikly tak první dvě 
obce nesoucí prý jména Magyarlyho 

dcer. Podhorská Svatá Alžběta, tedy 
Elisabethfeld a Svatá Helena, rumun-
sky Sfânta Elena. Ta první krátce nato, 
v roce 1847, zanikla, protože původně 
vydatný pramen vody vyschl. Ta dru-
há pak stojí jen kus od původní loka-
ce, v  kopcích asi šest kilometrů nad 
Dunajem, a  je nejstarší českou obči-
nou v Rumunsku.
Pokud vás neodradí serpentiny prašné 
cesty, Svatá Helena za návštěvu roz-
hodně stojí. Malebná, do svahu posta-
vená vesnička, jejíž rustikální pohodu 
narušují snad jen kontroverzní větrní-
ky elektráren na úbočích, kde se před-
tím pásly ovce. „Lidi rychle pochopili, 
že tady kácením sáhů dřeva nepřeži-
jou, a tak se zapsali k pohraničníkům,“  

Nedělní 

dopoledne 

patří kostelu, 

který je místem 

setkávání. 
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podléhající nekompromisnímu rytmu přírody.
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vysvětluje mi střípky historie komuni-
ty paní, která vede zdejší kiosek. Ten 
je současně hospodou, informačním 
centrem a  ubytovacím zařízením. 
První vlna českých osadníků se tak 
stala živou součástí vojenské zóny 
ochrany rakouských hranic. Tím ale 
přišli o  možnost z  Banátu svobodně 
odejít, protože se stali kolonisty pod 
smlouvou. Druhá, početnější vlna 
českých osadníků, pak připlula z rod-
né země na vorech po Dunaji i  s do-
bytkem. „První přišli, protože nevě-
děli, do čeho jdou. A stejně jako druzí 
už odejít nesměli,“ dozvídám se dál. 
Možná ale právě tato nedobrovolnost 
dala základ duchu tradic, který je tu 
pořád tak silný. 
„Všichni vzpomínali na domovinu, 
a tak se snažili nechat si nejvíc toho, 
co jim ji připomínalo,“ rozpráví sym-
patický stařík, který se zapojil do roz-
hovoru v  kiosku. „Možná byli hlou-
pí,“ směje se a  vzápětí dodává: „ale 
pracovití.“ Každý uměl něco z tesaři-
ny a truhlařiny nebo roubovat stromy, 
podkovat koně, vyrábět sýr. A hlavně 
pomáhali jeden druhému, protože 
nikdo jiný, na koho by se dalo obrátit, 
tady nebyl. „Pekáč buchet neděláte  
každý den, ale když máte, tak se po-
dělíte s celou ulicí, ne?“ dozvídám se 

dnes už pozapomenutou filozofii jed-
noty venkova, podle níž se ovšem ve 
Svaté Heleně žije dodnes. Až středo-
mořské pohodě na návsi Svaté Heleny 
nic nechybí a pohled na tři generace 
mužů z jedné rodiny opravující plot, 
které z  okna hubuje babička, že jim 
vystydne oběd, je tak krásně všední, 
že si jej zamilujete. Je to živá vesni-
ce, žádný skanzen. Úskalí? „Musíme 
za tři měsíce vydělat na zimu, jináč 
by to tady nemohlo ani stát. Jednou 
v tejdenku pak jezdí syn do Temešvá-
ru pro zásoby, protože dole v  Mol-
dově toho taky moc není. Jinak nás 
nic netrápí, snad jen aby trochu za-
pršelo,“ říká další ze svatohelenských  
starousedlíků.

BOJ O PŘEŽITÍ V KRAJI 
NOVÝCH SVĚTŮ
Nedostatek práce je ve Svaté Heleně, 
ostatně stejně jako ve všech českých 
osadách, pro mladé nejzásadnějším 
argumentem, proč odejít. Ještě do 
roku 2000 měli místní muži jakž takž 
jisté zaměstnání v  měděných dolech 
u  blízkého dvacetitisícového města 
Moldova Noua, ty ale s přelomem mi-
lénia ukončily svůj provoz a  zbyly po 
nich jen monstrózní ruiny v lesích nad 
Dunajem. V Moldově přitom další prá-
ce téměř není, ačkoliv není řeč o úpl-
ně malém městě. Příběh jeho obyvatel 
je totiž podobně pohnutý jako příběh 
českých vesnic, jen je vyprávěn v mo-
derním kontextu. Město bylo založeno 
až v moderní současnosti pro přistěho-
valce z  Moldavy – odtud název, který 
v  překladu znamená Nová Moldava. 
Vize prosperity v  novém domově se 
ale v roce 2006 rozpadly a  vlna neza-
městnanosti zasáhla i  české krajany. 
„Nejbližší práce je v  Temešváru, tady 
nic nenajdete. Občas chodíme prodá-
vat na trhy dolů do údolí to, co vypěs-
tujeme, ale to nestačí. Já naštěstí práci 
mám, hlídám tady vrtule,“ popisuje 
Stefan Pek, který se svou rodinou žije 
v  domě s  číslem popisným 1. Proklí-
naný větrný park, o  jehož legitimitě 
na území národního parku se dlouho 
vedly spory, se totiž často stává cílem 
zlodějů, kteří trup větrníků vidí jako 
slibný zdroj měděných kabelů. 
Život ve Svaté Heleně je skromný 
a  tvrdý, ale ne chudý. Místní jsou 
zvyklí si vypěstovat vše potřebné, od 
brambor až po jahody, a dvakrát roč-
ně se zabíjí prase, jednou kráva. Krávu 
má ve vsi ostatně každý, kromě mléka 

Nejodlehlejší od skupiny českých vesnic v Banátu je Šumice, kde v šesti stech metrech 

nad mořem žije asi šedesát obyvatel. K nejbližšímu Rovensku je to odsud asi třináct 

hodin pěšky a na autobus to místní mají sedm kilometrů. Není tady ani vodovod, takže 

jsou domy odkázány na vlastní studny a chleba se do Šumice zaváží na objednávku 

jednou týdně. Pojízdné prodejny se základními potravinami jsou ostatně často jediným 

způsobem, jak se ke starým lidem v horských osadách může dostat jídlo. Podobně od-

kázáni na pomoc, která sama přijde po úzkých cestách z lesů, jsou banátští Češi, kteří 

nemají k dispozici auto, i v případě lékařské péče. Párkrát do roka prostě přijede do 

místní školy nebo na obecní úřad úřadovat zubař.

 CHLEBA ZA TÝDEN, DOKTOR ZA MĚSÍC
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a masa dává rodině i telata a ta se sa-
mozřejmě dají prodat. „Vždycky když 
přijedeme do Čech, tak se divím, co 
to tam máte za mlíko, že vydrží pět 
dní v  krabici. To já kdybych necha-
la naše mlíko stát den, tak ho můžu 
vylejt prasatům,“ směje se Stefanova 
žena Maruška. Co se v  Heleně nevy-
pěstuje a nevychová, se jezdí nakoupit 
do města. „Něco ale v Rumunsku ne-
seženete, třeba naše šátky pro ženský. 
Ty kupujeme v Čechách, ale poslední 
dobou už není výběr. Dřív byly tako-
vý krásný a teď už skoro nikde nejsou, 
protože prej to nikdo nekupuje,“ vy-
práví Maruška Peková, zatímco se při-
pravuje na nedělní mši do kostela. 

V MOCI HOR
Ve Svaté Heleně se nežije špatně, do 
údolí k Dunaji je to jen kousek a spo-
jení se světem je na místní poměry 
snadné, takže lidé jsou tady celkem 

optimističtí. V  Rovensku, další čes-
ké  banátské osadě, je už optimis-
mus vzácný. S  nadmořskou výškou  
750 metrů je nejvýše položenou obcí 
a pozice na vrcholu vždy znesnadňo-
vala místním živobytí. Elektřina sem 
byla zavedena až v  roce 1994 a  cesta 
z hor je tak náročná, že vlastně done-
dávna byly tamní ženy zvyklé rodit 
doma. „Dole se říkalo, že kdo je boha-
tý, má dvě pole. Já jich mám dvacet,“ 
ukazuje na malé úhory velikosti tera-
sy pán, který se představil jako Dě-
dek. Hovoří plynně česky, hláska „ř“ 
v  jeho řeči drnčí bez srbského nebo 
rumunského měkčení. Právě v Roven-
sku se původní podoba češtiny z dob 
příchodu osadníků zachovala díky 
izolaci vesnice nejdokonaleji. „Tady 
nevypěstuješ nic, a  když jo, musíš to 
dostat dolů na trh. To je pěšky na dva 
dny cesta,“ dozvídám se dál. Lesní 
cesty, značené v mapách jako sjízdné, 

v praxi připomínají jen hůře značený 
tankodrom a okraj úzké cesty se mění 
ve sráz, do kterého se člověk raději ani 
nedívá. Tuhé rumunské zimy zname-
nají s prvním přívalem sněhu pro Ro-
vensko totální izolaci trvající dlouhé 
měsíce. Zásoby tedy musí být pověst-
ně železné. 
Část  obyvatel Rovenska pochází 
z  řekněme sekundární migrace. Před 
generacemi totiž tvořili osazenstvo 
obce Ponnaseca, které tu říkají Poňás-
ky. Tu v  prvních měsících nejprve 
vytopila voda a  v  zimě zasypal sníh 
lavinami. Přeživší pak zamířili sem. 
Život na Rovensku skutečně nebyl 
navzdory množství úlů vyrovnaných 
dnes ve stráních medový. Spousta lidí 
proto raději odešla do Bígru, Heleny, 
a  když to šlo, tak do srbské Krušči-
ce. Dnes tu žije asi šedesát lidí, ale 
v  obci funguje krám i  hospoda. Če-
pované pivo vám tady nenabídnou, 

Ze všech 

vesnic má 

nejvýhodnější 

polohu Svatá 

Helena, která 

leží jen kousek 

nad Dunajem. 

Třeba Bígr, 

na snímku, je 

v zimě kvůli 

neudržovaným 

cestám 

vedoucím nad 

stržemi vysoko 

v horách velmi 

těžko dostupný 

a místní jsou 

mnohdy dlouhé 

týdny odříznutí 

od světa.
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těžko by ho sem kdo z údolí dostával, 
ale jinak je vše, jak má být. Jen školu 
museli rovenští zavřít, protože do ní 
neměl kdo chodit. Turisty v obci vítají 
a jsou rádi za každé české slovo, které 
mohou s  výletníkem utrousit. Z  vy-
právění místních je patrná obrovská 
a  zasloužená hrdost na to, co tu do-
kázali vytvořit. Jinde měli doly nebo 
dobrou půdu, ale tady se stavělo holý-
ma rukama z ničeho. Ve vzpomínkách 
na desetiletí dřiny se nese také stopa 
smutku, zdali všechna ta práce mnoha 
generací nepřijde brzy vniveč. Na kaž- 
dé mši se tu rodáci očima přepočítá-
vají, jestli jich zase není míň. 

TÍHA SVOBODY
Paní v  šátku vysedávající ve stínu 
zápraží na mě volá: „Dobrý den. 
Kořalku si nedáte?“ S  díky odmítám 
a  vezmu za vděk bylinkovým čajem. 
Je ráda. „Ve slivovici se už utopi-
la spousta lidí,“ nadhodí. Na mysli 

má spíš nejrůznější taky-výletníky 
z Čech, kteří sem teď jezdí mimo jiné 
i za levným pitím. Alkoholová turis-
tika je teď v  kurzu, což v  Rovensku 
nesnášejí dobře. Mají tu klid a  ctí 
tradice půstů a  katolických svátků 
a  z  bujarých podroušených cestova-
telů nemají dobrý pocit. „Je to smut-
né, ale co jiného ze švestek udělat?  
Bedničku dole koupí za 10 centů,“ 
dozvídám se. Naposled se prý má 
chvilková hostitelka upřímně nasmá-
la, když sem na kopec dorazil z Čech 
konvoj veteránů. „Po té cestě?“ ptá se 
sama sebe. „Divím se, že jim z  těch 
automobilů něco vůbec zůstalo,“ říká 
a těm, kdo přístupovou trasu do Ro-
venska znají, nezbývá než souhlasit. 
Pak ale hovor zase klesá ke smutku. 
Smích a  hlahol malých dětí, které si 
hrají na schovávanou na loukách, tu 
prostě už jako kdysi nezní. „Občas si 
přeju, aby mi pánbů dal křídla a  já 
odtud mohla odletět pryč.“

NA ROZCESTÍ 
Na pomyslném rozcestí mezi smut-
kem, vzpomínkami a  novým radost-
nějším bytím stojí i  Gerník, dodnes 
největší česká občina v  Rumunsku, 
kde funguje dokonce hasičská zbroj-
nice. Gerník jen neví, kudy se vydat. 
Před rokem 1937 tu žilo 1400 lidí a ze 
zavodněného údolíčka se domy pla-
zí až na vrcholek kopce. Obývaná je 
asi čtvrtina z  nich, což dodává místu 
zvláštní atmosféru. Zdejší kostel za-
svěcený svatému Janu Nepomuckému 
je ze zdejších  obcí s  českou komuni-
tou nejstarší. A pokud hledáte výchozí 
bod pro pěší túry, ubytování a zázemí 
hospody s  Wi-Fi připojením, jste na 
správném místě. V  tříměsíční letní 
sezoně tu funguje také Mlsárna, nad-
šenci z Čech realizovaný pokus o cuk-
rárnu, kde si můžete dát kousek dortu 
a dobrou kávu. „Vlastně skoro všechno 
tady stojí dva leie, tedy asi deset korun, 
protože víc si místní nemohou dovolit. 

Za svými 

zesnulými 

banátští chodí 

na hřbitovy 

situované 

na mýtinách 

v lesích 

nad vesnicí. 

Náhrobky 

směřují ke vsi 

tak, aby mrtví 

stále mohli 

shlížet na svůj 

kraj.
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V LÉTĚ ROKU OSMNÁCTISTÉHO 

DVACÁTÉHO OSMÉHO SE VYPRAVILI 

DVA PRŮZKUMNÍCI Z ŘAD TĚCH, 

KTEŘÍ SE CHYSTALI ODEJÍT ZA LEPŠÍM 

Z ČECH AŽ DO RUMUNSKÉHO BANÁTU, NA 

NAMÁHAVOU POUŤ SMĚREM NA JIH. PODLE 

KRONIK SE JMENOVALI MARTIN MAREŠ 

A MICHAL GLAZER. KDYŽ SE VRÁTILI, VYPRÁVĚLI, 

ŽE BYLI PŘÁTELSKY PŘIJATI, ŽE TATO ZEMĚ 

JE KRÁSNÁ, VELMI ÚRODNÁ, ŽE TAM ROSTE 

KRÁSNÁ PŠENICE, OVOCE A VÍNO. POVZBUZENI 

JEJICH ZPRÁVAMI VYDALI SE VYSTĚHOVALCI NA 

POCHOD ZA NOVOU NADĚJÍ.

 Z BANÁTSKÝCH KRONIK

Děláme to tak trochu i pro ně, aby tu 
bylo něco navíc,“ vysvětluje usměvavá 
blondýnka, která se do Gerníku dosta-
la jako dobrovolnice skrze  organizaci 
Člověk v tísni. „Když jde děda s babič-
kou z  kostela, zastaví se tu a  koupí si 
medovník, protože už doma nepečou. 
A jinak sem chodí cyklisti,“ popisuje. 
Mimo sezonu je tu prý o  poznání ti-
šeji a obec, která má turistům rozhod-
ně co nabídnout, vyčkává, co přinese 
další rok. S čekáním se pojí i nejistota, 
co vlastně bude po zimě. Nálada ro-
dáků je obavami poznamenaná. Otáz-
ka, zda jít cestou konzervace tradic 
a  památkové ochrany, nebo se pustit 
do toho, co se dnes nazývá agroturis-
tikou, zůstává zatím viset ve vzduchu. 
A  ještě drobnost: pokud se tu budete 
ptát na cestu, připravte se na to, že lidé 
si tu řadu geografických názvů počeš-
tili a zvukomalebně uzpůsobili, takže 
s  tištěnou mapou to tu nevyhrajete. 

Svérázný popis tras na Bošňák, Sičevi-
cu, Lubkovou, Poničovu, Bušavu nebo 
Babakáj vás může blouděním potrá-
pit. A  autem vás stařečci z  Gerníku 
klidně pošlou na cestu do Rovenska 
přes lesní pěšinu, protože pan farář 
tudy jezdí sloužit mši. Ovšem na kole. 

ZÁZRAK TISOVÉHO ÚDOLÍ
Eibentál, jinak také Tisové údolí, je 
vesnicí, kterou milovníci Banátu dobře 
znají. Od roku 2012 tu pořádají velký 
hudební festival, který do obce v sezo-
ně přivádí stovky Čechů. Znamená to 
kulturní výměnu, zájem vnějšího světa 
i nemalé peníze na investice. Ukázkově 
vyspravenou obcí se vine nová cesta, za-
tím nejlepší z celého Rumunska. Asfalt 
ještě voní novotou, položili ho před pěti 
dny. Čeština zní odevšad a na úzké ulici 
je živo. „Z rozumných lufťáků nás hlava 
nebolí,“ říká učitel Kovář. „Od září do 
května tu jsou všichni jako zavření, a tak 

se na ně těšíme,“ doplňuje. V restauraci 
se zrovna slaví deváté narozeniny jed-
noho z  místních chlapců a  blahopřát 
přišla celá vesnice. Důvod k  oslavě se 
vždycky najde a vzájemnou pospolitost 
místní nepředstírají. Hraje se tu na har-
moniku a trumpetu, a byť výběr připo-
míná hudební CD Na české svatbě II., 
je radost to vidět a slyšet. Žije to tu. 
V čase ztracené osady krajanů ze srb-
ského a  rumunského Banátu v  člově-
ku zanechají pocit, že místní se od nás 
nemají čemu učit a že spíš my bychom 
si k nim měli přijet pro radu. To, že si 
jejich malé kapičky osídlení v moři ci-
zích velkých národů dokázaly uchovat 
kulturní svébytnost, zůstává na konci 
celého jejich příběhu velkou inspira-
cí. Síla tradic se tu odvíjí od poctivé 
práce, chcete-li, dřiny, vůle vytrvat 
navzdory příkořím a ústrkům a chuti 
pomáhat si navzájem. A to všechno je 
dnes velmi vzácné zboží. 
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MAGICKÁ
SÍLA ČASU

Čas je naší nejcennější komoditou.  Ohraničuje náš život 

a ukazuje, jestli rozhodnutí, která jsme během něj učinili, byla 

správná či špatná. V případě investování hraje čas jednu 

z nejdůležitějších rolí, čas měří zisky, ale i ztráty. Jakou roli má 

čas při investování, si přiblížíme v následujícím článku.

Připravil: Michal Ondruška, ředitel útvaru Asset 

Management pro Raiffeisenbank a.s. 
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Pokud existuje nějaký trik pro úspěšné investování, pak je 

to dlouhodobost investic a trpělivost.

