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Neúprosný i relativní, neuchopitelný i matematicky konkrétní, 
nekonečný i velmi jasně ohraničený, zničující i léčivý, vzácný i věčný… 
Čas je veličinou bezpočtu adjektiv i emocí, jeho charakter však zůstává 
neměnný, jakkoliv subjektivním se zdá být. Je lineární, nebo cyklický? 
Máte ho dost, nebo málo? A kdy dojde? Přestože je čas mnohdy až 
bolestně konkrétní, máloco je abstraktnější než jeho vnímání.
Čas je součástí čehokoliv, co se kolem nás i v nás děje. 
Vybrat témata, kterým jej věnovat při přípravě tohoto vydání Black Tie 
dedikovaného právě fenoménu času, tak nebylo lehké. 
Zásadní roli sehrává i v práci českých vinařů, z nichž ještě hrstka 
pracuje na principu pravidel starých více než osm tisíc let, ale stejně 
tak ovlivňuje stovky let starou tradici sběru křehkých májových růží 
v Grasse. Jejich okvětní plátky v okamžiku utržení rukou sběrače 
začínají okamžitě ztrácet svou magii a v závodu o její zachování hrají 
roli minuty – každé jaro už po celá staletí. 
Paradox času ve své podstatě ukrývá i Matera, italské město mnoha 
příběhů a jedno z vůbec nejstarších lidských sídel světa, jehož 
kamenné zdi promlouvají k duši člověka stejnou řečí primárních 
signálů dnes jako před tisíci let. Pokud zůstaneme u geografi ckých 
intencí vyjádření času, jednou z jeho nejpevnějších bašt je i Kuba, 
okovy nesvobody svázaný ostrov svobody, jenž nachází svůj únik 
v dalším vyjádření času, tentokrát počítaném v rytmu čtyř dob, v salse. 
Dotknout se jeho skutečné identity je privilegiem a já si dovolím 
doufat, že bychom vás k tomuto záměru mohli inspirovat. 

Stejný čas, který bere sílu růžím z Graase, ji dává severské tradici 
v Maaemu. Kultovní osloská restaurace v bezbřehém klidu tiché 
norské přírody našla sílu obrátit se k minulosti spíš než hledět do 
budoucnosti a vrátila hledání jedinečnosti do lesů a divokých vod. Ve 
skandinávské divočině našla sama sebe. A ji pak našli všichni ostatní. 

 Mnoho sil k ovládnutí podstaty času vám přeje  

Jitka Krulcová
Šéfredaktorka
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Proslulý výrobce mistrovských klavírů, 
Steinway & Sons představil piano Lang 
Lang Black Diamond, nástroj zrozený 
z exkluzivní spolupráce s čínským virtuó-
zem jménem Lang Lang a designérem 
Dakotou Jacksonem. Ze společných vizí 
vznikl unikátní model v  limitované edici 
osmaosmdesáti křídel a  osmi koncert-
ních křídel, přičemž počet je symbolic-
kou paralelou k  počtu kláves na křídle. 
Designová vize návrháře, cit mladého 
virtuóza a  tradiční vyspělé postupy 
značky se spojily v hudebním exponátu 
inspirovaném nadčasovostí hudby. Lad-
né tvary nástroje, jež je prvním počinem 
značky ve spolupráci s  hudebníkem, 
jsou vyvedeny v ušlechtilém ebenu z In-
donésie v  dvojím barevném provedení 
a s chromovými detaily. 

SYMBIÓZA MISTRŮ 
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Šampaňský dům Krug každý rok vyzývá v  rámci iniciativy Single 
Indgredients nejlepší šéfkuchaře světa, aby popustili uzdu své 
tvořivosti a přinesli světové gastronomii nová spojení netradičních 
chutí. V  hlavní roli vždy září Krug Grande Cuvée, nebo Krug 
Rosé a  jedna masově dostupná ingredience jako hlavní složka 
kulinářských kreací. Po bramboře, vajíčku, houbách a rybách přišla 
řada na odvážnou papriku. Jak chutná souznění různých možností 
fi ne dinning úprav papriky, jedné z  regionálně nejvariabilnějších 
surovin vůbec, ve snoubení s fenomenálním šampaňským Krug se 
můžete dozvědět v podání třinácti leaderů řemesla jako je Japonec 
Yosuke Suga nebo Němec Hendrik Otto v  jejich restauracích, jež 
jsou zároveň Krug ambasádami. 

Ikona kůže a  hedvábí Hermès uvádí na trh 
premiérovou beauty řadu, která bude k  dostání již 
v  březnu. Značka se na začátku nové kapitoly své 
produkce zaměřila pouze na jeden konkrétní produkt 
- rtěnku. Řada s  názvem Rouge Hermès nabízí 
čtyřiadvacet odstínů a má dvě podoby, matte a satin. 
Matující textura byla inspirována ikonickou Birkin bag 
a  má parafrázovat jemnou kůži, s  níž francouzský 
dům pracuje. Satin struktura zase vznikla na počest 
klasických hedvábných šátků, tolik typických pro 
vrcholně elegantní pařížský label. 
Výběru barev předcházel rozsáhlý průzkum, jenž 
zahrnoval zhodnocení 75 000 barevných vzorků 
saténu a  900 odstínů kůže. Stylové obaly evokující 
téma bauhausu jsou navíc ekologické a  nenajdete 
v  nich ani procento plastu, tvoří je totiž stejné kovy, 
jaké jsou používány pro hardware detaily kabelek. 
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Není to tak dlouho, co šperkařská ikona Cartier před-
stavila kolekci kabelek s názvem Guirlande de Car-
tier, jež vzdává hold designu typických červených 
krabiček se zlatým vlysem. Nyní značka představila 
nový přírůstek do hravé řady doplňků, menší model 
Nano. Mini kabelka splňuje současné trendy, ale je 
dostatečně prostorná, aby se do ní vešlo více než jen 
smartphone. Nový model seženete ve třech barev-
ných variacích - klasické červené, smaragdové a čer-
né. Jako bonus vzniklo i osm nových produktů, mezi 
nimiž najdete peněženku na mince, různá pouzdra 
nebo standardní peněženku, vše v ikonickém červe-
ném tónu, který neodmyslitelně symbolizuje Cartier.

CASSINA AL FRESCO

Francouzský módní dům Balenciaga, který poslední roky zažívá nebývalý 
boom a pravidelně potvrzuje status jednoho z nejvýdělečnějších labelů 
skupiny Kering, je úspěšný zejména díky odvážným vizím se streetwea-
rovými prvky, za nimiž stojí aktuální kreativní ředitel, Demna Gvasalia. 
Původem gruzínský návrhář, jenž založil populární mladistvou značku 
Vetements, se rozhodl posunout klasický módní dům na tu nejvyšší úro-
veň a oznámil, že v červenci letošního roku značka představí poprvé po 
dlouhých dvaapadesáti letech kolekci haute couture. Zařadí se tak mezi 
hrstku designových labelů splňujících přísné podmínky Chambre Syndi-
cale de la Haute Couture. 

BALENCIAGA UKONČUJE 
PŮL STOLETÍ BEZ HAUTE 
COUTURE

Chystáte-li se letos trávit více času s přáteli na zahradě a shání-
te designovou výbavu, budete mít z čeho vybírat. Italská znač-
ka exkluzivního designového nábytku a  doplňků Cassina totiž 
letos na veletrhu interiérového designu imm Cologne předsta-
vila svou první al fresco kolekci. Rozmanitá řada s názvem The 
Cassina Perspective Goes Outdoor byla inspirována různými 
venkovními vlivy. Philippe Starck, jeden z designérů kolekce, se 
zhlédl v přírodě a vytvořil sezení s hřejivou aurou a důrazem na 
řemeslo. Návrhář Rodolfo Dordoni se zase nechal inspirovat 
prázdninovými resorty z 50. let. Patricia Urquiola cestovala ne-
jen ve své vizi do Grónska a rozhodla se do svého designu pře-
nést ideu trampolíny, jíž v chladné zemi tak často vídala. I další 
klasické interiérové kousky známých návrhářů dostaly od značky 
al fresco podobu a získaly tak zcela nový účel.
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Kazatel exkluzivity v hotelovém segmentu, skupina Aman, přidal do svého portfolia zážitků flotilu privátních tryskáčů. Na palubě letounu 
Bombardier Global 5000, jednoho z  nejluxusnějších a  nejprostornějších soukromých letadel na světě, čekají na maximálně dvanáct 
cestujících kromě vysokorychlostního internetového připojení i flexibilní odletové časy, přístup k zavazadlům v průběhu cesty a mnoho 
dalšího. Komfort na míru náročným cestujícím byl logickým vyústěním nadstandardu, jakým Aman rozmazluje své hosty. O  stresu 
z plánování zastávek nemůže být řeč, k dispozici je zkušený concierge, který se postará o naplnění metafory „být v sedmém nebi“ do 
posledního detailu. Se spuštěním služby Aman však uvedl do nabídky také předpřipravené cesty do atraktivních destinací, které zahrnují 
třeba Indočínu nebo let z Himálaje až k oceánu.  

NA KŘÍDLECH AMANU

ĎÁBEL V DETAILU

 SEZONA SKOKŮ 
 PŘES KALUŽE 

Nejen ratolesti narozené se stříbrnou lžičkou v  ústech potěší 
hyperrealistický model jednoho z  nejexkluzivnějších a  nejrychlejších 
automobilů na světě, Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Model 
dnes již legendárního vozu, jenž se už pět let nevyrábí, si pohrává 
s  představivostí v  měřítku 1 ku 8. Není to poprvé, co se autor 
prémiových modelů aut Amalgam Collection, pustil do zpracování 
vozu Bugatti, primát však novinka drží díky své celobílé barevnosti 
zdůrazňující designové detaily. Díky preciznímu počítačovému 
modelování a důkladnému digitálnímu skenování vznikla například 
věrná kopie kompletně celé kabiny, stejně jako detaily kol včetně 
paprsků a pneumatik. Věrny originálnímu barevnému ladění zůstaly 
přední a zadní světlomety a  logo. Hyperrealistická hračka snů, jejíž 
součástí je i certifikát, signovaná plaketa, výstavní vitrína a originální 
skica od autora modelu Etienna Salomeho, čeká na svého majitele 
s cenovkou 12 000 dolarů. 

Nechcete se vzdát podpatků ani za nepříznivého počasí? 
Francouzský label Louis Vuitton chápe touhu po dlouhých 
nohách i v deštivých dnech, a tak představil designové holínky, 
v nichž nepřijdete o chic výšku a zároveň se ponesete pěkně 
v suchu a pohodlí. Capsule kolekce s názvem Rain je vyrobena 
ze stoprocentní gumy, funkce tedy rozhodně není opomíjena. 
Kreativní ředitel Nicolas Ghesquière zahalil do odolného 
materiálu několik klasických modelů, jako je Silhouette, 
Rhapsody nebo oblíbené tenisky Archlight. 
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Tradiční značka umění písma Montblanc se rozhodla ve své nejnovější limitované 
edici Great Characters uctít velkolepé dílo Walta Disneyho, který jednou pro 
vždy změnil vizi animovaného filmu. Disney navíc své kreslené postavy v roce 
1955 zhmotnil v prvním Disneylandu a právě ten se stal hlavním fokusem edice, 
jež je inspirována slavnou jednokolejkou v tomto zábavním parku, která byla 
prvním exemplářem svého druhu na západní polokouli. V konceptu per jsou 
integrovány prvky z prvního animovaného filmu se zvukem, Steamboat Willie 
z roku 1929. Trikolora černé, červené a žluté je pak ódou na Mickeyho Mouse. 

Na počest svého 170. 
výročí se Cointreau, 
francouzský ovocný 
likér s  hořkosladkou 
příchutí, rozhodlo 
vyrobit limitovanou 
řadu lahví. Provedení 
viněty na tradičních 
křivkách masivní la-
hve s  charakteris-
tickou terakotovou 
barvou svěřil brand 
Vincentu Darrému, 
francouzskému interi-
érovému designérovi, 
umělci a  pařížskému 
dandymu v  jedné 
osobě. Šedesátiletý 
bohém, známý pro 
své působení po boku 
Karla Lagerfelda ve 
Fendi a využívání su-
rrealistických prvků, na vinětu promítl tři obrazy. V pro Cointreau typických 
oranžovo-modrých barvách nechal ožít pár tahy štětcem profily Louisy 
a Édouarda Cointreau, kteří značku pevně ukotvili na trhu s prestižními 
alkoholickými nápoji, a stvořil tak kousek, jenž má potenciál stát se sběra-
telským exemplářem. 