Na finančním trhu se neustále 
střídají období růstu a  poklesu, 

nastávají situace, které nikdo nemůže 
předpovědět a  vůči kterým se nikdo 
z  nás nemůže bránit. Během posled-
ních dvaceti let prošly finanční trhy 
obzvlášť proměnlivým obdobím. Spo-
lečným znakem byl pak významný 
pokles úroků po celém světě (včetně 
České republiky). Přispěla k tomu celá 
řada dlouhodobých faktorů, jako jsou 
demografický vývoj, globalizace, vol-
ný pohyb kapitálu včetně schopnosti 
využití levnější pracovní síly ve všech 
koutech světa. V neposlední řadě je tu 
vliv technologií, pokles cen komodit 
a  extrémně uvolněné monetární poli-
tiky centrálních bank. To vše způso-
bilo, že nejenom úroky, ale i výnosy 
dluhopisů se dostaly na rekordně níz-
ké úrovně a v některých zemích do-
konce klesaly do záporu. Zhodnocení 
z  investic do dluhopisů, potažmo ter-
mínovaných vkladů a  spořicích účtů, 
tak v mnoha případech nepokrylo ani 
inf laci. (VIZ GRAF 1)

Na druhé straně stojí třída aktiv, která 
dlouhodobě poráží nejenom inflaci, ale 
i jiné formy zhodnocování (např. termí-
nované vklady, spořicí účty), tou jsou 
akcie. Můžeme však namítnout, že in-
vestice do akcií s sebou přinášejí nemalá 
rizika. Ano, zejména v  krátkých časo-
vých úsecích (hodiny, dny, ale i měsíce) 
můžou akcie zaznamenat pohyby v řádu 
desítek procent nahoru, ale i  dolů. Na 
delším časovém horizontu (v  řádu let) 
je však vývoj akcií relativně bezpečný 
a  zároveň docela dobře odhadnutelný. 
Pojďme si toto možná trochu překvapivé 
tvrzení přiblížit. (VIZ GRAF 2)

V následující studii (VIZ GRAF 3) sledu-
jeme pravděpodobnost dosažení ztráty 
u  dluhopisů a  akcií tak, jak se vyvíjí 
v čase. Po prvním roce dosahuje prav-
děpodobnost dosažení ztráty u  akcií 
vysokých téměř 25 %, u  dluhopisů 
pak cca 15 %. Křivka v čase dále strmě 
klesá a po deseti letech je tato pravdě-
podobnost téměř shodná u  obou tříd 
aktiv s  hodnotou blížící se nízkým 
jednotkám procent až nule. Lze tedy 
říci, že s prodlužujícím se časovým ho-
rizontem pravděpodobnost dosažení 
ztráty výrazně klesá, oproti tomu roste 
pravděpodobnost dosažení zisku.
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GRAF 1: VÝNOS PĚTILETÝCH ČESKÝCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ OD ROKU 1997, zdroj: Bloomberg

GRAF 2: VÝVOJ RŮZNÝCH TŘÍD AKTIV ZA POSLEDNÍCH VÍCE NEŽ 40 LET, 
zdroj: Bloomberg, Raiffeisenbank a.s.

GRAF 3: PRAVDĚPODOBNOST DOSAŽENÍ ZTRÁTY AKCIE VS. DLUHOPISY  
(TZV. SHORT-FALL RISK), zdroj: Raiffeisenbank a.s.
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Slovy Warrena Buffetta: „Our favo-
rite holding period is forever.“ Tedy 
náš oblíbený časový horizont je ten, 
který trvá napořád. A skutečně, další 
studie naznačují, že nejefektivnější 
strategií je právě dlouhodobá inves-
tice. V  tomto případě pro nás není 
zdaleka tak důležitá cena, za kterou 
jsme finanční instrument koupili, 
nýbrž čas, po který jsme dané akti-
vum drželi. 
V rámci naší další studie jsme sledo-
vali zhodnocení investic za posled-
ních 20 let. Představme si, že inves-
tor A nakupoval každý rok americké 
akcie v  ten nejlepší možný okamžik, 
tedy každý rok za nejnižší cenu (mě-
řeno indexem S&P500). Jeho zhodno-
cení k dnešnímu dni činí cca 10 % p.a. 
Oproti tomu investor B nakupoval 
akcie každý rok v ten nejméně vhod-
ný okamžik, tedy za nejvyšší cenu. 
A  jaký je výsledek? K  dnešnímu dni 
by investor B dosáhl rovněž kladného 
zhodnocení, a  to nezanedbatelných 
7 % p.a. V kontextu událostí, kterých 
jsme byli za posledních 20 let svědky, 
například splasknutí technologické 
bubliny v  roce 2001, finanční kri-
ze v  letech 2007–2009, zpomalování 
čínské ekonomiky, brexit či obchodní 
války, je tento výsledek možná trochu 
překvapivý. Ukazuje to na naprosto 
zásadní význam časového horizon-
tu, nikoliv na primární důležitost 
nákupních cen. Strategie investora 
B v  sobě odráží disciplínu v  rámci 
dlouhodobé strategie, zachování kli-
du v  případě poklesů trhu a  trpěli-
vost. Oběma investorům se podařilo 
překonat inf laci a dosáhnout reálné-
ho zhodnocení svého majetku.
Trpělivost je klíčem k úspěšné inves-
tici. Zvolenou investiční strategii je 
důležité zachovat po celý investiční 
horizont či déle i v době, kdy jsou trhy 
nestabilní. Předčasné změny mohou 
mít negativní dopad na celkový vý-
nos investice, což dokládá následu-
jící studie. Hodnota investice ve výši  
100 000 korun vložených dne  
19. 7. 2004 do akciového MSCI World 
Net Total Return Indexu by k  19. 7. 
2019 vzrostla na 254 995 korun. Při 
vynechání deseti nejlepších obchod-
ních dnů za toto období (celkem 3 911 
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obchodních dnů) by celková hodnota 
investice klesla až o 40 %. Opakovaně 
správné načasování trhu je z  pohle-
du statistiky velmi málo pravděpo-
dobné, obraty trhu bývají zpravidla 
rychlé a silné. Strategie časování trhu 
(Timing the Market) tak v  porovná-
ní se strategií býti v  trhu (Time in 
the Market) může přinést zklamání 
a naopak pro druhou strategii cenné 
body. (VIZ GRAF 4) 
Lidskou civilizaci žene touha po 
dalším růstu, tato přirozenost nás 
posouvá dále a  díky tomu překraču-
jeme hranice, které jsme považovali 
za nepřekonatelné. V  posledních ně-
kolika málo letech máme tu výho-
du, že výkon lidské civilizace umíme 
měřit, a  to prostřednictvím relativně 
přesných ukazatelů, jako jsou hrubý 
domácí produkt (HDP), inflace či ne-
zaměstnanost a samozřejmě i přes ak-

GRAF 4: ZHODNOCENÍ PORTFOLIA PŘI VYNECHÁNÍ RŮZNÉHO POČTU NEJLEPŠÍCH 
OBCHODNÍCH DNŮ, zdroj: studie Raiffeisenbank a.s.

ciové a dluhopisové trhy. Na grafu 5 je 
patrná velmi silná závislost akciových 
trhů na výkonu ekonomiky (měřeno 
HDP). Ekonomika dlouhodobě roste, 
stejně tak rostou i akciové trhy.
Nominální hodnota amerického hru-
bého domácího produktu vzrostla za 
posledních 20 let o  120 %, podobně 
se zhodnotil i akciový index S&P500. 
Můžeme předpokládat, že za dalších 
dvacet let akciový index S&P500 pře-
koná hodnotu 6 000 bodů (aktuálně 
2 850 bodů). Dobrá zpráva pro dlou-
hodobé investory. (VIZ GRAF 5) 
V  průběhu času se vyvíjejí i  trendy 
v investování, vznikají nové produkty, 
zvyšuje se dostupnost obchodování, 
klesá celková nákladovost. V  součas-
né době roste zájem o komplexní pro-
dukty, v rámci kterých investor naku-
puje již „hotovou“ investiční strategii  
a nemusí se zabývat výběrem konkrét-

GRAF 5: DLOUHODOBÝ VÝVOJ GDP V USA VS. INDEX S&P500  
(OD ROKU 1946 DO SOUČASNOSTI), zdroj: Bloomberg
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FWR Strategie 1

Doporučený investiční horizont

3–5 Y

akcie

15 %

dluhopisy

85 %

ních instrumentů. V  této souvislosti 
jsme vyvinuli tři nové, ucelené in-
vestiční strategie, které právě v  těch-
to dnech představujeme klientům 
privátního bankovnictví Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen (dále jen „FWR“).
Nové strategie mají formu tzv. fondů 
kvalifikovaných investorů (FKI). Tyto 
FKI v sobě spojují udržitelný růst, ná-
kladovou a  daňovou efektivitu a  zá-
roveň vysokou likviditu finančních 
prostředků. FKI jsou určeny pro ty 
nejnáročnější klienty. (VIZ GRAF 6)

Akciová expozice všech tří strategií 
odráží teritoriální strukturu glo-
bálního akciového indexu MSCI AC 
World. Výhodou takovéto strategie 
je široké rozložení napříč všemi svě-
tovými regiony, USA, Evropou, Asií 
a rozvíjejícími se trhy. Dále se zamě-
řujeme na výběr vhodných sektorů 
v  rámci tzv. sektorové rotace, která 
zohledňuje danou fázi ekonomické-
ho cyklu. To znamená, že v  období 
ekonomického růstu investujeme do 
tzv. cyklických sektorů (např. tech-
nologie, finance, průmysl apod.), 
v  období zpomalování ekonomiky 
pak do tzv. defenzivních sektorů 
(farmacie, telekomunikace či zboží 
denní spotřeby). V  rámci otevřené 
platformy následně vybíráme ty nej-
lepší finanční instrumenty. Jedná se 
zejména o institucionální třídy fon-
dů TOP světových správců, dále tzv. 
ETF (exchange-traded funds) – fondy 
významných správců, které se obcho-
dují na veřejných trzích a jejichž cena 

se stanovuje průběžně po celou dobu 
obchodování, ale i přímé investice do 
akciových titulů. Kombinací těchto 
finančních instrumentů přinášíme 
do portfolií FKI vysokou likviditu, 
širokou diversifikaci a  významnou 
nákladovou efektivitu.
Dluhopisovou část investujeme do 
dluhopisů denominovaných v  české 
koruně, ovšem obchodujeme i  s do-
larovými či eurovými dluhopisy. 
U  cizích měn většinově využíváme 
měnové zajištění. V  rámci dluho-
pisové strategie dále řídíme délku 
splatností dluhopisů či podíl bo-
nitních a  méně bonitních emitentů. 
Aktivně využíváme i  ETF, a  to ze-
jména v  segmentech tzv. high-yield 
dluhopisů. Zde jsou ETF výhodné 
zejména pro svoji likviditu a  široké 
rozložení rizika. Kombinace investic 
do dluhopisů a  ETF významně při-
spívá k dosažení optimální struktu-
ry portfolia FKI z pohledu očekáva-
ných výnosů, rozložení rizika a  ná-
kladové efektivity.
Spojením výše uvedených strategic-
kých postupů vytváříme dlouhodobě 
udržitelnou, zodpovědnou a široce di-
versifikovanou strategii. Tři typy stra-
tegií nabízí zhodnocení různým ty-
pům investorů podle jejich rizikovosti 
a délky jejich investičního horizontu. 
Nezanedbatelnou výhodou je daňový 
aspekt, při kterém je investor (fyzická 
osoba) osvobozený od daně z  příjmu 
po třech letech držení dané investice. 
Volba vhodných, nákladově i  daňo-

GRAF 6: PŘEHLED NOVÝCH INVESTIČNÍCH STRATEGIÍ PRO KLIENTY FWR 
A STRATEGICKÁ ALOKACE AKCIE/DLUHOPISY, zdroj: Raiffeisenbank a.s.

Volba vhodných, nákladově 

i daňově efektivních produktů, 

promyšlená investiční strategie 

a disciplína při jejím naplňování 

jsou základním předpokladem 

úspěšného investování. Čas 

přitom hraje klíčovou roli 

a delší časový horizont zvyšuje 

pravděpodobnost dosažení zisků.

vě efektivních produktů, promyšle-
ná investiční strategie a  disciplína 
při jejím naplňování jsou základním 
předpokladem úspěšného investová-
ní. Čas přitom hraje klíčovou roli. 
Delší časový horizont zvyšuje prav-
děpodobnost dosažení zisků. Pokud 
tedy existuje nějaký trik pro úspěšné 
investování, pak je to dlouhodobost 
investic a trpělivost. A správné nača-
sování vstupu do trhu? Co nejdříve. 
Věřím, že čas strávený u tohoto člán-
ku byl pro vás přínosem, přeji hodně 
úspěchů. 

FWR Strategie 2

Doporučený investiční horizont

5–7 Y

akcie

30 %

dluhopisy

70 %

FWR Strategie 3

Doporučený investiční horizont

7 Y+

akcie 

60 %

dluhopisy

40 %
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BMW M8 

NOVÁ 
HVĚZDA 
Z VESMÍRU M
Připravil: Ondřej Pavlůsek 

foto: BMW

ENGINE

BMW M8 je ve všech svých podobách 

ztělesněním fi lozofi e maximálního 

výkonu. Vlajková loď sportovních ambic 

mnichovské automobilky a její proslulé 

divize BMW M dává svou typicky 

elegantní, ale dramatickou vizáží jasně 

najevo, že rychlost je u ní na prvním místě. 
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Začít lze působivou technikou ukrytou 
pod dynamickými liniemi karoserií 
těchto nových modelů a  pokračovat 
můžeme přes specifické prvky výbavy, 
přizpůsobené funkčním požadavkům 
na jízdní zážitek, až po samotný dojem 
přirozeného respektu, který „osmičko-
vé“ coupé i cabrio budí. 

DUNÍCÍ STÁDO
Svou výjimečnou energii M8 získá-
vá z  nejvýkonnějšího motoru, jaký 
byl kdy pro silniční automobil divize 
BMW M GmbH vyvinut. Vysokootáč-
kový vidlicový osmiválec o  objemu  
4,4 litru s přeplňováním dvojicí turbo- 
dmychadel generuje výkon 441 kilo-
wattů, což je rovných 600 koní. To ale 
není všechno, BMW M8 je totiž v coupé 
i  cabrio verzi k dispozici i  v provedení 
Competition, v  němž se k  oněm šesti 
stům koňských sil přidává ještě pěta-
dvacet dalších. Stádo 625 plnokrevníků 
je mistrovským dílem, jehož technolo-

gická matematika se odvíjí od již zmíně-
ných turbodmychadel, křížení výfuko-
vých svodů, přímého vstřikování paliva 
se zvýšeným tlakem a  rovněž systémů 
mazání a chlazení, které byly navrženy 
s ohledem na splnění nároků pro dyna-
mickou jízdu na závodním okruhu.

MISTROVSKÁ DREZURA
Přenos impozantní síly motoru ke ko-
lům je u M8 úkolem pro osmistupňo-
vou převodovku M Steptronic s funkcí 
Drivelogic. Její nejnovější provedení 
bylo dokonale přizpůsobeno výkonové 
charakteristice brutálního osmiválce 
a  vyniká optimálním odstupňováním 
s extrémně krátkými časy řazení a pří-
mým spojením s  motorem. Pro ovlá-
dání převodovky lze využít voliče na 
středové konzole nebo sportovních pá-
del pod volantem. Tlačítko Drivelogic 
umístěné na voliči převodovky umož-
ňuje měnit charakteristiku přechodů 
mezi převodovými stupni ve třech  

Aktuální vrchol ve vývoji vyso-
kovýkonných sportovních auto-

mobilů vzešlých z  know-how divize  
BMW M GmbH – tak by se dalo po-
psat duo BMW M8 Coupé a  Cabrio. 
Za tímto technickým konstatováním 
se ovšem skrývá realita plná emocí, 
vzrušení, sebevědomé energie a puris-
tické evropské estetiky typické pro pro-
dukci BMW. Automobilka v konceptu 
modelu M8 vsadila na ověřenou cestu 
k  úspěchu, která netoleruje zkratky, 
a své letité zkušenosti s vývojem vozů, 
pro něž je označení sportovní pořád 
tak trochu nedostatečné, spojila s nej-
novějšími technologickými poznatky 
v  oblasti pohonných jednotek a  kon-
strukce podvozku. Cílem bylo zajistit 
jízdní dynamiku nejvyšší úrovně a  to 
se také podařilo. Výjimečnou pozi-
ci M8 v  portfoliu vlastní značky i  ve 
vztahu k  případné přímé konkurenci, 
kterou je však aktuálně prakticky ne-
možné najít, umocňuje řada faktorů. 
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jasně odlišených režimech. Konfigura-
ci snů spolu s motorem a převodovkou 
dotváří ještě pohon všech kol M xDrive 
s aktivním M diferenciálem, který má 
zásadně pozitivní vliv na fantastický 
způsob přenosu mimořádného
výkonu motoru na kola. Točivý mo-
ment osmiválce je mezi přední a zadní 
kola rozdělován plynule a  plně varia-
bilně s  jistým upřednostněním zadní 
nápravy pro podtržení nezaměnitel-
ného pocitu z  řízení tohoto bestiálně 
silného vozu. 

PROVĚŘENO SEVERNÍ 
SMYČKOU NÜRBURGRINGU
Řešení podvozku bylo u  tohoto modelu 
navrženo a naladěno podle specifických 
požadavků pro využití na závodních 
okruzích. Zároveň podvozek splňuje 
i očekávání majitelů luxusních vozů, a to 
zejména pokud jde o každodenní pohod-
lí a komfort na dlouhých cestách. Jednou 
z  jeho specifických vlastností je nově 
vyvinutý integrovaný brzdový systém, 

jehož M specifická verze řidiči nabízí 
dvě nastavení charakteristiky brzdového 
pedálu. Precizní spolupráce mezi hna-
cím ústrojím, technologiemi podvozku 
a aerodynamikou byla v průběhu inten-
zivního testování pečlivě vylepšována ve 
vývojovém centru BMW Group v Mira-
mas v jižní Francii, v zimním testovacím 
středisku ve švédském Arjeplogu a  na 
severní smyčce okruhu Nürburgring. 
V  procesu ladění přispěly k  finálnímu 
výsledku také zkušenosti získané při vý-
voji závodního BMW M8 GTE.

DYNAMICKÝ LUXUS 
Předpokladem dokonalé krásy je její 
komplexnost. Výjimečnost jízdních 
vlastností BMW M8 Coupé a  Cabrio 
umocňuje jejich nezaměnitelný vzhled. 
Velké nasávací otvory a  dramatická 
maska chladiče s M dvojitými lamela-
mi, velkolepě tvarované M dekorativ-
ní prvky na bocích za předními koly, 
aerodynamicky optimalizovaná vnější 
zpětná zrcátka, zadní spoiler a  zadní 

nárazník s  difuzorem v  kontrastním 
barevném provedení příhodným způ-
sobem dávají najevo dynamický po-
tenciál a  exkluzivní status vozu. Mezi 
charakteristické rysy BMW M8 Coupé 
patří dvojité vyboulení střechy z uhlí-
kových kompozitů připomínající kla-
sické závodní vozy. Cestující v Cabrio 
verzi před povětrnostními vlivy chrá-
ní kvalitní vícevrstvá plátěná střecha, 
která se dokáže otevřít a zavřít za pou-
hých patnáct sekund, a to i za jízdy. 
Interiér tradičně kombinuje specific-
ky sportovní kokpit s  progresivním 
sofistikovaným luxusem. Standardní 
výbava M8 i  jejich provedení Compe-
tition zahrnuje pro tyto modely speci-
fické kožené čalounění, BMW Display 
Key, Head-Up displej s M specifickým 
zobrazením, BMW Live Cockpit Pro- 
fessional s navigačním systémem a ši-
rokou škálou inteligentních asistenčích 
funkcí, díky nimž můžete sto procent 
pozornosti věnovat tomu, na čem v M8 
skutečně záleží – potěšení z jízdy. 
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Zrychlení: 0–100 km/h: 3,2 s  

Max. rychlost: 305 km/h 

Výkon: 460 kW, 625 koňských sil 

Objem: 4,4 l M TwinPower Turbo

Spotřeba: 10,6–10,5 l/100 km

Hmotnost: 1885 kg

Rozvor: 2827 mm 

Cena v základní výbavě: 
4 506 242 Kč

BMW M8 COUPÉ COMPETITION 



Připravila: Jitka Krulcová

foto: archiv značek

HOT 
WHEELS

1. Kožený trenčkot z jehněčinky. S A I N T  L A U R E N T / 1 1 0  9 1 0  K Č

2. Kotníčkové boty na zavazování z jemně patinované kůže. P A U L  S M I T H / 1 0   4 1 5  K Č

3. Kořeněná parfémová voda 7 Plata s mátou, zázvorem a červenou paprikou. L O E W E / 2  9 6 0  K Č / 1 0 0  M L

4. Speciální edice automatických hodinek věnovaná legendárnímu závodu America’s Cup. 

Pouzdro je vyrobeno z carbotechu a titanu, náramek z kaučuku. P A N E R A I / 4 7 2  5 0 0  K Č

5. Slim fi t džíny z nepružného materiálu s koženými detaily. T O M  F O R D / 1 5   6 3 0  K Č

6. Slim fi t kašmírový rolák v optimistické žluté. R A L P H  L A U R E N  P U R E  L A B E L / 2 5  5 9 5  K Č

Éra muscle cars odstartovala 

už před sedmdesáti lety 

a přestože trvá dodnes, 

jednou z jejích nejvýraznějších 

charakteristik je respekt 

k estetice americké klasiky. 

2.

3.

4.

1. 6.

5.
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Připravil: Vojtěch Pospíšil, foto: Hublot
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Celá řada horologických značek sází na historii sahající 

do předminulého století. Hublot se na magickou formuli 

tradice spoléhat nemůže, v hodinářském byznysu se jedná 

o mladou fi rmu, která se zrodila teprve v roce 1980 ze silné 

vize jediného muže. I přesto ovšem dokázala nejen najít své 

místo na výsluní, ale také změnit pravidla vlastního oboru.

52
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Ačkoliv je Hublot švýcarská značka, 
kroky historií k  jejímu vzniku ve-

dou do Itálie. Tamní podnikatel Carlo 
Crocco, který pracoval v  rodinné firmě 
Binda zabývající se výrobou a prodejem 
šperků a hodinek, se v roce 1976 rozhodl, 
že chce vyzkoušet něco jiného a osamo-
statnit se. V hlavě měl jasnou vizi a jal se 
ji realizovat. Přestěhoval se proto do Švý-
carska, kde založil firmu MDM Geneve 
a pustil se do vývoje vlastních hodinek. 
Jeho cílem bylo spojit vytříbený italský 
styl s legendární precizností švýcarského 
hodinářského řemesla a  vytvořit spor-
tovní, ale zároveň elegantní a  nezpo-
chybnitelně kvalitní hodinky. Realizace 
prvních hmatatelných výsledků jeho am-
biciózního plánu zabrala několik let, na 
výsledek ale stálo za to si počkat. Crocco-
vy přelomové hodinky dostaly do vínku 
pouzdro ve tvaru inspirovaném lodním 
oknem, což později určilo jméno celého 
brandu – Hublot je ve francouzštině vý-
raz právě pro lodní okno. Nezaměnitelný 
design lunety s pravidelně rozmístěným 
tuctem titanových šroubků zaujal pub-
likum zasvěcené do hodinářského dění 
na první pohled, největší pozdvižení ale 
způsobilo něco jiného. Crocco totiž jako 
vůbec první přišel s dnes již hojně rein-
terpretovanou odvážnou kombinací zla-
tého pouzdra a kaučukového náramku. 
Právě toto spojení je pro design hodinek 

Hublot klíčové dodnes a představuje je-
den z  jeho symbolů. Když se ale firma 
se svou inovací v roce 1980 poprvé pre-
zentovala na veletrhu hodinek a  šperků 
v Basileji, tedy na naprosto klíčové udá-
losti oboru, vypadalo to s  ní zpočátku 
bledě. Sešit s  objednávkami ze strany 
potenciálních obchodních partnerů totiž 
zel prázdnotou, nepřišla ani jediná. Mož-
ná to bylo až příliš neotřelým designem, 
ale prodejci váhali a  pochybovali o  po-
tenciálu na úspěch u  svých zákazníků. 
Nositelem volnomyšlenkářské odvahy 
a předvojem úspěchu Hublot a vizí Carla 
Crocca se paradoxně stala aristokracie. 
K  tehdy kontroverznímu modelu si to-
tiž našli cestu členové nejvýznamnějších 
rodin této sféry a  dostali tak povědomí 
o Hublot do těch správných kruhů. Pak 
už šly věci ráz naráz, v osmdesátých le-
tech měl Hublot na zápěstí tehdejší špa-
nělský král Juan Carlos, jeho švédský 
protějšek i monacký kníže. 

VELKÝ TŘESK
Během let se ukázalo, že nápady realizo-
vané značkou Hublot mají přesah, smysl 
a  jdou správnou cestou. Tak třeba ože- 
havé kaučukové náramky začaly u svých 
hodinek používat i  značky haute horlo-
gerie, tedy vysoké hodinařiny. Croccova 
firma fungovala, uchytila se na složitém 
trhu a produkovala nové modely, ale ani 
sám její zakladatel tehdy zřejmě netušil, 
že její pravý potenciál leží mnohem výše. 
Naplňovat ho značka Hublot začala v no-
vém tisíciletí, když se Crocco rozhodl, že 
se chce věnovat více svým charitativním 
aktivitám. Jako nový ředitel nastoupil do 
společnosti Jean-Claude Biver, který byl 
ve svém odvětví už tehdy považován za 
manažerskou ikonu. V 80. letech vzkřísil 

značku Blancpain a poté ji úspěšně pro-
dal dnešní Swatch Group, kde pro změ-
nu dostal za úkol vylepšit pozici značky 
Omega. Povedlo se, právě Biver dokázal 
tyto hodinky dostat až na zápěstí agenta 
007. V roce 2003 se rozhodl, že si dá od 
horologie na rok pauzu, od svého zámě-
ru ale nakonec ustoupil. Oslovil ho totiž 
Crocco a oba muži se rychle dohodli na 
spolupráci. Biver nastoupil do Hublot 
v roce 2004 a měl připraveno hned něko-
lik nápadů, především ale věděl, že musí 
jednat rychle. O značce totiž v předcho-
zích letech nebylo slyšet tak, jak by se 
slušelo, a potřeboval ji tedy v první fázi 
dostat do širokého povědomí relevantní 
veřejnosti. Pro basilejský veletrh konaný 
roku 2005 tak připravil novou stěžejní 
kolekci s  názvem Big Bang, tedy velký 
třesk. Tyto hodinky se stopkami, ostřej-
šími křivkami a se šesti šroubky v lunetě 
místo původních dvanácti zaznamenaly 
okamžitý, přímo fenomenální úspěch. 
Pachuť basilejské premiéry vystřídal 
opojný zájem davů, objednávky se hrnu-
ly jako na běžícím páse a obrat firmy se 
díky Biverově invenci znásobil. Nové ho-
dinky si získaly uznání u sběratelů i od-
borné veřejnosti, díky čemuž dosáhly na 
ocenění v oborových soutěžích v mnoha 
zemích, a  především na cenu za design 
v  Grand Prix d‘Horlogerie de Genève, 
považované za nejprestižnější klání v ho-
dinářském světě. 

KONCEPT FÚZE
Firma se pod novým vedením rychle 
rozvíjela. Biver ctil koncept fúze, který 
zavedl Crocco spojením zlata a  kauču-
ku, a pustil se do kombinování různých 
materiálů, což je dnes jeden z  trade- 
marků značky Hublot. Novým kolekcím 
se dařilo a renomé sebevědomého hráče 
táhly nahoru kvalita a originalita, stejně 
jako Biverův excelentní marketing. Po 
jeho příchodu do struktury v roce 2004 
zaznamenala firma obrat 24 milionů 
švýcarských franků, za rok 2006 už to 
bylo skoro 100 milionů franků. Okolo 
Croccova splněného snu začali krou-
žit dravci, kteří v  něm viděli zajímavou 
investici. Crocco byl prodeji nakloněn 
a  jedním ze zájemců o  koupi byl i  sám 
Biver, italský zakladatel dal ale nakonec 
přednost lukrativnější nabídce koncer-
nu LVMH a  své podnikatelské dítě mu 
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v  roce 2008 prodal. Biver však zůstal 
u kormidla a navigoval Hublot k dalšímu 
rozvoji. Už před prodejem otevřel v roce 
2007 Hublot svůj první monobrandový 
butik, a to v Paříži. Dnes jich značka má 
několik desítek, přičemž jeden se nachází 
i v Praze.

VZESTUP PRAVÉ SLÁVY
Přechod pod křídla velké korporace ne-
byl významný jen citelným vylepšením 
Croccova bankovního konta. Pro Hublot 
znamenal i posun na hodinářské mapě. 
LVMH mohlo úspěšnou značku snad-
no využívat jako další studnici příjmů, 
místo toho do ní ale impérium Bernarda 
Arnaulta investovalo. Došlo tak k  ote-
vření nového vývojového a  výrobního 
centra v  Nyonu na břehu Ženevského 
jezera, což pro Hublot znamenalo vel-
kou míru nezávislosti. Kromě výrazného 
designu a  používání zajímavých mate-
riálů se do popředí charakteristik znač-
ky dostaly i  technické unikáty, kterých 
má od té doby Hublot na svědomí hned 
celou řadu. Za zmínku jistě stojí model 
MP-05 LaFerrari vyvinutý v  rámci 
úspěšné kolekce věnované italské auto-
mobilce se vzpínajícím se hřebcem ve 
znaku. Důvod jeho výjimečnosti? Rezer-
va chodu ve výši jen těžko uvěřitelných 
50 dní. Velkou pozornost poutaly také 
dva modely inspirované mechanismem 
z  Antikythéry, což je artefakt objevený 
v roce 1902 ve vraku římské lodi. Uměl 
ukazovat pohyb Slunce a  Měsíce, před-

povídat jejich zatmění, napodobovat 
nepravidelnou oběžnou dráhu Měsíce 
kolem Země, a dokonce zobrazoval i data 
panhelénských her. Počítal také s Meto-
novým a Kallippovým cyklem a předpo-
kládá se, že ukazoval i pohyb některých 
planet. Úroveň miniaturizace pak odpo-
vídá zařízením ze 14.  století. Rozměry 
mechanismu byly 34 × 18 × 9 centime-
trů, tým hodinářů ale dokázal všechny 
jeho funkce vměstnat do strojku o  více 
než 300krát menším objemu. 

MAGICKÉ MATERIÁLY
O  experimentech s  různými materiály 
už byla řeč. Při pohledu na výčet toho, 
co značka na svých modelech použila, 
je bez nadsázky jednodušší podívat se 
na to, co nepoužila. Karbonové vlákno, 
které je u  mnoha hodinářských značek 

vrcholem hrátek s  neobvyklými ma-
teriály, je u Hublot vlastně jen začátkem. 
Mimochodem, manufaktura v  touze 
dělat vše pod jednou střechou rovnou 
koupila jistou švýcarskou společnost 
zabývající se výrobou karbonových 
komponentů, aby měla co největší kont-
rolu nad vývojem a výrobou. A další ma-
teriály? Tantal, zirkonium, cermet, 
wolfram, hořčík a samozřejmě také kera-
mika, u níž Hublot v roce 2013 jako první 
přišel s červenou barvou.
Tím nejdůležitějším materiálem pro 
Hublot ale vždy bylo a bude zlato. Není 
proto divu, že nejvíc se značka zaměřila 
právě na pokrok v této oblasti a po něko-
lika letech vývoje představila v roce 2011 
novinku s názvem Magic Gold. Vyvinula 
ho ve spolupráci se Švýcarským federál-
ním technologickým institutem v  Lau-
sanne a  jedná se o slitinu 24karátového 
zlata s  moderními materiály. Unikát-
ní slitina je chráněná několika patenty 
a  Hublot si podobně jako u  karbonu 
pořídil kvůli její výrobě vlastní slévár-
nu. Veškerá tato snaha sledovala čistě 
praktický cíl – větší odolnost zlata vůči 
poškrábání. Klasické 18karátové zlato je 
poměrně měkké a  snadno dojde k  jeho 
povrchovému poškození. U  hodinek, 
které jsou na zápěstí každý den, se tak 
šrámy mohou brzy stát nepřehlédnutel-
nými. Magic Gold je v této oblasti výraz-
ným posunem. Zatímco 18karátové zlato 
dosahuje na Vickersově stupnici tvrdosti 
hodnoty 400 a ocel hodnoty 600, tvrdost 
Magic Gold se blíží tisíci. Těžko hledat 
hodinky z  odolnějšího kovu, Hublot 
dokonce tvrdí, že jeho vynález lze po-
škrábat pouze diamantem.  

 CO VŠECHNO LIDÉ UDĚLAJÍ KVŮLI HODINKÁM HUBLOT

Dnes už bývalého kontroverzního šéfa šampionátu f1 Bernieho 

Ecclestona v  roce 2010 v Londýně napadli a ukradli mu kromě jiného 

také jeho hodinky Hublot. Ecclestone poslal fotku 

svého obličeje plného modřin Jean-Claude 

Biverovi se vzkazem: „Podívejte 

se, co všechno lidé udělají kvů-

li hodinkám Hublot. “ Záro-

veň dal souhlas, ať materiál 

značka klidně použije jako 

reklamu. Nebylo moc co 

vymýšlet, fotka Ecclesto-

nova rozbitého obličeje se 

zmíněnou větou bohatě sta-

čila a úspěšná reklama byla na 

světě. Její spontánnost navíc ob-

měkčila i ty největší kritiky značky, kteří 

museli uznat, že marketing v Hublot prostě zvládají na jedničku.
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NEKONEČNÁ SVOBODA 
BOŽSKÉHO TICHA

SKI & SAIL
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Lyžování a plachtění na moři. Nebo přesněji plachtění za lyžováním. Mekkou této 

kombinace, která patří mezi nejexotičtější a nejvíc trendy sporty dnešní doby, jsou 

fjordy severního Norska, z nichž se do závratné výšky vypínají zasněžené kopce. Bude 

jen na vás, kam doplujete, kam až vyšplháte a kde si v panenském prašanu užijete 

svou chvíli adrenalinového vzrušení a pocitu naprosté svobody. 

Připravil: Petr Pravda, Foto: SailNorway, archiv
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Pokud si myslíte, že ski & sail ob-
jevili Norové, jste na omylu.  

V  90. letech minulého století začali 
tuto kombinaci zkoušet nadšení lyžaři 
z Francie a Itálie. Norsko je však pro tento 
sport tím nejúžasnějším jevištěm, na je-
hož prknech rozehrajete svou lyžařsko- 
jachtařskou hru, a  znalci potvrzují, že 
na světě lze těžko hledat podobná místa.
Ski & sail znamená totální svobodu, 
absolutní únik z civilizace, a proto je 

také tak podobný a  zároveň odlišný 
od heliskiingu. Onen účel, dostat se 
do nejvzdálenějších a  nejúžasnějších 
míst, kde by se dalo v dechberoucích 
přírodních sceneriích sjíždět nedo-
tčený prašan hor na lyžích, oba spor-
ty sdílejí. Filozofie je však úplně jiná. 
Při heliskiingu nasedáte do vrtulníku, 
aby vás „zadarmo“ – rozuměj bez pou-
žití vlastních fyzických sil – donesl co 
nejdál a nejvýš. Při ski & sail se může 

loď plavit z  místa na místo jen díky 
větru vanoucímu do plachet a zkušení 
průvodci vybírají hory a terény podle 
instinktu a počasí. Pokořování hranic 
je tedy limitováno lidskými silami 
a o to je boj zábavnější. Až se dopraví-
te do nejlepších přírodních lyžařských 
zákoutí v jednom z fjordů, kde se ocit-
nete úplně sami, plachetnice zakotví 
a vy se přeplavíte i  s  lyžemi na člunu 
na břeh.

Lodní část 

severského 

adrenalinového 

zážitku probíhá 

ve skutečně 

autentickém 

duchu. Vyráží 

se z přístavů 

Tromsø nebo 

Alta
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TVÁŘÍ V TVÁŘ HRANICÍM 
VLASTNÍCH SIL
Jak už bylo řečeno, na rozdíl od he-
liskiingu vám ve zdolávání překá-
žek v rámci ski & sail expedice žádný 
stroj nepomůže. Obklopí vás jen ticho 
a  pocit sounáležitosti s  přírodou i  se 
skupinou. Lyže s  tuleními pásy vás 
odnesou jen tam, kam vám to umož-
ní vlastní síly. Do bodu, v němž začíná 
sjezd, se obvykle putuje z břehu fjordu 
rovnoměrným tempem hodinu dvě, tři 
i čtyři – celou dobu samozřejmě vzhů-
ru. Pod dohledem instruktorů silnější 
přizpůsobí tempo slabším. Na jednom 
z  vrcholků se pak zastavíte, sundá-
te pásy z  lyží, napijete se teplého čaje, 
sníte čokoládu nebo banán a  budete 
bez dechu hledět kolem sebe, tedy spíš 
pod sebe, na panenskou krásu drsného 

Severu. Skály, průrvy a nekonečné za-
sněžené pláně se propadají až k ocelově 
šedé mořské hladině, v níž se odrážejí 
sluneční paprsky, a  člověku se zdá, že 
celý svět leží pod ním a nad hlavou má 
už jen mraky. 

INSTINKTY, EMOCE 
A SEVERSKÁ SAMOTA
Popisovat pocity z  jízdy dolů snad ani 
nemá smysl. Lyžování je jen jedno, ale 
tady budete kroužit nekonečné oblouky 
v  nedotčeném prašanu nebo v  jarním 
firnu, dokud vás únava nedonutí za-
stavit. Pak dojedete až k mořské hladi-
ně, přičemž převýšení může dosahovat 
i 1800 metrů a toho lze v Alpách málo-
kdy dosáhnout. Další věcí, kterou v Al-
pách jen těžko zažijete, je pocit úplné-
ho osamění, který je následován vlnou 

skrytých, často dosud nepoznaných 
emocí. Ty můžete probrat večer na palu-
bě plachetnice nad talířem grilovaného 
lososa a s lahví báječného vína. 

ZA PŮLNOČNÍM SLUNCEM
Ski & sail expedice trvají obvykle 
zhruba týden a  jsou organizovány na 
samém severu Norska, v oblastech jako 
Helgeland, Steigen, Lofoty, Lyngen, 
Finnmark a Špicberky. Hlavní prostor 
pro tento sport se rozkládá v dramatic-
ké ostrovní krajině v nesčetných fjorde-
ch mezi městy TromsØ a Alta. Přesné 
mapy nejlepších míst ovšem průvodci 
neradi prozrazují, chrání si své know-
-how. Ideální čas vyrazit je na jaře, a to 
od března do konce května. V období 
pozdního jara jsou pak speciální disci-
plínou výpravy za půlnočním sluncem. 

Snowboardisté se samozřejmě sjíždění hor nad 

fjordy mohou účastnit, ale ideální je, když mají 

takzvaný splitboard, tedy snowboard, který se dá 

rozdělit při stoupání na dvě části a na ně pak na-

lepit pásy. Alternativou pro výstupy vzhůru jsou 

i sněžnice, a to zejména v oblasti Lofot.

 A CO SNOWBOARDISTÉ?