 DISNEYHO ODKAZ 

NOVÁ 
KAPITOLA
Touha ovládnout řemeslo a prezentovat jej na 
té nejvyšší úrovni provází ženevskou manufak-
turu Vacheron Constantin už 265 let. Své am-
bice dokládá například tvorbou ateliéru Mé-
tiers d’Art snoubící umělecké techniky s vyso-
kou hodinařinou, což reprezentuje edice klanící 
se čínskému zvěrokruhu. Rok co rok, tedy pří-
značně dvanáct let, se tak pod rukama rytců 
zjevují zvířata reprezentující ten konkrétní. Le-
tošní symbolizuje krysa znázorňující inteligenci 
a životní energii. Její propracovaná skulptura 
si své místo našla ve středu smaltované-
ho číselníku, v  jehož čtyřech aperturách jsou 
zobrazovány minuty, hodiny, datum a  jméno 
dne. Dvanácti kusy omezená platinová série 
stojí samozřejmě na základech mechanického 
strojku, jež si vysloužil i znamení nejvyšší kvali-
ty – Ženevskou pečeť.
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M A A E M O

DEFINICE 
SEVERU

Připravila: Jitka Krulcová 
Foto: tuuka koski

Francie dala světu fine dining, ale Skandinávie přepsala jeho pravidla pro nové 

milénium. A jednu z prvních a nejzásadnějších pasáží napsal Esben Holmboe 

Bang prostřednictvím Maaemo, restaurace, která je nezřídka s lehkou nadsázkou 

označovaná za jediný, zato velmi pádný důvod, proč navštívit Oslo. Norský kulinářský 

kult vrací ingredience k jejich kořenům a dává poznat sílu čistoty severu. 
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Čtyři měsíce. Taková je průměr-

ná čekací doba na rezervaci stolu 

pro dva v  osloské restauraci Maaemo. 

Podnik dánského šéfkuchaře Esbena 

Holmboe Banga se drží na špici nor-

dické revoluční vlny. Opakovaně ob-

hájil tři michelinské hvězdy a v Norsku 

je Maaemo jedinou restaurací  s tímto 

statusem, přičemž v rámci celé Skandi-

návie se k němu přidávají pouze další 

dvě a na maximální počet nedosahuje 

ani už téměř popkulturní ikona Rene-

ho Redzepiho Noma. Rok 2020 je ale 

pro Maaemo v michelinských otázkách 

přelomový, protože kvůli technickým 

problémům při stěhování tým nestihl 

otevřít včas a Michelin tak podnik pro 

letošní rok z guidu vyškrtl.

PARADOX BĚHU ČASU 

Výraz Maaemo pochází ze starosever-

ské norštiny a je označením pro Matku 

zemi, která dává lidem všechny dary. 

Vaří se tady ovšem výhradně z  těch 

norských, organicky pěstovaných nebo 

často divoce sbíraných či lovených. 

Maaemo zasahuje svou kreativitou 

chladné vody norských pobřeží i  hlu-

boké lesy této drsné země a Esbenovou 

filozofií je i  zdánlivě všední a  prosté 

suroviny prezentovat v  co možná nej-

purističtější podobě. Za tímto účelem 

neváhá jejich výchozí podobu zcela de-

konstruovat. Třeba jelení srdce podle 

Esbena Holmboe Banga nejlépe vyz-

nívá uzené, sušené a následně prezen-

tované v  podobě miniaturních hobli-

nek, v nichž by kdo těžko poznal jejich 

původ, na kaši ze zakysané smetany 

Rømmegrøt se švestkovým octem. 

Maaemo je odvážnou hrou na hraně, 

ať už jde o  ingredience, často velmi 

složitě dostupné, ale přitom striktně 

lokální nebo postupy, které Holmboe 

Bang nezřídka vzkřísil z popela téměř 

zapomenuté historie. Jednotlivé kreace 

mnohdy zrcadlí kulinářský odkaz dáv-

ného Norska a  paradoxem běhu času 

je, že právě tím určují jeho budoucnost. 

GENERACE 2.0

Menu sestává podle sezony ze čtrnácti 

až dvaceti chodů a  jedním ze stálých 

pokrmů Maaema je signature emulze 

z  divokých ústřic z  ostrova Bømlo se 

stařeným kaviárem v  omáčce z  mušlí 

a  kopru. Na bucket listu lovců chutí 

a  zážitků je také legendární zmrzlina 

z  hnědého másla, sebevědomá prezen-

tace plnosti a variability podob smeta-

ny. V  létě je menu Maaema plné barev 

a  květin, jež jsou také jedlou součástí 

velké části menu, podzim a  zima na-

opak patří vizuální tlumenosti, která se 

ale nijak neprojektuje do chuťové palety. 

Letos se restaurace po deseti letech 

své existence přestěhovala, ačkoliv jen 

v rámci Osla, a o druhé generaci pro-

jektu se referuje jako o  Maaemo 2.0. 

Z nové lokace ve čtvrti Bispevika Ma-

aemo shlíží na osloský fjord a  na pět-

krát větší rozloze – ovšem paradoxně 

s menším počtem stolů – chce být ještě 

minimalističtější a  ještě víc orientova-

ná na dokonalé vyjádření čistoty seve-

ru, jež nesnese kompromisy. Tento zá-

měr zahrnuje třeba i kompletně otevře-

nou kuchyni umístěnou přímo v  pro-

storu pro hosty. Drobnou překvapivou 

změnou je ta v otevírací době, v novém 

zůstane podnik o víkendech zavřený. 

V OČEKÁVÁNÍ 

Esben Holmboe Bang ale na letošní 

jaro připravil ještě jednu novinku, 

a  sice dubnové otevření zcela nové 

neformální restaurace nedalo Maae-

ma. Do jejího čela se jako šéfkuchař 

postaví Chilan Damian Quintana, 

který přichází do Osla z  kodaňské 

michelinské restaurace Studio. Oče-

kávání jsou i přes Holmboe Bangova 

avíza o absenci hvězdných ambic při-

rozeně vysoká.  

Dronning Eufemias gate 23, Oslo KONTAKT:
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 KREV 
SKOTSKÉ 

ZEMĚ
I když se whisky zdánlivě těší méně rozšířené 

popularitě než rum nebo gin, její pozice mezi 

afficionados je neohrozitelná. Ti, kteří jí jednou 

přijdou na chuť, jí totiž zůstávají věrní. Ne 

nadarmo se o whisky říká, že je nápojem znalců, 

a i z tohoto důvodu se ji dlouho doporučovalo pít 

samotnou, živou debatu vzbuzovala i otázka ledu 

ve sklence. Dnes již pravidla týkající se konzumace 

tak striktní nejsou a whisky si dokonce našla 

cestu i k mixologii. Co však striktní zůstává, je 

skotský zákon i její výrobě. 