Z jaké výšky 

budete moci 

sjíždět prašan 

pokrývající hory 

nad fjordy, 

záleží jen na 

vašich vlastních 

silách. Jediným 

prostředkem, 

jak se dostat 

nahoru, jsou 

tady lyže 

s tuleními pásy.
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Aby přežil v extrémních podmínkách, dokáže sob jako jeden z mála savců vidět v rozsahu 

ultrafialového spektra. Na sněhobílém podkladu tak perfektně najde lišejníky, jimiž se 

živí, a  vyhne se predátorům. Obdivovat toto majestátné stvoření můžete třeba pro-

střednictví norských specialistům 

na severské cestování z  Pukka 

Travels, kteří dokážou hledačům 

dobrodružství zajistit autentic-

ký den v  polární sněžné krajině 

na saních tažených soby. Cílem 

cesty je laponský tábor se stáje-

mi dvousethlavého sobího stáda, 

kde je možné zúčastnit se krmení 

těchto zvířat. Po výletu je v nor-

ském městě Tromsø připraven 

tradiční laponský stan lavuu, kde 

se můžete za zvuku praskajících 

polen na vyhřátých kožešinách 

při večeři doprovázené tradiční 

hudbou ponořit ještě hlouběji do 

fascinující laponské kultury a  je-

jích legend.   

Výšlap začíná kolem deváté hodiny ve-
čer a v průběhu noci skupinu obklopí 
ono mystické světlo vytvářející dlouhé 
stíny.
Většina lodí, které zajišťují sail část 
zimní severské kratochvíle, nejčastěji 
kotví v  přístavech TromsØ nebo Alta 
a jedná se o poměrně velké a relativně 
komfortní plachetnice. Patří mezi ně 
třeba jedenadvacetimetrová Valiente, 
která se plaví pod vlajkou SailNorway 
a  disponuje šesti kabinami s  privát-
ními koupelnami – a  také šikovnou 
posádkou včetně zdatného kuchaře. 
Absence hlubších zkušeností s  plach-
těním by neměla být pro zájemce o ski  
& sail překážkou, každá expedice je 
totiž organizována jako úvod do pla-
chtění a  všichni účastníci se na něm 
aktivně podílejí, ostatně stejně jako na 
vaření a provozu lodi. Členové výpra-
vy fungují jako tým, očekávání plného 
servisu jako na výletních plavbách tedy 
není na místě. Ale právě v této autenti-
citě spočívá kouzlo ski & sail.  

 JEDEN DEN V LAPONSKÉ KULTUŘE
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1. Prošívaná šedá bunda s metalickým 

nádechem ukrývá výraznou oranžovou 

podšívku. 

B O G N E R ,  1 6  6 0 0  K Č

2. Nezapomínejte na základní vrstvu, která 

nejen hřeje, ale také zaujme okolí během 

odpočinku. 

G O L D B E R G H ,  2  3 9 0  K Č

3. Helma vás ochrání, módní aspekt však také 

hraje svou roli. Dejte šanci zlaté.  

K A S K ,  9  4 9 0  K Č

4. I lyžařské kalhoty mohou být zatepleny 

stylově díky kombinaci materiálů.  

B O G N E R ,  1 0  0 0 0  K Č

5. Klasické zimní vzory budou trendy vždy, proč 

si nepohrát s barevnou selekcí? 

B O G N E R ,  6  7 0 0  K Č

6. Legendární válenky dostávají v nové sezoně 

novou tvář, vyberte si svého favorita. 

M O O N  B O O T ,  3  6 9 0  K Č

7. Je vám v prstových rukavicích zima?  

Sáhněte po kožešinových palčácích.  

S P O R T A L M ,  7  6 9 0  K Č

Připravila: Lenka Komrsková

Foto: archiv značek
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E Extrémní podmínky si 

žádají adekvátní výbavu. 

Eleganci je ovšem možné 

zachovat si i za těchto 

podmínek. Vsaďte na 

decentní základní odstíny 

s minimalistickými 

barevnými prvky 

a nezapomeňte ani na 

metalické tóny, které bude 

horské slunce milovat.

1.

3.

5.

6.

2.

4.

7.
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9289 kilometrů a 170 hodin 

ve vlaku dělí Moskvu od 

Vladivostoku na legendární Transsibiřské 

magistrále. Mýty opředená a životy tisíců dělníků 

vykoupená železnice, která je ve skutečnosti překvapivě obyčejným 

nástrojem všednosti v překvapivě neobyčejném světě, spojuje 89 měst podél své 

trati a křižuje sedm časových pásem. A s nimi i nepočítaně podob Ruska a života. 

Připravil: Jan Haruda

foto: archiv

CESTA
 NA VÝCHOD
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Legendární trasa, jejíž příběh je 
spojen s  miliony lidských osu-

dů, včetně mnoha těch, které patřily 
českým legionářům – Transsibiřská 
magistrála. Železnice, jejíž koleje 
byly svědky přesídlování obyvatel-
stva, transportů do gulagů a zároveň 
jsou největší pozemní obchodní tra-
sou světa a  nejlepší možností, jak si 
zprostředkovat mezi Moskvou a Vla-
divostokem alespoň krátký vhled do 
duše největší země světa.
Transsibiřská magistrála už dávno ne-
představuje výzvu zkušených dobro-
druhů, jak by se mohlo z často stereo-
typních představ o ní zdát. Ba naopak, 
je oknem do běžného života světa, kte-
rým prochází, a  lidí, kteří v něm žijí. 
Ti vlaky jezdící po této trase využívají 
nejčastěji k  pracovním cestám, jako 
dopravní prostředek na dovolenou, 
ale i  pro překonání vzdáleností mezi 
členy jedné rodiny. I přes všednost to-
hoto rytmu v  sobě magistrála skrývá 
nádech dobrodružství a  představuje 
možnost podívat se do míst, odkud 
kdysi nebylo návratu. 

PŘÍLIŠ DÁLNÝ VÝCHOD
Transsib, jak se magistrále zkráceně 
říká, je ve své dnešní podobě doprav-
ní páteří Ruska. Říká se, že alespoň 
jednou za život by ji měl projet kaž- 
dý Rus. Vznik trasy z Petrohradu na 
Dálný východ je spojen s  iniciati-
vou tehdejšího ministra dopravy Sa- 
muela Vitteho, který přesvědčil cara 
Alexandra II. k  vybudování želez-
ničního spojení mezi Petrohradem 

a Vladivostokem. V minulosti každou 
velkou říši pronásledovaly problémy 
způsobené nedostatečnou možností 
spojení jejích center s  okraji a  Vitte 
carovi řekl, že pokud Dálný východ 
nemá být pro Rusko skutečně jenom 
dálný, měl by být spojen s  Petro- 

hradem jinou cestou než takovou, 
kterou za ideálních podmínek trvá 
překonat měsíc. A roku 1880, nedlou-
ho poté, co tento nápad vznikl, bylo 
zahájeno plánování a  následně vý-
stavba největšího stavitelského pro-
jektu své doby.
Dlužno dodat, že konec 19. století ne-
zastihl Rusko zrovna ve fázi ekono-
mického boomu. Ruské samoděržaví 
té doby lze nejlépe popsat jako zkost-

natělý feudální systém, který má více 
problémů, než si je car schopen při-
znat. Výstavba ambiciózní magistrá-
ly se tedy odehrávala s  minimálním 
technickým a  technologickým zá-
zemím. Ačkoliv ze strany zahranič-
ních investorů přicházel velký zájem  

Podle Burjatů koňak otevírá srdce, zatímco vodka duši. 

A na hledání té své máte na Transsibu času dost.
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participovat na této „zakázce snů“, 
car investice odmítal. Na tak přelo-
mové stavbě, která měla vzniknout, 
by podle jeho filozofie neměl parti-
cipovat žádný jiný stát, aby si snad 
někdo zvenčí nemohl činit nároky na 
kontrolu a provoz železnice.
Dalším strategickým rozhodnutím 
při stavbě magistrály byl rozchod ko-
lejí. Rusové již poznali sílu vlaku bě-
hem krymské války a právě strach, že 
by bylo impérium dosažitelné po ko-
lejích i pro jiné mocnosti, byl stěžejní 
pro volbu odlišného rozchodu trati. 
Lidé byli v Rusku devatenáctého sto-
letí většinou až na posledním místě, 
a  snad i  proto se při stavbě nejdelší 
železniční tratě světa příliš nehledělo 
na pracovní podmínky. Desetitisí-
ce dělníků z  různých koutů světa se 
musely vyrovnat nejen s  nemilosrd-
nou dřinou a  nuzným pracovním 
nářadím, ale především se smrtícími 
podmínkami Sibiře. Kvůli silnému 
kontinentálnímu klimatu zde v  létě 
dosahují teploty až 40 stupňů Celsia, 
zatímco v zimě ke stejné hodnotě kle-
sají pod nulu. Kombinace těchto fak-
torů si za šestadvacet let stavby želez-
nice vyžádala tísíce lidských životů. 

PATOS VZPOMÍNEK
Pokud se rozhodnete projet Transsi-
biřskou magistrálu, tedy celých jejích 
9289 kilometrů, vaše cesta začíná 
v  Moskvě a  končí ve Vladivostoku. 

Trasu Transsibiřské magistrály lze absolvovat v různých vlacích různých cenových skupin. 

Nejlevnější cestu, ovšem s autentickým vhledem do běžného života na trati, představuje 

jízdenka ve vlaku třetí třídy. V podstatě celý vagon je jeden otevřený lůžkový vůz a stěny 

mezi cestujícími téměř neexistují, přesto však všichni respektují vaše soukromí. Pokud 

preferujete více komfortu, zvolte druhou třídu. Představte si ji jako klasické kupé, kde jsou 

dvě palandy dole a dvě nahoře. Spodní místa jsou přitom vždy o něco dražší, protože se 

na lůžku dá i sedět, kdežto nahoře si mezi pozicemi příliš nevyberete. Transsib lze ovšem 

absolvovovat i maximálně elegantně v privátních vlacích Tsar nebo Golden Eagle, v je-

jichž nejvyšších třídách je samozřejmostí en-suite koupelna a jejichž jídelní vozy fungují 

jako fine dining restaurace.

ORIENTAČNÍ CENA TRASY MOSKVA–VLADIVOSTOK
3. třída: 3 400 Kč

2. třída: dolní lůžko 12 300, horní lůžko 7 500 Kč

1. třída: 20 400 Kč

Privátní vlaky Golden Eagle a Tsar

Nejvyšší třída: cca 1 700 000 Kč 

Lednový ledový krunýř na Bajkalu dosahuje síly až  

110 centimetrů, takže po zamrzlém jezeře jezdí i auta. Každý 

rok se nicméně minimálně jedno v jeho vodách utopí.



VOYAGE

66

metropoli pod Uralem. Sem totiž le- 
gionáři směřovali svou snahu zachrá-
nit cara Mikuláše II. ze zajetí obávané 
sovětské tajné policie Čeky. Marně. 
Chrám Všech svatých na krvi stojí 
kousek od místa, kde došlo k popravě 
celé carské rodiny Romanovců včetně 
dětí. Během občanské války v  Rusku 
ovládli legionáři velkou část magistrá-
ly a tím sehráli zásadní roli v éře for-
mování samostatného českosloven-
ského státu. Sám Masaryk vyjednával 
jejich přesun vlakem do Vladivostoku, 

aby se mohli připojit k bojům v Evro-
pě. Pro Čechy je tak myšlenka projet 
se ve stopách svých předků častou 
motivací k uskutečnění cesty. 

SBOHEM, EVROPO
S  Jekatěrinburgem koleje Transsi-
biřské magistrály opouštějí i  Evro-
pu. Vlak cestou míjí rozcestník této 
hranice, u  nějž odsouzenci putující 
do lágrů a  gulagů věděli, že už jim 
není pomoci. Dál se cesta poma-
lu ubírá nedozírně hlubokými lesy  

Moskva při prvním setkání ohromí 
především svou velikostí, ostatně 
prostor je asi to poslední, na čem se 
v  Rusku šetří. Široké třídy, hlučné 
bulváry, prostorné parky, rozlehlá 
náměstí, obří fontány, megaloman-
ské sochy – všechno to je však obe-
střeno zvláštní náladou s  citelným 
odkazem na dobu minulou. Ta je 
tady totiž stále tak trochu současná. 
Všudypřítomný patos vzpomínek na 
to, čím kdysi Rusko bylo, ztělesněný 
třeba čestnou stráží shrbených staří-
ků s  vlajkou Sovětského svazu před 
leninovým mauzoleem, je střídán 
ambicemi na to nezapomenout. Pře-
svědčíte se o tom prakticky kdekoliv 
během cesty. Tu je pro maximální 
zážitek nejlepší absolvovat se zastáv-
kami, prostě občas vystoupit z vlaku 
a porozhlédnout se kolem. Ale pozor, 
jízdenky se nakupují na každou jed-
nu cestu zvlášť, každá se totiž váže na 
konkrétní vagon, kupé a lůžko, a není 
tedy možné si koupit lístek na koneč-
nou a spontánně vystupovat. 
Cesta Transsibiřskou magistrálou 
prozradí, jaký je člověk cestovatel. 
O tom, zda se vám bude líbit, rozho-
duje hlavně to, jak ji přijmete a ucho-
píte. Poté, co Moskvu necháte za zády, 
se ráno probudíte už daleko za ní.

NEJKRÁSNĚJŠÍ MĚSTO RUSKA
Kazaň, hlavní město Tatarstánu, leží 
od Moskvy dvanáct hodin jízdy a  je 
silným aspirantem na první zastávku, 
na níž se vyplatí vystoupit z  vlaku. 
Před příjezdem do města se projedete 
po mostě přes Volhu, z nějž se otevírá 
impozantní výhled na matku všech 
řek v její zádumčivé velikosti, kterou 
ještě podtrhují maličké rybářské člu-
ny houpající se na její hladině. Větši-
na cestovatelů, kteří projeli Transsib, 
tvrdí, že Kazaň je nejkrásnějším měs-
tem Ruska. V areálu tamního kremlu 
(kreml je obecný název pro opevněné 
sídlo, pozn. red.) se nachází největší 
ruská mešita, a to jen kousek od pra-
voslavného kostela z 16. století, který 
nebyl zbořen hlavně proto, že v  so-
větské éře sloužil jako archiv. 
Ti, kterým v  žilách kolují zbytky le-
gionářské krve po pradědech, mají 
povinnou zastávku v  Jekatěrinburgu, 
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Čím dál na východ magistrála pokračuje, tím delší jsou 

intervaly mezi zastávkami. Někdy je dělí i desítky hodin 

a tehdy přichází na řadu faktor času, který je na Sibiři jako 

veličinu potřeba přijmout v jiné podobě, než jak ji známe. 

a  pláněmi Sibiře. Tady stojí za to se 
na pár hodin zastavit v Novosibirsku. 
Největší město Sibiře jako by se za-
stavilo v  čase. Jeho atmosféru vysti-
huje kamenný Lenin s  rudoarmějci 
a budovateli v pozách určujících směr 
budoucnosti před budovou opery, 
šedé panelové domy z  poloviny mi-
nulého století a  chodníky plné ne-
rovností a špíny, po nichž se prome-
nují dámy na vysokých podpatcích. 
Novosibirsk je jiný svět, v  němž má 
své místo i  lokomotiva nesoucí jmé-
no Felixe Dzeržinského – zakladatele 
tajné police Čeky, jenž je považován 
za strůjce mnoha masových vražd – 
nebo obchody Armani v  panelákové 
zástavbě. 

SIBIŘSKÉ MOŘE
Jiný pohled na Rusko, konkrétně ten 
na jeho přírodní krásy, najdete v  Ir-
kutsku, městě na řece Angaře. Ir-
kutsk byl přezdíván Paříží Východu, 
intelektuálně ožil po odchodu caro-
vých kritků z  Petrohradu právě sem 
a stal se kulturním centrem ruského 
východu. Navíc je ideální základnou 
pro prozkoumávání jezera Bajkal. To 
místní nazývají sibiřským mořem 
a  je silným důvodem, proč na chvíli 
vyměnit papuče ve vlaku za pohor-
ky a  trochu si vyšlápnout. Bajkal je 
se svými 1642 metry nejhlubším je-
zerem světa. V  jeho ekosystému žije 
na 1200 živočišných druhů, z  čeho 
tři čtvrtiny tvoří endemity, napří-
klad sladkovodní tuleň Něrpa či 
ryba omul. Omula můžete na Bajkalu 
dokonce ochutnat, coby místní spe- 
cialita se připravuje všude v  okolí. 
Vody Bajkalu už sice neznečišťu-
je zavřená papírna v  Bajkalsku, ale 
řeka Selenga přitékající z Mongolska 
ji spolehlivě zastoupí. Nedostatečný 
počet čištiček odpadních vod v povo-
dí způsobuje znečištění jezera, které 
se řeší už na mezinárodní úrovni. 
Dobrodružnější duše se mohou z vla-
ků magistrály vzdálit na delší dobu, 
opustit pohodlí civilizace a  odbočit 
od Bajkalu do horské tajgy pohoří 
Chamar Daban. 
Čím dál na východ a  blíž k  Vladi-
vostoku magistrála pokračuje, tím 
delší jsou intervaly mezi zastávkami 

na trati. Někdy je dělí i desítky hodin 
a tehdy přichází na řadu faktor času, 
který je na Sibiři jako veličinu potře-
ba přijmout v  jiné podobě, než jak ji 
známe. 

JINÝ ROZMĚR ČASU
Průměrný jízdní den na cestě má 
vcelku nenáročný průběh. Kdo neu-
mí odpočívat, naučí se to. Vlaky se 
nepohybují závratnou rychlostí a jen 

600 kilometrů před Novosibirskem 
strojvedoucí dožene vlak na 130 ki-
lometrů v hodině. Většinu trasy však 
projedete rychlostí mezi 50 a 100 ki-
lometry za hodinu, a proto je potřeba 
si kromě dobrého spolucestujícícho 
s sebou vzít i něco, co zpříjemní trá-
vení volného času. Hodí se připravit 
si do vlaku také alespoň drobnou 
zásobu jídla, ale to seženete i v jídel-

ním voze nebo obchodu, který je do 
některých vlaků zařazen, případně 
přímo na nádražích od bábušek či 
z kiosků. Právě od bábušek se nebojte 
nakupovat, většinou nabízejí dobré 
a  čerstvé doma uzené ryby ulovené 
v sibiřských řekách. 
Nejdelší část dne strávíte na lůžku, za-
tímco vlak si to pomalu šine kodrcavou 
jízdou někde mezi břízami a nekoneč-
nem. Ležíte v  kupé vlaku jedoucím 

prostorem i časem, při čtení usínáte tu 
na deset minut, tam na dvě hodiny, po-
zorujete zvolna ubíhající krajinu, která 
se výrazně nemění zrovna každý den, 
a  přemítáte, případně necháváte pro-
stor nevyřčeným myšlenkám, nebo je 
zrovna sdělujete někomu, s kým se uvi-
díte jen krátký čas a pak už nikdy. Ves-
mír vlaků na Transsibu funguje podle 
vlastních pravidel.  

Tatarstánská 

Kazaň je 

mnohdy 

cestovateli 

označována 

za nejkrásnější 

město Ruska.
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TRANSSIBIŘSKÉ 
MAGISTRÁLY

SEDMERO PRAVIDEL

Existují cesty, na kterých se bez plánování ne- 

obejdete a magistrála patří mezi ně. Pokud zrov-

na nemáte dva měsíce prázdnin na vyčištění hlavy, 

na Transsibu plán potřebujete. Jestliže se chcete 

na cestu vydat nejluxusnější variantou spoje, tedy 

vlaky Golden Eagle nebo Tsar, jízdenky je potřeba 

koupit i dva roky dopředu. V běžných vlacích stačí 

provést nákup s dvouměsíčním předstihem. Zvláš-

tě o  prázdninové termíny je velký zájem, místní 

magistrálu využívají zejména na svých cestách za 

rodinami a na dovolené, a většinou tak bývá plno.

Představa, že nastoupit do vlaku, rovná se okamžitě se opít s míst-

ními, už dávno neplatí. Alkohol je v  Rusku stále příčinou úmrtí  

u 30 % mužů a  15 % žen, takže se stát snaží jeho konzumaci re-

gulovat. Samozřejmě bez zásadních dopadů, nicméně alespoň na 

veřejnosti byste pít neměli. Ve vlacích je pití alkoholu mimo jídelní 

vůz dokonce oficiálně zakázáno, ale každá děžurná má jinou míru 

tolerance a pochopení. Speciální doporučení týkající se alkoholu se 

však vztahuje k  samohonce – legendární po domácku vyrobené 

kořalce. Její tvůrci mají velmi bujnou fantazii. Co se týče výrobních 

surovin, takže pokud přijde pozvání a vy jej přijmete, buďte opatrní. 

ZDRŽTE SE 
OČEKÁVÁNÍ 

Jedna buddhistická moudrost praví, že 
veškerý smutek pramení z nenaplněných 

očekávání. Cestování po Rusku je nej-
lepší pojmout jako vhled z osobní per-

spektivy – bude přesně takový, jaký se jej 
rozhodnete vnímat. 

Nezapomeňte nastoupit
Jste-li typ člověka, který chodí na nádraží 

na poslední chvíli, věřte, že na magistrále je 

potřeba na odjezd vlaku čekat na nádraží 

vždy minimálně hodinu předem. Obzvlášť 

když na trase přestupujete, jeden zmeškaný 

vlak může zásadně změnit průběh vaší cesty 

v honbu za ztraceným plánem. 

Nespoléhejte  
na hodiny 
v telefonu

Čas na magistrále je potřeba sle-
dovat na hodinkách, ne na telefo-
nu. Důvod je jednoduchý. Pokud 
máte v plánu vidět alespoň někte-
rá z nejzajímavějších míst podél 
trasy, budete muset přestupovat 

mezi vlaky. Na cestě z Moskvy do 
Vladivostoku se vystřídá sedm 

časových pásem, přičemž jsou ale 
všechny vlaky na trase Transsibu 
vypravovány v moskevském čase, 

i když se od Moskvy nacházíte 
klidně několik dní cesty. Lokální 
spoje se naopak řídí místním ča-
sem. Klasické náramkové hodin-

ky s ručkami, na kterých celou 
dobu budete udržovat moskevský 
čas, vám rozhodně zvýší šance na 

hladký průjezd Sibiří.

Ruské železnice jsou největším státním 

zaměstnavatelem v zemi, jejichž mi- 

lionu zaměstnanců se přezdívá Modrá 

armáda. Každému vagonu je přidělena 

odpovědná osoba, takzvaná děžur-

ná, která dohlíží během cesty na jeho 

provoz, kontroluje při nástupu jízdenky 

a pasy, rozdává a vybírá povlečení, 

prodává jídlo a kontroluje samovar 

i pořádek ve vagonu. Pokud tedy dě-

žurná uzná, že se někdo z cestujících 

chová neukázněně, udělí mu první 

napomenutí a při druhém volá vlakový 

policejní dohled. Trest za neukázněnost 

ve vlaku je zde nasnadě, na nejbližší 

plánované zastávce vás vysadí, bez 

nároku na náhradní jízdenku. 

Hlídejte si doklady
Klasická cestovatelská poučka ohled-
ně hlídání si vlastních dokladů na 
Transsibu získává nový rozměr. Pas je 
společně s jízdenkou jedinou propust-
kou ze Sibiře a ztráta dokladů člověku 
dokáže změnit počet zážitků. 
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Připravila: Jitka Krulcová

foto: archiv značek

EXPEDICE1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

1. Hřejivá mikina s fleecovou vnitřní stranou

B R U N E L L O  C U C I N E L L I / 1 4   6 5 0  K Č

2. Funkční outdoorové kalhoty  

z organické bavlny

P A T A G O N I A / 2 3 9 5  K Č

3. Semišové pohorky s masivní kaučukovou 

podrážkou 

O F F  W H I T E / 2 2  9 5 5  K Č

4. Ručně šitý batoh s popruhy na deku 

vyvedený v kombinaci plátna používaného 

švýcarskou armádou a kůže 

J A M E S  P U R D E Y  &  S O N S / 5 0   5 7 0  K Č

5. Flanelovo-kožené rukavice se stahovací 

manžetou

D E N T S / 1 4 1 0  K Č

6. Klasická beanie čepice ze směsi vlny 

a kašmíru

E R M E N E G I L D O  Z E G N A / 5 4 9 0  K Č

7. Military parka se stahovací kapucí 

i spodním lemem a vlněnou podšívkou

B E L L E R O S E / 9 1 0 0  K Č

8. Druhá generace kultovních hodinek 

Emergency s integrovanou anténou pro 

vyslání nouzového signálu záchranářům

B R E I T L I N G / 3 8 5  0 0 0  K Č

9. Intenzivně pečující pleťový krém vhodný 

pro drsné klimatické podmínky

S A . A L & C O / 9 4 9  K Č

8.
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Připravila: Adéla Rusňáková

Foto: archiv

HEILIGENDAMM 

Zapomeňte na klasické lázně a za ozdravnými koupelemi, odpočinkem mezi 

zrnky písku a michelinskými potěšeními se vydejte tam, kam ještě nedávno mířily 

i kočáry německých císařů nebo ruského cara. Baltské pobřeží s Bílou perlou 

Německa, Grand Hotelem Heiligendamm, totiž povyšuje pojem lázeňství vysoko 

nad horizont průměrnosti.

BÍLÉ MĚSTO  
NA BALTU  
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Volant stočte za Berlínem na západ 
a  nechte se unášet k  nejstarším 

pobřežním lázním Evropy, kde se stý-
ká kontinentální Německo s baltskými 
vodami. Přesná adresa místa západ-
ně od známějšího německého ostro-
va Rujána zní Prof. Dr. Vogel Strasse 
a  má být navždy holdem osobnímu 
lékaři velkovévody meklenburského 
Friedricha Franze I. Profesor Samuel 
Gottlieb Vogel totiž tehdy, před dvě 
stě lety, doporučil velkovévodovi, aby 
svému tělu i  mysli dopřál zdejší uni-
kátní kombinaci blahodárného svěžího 
vzduchu a mořské vody. Netrvalo dlou-
ho a  Friedrich Franz I. nechal v  roce 
1793 položit první stavební kámen od 
okolního světa izolovaného komplexu. 

JEN ŠUM MOŘE A STROMŮ 
Na více než pěti stech hektarech vy-
rostla ukázková plážová promenáda 
se sestavou majestátních bělostných 
budov, jejichž pronikavá barva stojí za 
přídomkem Heiligendammu. Vedle 
budovy Grand Hotelu svítí obklope-
no pískem, mořem a  lesy dalších šest 
staveb: Oranžerie, dům Mecklenburg, 
zámek Hohenzollern, dětská vila, pa-

lác Severin a  Kurhaus. Posledně jme-
novaný stojí za zmínku nejen proto, 
že uvnitř sídlí michelinskou hvězdou 
oceněná restaurace, o  níž bude ještě 
řeč. Kurhaus s charakteristickým slou-
povím je totiž vůbec prvním dokladem 
bäderarchitektur, noblesní klasicistní 
lázeňské architektury. O  přísun lesku 
aristokratických časů se stará plejáda 
pokojů, suit spojených salonem a spe-
ciálních apartmá, které jsou rozeseté 
v  jednotlivých budovách od zámku 
přes grandhotel po palác. Komfort na 
výši zaručuje nábytek na míru, exklu-
zivní hedvábí, mramorem obkládané 
koupelny s  vyhřívanými podlahami 
a  především balkony orámované vý-
hledy na anglický park nebo nekoneč-
né vlny Baltského moře.

CHRÁM RELAXACE 
Již zmíněný přírodní mořský aero-
sol ve zdejším ovzduší stojí za oceně-
ním nejlepšího spa v celém Německu. 
O  jednoznačné nasměrování vašich 
kroků se postará latinský nápis „Heic 
te Laetitia Invitat post balnea Sanum“, 
jenž se skví nad osmerem klasicistních 
sloupů paláce Severin a dává odedávna 

na vědomí blahodárnost zdejších bal- 
neologických procedur. Všudypřítom-
ný mramor, majestátní sloupy a pracné 
obložení tvoří jeviště o  3000 metrech 
čtverečních, na němž se odehrává kon-
cert intenzivních scrubů v hammamu, 
parních lázní, ajurvédských, relaxač-
ních nebo havajských masáží. Samo-
zřejmostí jsou bazén, whirlpool a  fit-
ness. Sestavu buněčné regenerace za 
pomoci jemných pohybů při masážích, 
léčivých mořských vod, řas a  kaviáru 
korunuje královská pleťová péče švý-
carské kosmetiky La Praire. 

NEDOSTIŽNÝ HEILIGENDAMM
Pro extra porci historické aristokracie 
se sluší nasednout do vlaku taženého 
parní lokomotivou Bäderbahn Molli, 
jež každého cestujícího během necelé 
hodiny projížďkou na úzkorozchodné 
trati proveze až do Bad Doberan, ko-
lébky koňských dostihů v  Německu. 
Kromě parní železnice a  stájí nechy-
bí v  Heiligendammu ani další z  řady 
šlechtických kratochvílí, jako je kroket, 
tenis nebo střelnice s hliněnými holu-
by. Vedle všudypřítomné zeleně lesů je 
k dispozici i golfový green v pár minut 
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Kdo by toužil se šuměním moře splynout, může procházku na plážo-

vé promenádě zakončit piknikem přímo na pláži. Zapomeňte ovšem 

na ratanový košík s bagetou, vínem a sýry. BentoBox od šéfkuchaře 

Ronnyho Siewerta dokonale rozmazlí každou chuťovou buňku. Do-

stane se vám v něm vysoce elegantního podání variace paté z foie 

gras s brioškou, kanapek s baltským úhořem, lososem marinovaným 

v anýzu s kaviárem ze pstruha a zlatým hřebem je tartar z hovězího 

krmeného výhradně trávou s kaviárem ze sibiřského jesetera. Páro-

vat vše výše zmíněné s něčím menším, než je symbol tradice, Dom 

Pérignon, by byl stejný nesmysl jako přijet do Heiligendammu a ne-

projít se po dvousetmetrovém dřevěném mole. 

 FINE DINING PIKNIK

vzdáleném resortu Wittenbeck, kde 
čeká 27 jamek světové kvality s výhledy 
na baltské vody, jež jsou mimochodem 
jako stvořené také pro milovníky pla-
chtění, kitingu či windsurfingu. 

LÁZEŇSKÉ MENU
Vynikající jídlo je naprosto nezbytné 
pro komplexní regeneraci těla i  my-
sli. Těžko posoudit, zda za delikát-
ností kuchyně v  Heiligendammu stojí 
blízkost gastronomicky progresivní 
Skandinávie, nebo velkolepost archi-
tektury historické budovy Kurhausu 
s  ručně zdobenými hedvábnými ta-
petami a  košatými lustry, pod nimiž 
se na pouhých deseti stolech odvíjí 
poetické mikropříběhy v  michelinské 
restauraci Friedrich Franz. Ty vypráví 
prostřednictvím promyšlené syntaxe 
vůní, chutí a  struktur lokálních suro-
vin šéfkuchař Ronny Siewert, nositel 
18 bodů Gault Millau. Jeho kuchyně 
má sice kořeny v  klasické francouz-
ské gastronomii, Siewert osobně však 
upřednostňuje souhru sladkého a  pi-
kantního v kombinaci s rybami a další-
mi mořskými plody. Povinností je tady 
ochutnat zdejší proslulou kaviárovou 
trilogii s vybranými víny.
  
PÉČE VŠEM SMYSLŮM
Pro čerstvou inspiraci a  odpočinek 
mířily odedávna do Heiligendammu 
i  špičky světa umění, jako byl hudební 
skladatel Felix Mendelssohn-Bartholdy, 
básník Rainer Maria Rilke nebo spiso-

vatel Marcel Proust. A  tak zde sofisti-
kované tóny vážné hudby i uvolněného 
jazzu přímo pod širým nebem prosy-
ceným slaným vzduchem tvoří posled-
ní díl dokonalé relaxace dodnes. Proto 

až obléknete slavnostní róbu na jeden 
z  koncertů nebo divadelních předsta-
vení velkorysého kulturního progra-
mu, teprve pak zažijete tu pravou duši 
Grand Hotelu Heiligendamm. 
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Připravila: Jitka Krulcová,foto: archiv

NA HRANICI 
SVĚTŮ
Věčné hledání podstaty duende i všední souboj 

síly přítomného okamžiku s odkazem velké 

historie. Sevilla je srdcem Andalusie a rytmus 

jeho tepu rozhodně není klidný. 

Na přelomu patnáctého a  šestnác-
tého století byla Sevilla jedním 

z nejmocnějších měst Evropy. A pokud 
ne nejmocnějším, pak rozhodně nejre-
volučnějším. Držela totiž pozici jedi-
ného přístavu, odkud směly španělské 
lodě vyplouvat k břehům Nového světa, 
a  také jediného přístavu, kam se moh-
ly vracet s  nákladem toho, co v  něm 
dobyvatelé královny Isabely Kastilské 
objevili. Brambory, tabák, kukuřice, 
cukrová třtina, bavlna – to všechno Ev-
ropa poprvé spatřila právě v Seville, na 
vodách řeky Guadalquivir. Na těch sem 
připlouvalo i  krvavé zlato předkolum-
bovských civilizací, z nějž v této neklid-
né době vznikl mimo jiné celý hlavní ol-
tář místní katedrály, jež je třetí největší 
stavbou svého druhu v Evropě.
V  nenápadné budově sevillských In-
dických archivů jsou dodnes uloženy 
veškeré dokumenty mořeplavců popi-
sující dobývání neznámých končin, a to  
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kterou silně utváří eklektický mudejar-
ský styl, tedy směr kombinující muslim-
skou, židovskou a křesťanskou tradici. 
Ale zpět k Torre del Oro. Legenda pra-
ví, že právě mezi jejími zdmi se skla-
dovalo zlato Inků a  Mayů, potvrzená 
ovšem není. To nicméně nebrání tomu, 
aby věž byla jednou z dominant města 
a  zastávkou, kterou byste při toulkách 
Sevillou neměli minout. Odkazů na zla-
tou éru Španělska jsou ale její ulice plné. 
Pověstné cestovatelské „ztracení se“ je 
nejlepší způsob, jakým se lze Sevillou 
nechat vést. Pro tento záměr jsou ideál-
ní čtvrti Santa Cruz a Triana, každá na 
jiné straně řeky Guadalquivir. Židovská 
Santa Cruz dýchá historií, Triana je zase 
mladistvější, ale obě části města srší au-
tentickou energií. Labyrinty úzkých kři-
volakých uliček ústí na romantická pa-
tia nebo naopak překvapivě pompézní 
náměstí a můžete si být jisti, že na cestě 
mezi nimi se minimálně každých pět 
minut vynoří alespoň jeden tapas bar, 
který si zaslouží být objeven. 

VZPOMÍNKY NA NOVÝ SVĚT
Nejimpozantnějším z  impozantních 
sevillských náměstí je Plaza de Espana, 
vybudované v roce 1928 podle návrhu 
Anibala Gonzaleze u  příležitosti ko-
nání světové Ibero-americké výstavy 

 Plaza de 

Espana je ve 

Španělsku 

jedním 

z nejběžnějších 

pojmenování 

náměstí, to 

sevillské je ale 

pravděpodobně 

nejznámějším 

a nejkrásnějším 

ze všech. 

Autorem 

jednoho ze 

symbolů Sevilly 

je architekt 

Anibal Gonzalez, 

který v roce 

dokončení 

náměstí také 

skonal. 

 Sevilla je 

krásná, drama-

tická, smyslá 

a nezapo-

menutelná. 

Přesně tyto její 

charakteristiky 

podtrhuje hotel 

Alfonso XIII. 

ze sítě Luxury 

Collection.

včetně osobního deníku Kryštofa Ko-
lumba. Jedinečný náboj tajemství, dob-
rodružství a vznešenosti starému městu 
pod horkým sluncem španělského jihu 
zůstal dodnes. 

POŽEHNÁNÍ VELKÉ ŘEKY
Někdejší královský přístavní monopol 
Sevilly se přitom může zdát trochu ab-
surdním vzhledem k tomu, že město je 
vnitrozemské. Guadalquivir, jehož ná-
zev pochází z arabského al-wadi al-Ka-
bir, tedy Velká řeka, ovšem za přílivu 
nabízí jedinečné podmínky, díky nimž 
proud dokáže dopravit velké námořní 
lodě až do bezpečí vnitrozemí. Na bře-
hu řeky stojí Torre del Oro, Zlatá věž, jíž 
nechali postavit Maurové na počátku 
13. století, tedy na konci téměř pět set 
let trvající kapitoly dějin, kdy byla Se-
villa v  jejich područí. Tato etapa histo-
rie Andalusie je mimochodem určující 
složkou architektonické podoby Sevilly, 
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jako zhmotnění všech hlavních smě-
rů španělské architektury. Výsledek, 
jímž mimochodem protéká i  poetický 
kanál s  romantickými dvoumístnými 
lodičkami, je i  se všemi svými můst-
ky, arkádovými chodbami, lavičkami 
v  parteru obloženými azulejos a  fon-
tánou překvapivě kompaktní. Plaza de 
Espana je navíc hluboce symbolickým 
místem, kde každý detail skládá po-
klonu španělské historii. Náměstí si 
mimochodem zahrálo i  ve Star Wars, 
kde z něj v druhém díle filmaři udělali 
planetu Naboo. 
O  poznání klidnější atmosféru než na 
rušném Španělském náměstí najdete na 
Plaza de America vybudovaném stej-
ným architektem, jež stojí za poklonou 
objevitelům Nového světa. Prostor vy-
mezený archeologickým muzeem a  et-
nologickým muzeem umění a lidových 
tradic s lehkostí Španělsku vlastní mísí 
drama a eleganci v neustále se převažu-
jící harmonii na hraně. Díky parkové-
mu konceptu se náměstí přirozeně člení 
na autentická intimní zákoutí ve stínu 
pomerančovníku a  volná prostranství 
s hejny bílých holubic. 

STŘÍDÁNÍ BOHŮ
Celý den stojí za to si vyhradit na impo-
zantní gotickou katedrálu Panny Marie 
a  zahrady královského paláce Alcázar, 

jejichž brána je situována jen pár desítek 
metrů od prahu svatostánku. 
Gotická katedrála, pod jejíž podobou je 
podepsán Juan de Castillo, byla vystavě-
na na místě někdejší velké mešity vybu-
dované Maury. Poslední památkou na 
muslimskou éru tohoto místa je zvonice 
katedrály Giralda, jde totiž o přestavěný 
minaret mešity. Více než osm set let byla 
Giralda se svými 103 metry nejvyšší 
stavbou světa, a ačkoliv jsou tyto doby 
dávno pryč, dodnes stojí za to vystou-
pat na její vrchol a shlédnout na Sevillu 
z božského pohledu, ať už křesťanského 
nebo muslimského. Interiér pětilodní 
katedrály je podobně dramatický jako 
její členitý exteriér a mimo jiné ukrývá 
ostatky Kryštofa Kolumba. O jejich au-
tenticitě lze podle historických zdrojů 
úspěšně pochybovat, ale proč se nene-
chat uchvátit pompézností okamžiku, 
kdy se člověk z podhledu dívá na rakev 

nesenou čtyřmi sochami rytířů překy-
pujících symbolickými detaily. Pochyb-
nosti si šetřete až ke skleničce osvěžující 
šumivé cavy, kterou si po návštěvě ka-
tedrály můžete dát třeba na ulici Calle 
de Mateos Gago, kde je téměř každý 
podnik, na jehož terasu se posadíte, zá-
rukou uspokojení vysokých očekávání, 
která se právem ke španělskému umění 
žít vztahují. 