Připravila: Soňa Hanušová, foto: archiv značek
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Skotsko je symbolem a  geografic-

kým synonymem pro whisky a její 

kulturu. Přitom když přijde řeč na 

původ whisky, není skotské prvenství 

vůbec jednoznačné. Existují totiž zá-

znamy připisující vznik whisky Irům. 

Ovšem Jim Murray, jeden z největších 

popularizátorů whisky, tvrdí, že výraz 

aqua vitae se v irských záznamech ne-

vztahuje k whisky, ale k jiné obilné pá-

lence. Oproti tomu ve skotských spi-

sech z královské pokladny z roku 1494 

můžeme najít tuto zmínku: „Mnichu 

Johnu Corovi na příkaz krále 8 bollů 

sladu na výrobu aqua vitae.“ Je tedy 

otázkou, který z  těchto národů se 

může pyšnit tím, že právě on dal sku-

tečně vzniknout fenoménu whisky. 

Nakonec je to ale dost možná jedno, 

protože mnozí skotští palírníci stejně 

mají irské kořeny a naopak. Například 

John Jameson, zakladatel dnes snad 

nejznámější irské whisky, byl Skot. Co 

ovšem Irům nelze upřít, je, že to byli 

právě oni, kdo Skoty naučil umění de-

stilace. Jedna z teorií tvrdí, že znalost 

destilace skotským mnichům předali 

ti irští, kteří se zase učili od Maurů ve 

Španělsku – nechceme-li tedy věřit le-

gendě o svatém Patrikovi. Destilovalo 

se tak především v klášterech a tajem-

ství celého procesu bylo dlouho zná-

mé pouze mnichům.

CO VŠECHNO ZPŮSOBIL 

JINDŘICH VIII.

Teprve spor Jindřicha VIII. a  papeže 

Klimenta VII. vedl k rozšíření výroby 

whisky i mezi prostý lid. Schizma círk-

ve vedlo k tomu, že katoličtí mniši byli 

vyhnáni z  klášterů a  museli přijmout 

civilní život. Jejich přísně střežené ta-

jemství destilace se tak nedalo nadále 

skrývat. Rolníci si pak oblíbili destila-

ci jako příjemný a snadný způsob, jak 

se zbavit přebytků obilí. Vláda se ale 

z  nové situace rozhodla získat i  něco 

pro sebe, a tak zavedla hned dvojí daň 

– na whisky i na slad. Značná část palí-

ren proto působila nelegálně a dodnes 

kolují příběhy, kterak se palírníkům 

dařilo obelstít nepřítele. Například 

Helen Cumming, jejíž manžel založil 

palírnu Cardhu, vždy berní úřední-

ky řádně a  hojně pohostila. Jakmile 

se usadili, vyběhla Helen ven a  vyvě-

sila červenou vlajku, jež měla varovat 

všechny v okolí. 

Důsledkem snahy omezit nelegální 

pálení je pak zákon z  roku 1823, kte-

rý umožňoval získat licenci na výrobu 

whisky. Prvním palírníkem, který svou 

činnost legalizoval, byl George Smith. 

Jeho whisky je dnes známá jako The 

Glenlivet. O pouhé tři roky později do-

šlo k další neopomenutelné události, jež 

ovlivnila výrobu whisky. Robert Stein 

vynalezl kontinuální destilaci, jíž ještě 

zdokonalil bývalý výběrčí daní Aeneas 

Coffey. Díky nim bylo možné vyrábět 
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whisky ve velkém množství, v podstatě 

nepřetržitě a za výrazně nižší náklady. 

… MEZITÍM V IRSKU

Historie nás může naučit, co vedlo 

ke  znatelným rozdílům nejen mezi 

národem Skotů a Irů, ale i mezi jejich 

whisk(e)y. V  Irsku byla první licen-

ce na pálení whiskey udělena již roku 

1608 palírníku Charlesi Waterhousovi. 

Stejně jako ve Skotsku ale došlo ke zda-

nění a k ilegalizaci její výroby. Největší 

nárůst výroby nadešel v 18. století, ze-

jména v Dublinu, kde svou palírnu za-

ložil i  již zmíněný John Jameson. V té 

době se také zrodila pure pot still whis-

key, tedy whisky kombinující sladový 

a nesladovaný ječmen. To se projevilo 

na nižších výrobních nákladech, ne 

však na kvalitě, a  tak whiskey zažíva-

la zlaté časy, a na čas dokonce předčila 

i skotskou whisky.

Z pozice na vrcholu však čekal Iry str-

mý pád. O ten se zasadil nejprve vyná-

lez kolonové destilace, čímž se Skotové 

pro Iry, lpící na tradiční kotlíkové vý-

robě, stali větší konkurencí než dopo-

sud. Ničemu nepomohl ani Theobald 

Mathew, kapucínský mnich hlásající 

abstinenci. Jeho přičiněním klesl po-

čet hospod v Irsku téměř na polovinu. 

Třetí příčinou úpadku irské whiskey se 

stal hladomor v roce 1845, kdy zahynu-

lo přes milion obyvatel oblasti. Téměř 

definitivní tečkou se stalo Velikonoční 

povstání jara 1916, při kterém si Irové 

vymohli nezávislost na Velké Británii. 

Skotové jako její součást mohli vese-

le navyšovat export do nových zemí, 

jako třeba do Ameriky. Postupně do-

šlo k uzavírání palíren, až zbyly pouhé 

dvě. Ještě v roce 2007 fungovaly v Irsku 

jen čtyři palírny: New Midleton, Old 

Bushmills, Cooley a  Kilbeggan. A  te-

prve nyní začíná whiskey konečně opět 

vzkvétat, letos, po 125 letech, se otevře-

la také palírna přímo v Dublinu. 

IRSKO VS. SKOTSKO

Ale dost historie – v čem se dnes tedy 

liší irská whiskey od skotské whisky 

kromě místa výroby a pravopisu? Tak 

například irská whiskey se převážně 

destiluje třikrát, zatímco ta skotská 

„jen“ dvakrát. Ani to ale neplatí sto-

procentně, například trojnásobně de-

stiluje skotská Auchentoshan, irské 

Kilbeggan naopak stačí dvojí destilace. 