OLFAKTORICKÝ PORTRÉT 
ŠPANĚLSKÉHO JIHU
Jak už bylo řečeno, hned vedle katedrá-
ly se nachází také vstup do víc než ti-
síc let starých zahrad Alcázaru. Horní 
patra paláce, jejž obklopují, dodnes 
královská rodina využívá jako své ofi- 
ciální sevillské sídlo. Andaluské klima 
ve spojení s maurským odkazem umění 
zahrad dalo vzniknout olfaktorickému 
portrétu španělského jihu, který je tak, 

Atmosféra Sevilly zjevně vytváří silný apel na umělce. Právě 

sem je totiž situováno celkem 153 oper včetně veleděl, jako 

je Lazebník Sevillský od Rossiniho nebo Mozartův Don 

Giovanni. 
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 Zlatá věž 

střeží řeku 

Guadalquivir, 

která v dobách 

conquisty 

přinesla Seville 

éru jejího 

největšího 

rozkvětu.
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Ideálním obdobím, kdy se do Sevilly vydat, je bře-

zen nebo říjen, tedy předtím a potom, než město 

začnou sužovat vedra prozrazující, že k africkým 

břehům je to odtud pouhých dvě stě kilometrů. 

jak návštěvník prochází jednotlivými 
zahradami, stejně proměnlivý jako 
dějiny tohoto místa. Každá z  třinácti 
zahrad je ztvárněním jiné vize klidu, 
v  jedné je centrálním motivem roz-
marýn, jinde těžké květy popínavých 
vistárií a  další tvář představují geo-
metrické cypřišové labyrinty a pískem 
sypané cesty, kde každý roh odhaluje 
nový pohled na Alcázar. A když mezi 
citroníky začne za hradbami prosvítat 
Giralda, finálně propadnete genialitě 
arabských stavitelů. 
Sevilla je víc než cokoliv jiného smysl-
ná. Barvy jejích zahrad, azulejos v  pa- 
tiích a fasád pitoreskních domů uspoko-
jí zrak, zatímco na pozadí toulek ulice-
mi vás bude neustále provázet omamná 
vůně květů sevillských hořkých pome-
rančů, které raší dvakrát ročně (mimo-
chodem, marmeláda z  jejich plodů je 
jedním z  nejlepších suvenýrů, které si 
odtud můžete přivézt). Vonná podoba 
Sevilly je slovy nepopsatelná a  tak in-
tenzivní, že i zdejší rodák Alberto Mori-
llas, mistr současného parfémářství, 
jehož geniálního čichu a talentu využí-
vají i značky jako Hermès, Bulgari nebo 
Cartier, přiznává, že největší inspiraci 
nachází právě ve vzpomínkách na vůně 
Sevilly. V  mysli mu prý nejvíc utkvě-
lo těžké aroma pomerančových květů 
ve spojení se spirituálním kadidlem ze 
zdejších kostelů. 

HLEDÁNÍ DUENDE 
Co se týče dalších smyslů, není potře-
ba zvlášť zdůrazňovat, že hudbu mají 
Andalusané v  krvi a  tóny kytary jsou 
součástí duše místních ulic podobně 
neodmyslitelně, jako je flamenco ve-
psáno ve španělské DNA. Domovem 
flamenca je právě Sevilla. Po celém 
městě každý večer najdete nespočet 
podniků zvoucích na flamenco show, 
ale smutně často jde o  turistickou 
past, v  níž je jediným cílem vymámit 
z  cizinců vstupné, v  jehož ceně bývá 
i  večeře, ale už ne skutečný prožitek. 
Španělé mají pro emoce doprovázející 
flamenco vlastní nepřeložitelný výraz 
– duende. Shrnuje pravou bolest, vášeň 
a sílu skrytou v tomto tanci, nenapodo-
bitelnou autenticitu citů. Duende není 
samozřejmostí, duende je potřeba hle-
dat a v Seville ho najdete třeba za rudě 

natřenými dveřmi baru La Carboneria, 
kde po vás nikdo nebude chtít vstup-
né na show, ale prostě přijdete, dáte si 
sangrii a stanete se součástí jedné po-
doby života Sevilly. Scéna tohoto místa 
balancuje na tak tenké hranici patosu, 
že kdyby La Carboneria byla jinde než 
v Seville, neobstojí. Tady ovšem o uvě-
řitelnosti krbu s  otevřeným ohněm, 
živého piana a  dřevěných trámů coby 
pozadí pro srdcervoucí vystoupení ta-
nečníků a hudebníků nezapochybujete 
– ano, přesně tohle je duende.

CHUTĚ SEVILLY
Kapitolu samu pro sebe tvoří chutě Se-
villy. Nejsou nijak komplikované, a ač-
koliv je španělská kuchyně v  současné 
době jedním z největších zdrojů poten-
ciálu pro moderní fine dining, v Seville 
je stejně nakonec nejautentičtější tapas. 
V moderním bistru La Gorda te da a co-
mer na jedné z hlavních tříd podél ná-
břeží Guadalquiviru si dejte návykovou 
chlazenou tomatovou polévku salmo-
rejo s trochou česneku, vejcem a kousky 
jamon serrano. Mají tady ty snad nej-
lepší olivy ve městě a  misku vám jich 
naservírují ke každé sklence vína, kte-
rou si objednáte – a to už je po prvním 
ochutnání solidní motivací nezůstat jen 
u jedné. 
Budete-li mít to štěstí a  dostanete se 
v Seville do El Rinconcillo, nevzdávejte 
se svého místa u stolu snadno. Tahle tra-
diční hospůdka na Calle Gerona fungu-
je na stejném místě už od roku 1670 a je 
tak – nepřekvapivě – nejstarším barem 
ve městě. V  El Rinconcillo ale nehře-
ší na to, že před vchodem do podniku  

každý večer čekají fronty lidí, kteří chtějí 
alespoň na chvilku posedět v perfektně 
zachovalém interiéru plném vyřezáva-
ného dřeva, a starají se i o svou nabídku 
tak, aby dělala čest jménu, za nímž stojí 
téměř čtyři století tradice. 
Lehce bizarním zážitkem je návštěva 
komorního baru El Garlochi, kde to 
vypadá jednoduše řečeno jako v koste-
le. Nápojový lístek není příliš obsáhlý 
a  majitel, který tady za masivním pul-
tem z tmavého dřeva osobně obsluhuje, 
proslavil El Garlochi svým koktejlem 
Sangre de Cristo. Mix grenadiny, whis-
ky a cavy je sice poněkud sladký a silný, 
ale jako aperitiv na úvod sevillské noci, 
která s  půlnocí nekončí, ale začíná, se 
skvěle hodí.

 Skutečné 

flamenco je 

plné hlubokých 

emocí, jež se 

nedají vyjádřit 

jinak než 

tancem.

 Dostat se do 

El Rinconcillo 

je výzva, 

a pokud se 

vám to podaří, 

nevzdávejte 

se svého stolu 

snadno.
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48 HODIN V...

V Seville najdete jeden z nejikoničtějších historických hotelů 
na světě a výběr jakéhokoliv jiného místa coby zdejší základny 
je dost dobře možné považovat za hřích. Palác Alfonso XIII. 
postavený v roce 1928 podle návrhu architekta José Espiau y 
Muñoze je nepřehlédnutelným vyjádřením andaluské esteti-
ky. Jeho výstavba byla iniciována u příležitosti konání Ibero-
-americké výstavy a prostory jsou koncipovány tak, aby od-
povídaly standardu nejváženějších hostů této události, mezi 
něž samozřejmě patřila i španělská královská rodina. Okouz-
lující je už samotné lobby, které v  pozitivním slova smyslu 
postrádá monotónní sterilní univerzálnost masových high-
-class hotelů a přímočaře sází na dramatickou náladu města, 
jež reprezentuje a zároveň defi nuje. To je ale teprve začátek. 

FLASHBACK DO ZLATÉ ÉRY
Hotel skýtá 148 mimořádně velkoryse řešených poko-
jů v  autenticky španělském ztvárnění interiérů, k  nimž se 
dostanete původním historickým výtahem nebo po pů-
sobivém masivním schodišti. Pozici nejvyšší prestiže drží 
královské apartmá s  rozlohou dvě stě metrů čtverečních, 
které často využívala i  Marí a de las Mercedes de Bor-
bó n y Orleá ns. Náladu pokojů určují vysoké stropy, mra-
mor, originální starožitné solitéry, detaily z  muránského 
skla i  všudypřítomná kůže a  umělecky vyřezávané dřevo. 
Nejpůsobivějším prostorem v hotelu Alfonso XIII. je nezapo-
menutelné patio dedikované restauraci San Fernando. Ta je 
dle očekávání skvělá a i podle nezávislých hodnocení jí prá-
vem patří přední příčky pomyslného žebříčku gourmet hot-
spotů v Seville. Zůstat na tomto místě nezávislým je ovšem 
téměř nemožné. Intimní patio s centrální fontánou obklope-
né zdobnými terasami je koncentrovanou projekcí sevillské 
slávy a v doprovodu mimořádně elegantního podání servi-
su je zde snadné propadnout pocitu, že od pompézních dob 
conquisty, kdy bylo toto město středem světa, se toho zase 
tolik nezměnilo.  

HOTEL 
ALFONSO 

XIII.
DEFINICE 

SEVILLY

+
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Připravila: Jitka Krulcová

Foto: archiv značek

JIŽNÍ 
OBZORY

1. Lehký, semitransparentní slim fi t top z organického merina s nezačištěnými okraji A R K E T / 1  2 5 0  K Č

2. Niche parfémová voda Santal Blanc z dílny Michela Almairaca s ústředním motivem santalu ve spojení s fíkovým mlékem a pižmem 

Van Cleef Arpels, k dostání v síti parfumerií Fann 7 5  M L / 3  5 6 0  K Č

3. Kabelka Cassandra s popruhem určeným k nošení přes rameno a elegantním uchem do ruky S A I N T  L A U R E N T / 4 5   7 9 0  K Č

4. Nápadné, ale elegantní automatické hodinky z růžového King zlata s pouzdrem o průměru 38 milimetrů a diamantovou lunetou.

H U B L O T / 9 4 6  0 0 0  K Č

5. Mistrně řemeslně zpracovaný minimalistický kabát z telecí kůže na stahování v pase L O E W E / 9 2   0 8 0  K Č

6. Tekutá tvářenka z ikonické kolekce No Makeup pro velmi přirozené líčení a dokonalou pleť v kombinaci 

s vyživující rtěnkou ve stejném odstínu P E R R I C O N E  M D / 7 9 9  K Č

7. Semišové kozačky s výraznou špičkou a volným řasením na lýtku S A I N T  L A U R E N T / 4 0  8 0 0  K Č

8. Basic viskózové kalhoty ve slonovinovém odstínu s puky M A X  M A R A / 8  8 0 0  K Č

1. 2.

3.

Zima na jihu zostřuje smysly, prohlubuje 

vnímaní. Zaslouží si tak společnost 

sofi stikovaných barev a delikátních 

materiálů, jako je kůže, semiš a vlna.  

5.

8. 7.

6.

4.



Top/Max Mara/7 000 Kč

Sukně/Max Mara/17 200 Kč

Kabát/Max Mara/58 200 Kč

Boty/Max Mara/10 400 Kč

FASHION
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INTO
THE
WILD

FASHION

Foto: Alžběta Jungrová

Supervize: Jitka Krulcová

Styling: Lenka Komrsková

Make-Up & Hair: Dagmar Kršková

Modelka: Denisa K./Czechoslovak Models
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FASHION

Top/Max Mara/6 400 Kč

Kalhoty/Max Mara/12 200 Kč

Kabát/Max Mara/87 300 Kč

Boty/Max Mara/ info o ceně v butiku
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FASHION

Hodinky/H. Moser & Cie./425 500 Kč
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Sako/Salvatore Ferragamo/48 800 Kč

Kalhoty/Salvatore Ferragamo/20 670 Kč

Kabelka/Salvatore Ferragamo/36 450 Kč
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FASHION

Overal/Dior/85 000 Kč

Sukně/Dior/91 000 Kč

8686
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FASHION

8787



88

FASHION

Svetr/Dolce & Gabbana/32 500 Kč

Kabelka/Dolce & Gabbana/51 630 Kč

8888



Vítejte U Prokopa!
Vaše jedinečná investiční příležitost.

Originální a prostorné byty v atraktivní lokalitě  
historického Žižkova nejen pro bydlení.

Letní zvýhodněné ceny až -10 %!       www.uprokopa.cz        725 753 753 
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Připravil: Jan Tomeš, foto: archiv

Co spojuje političku Margaret Thatcher, herečku 

Joan Collins nebo aktivistku Angelu Davis? Kromě 

osobnostních vlastností je to bezesporu i styl oblékání, 

který vnitřní sílu těchto žen prezentuje na povrchu. 

Power dressing však není věcí minulosti a díky 

současným společenským i módním tendencím se 

vrací do služeb každodenního odívání.

MÓDNÍ
ANATOMIE
MOCI
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Osmdesátá léta se vryla společnosti 
do paměti jako doba dekadence 

Sovětského svazu a  posledního tažení 
komunistického režimu. Na západ od 
našich hranic nebyla atmosféra o  nic 
radostnější. Konflikty na Blízkém vý-
chodě, rizika plynoucí ze studené vál-
ky a tisíce obětí epidemie AIDS nicmé-
ně jako kdyby tam překryla opona ze 
třpytek, neonových barev a křiklavých 
tónů syntetizérů. 
Neřízený hédonismus byl odpovědí na 
všechnu bídu a  utrpení světa. Břímě 
řešení civilizačních konfliktů ovšem 
už nenesli jen muži, ale také ženy. Těm 
byla, alespoň na papíře, díky spole-
čenskému vývoji předchozích dekád 
přiznána rovnoprávnost a  mnohé se 
neštítily chopit se příležitostí, z  nichž 
mnohé jim byly do té doby upírány. 
Stávaly se manažerkami, předsedkyně-
mi správních rad, političkami. A  tuto 
nově nabitou moc se rozhodly vystavit 
na odiv i v módě. Tak vznikl styl, pro 
nějž se vžil název power dressing a kte-
rý se v posledních letech opět těší stále 
větší oblibě.

ČERNÉ OBLEKY, BÍLÉ PERLY
Ženy tíhnutím k  autoritu vzbuzující-
mu looku přejaly chování, jejž muži 
praktikovali přinejmenším po stale-
tí. To ovšem neznamenalo, že si tento 
způsob odívání neupravily k  obrazu 
svému – dvouřadá saka se zlatými 
knoflíky a výložky na kabátech připo-
mínající vojenské uniformy, které byly 
základem tehdejšího šatníku úspěšné-
ho byznysmena, by působily směšně 
a vzbuzovaly by dojem, že se žena sna-
ží kopírovat muže. Bylo tak zapotřebí 
větší rafinovanosti.
Jak v  knize věnované historii módy 
dvacátého století píše Harold Koda, 
kurátor sbírky Kostýmního institutu 

Metropolitního muzea v  New Yorku, 
power dressing byl zpočátku díky ra-
menním vycpávkám a  na míru šitým 
kostýmkům sice značně konzervativ-
ní, brzy do sebe ale začal absorbovat 
čím dál více ženských prvků. Kance-
lářským standardem se zanedlouho 
stala kombinace roláku a sukně ke ko-
lenům, kdy svetr zakrýval křivky těla, 
díky sukni však nositelka neztratila 
ženskost. Květinové a  psychedelické 
vzory předešlé dekády byly nahrazeny 
střízlivými jednobarevnými monolity, 
kostkou nebo tenkými pruhy. 
S  postupem času se pravidla power 
dressingu rozvolňovala. Ženy se začaly 
prezentovat nejen exekutivní mocí, ale 
také nabytým majetkem. Ve druhé po-
lovině osmdesátých let tak bylo běžné 
doplňovat černé, šedivé či námořnicky 
modré komplety o  zlaté prsteny, per-
lové náhrdelníky či diamantové bro-
že. S  narůstajícím sebevědomím žen 
se v power dressingu uplatňovalo čím 
dál více ryze ženských kousků, jako je 
například halenka. Ta se nosila pod sa-
kem, ale s frivolně uvázanou kravatou 
nebo s  hedvábným šátkem. Ty ženám 
stejně jako mužům dovolovaly popustit 
uzdu fantazie a rozbít zdrženlivý outfit 
divokým vzorem.  

PŘETRVÁVAJÍCÍ ODKAZ 
MINIMALISMU
„Ušly jsme dlouhou cestu. Power  
dressing nám dnes umožňuje ukázat 
ženskost,“ řekla na konci osmdesá-
tých let americká návrhářka Donna 
Karan, jedna ze tvůrkyň tohoto stylu. 
Na dobových reklamních fotografiích 
ukazovala ženy jako vítězky prezident-
ských voleb nebo finančnice s obří ko-
ženou taškou v jedné ruce a s vydáním 
The Wall Street Journal v druhé. 
Giorgio Armani, který reprezentoval ev-
ropský proud power dressingu, byl o po-
znání rafinovanější. Ženy sice oblékal do 
kalhotových kostýmků a  košil s  naddi-
menzovanými siluetami, jeho přístup 
byl však daleko klidnější. Představoval 
ženu jako sebejistou, ale se smyslem pro 
humor, která ví, že je muži rovnocenná 
na pracovišti i v osobním životě, a nebojí 
se být rázná, ale ani vlídná.
Při pohledu na mola současných  
týdnů módy je zřejmé, které z  těchto 

Power dressing je opět aktuální, protože společnost se 

vyrovnává s novými podněty, které vyvolaly další vlnu bojů 

za lidská práva a otevřely další témata v otázce ženské 

emancipace.

Kontrastní sako s přezkou

B O T T E G A  V E N E T A / 5 4  2 7 5  K Č

Mokasíny s perlovým dekorem 

G U C C I / 2 3  0 0 0  K Č
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dvou stanovisek je dnešním ženám 
bližší. Power dressing se po úpadku 
v  polovině devadesátých let, kdy se 
společnost zahleděla do přirozenosti 
a  mondénnosti, vrátil už na začátku 
této dekády. Stalo se tak díky britské 
návrhářce Phoebe Philo, jež u  fran-
couzské značky Céline představila 
uniformu pro pracující ženy počátku 
jedenadvacátého století žijící západ-
ním stylem života. Sezonu po sezo-
ně získávala takový ohlas, až se z  ní 
stal fenomén. Philo nastavila estetiku 
nového minimalismu mísícího stro-
hou eleganci s  křehkou uvolněností, 
jenž v módě rezonoval tak silně, že by 
dnes bylo složité najít návrháře, který  
se jím neinspiroval. Tedy pokud styl 
a  návrhy značky Céline rovnou neko-
píruje. Široký  vlněný  kabát velbloudí 
barvy, zavinovací sukně, kožená trička 
a  asymetrické šaty s  čistý mi liniemi 
dnes produkují masové oděvní řetězce 
i prestižní brandy, a to i přesto, že Phi-
lo z  pozice kreativní ředitelky značky 
odešla už před dvěma lety. 

OSOBNÍ POJETÍ SÍLY
Móda však nežije pouze jedním před-
obrazem a  vlastní provedení power 
dressingu představily kupříkladu znač-
ky Prada nebo Miu Miu. Vlněné kal-
hotové kostýmky nesly odvážnou sytě 
oranžovou či fi alovou barvu a v nabíd-
ce se objevily také s  potiskem krava-
tových vzorů. Naproti tomu návrhář 
J. W. Anderson pro ženy již několik se-
zon propaguje kožené overaly jako al-
ternativu ke klasickým kancelářským 
úborům. Belgičan Anthony Vaccarello, 
jenž je v  současnosti zodpovědný za 
směřování domu Saint Laurent, do 
klasického power dressingu vnáší sex- 
appeal a erotiku. Ultravysoké kozačky 
nošené s krátkým sakem na holé hrudi 
sice mohou působit jako vhodné pouze 
do reklamní kampaně, jejich podstata 
se ovšem přenáší i do obchodů s kon-
fekční módou, a to například v podobě 
striktních blůz se zapínáním v úrovni 
pasu nebo bot shrnutých pod kolena.
Je zřejmé, proč je dnes power dre-
ssing opět aktuální. Společnost se 
vyrovnává s  novými podněty, které 
vyvolaly novou vlnu bojů za lidská 
práva a podnítily další témata v otázce 

ženské emancipace. Móda a  odívání 
se současným potřebám samozřejmě 
přizpůsobily. „Power dressing je pro 
mě oblečení, díky němuž se cítím co 
nejsebevědoměji a  nejpohodlněji, ať 
už jdu na pracovní schůzku nebo večer 
ven s  kamarádkami,“ řekla podnika-
telka Anine Bing serveru Zoe Report, 
který se ptal deseti úspěšných žen, 
jak si v  roce 2019 vykládají význam 
tohoto stylu. Například byznysmen-
ka Melanie Elturk nosí pánský oblek 
společně s hidžábem, kdežto kreativní 
ředitelka Misha Nonoo se vidí v košili 
s dlouhou plisovanou sukní. Všechny 
se shodují na jednom: i ten nejautori-
tativnější oděv je ženě k ničemu, když 
mu nositelka nedodá vlastní sílu, od-
vahu a esprit. 

Power dressing se naplno projevil na konci sedmdesátých let, kdy navázal na eman-

cipovanou módu, kterou už půl století předtím tvořily návrhářky Coco Chanel nebo 

Elsa Schiaparelli. Předobrazem tomuto stylu ovšem stála i slavná kolekce haute cou-

ture se jménem Le Smoking od Yves Saint Laurenta z roku 1966. Jak název napovídá, 

Saint Laurent ji založil na přepracování černého pánského smokingu s postranním 

sametovým pruhem do dámské podoby. Tehdy velmi extravagantní počin rozdělil 

kritiky i veřejnost – kalhoty byly „slušným ženám“ zapovězeny a navíc si Saint Lau-

rent dovolil obrátit znak kultivovanosti v mocnou, smyslností nabitou zbraň, když jej 

prezentoval s košilí s volány a lakovanými botami na podpatku. Trvalo pět let, než se 

Le Smoking dostal do časopisu Vogue, kam jej roku 1971 zvěčnil stejně kontroverzní 

fotograf Helmut Newton.

 MOC MÁ JMÉNO SAINT LAURENT

Opulentní koktejlový prsten z bílého zlata se 

solitérním rubelitem a diamantovým pavé

B O U C H E R O N / I N F O  O  C E N Ě  N A  V Y Ž Á D Á N Í

Popelínová blůza s mašlí
A L E X A N D R E  V A U T H I E R

1 3  9 5 5  K Č
Maxi taška 

z plátna 

a kůže
S A I N T 
L A U R E N T
5 1  4 3 0  K Č
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Připravil: Matyáš Kodl, Foto: archiv

ŽIVÉ 
LEGENDY

Překonávání autorských 

rekordů u děl  

z 19. a 20. století se stalo 

už tak trochu běžným 

jevem, v posledních 

letech se však na české 

umělecké scéně objevil 

nový fenomén.  Velmi 

úspěšných prodejů ve 

vysokých hodnotách 

dosáhla celá řada 

kvalitních současných 

výtvarníků, v jejichž 

tvorbě lze do budoucna 

spatřovat potenciál 

a kupní sílu. Například 

obraz Ruins of Liliputa 

od Ondřeje Basjuka se 

letos prodal v aukci za 

rekordních 310 000 korun.
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Ondřej Basjuk měl první samostatnou výstavu v roce 2006 ve výstavní síni Českého 

rozhlasu v Plzni a od té doby vystavuje po celé České republice. 

Zadní strana pobřežní vysočiny, Palác Adria, Praha, 2013

Kultovní výstava, Fait Gallery, Brno, 2014 

Díra ve vzduchu, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb, 2015

 VÝBĚR Z VÝSTAV

Basjukovy meditativní malby rozehrávají harmonické 

prolínání spirituálního světa s tím vnímatelným. 

Umělcův osobitý a přes mladý věk nebývale technicky 

i jinak vyzrálý výtvarný projev nezapře ani důsledné 

studium grafiky a kresby.

Žijeme ve vzácné době konjunktury 
a  zájmu o  umění, kdy se kvalitní 

díla velmi dobře prodávají bez ohledu 
na to, zda se jedná o  umění 19. stole-
tí, impresionismus, českou modernu, 
poválečnou tvorbu nebo současné vý-
tvarné umění. Zájem o koupi umělec-
kých děl navíc během posledních let 
neustále roste. Stejně jako jinde v Evro-
pě i v České republice již cenové rekor-
dy nezávisí jen na jménech autorů, ale 
i na konkrétním díle či období. Přibývá 
totiž sběratelů a  především investorů, 
kteří se v  oboru také vzdělávají. Vý-
sledkem toho je, že obrazy výjimečné 
kvality dosahují rovněž výjimečných 
prodejních hodnot. Český trh s  umě-
ním se za posledních dvacet let vývoje 
kvalitou nabídky, úrovní prezentace 
i prodeji přiblížil ke standardu západo-
evropských zemí.

HODNOTA I POTĚŠENÍ
Umění představuje tradiční investici 
prověřenou staletími a  jeho nespor-
nou výhodou je, že nejde o  virtuální 
komoditu, ale koupi hmotného před-
mětu, který nejenže uchovává hodno-
tu peněz, ale zároveň přináší potěšení. 

Umělecká díla tvoří aktiva s historicky 
kontinuálním růstem hodnot. V obdo-
bích ekonomické nejistoty mohou být 
účinným zajištěním proti inflaci a vy-
kazují nízkou korelaci s akciemi a dal-
šími typy aktiv. Je ovšem také pravdou, 
že mnoho finančních expertů doporu-
čuje pokládat investici do umění za al-
ternativní a jako taková by měla tvořit 
pouze část portfolia. Pro diverzifikaci 
rizik je rovněž vhodné vybírat díla tak, 
aby pokrývala různá období a  techni-
ky, čímž se zmenšují dopady cenových 
výkyvů na trhu s uměním.

TADY A TEĎ
Překonávání autorských rekordů 
u děl z 19. a 20. století se stalo už tak 
trochu běžným jevem, velice úspěš-
ných prodejů ovšem dosáhla již také 
celá řada kvalitních současných vý-
tvarníků, v  jejichž tvorbě lze do bu-
doucna spatřovat potenciál a  kupní 
sílu. Ondřej Basjuk prodal obraz za 
rekordních 310 000 korun a  rekordu 
se přiblížil také Martin Krajc. Ob-
razy Jana Pištěka dosahují v aukcích 
statisícových částek a nelze zapome-
nout ani na Pastu Onera, jehož obraz 

Madonna della Scala se před časem 
vydražil za 840 000 korun. Tím ale 
výčet žádaných špičkových tvůrců 
mladší a střední generace nekončí, je-
jími dalšími představiteli jsou uměl-
ci, jako je Ivana Štenclová, Lubomír 
Typlt, Jan Kaláb, Vladimír Véla či 
Miro Polách a další. Jejich zastoupení 
v  aukcích Galerie Kodl navazuje na 
Letní Výtvarné Salony, které pořádá 
Kodl Contemporary. Ideou Letních 
Salonů je prezentovat širší veřejnos-
ti současné umění v  mezinárodním 
kontextu a  ve srozumitelnějším for-
mátu skupinových výstav. 

ONDŘEJ BASJUK
Ondřej Basjuk patří mezi výrazné 
představitele nejmladší generace sou-
časné české malířské scény. Pochází 
z Domažlic, ale žije a tvoří v Praze. Le-
tos mu bylo šestatřicet let. Absolvoval 
na Akademii výtvarných umění v Pra-
ze, konkrétně Ateliér grafiky II Vladi-
míra Kokolii a také na Fakultě designu 
a umění Ladislava Sutnara na Západo-
české univerzitě v Plzni.
Jeho působivá tvorba by se dala cha-
rakterizovat intermediálním přístu-
pem a  divák v  ní často najde pocit 
lehké nostalgie. V Basjukových dílech 
rezonuje autorova osobní fascinace 
uměleckým vyjádřením oblasti Dál-
ného východu. Na složitých a promy-
šlených analýzách vystavěná práce 
vyvěrá z  hlubokého poznání filozofie 
zobrazování v  této části světa, stej-
ně jako ze znalostí z  oblasti filozofie 
a kulturní historie obecně. 
Na umělcově osobitém a  výjimečně 
technicky i jinak vyzrálém výtvarném 
projevu jsou patrné i zkušenosti ze stu-
dia grafiky a kresby v Plzni.  

ART/NOVÁ GENERACE
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ONDŘEJ BASJUK: Ruins of Liliputa, olej na 

plátně, 2019, 100 x 150 cm, vyvolávací cena: 

150  000 Kč, dosažená cena: 310 000 Kč 

(autorský rekord)



97

ART/NOVÁ GENERACEART/NOVÁ GENERACE



FOCUS

98



FOCUS

99

Připravil: Jan Tomeš, Foto: Ondřej Pýcha

LEOŠ 
SVÁROVSKÝ: 

MUŽ, 
KTERÝ 
DÁVÁ 

HUDBĚ 
DUŠI

Velmi konzervativní fazona ostře kontrastující s živelnými 

gesty činí z dirigentů nepřehlédnutelné osobnosti. 

Hudbě by bez vize těchto umělců chyběla duše, 

jak vysvětluje přední dirigent Leoš Svárovský, 

jenž působí nejen v Česku, ale také 

v Rusku nebo v Japonsku.
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Hudebníci mají při koncertu noty, znají 
svoje party. K čemu je vlastně dirigent 
zapotřebí?
Vysvětlím to na analogii. Vezměte si 
dálnici D1, trasu Praha–Brno. Stejná 
dálnice, dva řidiči, dva stejné vozy, stej-
ný výkon. Žádný z těch vozů ale nepo-
jede stejně. Jeden pojede rychleji, druhý 
pomaleji. A přesně tak je to i s dirigová-
ním. Dirigent dává skladbě atmosféru, 
náladu, esprit. I mně se často stane, že 
jeden den se stejným orchestrem hraji 
kompozici veseleji a druhý den poetič-
těji, smutněji. Na všechno má vliv lidský 
faktor. Člověk se někdy vyspí lépe, ně-
kdy má radostnější den, někdy smutněj-
ší. A to je na životě krásné, že není každý 
den stejný. Platí to i o hudbě.

Takže v podstatě dáváte skladbě duši. 
Přesně tak. Hlavní je udávat rychlost, ale 
jako dirigent samozřejmě ukazujete také 
míru síly zvuku, akustiku či dynamiku 
díla, tedy jestli na dotyčném místě sklad-
ba zazní slabším, nebo silnějším způ-
sobem. Můžete dělat tempové rozdíly, 
jednou necháte vyniknout smyčcové ná-
stroje, podruhé třeba dechové nástroje. 

Dodržujete předpis od skladatelů?
Maximálně se o  to snažím, partitura je 
zkrátka zákon. Tak to učím i na Akade-
mii múzických umění v  Praze. U  pre- 
miér nových děl často dochází k dotváře-
ní skladby dirigentem, který své názory 
na ni může probírat přímo se skladate-
lem. Potom vznikne společný tvar podle 
domluvy hlavních interpretů, ale pokud 
se jedná o klasická díla od autorů, kteří již 
nejsou mezi námi, tak se respektuje urči-
tá tradice v provádění těchto děl. Osobní 
vklad je ale víceméně žádoucí s  tím, že 
zápis a tempové udávání by mělo být pro 
všechny dirigenty, houslisty, klavíristy, 
flétnisty nebo violoncellisty závazné. 

Jak moc tedy ovlivňujete skladbu, kte-
rou dirigujete?
Řekl bych tak na padesát procent.

Když přijdete poprvé na zkoušku, tak 
už ze začátku víte, jak bude skladba pod 
vaším vedením znít?
To musím! Mám naprosto jasnou před-
stavu a mým úkolem je naopak přesvěd-
čit o své představě orchestr, aby ji akcep-

toval a abychom na ní pracovali spojený-
mi silami. Musím zdůraznit, že dirigent 
je hlava týmu, jenže když na svoji stranu 
nezíská orchestr, výsledek bude žalostný, 
jakkoli skvělé může mít myšlenky.

Stalo se vám někdy, že jste s nějakým tě-
lesem úplně nesrostl?
Myslím že ne, protože já jsem hrál dlou-
há léta v  orchestru jako flétnista, takže 
znám psychologii orchestrálního hráče. 
Většinou, když dirigent dorazí na zkouš-
ku, tak orchestr po dvou třech větách ví, 
jaký bude koncert. Samozřejmě můžete 
mít nějaké drobné potyčky s jednotlivci, 
to jsou prostě názorové a lidské rozdíly.

A  co hudební díla? Byla vám někdy 
svěřena skladba, u které jste nevěděl, 
co s ní? 
Určitě ne. V okamžiku, kdy bych nesou-
hlasil s  dirigováním nějakého díla, tak 
bych nabídku nepřijal.

Co se týče provádění skladeb, inspiruje-
te se u jiných dirigentů?
Dá se říci že ne. Pokud se inspiruji, tak 
to byli vždycky mí velcí učitelé, jako 
třeba bývalý šéfdirigent České filhar-
monie, národní umělec Václav Neu-
mann nebo vynikající český dirigent 
a  šéfdirigent České filharmonie Zde-
něk Košler. Byli to lidé, ke kterým jsem 
měl skutečně velice blízký vztah. Jejich 
názory, i po těch mnoha letech, kdy už 
nejsou mezi námi, zásadně ovlivňují 
moji dirigentskou činnost. 

Zmínil jste pana Neumanna. Jak vás 
tento člověk ovlivnil?
Byl jsem jeho posledním studentem, 
učil mě v  osmdesátých letech na praž-
ské Akademii. Panoval mezi námi spíš 
takový vztah otce a  syna. Byl nesmírně 
přátelský, učení nevedl direktivním způ-
sobem. Například jednou jsme vůbec ne-
studovali samotné dirigování, ani jsme 
se nezaobírali hudebním repertoárem, 
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ale třeba jsme se celou hodinu chodili 
jenom klanět. A pan Neumann mi říkal: 
„Tváříš se příliš přísně.“ Nebo: „Nechoď 
tak rychle, příchod dirigenta musí být 
důstojný, vážný.“ Takže jsme se učili pří-

chod před samotným koncertem, učili 
jsme se systém podávání rukou jednot-
livým hráčům orchestru, koncertnímu 
mistrovi a pak zase odchod z pódia.

Takže jste se učil všechna ta gesta, kte-
rá jsou tak často karikována. Opravdu 
mají všechna při dirigování nějakou 
funkci?
Skutečně jakékoli pohnutí prstu znázor-
ňuje tempo či dynamiku, kterou po hrá-
čích zrovna vyžaduji. Dirigentovy ruce 
vyjadřují celkovou progresi díla a dávají 
mu charakter, vroucnost, poetičnost. Di-
rigent musí ovládat obrovskou směsici 
výrazů, jimiž komunikuje s orchestrem.

I  vy se věnujete pedagogické činnosti 
a  letos jste dokončil profesorské řízení, 
takže předpokládám, že učení se chcete 
věnovat i do budoucna. Čím vás napl-
ňuje?
Učení mě baví a  práce se studenty mě 
obohacuje, protože je to něco jiného než 
stát před orchestrem a direktivně na něj 
působit. Trošku se jím také vracím do 
svého dětství – tedy do svého studijního 
mládí. Pedagogicky působím nejenom 
na pražské Akademii múzických umě-
ní, ale mám spoustu zahraničních žáků, 
učím v Japonsku, kde jsem šéfdirigentem 
Central Aichi Symphony Orchestra. Byl 
jsem nějaký čas také pedagogem Vysoké 
školy Jana Albrechta na Slovensku. 

Je o studium dirigování zájem?
Ve všech pěti ročnících, to znamená ve 
třech letech bakalářského a  ve dvou le-
tech magisterského studia, se na pražské 
Akademii pohybuje maximálně devět 
studentů, kteří se chtějí vydat na dirigent-
skou dráhu. Jedná se tedy o  specifické 

Jsme jen desetimilionový národ, ovšem naše hudební osobnosti 

mají gigantický rozměr a obrovskou popularitu.
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povolání. A  chce to, aby studenti nebo 
hudebníci, kteří si toto povolání vyberou 
za své, byli výborně disponováni, měli 
obrovské hudební nadání, dokonalý hu-
dební sluch a byli dobří diplomaté, pro-
tože dirigování není jen o skvělém zvlád-
nutí hudební stránky věci, ale i o jednání 
s  orchestrem. Dirigent musí obsáhnout 
celý soubor lidských vlastností.

Jak se dirigování učí?
Začíná se na konzervatořích, to zna-
mená na středních školách, a  jejich nej- 
úspěšnější absolventi dělají zkoušky na 
vysokou hudební školu. Výuka začíná 
samozřejmě od klasického repertoáru, 
od barokních skladeb a hudby světového 
klasicismu, tedy od děl Josepha Haydna, 
Wolfganga Amadea Mozarta nebo Lud-
wiga van Beethovena. Pak se navazuje na 
pozdější velké romantické autory a  do-
pracujeme se až k náročné hudbě dvacá-
tého století. 

Kdybych přišel na vaši hodinu, jak bude 
probíhat?
Řekneme si, které dílo budeme studo-
vat, a já vás poprosím, abyste si na první 
hodinu připravil vlastní koncepci to-
hoto díla u  klavíru, protože samozřej-
mě na hodině není orchestr, tak máme 
jednoho nebo dva klavíristy, kteří mají 
hrát podle vašeho gesta. To gesto může 
být buď naprosto výstižné, nebo nevý- 
stižné. To znamená, že budete například 
chybným způsobem ukazovat dynami-
ku, kdy slabá dynamika se u orchestru 
diriguje malými gesty, která nevyžadují 
příliš pohybu. V okamžiku, kdy v  této 
slabé dynamice budete máchat ruka-
ma, děláte zásadní chybu. Pak bychom 
řešili také otázku správné volby tempa. 
Můžeme diskutovat o tom, jestli je daná 
skladba ve vašem provedení příliš rych-
lá, či příliš pomalá. To všechno patří do 
výuky. V  posledních stadiích se dopo-
ručuje, aby slavná díla světového reper-
toáru uměl každý dirigent zpaměti.

Vy takové sklady interpretujete na-
příklad publiku v  Japonsku, kde jste 
šéfdirigentem tamního symfonického 
orchestru. Která díla tam mají největ-
ší úspěch?
Japonci milují české skladatele. Zbož-
ňují hudbu Antonína Dvořáka, Bed-

řicha Smetany, Leoše Janáčka, Josefa 
Suka, Zdeňka Fibicha. Přestože my, 
Češi, jsme jen desetimilionový národ, 
naše hudební osobnosti mají gigan-
tický rozměr a  obrovskou popularitu. 
Můžeme se tedy směle řadit mezi tako-
vé hudební velmoci, jako jsou Němec-
ko, Rakousko nebo Francie.