Výjimky potvrzují pravidlo. Skotská 

whisky používá pouze sladový ječmen, 

který se nechá naklíčit a poté se vysu-

ší. K  sušení se často používá rašelina, 

což některým skotským whisky dodá-

vá nakouřené aroma i  chuť. Ne však 

nezbytně, některé skotské whisky umí 

být také krásně jemné. Na druhou 

stranu je pravda, že mezi irskými whis-

key nenajdeme nic, co by se podobalo 

Ardbegu či Octomore. 

SCOTCH WHISKY ACT 

Skotská whisky musí, dle záko-

nů Scotch Whisky Act z  roku 1988 

a  Scotch Whisky Order z  roku 1990 

splňovat několik základních pravidel. 

Patří mezi ně podmínka, že musí být 

vypálena ve skotské palírně ze sladové-

ho ječmene, i když s možností přidání 

dalšího obilí; po destilaci musí obsa-

hovat méně než 94,8 % alkoholu; musí 

zrát minimálně tři roky a jeden den na 

území Skotska v dubových sudech; ne-

smí obsahovat nic navíc kromě skotské 

vody a případně karamelu na dobarve-

ní a po naředění musí mít minimálně 

40 % alkoholu. Přesto mezi skotskými 

whisky nenajdete dvě stejné, a to díky 

charakteru Skotska, jehož rozmanitost 

se odráží i v pestrosti tamní whisky. Už 

jen z regionu původu lze odvodit chuť 

skotské whisky, neboť přírodní pod-

mínky se na whisky do jisté míry vždy 

podepíšou. 

Z NÍŽINY A Z VYSOČINY

Prvním z  whisky regionů je Speyside, 

malá oblast na severovýchodě Skotska 

v  okolí řeky Spey. Z  této oblasti po-

chází především single malt whisky, 

tedy sladová whisky původem z jediné  

Základem požitku z  pití whisky je vhodně zvolená sklenka. Klasická 
„whiskovka“ k degustaci neposlouží, jelikož z ní veškeré aroma nápo-
je okamžitě vyprchá. Ideální jsou pro servírování speciální degustač-
ní sklenky na whisky, které vyvinula sklárna Glencairn. Dnes je běžně 
najdete na všech řízených degustacích. Důležitá je také voda, protože 
přidáním vody do whisky v ní aktivujete i ty nejjemnější tóny aromatu 
a chuti a zároveň vodou neutralizujete jednotlivé vzorky mezi sebou. 
Dále platí, že whisky je nejlepší vychutnávat při pokojové teplotě, v níž 
se rozvine aroma i chutě. Pak už jen stačí zlehka zakroužit vzorkem ve 
sklence, aby se uvolnilo aroma, jemně přičichnout a usrknout. Prvním 
menším douškem zalijte chuťové buňky v ústech, aby si na chuť whis-
ky přivykly. Následně se již napijte více a vychutnejte si veškeré tóny, 
které vám daná whisky nabízí včetně své aftertaste. Sláinte!

PRAVIDLA DEGUSTACE WHISKY
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Nebojte se whisky zkoumat a objevovat, strnulý 
obrázek gentlemana s doutníkem sedícího v ko-
ženém křesle pánského klubu již dávno neplatí. 
Vychutnejte si ji čistou, s několika kapkami vody, 
je-li na vás moc silná, na ledu nebo rovnou v kok-
tejlu. Například Whisky Sour nebo inspirativní 
Penicilin jsou výbornými volbami. Zapomenout 
nelze ani na Old Fashioned, který podle Drinks 
International drží světové prvenství v prodejích 
koktejlů. 

palírny. Ačkoli odborník na whisky Dave  

Broom tvrdí, že Speyside je charakte-

rizována rozmanitostí, nikoli jednot-

ností, obecně se místní whisky cha-

rakterizují jako lehké a  travnaté nebo 

sladké a  bohaté. Ze Speyside pochází 

značky jako The Glenlivet, Glenfiddich 

nebo The Macallan, která bourá rekor-

dy aukčních síní. Naposledy se v říjnu 

prodala jedna ze čtyřiceti lahví šedesá-

tileté The Macallan 1926, Cask No. 263 

za neuvěřitelných 44,5 milionu korun.

Zřejmě nejznámějším palírenským 

regionem je Skotská vysočina, tedy  

Highlands na severu země. O  Hi-

ghlands Dave Broom tvrdí, že je 

symbolem toho, jak si cizinci před-

stavují pravé Skotsko. Jde o  kraj hor 

a  vřesovišť, jezer, hradů, plachtících 

orlů a jelenů v říji. Zdejší whisky mají 

sušší charakter, jsou lehce kořeněné 

a s rašelinovou příchutí či tóny vřesu 

a  mořských řas a  díky pobřežnímu 

klimatu se v  nich projevuje i  mírná 

slanost. Mezi nejznámější zástupce 

patří Glenmorangie, Oban a Glengoy-

ne. Tato palírna je zajímavá především 

tím, že leží na hranici mezi Highlands 

a  Lowlands. Zatímco destilace tedy 

probíhá na Vysočině, zrání se již 

odehrává v Nížině. Právě v Lowlands 

ostatně zraje výrazná část skotských 

whisky, které se vyznačují travnatou 

měkkostí. Je v  nich cítit slad, dále 

jemné květinové a citrusové tóny. Ní-

žina je také domovem většiny blendů 

a  whisky z  této oblasti bývají ozna-

čovány za jemné, v  horším případě 

za nevýrazné. Každopádně se whisky 

z  Lowlands doporučují těm, kteří se 

s touto vášní ve skle teprve seznamují. 

Typickými zástupci Nížiny jsou whis-

ky Glenkinchie a Auchentoshan.

PORTRÉT OSTROVŮ

Velmi specifickým whisky regionem je 

ostrov Islay, jehož přímořský charak-

ter se otiskuje do whisky všech osmi 

palíren, jež zde působí. První z  nich 

byla Bowmore, založená roku 1779 

a posledním přírůstkem je Kilchoman 

s teprve patnáctiletou historií. Dalšími 

zástupci oblasti jsou extrémně výrazné 

značky Ardbeg, Bruichladdich, Caol 

Ila, Lagavulin a  Laphroig. V  průběhu 

několika příštích let by měla přibýt 

ještě devátá palírna, v  minulosti však 

Islay bylo domovem většího počtu pro-

ducentů, kteří však dnes již nefungují 

a označují se jako lost distilleries. Mezi 

ně patřil například Port Ellen, Ardmo-

re nebo Port Charlotte. Whisky z  os-

trova Islay spojují chuťové variace na 

téma rašelinného mechu, kouře a  sla-

nosti mořských řas a  tento popis sám 

o sobě napovídá, že jde o whisky, která 

nemusí sednout každému. 

Kromě Islay je ovšem v kontextu skot-

ského palírenství potřeba zmínit i další 

ostrovy – Orkneje, Juru, Arran, Skye 

a Mull. Podobně jako whisky z Islay se 

i tyto vyznačují výraznou slanou chutí, 

aromatem mořských plodů a ryb a sil-

ným nakouřením. Z  ostrovů pochází 

stejnojmenné whisky Jura a  Arran, 

ale také Talisker. Poslední oblastí je 

Campbeltown. V  tomto malém městě 

to dříve žilo, fungovalo zde 34 palíren, 

avšak postupně téměř všechny zanikly. 

Do dnešních dní se zachovaly jen tři, 

a  sice Glengyle, Glen Scotia a  Spring-

bank. Campbeltown však zmiňujeme 

z  toho důvodu, že podle Davea Broo-

ma se této oblasti blýská na lepší časy 

a  pravděpodobně o  ní ještě uslyšíme, 

tak proč nebýt o krok napřed.  
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ŘEMESLNÍCI 
SLADKÉHO 
ŽIVOTA
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Vznešené řemeslo, jež si moravští vinaři předávají coby dědictví po celé generace, 

zahrnuje tvrdou dřinu, ale třeba i postupy staré osm tisíc let. Genialita ve sklence 

autentických vín opravdových mistrů odráží zejména neobyčejnou pokoru a respekt 

k přírodě v její dokonalé nedokonalosti. I díky tomu si vybraná vína z Moravy pro 

jejich opravdovost na své karty žádají nejvýznačnější gastronomické destinace 

světa, včetně kodaňské Nomy.

Připravila: Adéla Rusňáková, Foto: archiv vinařů, M. Cichrová
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Réva vinná, jedna z nejstarších kul-

turních rostlin pěstovaných člo-

věkem, zakořenila na našem území už 

v 9. století. Oblast jižní Moravy, tehdy 

součást Velkomoravské říše, si získala 

přízeň vinných keřů úrodnými svahy 

bohatými na vápník a  ideálním kli-

matem, díky nimž zde země dodnes 

rodí vína s  neobyčejnou kořenitostí, 

mineralitou, látkovou plností a  deli-

kátním aromatem.  Moravská vína se 

díky svým kvalitám už ve středověku 

stala žádanými také v zahraničí, cílo-

vými destinacemi jejich vývozu bylo 

sousední Rakousko a  Polsko. Kromě 

Moravy sehrála ve vývoji lokální eno-

logické kultury zásadní roli i  česká 

vinařská oblast kolem Labe, po němž 

cisterciáčtí mniši, jež ve Velkých Žer-

nosekách založili ve 13. století roz-

sáhlé vinice a  vytesali první sklepy, 

dopravovali vína především do sever-

ního Německa, Braniborska a Saska. 

SLUNEČNĚJŠÍ NEŽ 

BORDEAUX

Moravskou vinařskou tradici dlouhou 

přes dvanáct set let až do současnosti 

napájí nezvykle vysoký počet dnů za-

litých sluncem, podle osmasedmdesá-

tiletého průměru ze Šlechtitelské sta-

nice vinařské ve Velkých Pavlovicích 

činí průměrná délka slunečního svitu  

2244 hodin ročně. Pro srovnání – ob-

divovaný vinařský ráj ve francouz-

ském Bordeaux se těší z  paprsků 

zhruba o dvě stě hodin méně. Vinař-

ská oblast Moravy podporuje svými 

vyššími teplotami v  letních měsících 

zpomalení zrání hroznů, díky čemuž 

se v bobulích koncentruje vyšší množ-

ství komplexních aromatických látek, 

a to se samozřejmě promítne do kvali-

ty vína v lahvi a ve sklence. 

ODKAZ MINULOSTI PRO VIZI 

BUDOUCNOSTI

Na území na západ od Brna po jižní 

cíp Moravy najdeme šestadevadesát 

procent ploch všech vinic registrova-

ných v  České republice, kde na více 

než tisícovce viničních tratí hospoda-

ří takřka dvacet tisíc pěstitelů. Řada 

z  nich si přitom vinařské řemeslo 

předává po generace. Příkladem po-

kračování rodinné vinařské linky je 

i Jaromír Gala z Kobylí, jehož oba dě-

dové vinice vlastnili, v rozvoji tradice 

nicméně jeho otci zabránil tehdejší 

politický režim. „V rodině se traduje, 

že jsem už jako pětiletý kluk ostříhal 

nůžkami na porcování drůbeže svůj 

první révový keř,“ vypráví Gala, jenž 

cenné zkušenosti načerpal kromě stu-

dia vinařství na střední a vysoké škole 

na Moravě i  při stážích v  rakouském 

Wachau, v  kanadském Peningtonu 

nebo v Gruzii. Jeho boutique vinařství 

se počítá mezi špičku moravské pro-

dukce a leží v mikulovské podoblasti, 

v jedinečném terroiru Pálava, která je 

Chráněnou krajinnou oblastí zařaze-

nou i  na seznamu UNESCO. Specifi-

kum zdejšího kraje Gala vidí v neoby-

čejné slanosti podloží. „Na Pálavě jsou 

vápenité půdy z historického pohledu 

podobné jako třeba v Burgundsku. Jde 

o pozůstatky dna teplého moře z ob-

dobí druhohor a  třetihor. Pro naše 

vína je díky tomu typická vysoká mi-

neralita, až slanost,“ vysvětluje. 

Své vinařství Gala provozuje na deví-

ti hektarech vinic na svazích Stolové 

hory ve viničních tratích u  obcí Ba-

vory a  Perná. Při práci ve vinici i  ve 

sklepě je pro něj základní hodnotou 

respekt k  půdě jako k  živému orga-

nismu, ve vinici klade důraz na ruční 

práci s péčí o jednotlivé keře a zamě-

řuje se na přesbírávání, redukci a  co 

nejšetrnější zpracování. Bílá vína dělí 

dle kvality do dvou řad, z  nichž zá-

kladní nechává kvasit a zrát v nerezo-

vých tancích a  starších dubových su-

dech, vyšším pak dedikuje sudy aká-

tové a červená nechává zrát na bariku. 