Jak Japonci vnímají evropskou hudbu?
S velikou pokorou. Mají obecně k jiným 
kulturám úctu. Vezměte si jen ten je-

jich turismus: Japonci nejezdí po světě 
proto, aby zhlédli krásy přírody, ale aby 
objevovali kulturu toho nebo onoho ná-
roda. To dělají všeobecně Asiaté, kromě 
Japonců třeba i  Číňané nebo Korejci. 
Mají naši, evropskou a  především pak 
romantickou melodiku hluboko v  srd-
ci. Samozřejmě se však jedná o  velmi 
konzervativní publikum, takže když si 
pozvou operní představení, tak takové 
ty moderní inscenace, kdy v  Rusalce 
vodník vyleze v druhém jednání místo 
z klasické kašny z kanálu plného plasto-
vých lahví a Rusalka je lehká děva, to se 
tam vůbec nechytá. 

A u nás ano? 
Speciálně z  Německa přichází taková 
avantgardní vlna.

Jak se k ní stavíte vy?
Nechci být zpátečnický, ale v  okamži-
ku, kdy například jdete do Národního 
divadla a  tam je v  úvodu Prodané ne-
věsty Bedřichem Smetanou předepsaná 
malebná česká náves, kde se baví ven-
kovský lid a  řeší se tam běžné radosti 
a strasti života, a místo toho se rozhrne 
opona a  tam Jeník seče na poli obilí…  
V době, kdy můžeme používat digitální 
techniku a kdy je technický materiál sku-
tečně nevyčerpatelný, je divné, že někdo 
musí vymýšlet něco, co úplně nesouvisí 
s dílem. Proč se nedržet myšlenky skla-
datele? Dnes mají někteří scenáristé tak 
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silnou potřebu se zavděčit publiku, že div 
nesvlékají účinkující donaha. Vede to až 
k tomu, že někteří sólisté už nechtějí vy-
stupovat a místo nich se najímají stripté-
ři. To už je pro mě na hraně vkusu a také 
dobrého vychování. Takové excesy v Ja-
ponsku vůbec nepřicházejí v úvahu.

Je nějaký orchestr, kterého byste se chtěl 
ještě zhostit? 
Měl jsem to štěstí, že jsem dirigoval 
mnoho světových orchestrů, z  nichž 

mezi ty poslední patří Velký symfonický 
orchestr Petra Iljiče Čajkovského v Mo-
skvě, jehož šéfdirigentem je Vladimir Fe-
dosejev. Tam jsem pravidelným hostem. 
Mým největším snem je dostat se ke třem 
orchestrům: k berlínskému, vídeňskému 
a newyorskému filharmonickému. To 
jsou mety každého dirigenta. Nicméně 
rozhodně si teď nemůžu stěžovat na ma-
lou vytíženost.

Kolik koncertů ročně dirigujete? 
Mezi osmdesáti a devadesáti.

To je, předpokládám, velké číslo. 
Teď jsem byl třeba s Filharmonií Brno 
v  Japonsku, kde jsem za sedmnáct dní 
oddirigoval jedenáct koncertů, tím pak 
to číslo naskakuje. Každý koncert na-
víc není otázkou jednoho večera, ale 
také tří nebo čtyř dní zkoušek. Důle-
žité je relaxovat a hlídat si svoje zdraví.  
Ovšem říká se, že dirigentské povolání 
je nejzdravější povolání na světě, proto-
že psychická práce v kombinaci s cviče-
ním a  pohybem na pódiu a  při zkouš-
kách přece jen dá zabrat.

Při práci se tedy pořádně zapotíte.
Když jsem dirigoval svoje první před-
stavení v  Národním divadle – to mi 
bylo nějakých osmadvacet let – zhubl 
jsem během koncertu asi sedm kilo. 
Byla to z devadesáti procent voda, ale 
byla to fuška. 
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Dirigentovy ruce vyjadřují celkovou progresi díla a dávají mu 

charakter, vroucnost, poetičnost. 



Absolutní vítěz soutěže Právnická fi rma roku ČR třikrát
za poslední čtyři roky (2015, 2017, 2018)

Největší česko-slovenská advokátní kancelář
s mezinárodním dosahem
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Připravila: Andrea Votrubová, Foto: Ondřej Pýcha

Od března vede zkušený tým 

profesionálů, kteří pro klienty Friedrich 

Wilhelm Raiffeisen – privátního 

bankovnictví Raiffeisenbank – vytvářejí 

optimální strategii zhodnocování jejich 

aktiv. „Nejdůležitější je správně nastavit 

portfolio. Pak už stačí jen vydržet, krize 

nekrize,“ říká Jiří Zelinka, muž, jenž se 

může opřít o letité zkušenosti nejen 

z předních tuzemských bank, ale i ze 

švýcarské UBS. 

ČASOVAT TRH 
SE NEVYPLÁCÍ

JIŘÍ 
ZELINKA
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Mezi afluentními klienty jsou ženy stále spíše výjimkou,  

jejich počty však rostou, a i proto se dnes vytvářejí  

produkty zaměřené více právě na ně.
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lionů korun výše, což zahrnovalo i na-
vazování a  udržování vztahů s  nimi. 
V  roli manažera je člověk od přímé 
komunikace s  klienty odtržený a  řeší 
byznys spíše skrze čísla, zatímco na 
této pozici se mi líbil pocit, že dělám 
obchod přímo. A to je něco, co přiná-
ším i do Friedrich Wilhelm Raiffeisen. 

Jak to myslíte? 
Řídím privátní banku, kde máme třicet 
bankéřů, ale zároveň chci být s kolegy 
blízko klientům, potkávat se s  nimi 
a  dělat byznys, přičemž mám samo-
zřejmě v  úmyslu využívat kontakty, 
které mám. Když přišla nabídka od 
Raiffeisen a možnost vrátit se do Čes-
ka, dlouho jsem neváhal. Věděl jsem, 
že přijdu do prostředí funkční privátní 
banky, která patří mezi největší na trhu 
a  navíc má velkou interní podporu. 
Zvenčí jsem viděl hodně příležitostí, 
jak celý projekt posunout, ať už v pro-
duktové oblasti, tak z  hlediska řízení 
výkonu lidí a jejich motivace.

Jaké jsou vaše konkrétní plány? 
Zaprvé se chci zasadit o vylepšení pro-
duktové nabídky, a to zejména v oblasti 
správy aktiv. Představili jsme tři nové 
produkty (podrobnosti v  článku Mi-
chala Ondrušky na straně 43), kde jsme 
v rámci fondů kvalifikovaných investo-
rů poskládali z nejlepších bankovních 
produktů na světě ideálně namixované 
portfolio, přičemž klient si může z da-
ných kategorií navolit jakoukoli riziko-
vost. Druhá oblast, v  níž vidím mož-
nost zlepšení, spočívá v  poradenství. 
Chceme klientům, kteří se o investiční 
tematice chtějí aktivně bavit, nabíd-
nout otevřenou platformu. Do budouc-
na tuto službu zpoplatníme, přičemž 
klientům zpřístupníme produkty těch 
nejlepších správců na světě, ovšem ve 
velkoobchodních cenách.

Velkoobchodní ceny pro klienty jsou 
díky hromadnému nákupu banky jed-
nou z  přidaných hodnot privátního 
bankovnictví. S kým spolupracujete?
Máme takzvaně otevřenou platformu, 
díky čemuž prodáváme nejen vlastní 
produkty, pokud jsou dostatečně kva-
litní, ale volíme i z globálního spektra 
nejlepších produktů. U  správy aktiv 

Kdo je vaším typickým klientem, re-
spektive kdo se jím může stát?
Minimální hranice pro využívá-
ní služeb privátního bankovnictví 
se v  Česku napříč trhem pohybuje 
kolem deseti milionů korun. Zahra-
niční banky, třeba ty švýcarské, be-
rou klienty od hranice dvou milionů 
eur, tedy asi padesáti milionů korun.  
Klientem privátního bankovnictví bývá 
obvykle člověk ve vyšším věku, majitel 
firmy, který ji zčásti prodal a hodlá udr-
žet či rozšířit hodnotu svého majetku, 
nebo stále aktivní byznysmen, jenž z fir-

my generuje slušné výnosy. Služeb pri-
vátního bankéře ale využívají i  mana-
žeři, kteří za svou kariéru vydělali velké 
prostředky, a  dále zástupci klientů, ať 
už rodinní příslušníci nebo obchodní 
partneři.

Žen je ve vysokém byznysu pomálu, 
jak přistupují k investování?
Obvykle jsou opatrnější – to vyplý-
vá i  z globálních průzkumů – a méně 
ochotné nést rizika. Mezi afluentními 
klienty jsou ženy stále spíše výjimkou, 
jejich počty však rostou, a  i  proto se 
dnes vytvářejí produkty zaměřené více 
právě na ně. Jde například o investiční 
nástroje v oblasti udržitelného rozvoje 
a snižování dopadu na životní prostře-
dí, které s ohledem na tlak na globální 
firmy v této oblasti do budoucna zcela 
převáží.

Mění se během let i požadavky a před-
stavy klientů privátního bankovnictví 
směrem k bance?
Klienti jsou dnes rozhodně edukova-
nější. Často již rozumí tomu, co je to 
strategická alokace a  diverzifikace, 
a  dokážou banky mezi sebou porov-
nat. To v praxi znamená, že stejné za-
dání dávají několika bankám a sledují 
nejen, jaké produkty bankéři vloží do 
jejich portfolia, ale také jaký poplatek si 

účtují za své služby. Důležitým fakto-
rem ve vztahu banky a klienta je v sou-
časné době transparentnost. Investoři 
pochopili, že banky jejich peníze ne-
mohou spravovat zadarmo, a  pokud 
to někdo tvrdí, má poplatky v nějakém 
produktu prostě jen chytře schované. 

Jaká byla vaše cesta k  privátnímu 
bankovnictví?
Do oboru jsem se dostal v 90. letech, což 
byla s  ohledem na transformaci trhu 
zajímavá a dynamická doba. Vystudo-
val jsem v  Karviné Obchodně-podni-

katelskou fakultu Slezské univerzity, 
na konci studií jsem složil makléřskou 
zkoušku a  šel obchodovat s  akciemi. 
Mimo jiné jsem působil v  Komisi pro 
cenné papíry nebo britské HSBC, kde 
jsme obchodovali zejména zahraniční 
investiční produkty, takže to byl ve své 
době v  podstatě wealth management. 
Pro tuto banku jsem později řídil ex-
panzi retailových služeb, nicméně po 
příchodu světové finanční krize začaly 
globální banky měnit strategii, včetně 
HSBC, která retailovou část prodala do 
České spořitelny. Ve spořitelně jsem 
pak se svým týmem rozjížděl prémio-
vé služby a později měl pak na starosti 
také privátní bankovnictví.

To bylo předtím, než jste dostal pra-
covní nabídku ze Švýcarska, od UBS. 
Čím vás zaujala?
UBS je největší privátní banka na svě-
tě, takže když chcete pracovat v  za-
hraničí, je jednoduše nejlepší volbou. 
Navíc Curych je příjemné město pro 
život. Na rozdíl od spořitelny, kde 
jsem měl pod sebou téměř dvě stě 
lidí, jsem zde neměl žádné podříze-
né. V  týmu s  kolegou, investičním 
bankéřem, jsem se staral o  business 
development v  Česku a  na Sloven-
sku. Jinými slovy jsem spravoval bázi  
klientů s  majetkem od padesáti mi- 
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vybíráme exchange traded funds, ETF 
neboli fondy, které jenom pasivně ko-
pírují index. Je totiž vysledováno, že 
na největších trzích aktivně spravo-
vaný produkt nemá přidanou hodno-
tu a  nikdo není dlouhodobě schopen 
překonat výkonnost trhu, takže je nej-
jednodušší si koupit index. A  pak je 
pro klienta důležité, jak má nastavený 
mix globáních indexů, jaké má alokace 
v USA či Evropě, což je zasadní kvůli 
změnám geopolitické situace. Potom 

jsou tu třeba i rozvíjející se trhy, které 
ovšem nejsou příliš efektivní, a je tedy 
dobré v jejich rámci vyhledat ty nejlep-
ší správce. My třeba spolupracujeme 
s  předními správci světa a  jako jedni 
z mála máme zařazené v nabídce fon-
dy jako BlackRock, Schroders, Fidelity 
nebo Templeton. 

Představme si, že jsem nový klient. Co 
mě čeká?
První věc, která nás zajímá, je, kolik 
máte likvidních prostředků a co s nimi 
máte v  úmyslu udělat. Pokud jste pro-
dala firmu a máte rozmyšleno, co si za 
peníze koupíte, doporučíme vám běž-
ný účet. Jinak je tomu v případě, že jste 
během podnikání pokryla své potřeby, 
nechcete kupovat vily nebo jachty, ale 
rozumně udržovat hodnotu získaných 
prostředků. V  tom případě se ptáme, 
jak dlouhý máte investiční horizont. 
Ten klient často limituje svým věkem 
a záměrem, zda chce peníze utratit sám, 
nebo předat třeba dětem. Pokud platí 
druhá varianta, zvolíme dlouhý inves-
tiční horizont a portfolio nastavíme tak, 
aby majetek spravovala i další generace, 
například formou svěřeneckých fondů.

Jakou roli tu hraje rizikovost?
To záleží na klientovi. Pokud si zvolí 
dlouhý investiční horizont, ptáme se, 

jak velké riziko je ochoten podstoupit 
a  do jaké míry rozumí investování, 
přičemž vyvíjíme tlak na to, aby klient 
nikdy nekupoval to, čemu nerozumí. 
Většina lidí z  byznysu ví, co jsou ak-
cie a dluhopisy, což jsou dva základní 
kameny investičního portfolia. A  pak 
je na rozhodnutí investora, zda by une-
sl, kdyby jeho portfolio vykazovalo 
po dobu dvou až pěti let minus dva-
cet procent. Pokud ne, nemůžeme mu 
prodat nic rizikového, v opačném pří-

padě je ideální poměr portfolia třicet 
procent v akciích a sedmdesát procent 
v dluhopisech. 

Být několik let ve ztrátě je poměrně 
slušná zátěž na nervy.  
Jistě, ale riziko je velké jen zdánlivě. 
Historicky totiž platí, a  to i  přes vál-
ky a  ekonomické krize, že klient se 
v  případě správně nastavené strate-
gické alokace vždy dostane zpět ke 
svým penězům a  dosáhne cílového 
zhodnocení nad inflaci. Je to dané 
tím, že ekonomiky globálně neustá-
le rostou, a  to v  cyklech. Kdyby dal 
investor například v  roce 1995 mi- 
lion korun do globálních diverzifiko-
vaných trhů, tak by měl dnes – přes 
všechny krize včetně té největší, pět 
milionů korun, tedy pětinásobek pů-
vodních peněz.

Bývá obvyklé, že klienti riziko neune-
sou, nevydrží ten stres?
Klienti svá rozhodnutí mění ke své škodě 
bohužel často. Jedna globální investiční 
společnost vypracovala analýzu, v  níž 
zjišťovala, kolik jejich produkty vydělaly 
za posledních pětadvacet let, a vyplynu-
lo z  ní, že v  průměru je to pět procent 
ročně, zatímco klienti vydělali jen po-
lovinu, tedy dvě a půl procenta. Je tomu 
tak proto, že klienti opakovaně prodávali 

ČNB očekává, že ještě příští rok bude ekonomika růst až na 

tři procenta HDP, ale Raiffeisen je v tomto opatrnější a říká, 

že příští rok by mohlo dojít k oslabení tempa růstu.

a nakupovali, jinými slovy se snažili trh 
časovat. V  době krizí jsou samozřejmě 
investoři nervóznější, ale jak se ukázalo, 
při časování se nelze trefit, důležitý je 
naopak čas strávený na trzích. Když je 
dobře nastavené portfolio, což znamená 
globálně diverzifikované, stačí vydržet. 

Jak to vypadá s investičním výhledem 
pro nejbližší měsíce?
Od roku 2008 se s  drobnými zpoma-
leními nacházíme historicky v  jed-
nom z nejdelších ekonomických cyklů. 
Sazby velmi vzrostly jak globálně, tak 
v České republice, která je tažená světo-
vou ekonomikou. A to během necelých 
dvou let prakticky z nuly na současná 
dvě procenta. ČNB se tak snaží prudce 
rostoucí ekonomiku přibržďovat. Nyní 
jsme ve finální fázi, po níž bude ná-
sledovat zpomalení. ČNB očekává, že 
ještě příští rok bude ekonomika růst až 
na tři procenta HDP, ale Raiffeisen je 
v tomto opatrnější a říká, že příští rok 
by mohlo dojít k oslabení tempa růstu. 
Záleží i  na dalších faktorech, jako je 
brexit nebo obchodní válka mezi USA 
a Čínou, vůči nimž už se však trhy staly 
trochu imunní.

Kam byste mi vy osobně radil v  této 
době investovat?
Klientům doporučujeme relativně kon-
zervativnější investování. To znamená, 
že větší část investice má směřovat do 
státních dluhopisů, které díky růstu sa-
zeb nejsou vůbec špatné. Zhodnocení 
lze očekávat na úrovni inflace, což je pro 
udržení hodnoty peněz v pořádku. Nižší 
složka investice, pokud je klient mladší, 
by měla směřovat do dynamické části, 
tedy do globálně diverzifikovaného ak- 
ciového portfolia. Tyto dvě složky se 
podle teorie portfolia chovají doplňkově 
– když dluhopisy rostou, akcie klesají. 
Akcie totiž klesají v  době, kdy ekono-
mika neroste a  centrální banky typic-
ky snižují mezibankovní sazby. Tím se 
stávají atraktivnější dluhopisy vydané 
v  době vysokých sazeb, jejichž hodno-
ta roste. Nyní očekáváme, že pokud si 
dnes investor vytvoří portfolio z  dlu-
hopisů s výnosem kolem dvou procent, 
stanou se v případě poklesu úrokových 
sazeb atraktivní a  jejich cena do bu-
doucna poroste.  
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LIMIT 160
Stručnost je ctností 

současnosti.  

Proto jsme 

hlavní ekonomku 

Raiffeisenbank  

Helenu Horskou 

požádali, aby se 

v maximální délce 

jedné esemesky 

vyjádřila k tématu 

síly, jež se prolíná 

stranami tohoto 

vydání Black Tie. 

Čemu jste v poslední době nedokázala odolat?

Přes jakou vaši zásadu naopak „nejede vlak“?

Co ve vás vzbuzuje silný odpor?

Kde hledáte vnitřní sílu?

Za jakou slabost se nestydíte?

Jedině v sobě. Hodně energie vydávám, musím tedy často „dobíjet“. 
Neumím ale pasivně odpočívat. Odpočívám pohybem: běh, kolo, plavání, 
chůze a teď nově i golf.

Za svou tvrdohlavost a za lásku k dobrému jídlu. Nebojím se v kuchyni 
experimentovat. Jen mé děti mě naposledy u celerového pyré obvinily  
z pokusu o otravu…

Lenost, netečnost, pasivita, neupřímnost, prospěchářství, sobectví  
a narcisismus.

Když něco dělám, tak pořádně. Když jsem se už do golfu pustila,  
trénuji často, a to i doma. Výsledkem je trávník bez jediné pampelišky 
a sedmikrásky. 

Golfu. Přátelé, kolegové – všichni mě zvali na golf. Nakonec jsme  
se nechala strhnout. Poslední kapkou byl zájem mé osmileté dcery  
o tento sport.



+420 221 111 900, www.lexxusnorton.cz 

info@lexxusnorton.cz

LEXXUS a. s., 
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