Gala vyrábí rovněž výtečné sekty, a to 

tradiční metodou kvašení v  lahvi. 

Přestože v současnosti v rodinném vi-

nařství ročně stočí kolem třiceti tisíc 

lahví, když pozemky na výsadbu před 

dvaceti lety pořizoval, byly od pová-

lečného období ve  zuboženém stavu 

a  jejich uvedení do původního stavu 

trvalo mnoho let. „Snažím se dostat 

Moravu opět tam, kam právem patří. 

Mým snem je dovést moravské víno na 

úroveň kvality tradičních vinařských 

zemí. Vím ale, že vinice, které jsem 

vysadil, budou přinášet to nejlepší až 

za minimálně dalších dvacet let,“ vy-

světluje Jaromír Gala. Odkaz jeho vi-

nařství se tak nyní zrcadlí v jeho dvou 

potomcích. K jejich nástupnictví však 

pokorně dodává: „Jak se říká u nás na 

Moravě: Nevím, co bude zítra.“

ÚDĚL VINAŘE

Důležité postavení již zmíněné obce 

Perná v mikulovské podoblasti, v níž 

má vinařství své počátky, je ovliv-

něno i  faktem, že právě na zdejší 

šlechtitelské stanici vznikla v  Čes-

ké republice tolik populární pozdní 

moštová odrůda Pálava. Stanici zpri-

vatizoval v  roce 1994 jeden z  nejvý-

znamnějších šlechtitelů révy v  České 

republice Miloš Michlovský, jehož 

vinařství Vinselekt Michlovský ka-

ždoročně ze 125 hektarů vinic získá 

více než milion lahví. Enologická pra-

xe dnes sedmašedesátiletého rodáka 

z  Hustopečí, jenž platí za kapacitu  

vinařství a vinohradnictví, je protkána 

Filozofie autentistů sahá daleko za pravidla biocertifikace. Vinařství vnímají jako poslá-

ní zachovat chuť tradičních vín a nechat díky šetrným postupům vyniknout skutečnou 

identitu terroiru. Autentisté se staví proti trendu opouštění starých, svažitých viničních 

tratí, které jsou nahrazovány rovinatějšími polohami, kde se réva nikdy nepěstovala. Ne-

gativním důsledkem jsou dle nich změkčilá vína z řepařských půd, ale také zarůstající, 

neutěšená úbočí, jejichž vinohrady po celá staletí dotvářely genia loci krajiny. U zrodu 

původně neformálního sdružení stáli Ota Ševčík, Richard Stávek a Bogdan Trojak.

Vinařská pravidla pro přípravu hodnověrných, rukodělných vín neboli Charta autentistů 

byla přijata v říjnu 2011 ve Velkých Bílovicích na ustavujícím shromáždění, jehož hlavními 

aktéry byli Jaroslav Osička, Petr Kočařík, Petr Koráb, Richard Stávek, Zdeněk Vykoukal, 

Ota Ševčík a již zmíněný Bogdan Trojak. Vznikli coby společenství nezávislých vinařů.

AUTENTISTÉ, NOSITELÉ DĚDICTVÍ
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„Čas je při tvorbě vína 

nejspravedlivějším 

soudcem.“ 

 JAROSLAV OSIČKA 

Vinařství Krásná Hora leží ve Starém Poddvorově.
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inovátorskými technologiemi, jako je 

například přirozená fermentace v du-

bových sudech s  následným více než 

jednoletým zráním bez oxidu siřiči-

tého. Sám si v otázkách odrůd nejvíc 

považuje Ryzlink vlašský a Rulandské 

modré a  na vínu jej přitahuje úzké 

spojení s přírodou. „Víno je živý pro-

dukt a úlohou vinaře je, aby věděl, ja-

kou odrůdu kde vysadit, v jakém spo-

nu, v  jakém tvaru a  jak se o ní starat 

tak, aby dávala co možná nejkvalit-

nější hrozny,“ předestírá svou filosofii 

zodpovědnosti Michlovský. 

VINNÁ (R)EVOLUCE

Enologickým revolucionářem je  dal-

ší hustopečský rodák, Roman Fabig, 

jenž se rozhodl zaměřit ve své práci 

na jednu stěžejní odrůdu, jíž je Sau-

vignon Blanc. „Po zahraničních stá-

žích jsem nikdy nebyl příznivcem na 

Moravě typického bohatého odrůdo-

vého zastoupení. Věřím, že jen cílené 

zaměření na jednu věc může přinášet 

to nejlepší,“ popisuje mladý vinařský 

perfekcionista, který své vinařství za-

ložil v roce 2011 a v práci svých před-

ků se rozhodl pokračovat po svém 

– na vysoké úrovni. Fabigova produk-

ce, jež v  současnosti atakuje padesát 

tisíc lahví ročně, tak záměrně neob-

sahuje primárně líbivá vína, ale cílí 

na profesionály v  gastronomii, mezi 

něž se počítá řada fine dining podni-

ků v  tuzemsku i  zahraničí, případně 

na zákazníky, jež sám označuje jako 

„vinně-edukativní“. Základů vinař-

ské práce se mu dostalo od prarodičů, 

svůj současný vinařský styl však ten-

to milovník minimalismu vypiloval 

při zahraničních stážích ve Španělsku 

nebo na Novém Zélandu. Pro Fabigo-

vy sauvignony je klíčová komplexní 

aromatika, chuť vhodná pro párová-

ní s  jídly a  mineralita daná obsahem 

slínu. „Vidím se někde mezi novozé-

landskými expresivními sauvignony 

a těmi francouzskými, jež stojí hlavně 

na chuti,“ definuje svoje směřování.

Zvláštní benefit půd pro pěstování 

révy Fabig spatřuje ve vysokém podílu 

vápníku. „Vápenatá půda hrozny stre-

suje a ty pak hůře přijímají živiny. Pa-

radoxně je ale tento stres ve výsledku 

pozitivní a  vznikají díky němu kon-

centrovanější vína,“ vysvětluje teprve 

dvaatřicetiletý vinař, jenž hrozny při 

vinobraní podrobuje chemické analý-

ze v  laboratoři, aby získal informace 

o  hodnotách cukernatosti a  kyselos-

ti a  mohl jim přizpůsobit další fáze 

procesu. Při výrobě uplatňuje šetrné 

postupy, rozhodně však neopovrhuje 

moderními inovacemi, a tak víno na-

příklad nechává zrát jak v nerezových 

tancích, tak ve francouzských dubo-

vých sudech. 

MICHELINSKÉ PREFERENCE

Tradičním velkoobjemovým sudům 

z  dubového dřeva, ani moderním ne-

rezovým tankům s  regulací teploty se 

nebrání jedno z nejúspěšnějších domá-

cích vinařství, Krásná Hora. Název je 

odvozen od stejnojmenné trati, kterou 

založili cisterciáčtí mniši ve 13. století 

ve Starém Poddvorově těsně za pomy-

slnou hranicí velkopavlovické a  slo-

vácké vinařské podoblasti. Dokladem 

úspěšnosti rodinného podniku Marka 
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velké množství moravských vinařů, 

ale právě jedinečný přístup a  snaha 

o porozumění stojí za výjimečnými vý-

sledky: „Vín středního proudu je plný 

svět a není žádný důvod vybírat si něco 

průměrného zrovna z  Moravy. Špič-

kové řemeslo a  tvůrčí přístup je pro 

úspěch na tomto poli nezbytný.“ 

RADOST PŘIJDE SAMA

Vybíralovo rodinné vinařství hospo-

daří na pěti hektarech vinic od roku 

Vybírala budiž zařazení jejich vína na 

kartu v osloské tříhvězdičkové miche-

linské restauraci Maaemo a dalších vý-

značných restauracích po celém světě, 

ale i  takřka padesátiprocentní zahra-

niční export roční pětačtyřicetitisícové 

produkce lahví. Co Krásnou Horu od-

lišuje od většiny moravských vinařství, 

je specifický přístup k  terroiru s  mír-

ným sklonem a  sprašovým podložím. 

Stejné podmínky má podle Vybírala, 

jenž ve vinohradu vyrostl, relativně 

2009 kompletně v biorežimu, soustře-

dí se na ruční sběr a  na co nejkratší 

cestu hroznů do vinařství. „Pokud je 

to řehole, tak má určitě smysl a když 

to má smysl, tak radost přijde sama,“ 

vystihuje Vybíral svoji práci. Prostor 

v ní mají tradiční francouzské odrůdy 

jako Pinot Blanc, Pinot Gris, Char-

donnay, Sauvignon Blanc nebo Mer-

lot. Specialitou a  chloubou vinařství 

jsou červená vína, konkrétně odrůda 

Pinot Noir, tedy Rulandské modré. 

Veškeré biodynamické přípravky pro 

ošetřování révy v  Krásné Hoře vyrá-

bějí společně s  podnikem Bemagro 

a  na  farmě Kout ve  Fořtu v  Černém 

Dole, připravují si i  kompost z  vlast-

ních rostlinných odpadů a koupeného 

hnoje a používají výluhy také z bylin. 

Rodina Marka Vybírala zároveň uzná-

vá, že každé víno vyžaduje individu-

ální přístup při zpracování, proto se 

vždy snaží zvolit optimální techno-

logii. Někdy novátorské kvašení na 

slupkách a někdy naopak tradiční bez 

filtrace a s dlouhým ležením na kvas-

ničních kalech v dřevěných sudech. Je 

však absolutně zásadní udělat už na 

začátku dobré rozhodnutí, protože 

příležitost vyrobit skvělé víno má vi-

nař jen jedenkrát za rok. „To, co se je-

den rok naučíte, můžete posunout dál 

zase až za rok,“ zdůrazňuje důležitost 

času ve svém oboru Vybíral. 

OPRAVDOVOST VÍNA

Naproti tomu šestačtyřicetiletý pro-

ducent naturálních vín Richard Stá-

vek ve svém, také rodinném, vinařství 

v  Němčičkách u  Velkých Pavlovic již 

dávno odmítl jakékoli moderní tech-

nologie a  ctí odkaz předků, jejichž 

vína rozhodně nebyla tak uhlazená 

jako většina masové produkce sou-

časnosti, ale zůstala autentická. Roční 

produkce ikony autentického vinař-

ství ve velkopavlovické podoblasti 

se dostane maximálně na devět tisíc 

lahví ročně, přičemž více než polovi-

na jich rovnou míří do zahraničí. Na 

seznamu odběratelů Stávkových vín 

je například i kodaňská Noma, jedna 

z  nejprestižnějších gastronomických 

destinací světa, nebo rovněž dánský 

podnik Kadeau. Lahve vinařství Stá-

vek si ale žádají na vinný lístek i další 
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špičkové restaurace v  New Yorku, 

Londýně, Paříži nebo Tokiu. V  tu-

zemsku si jej cení například pražský 

michelinský podnik La Degustation 

Bohême Bourgeoise, jemuž moravský 

vinař dodává vína už od roku 2007. 

ŠLAPÁNÍ NOHAMA

Stávkova práce je mezinárodně ceněna 

pro speciální oranžové odrůdy, pri-

márně však svou pozornost soustředí 

na cuvée bílých a červených odrůd. Vi-

nař, jehož první vzpomínky z  dětství 

prý pocházejí z vinice, kterou vysadili 

jeho rodiče, má lásku k vínu v krvi od-

mala, a  přestože absolvoval řadu za-

hraničních stáží, zdůrazňuje, že víno 

rozhodně nevymýšlí. „Nechávám to 

na přírodě. Největší řeholí je nejspíš 

nejistota v  otázkách počasí – prostě 

nikdy nevíte, co se kdy semele. Naopak 

největší radost mám zjara, když začíná 

vinice rašit, pak dobře odkvétá a v zá-

věru, kdy hrozny dozrají,“ popisuje 

Stávek. V  jeho vinařství se praktikují 

postupy, z  nichž řada pamatuje dobu 

6000 let před Kristem, jako je šlapání 

hroznů nohama, fermentace celých 

částí hroznů včetně stopek, kvašení 

v dřevěných kádích, gravitační stáčení 

nebo omezené či žádné používání síry. 

Na svých čtyřech hektarech vyznává 

uzavřený přírodní cyklus. 

Od roku 2009 Stávek praktikuje sto-

procentní ekologickou produkci včet-

ně sadů a  orné půdy. „Ve vinařství 

jsem na to sám s  dvěma zaměstnan-

ci, sezonně přibíráme pár brigádní-

ků nebo vypomohou členové rodiny 

a  přátelé. Nemohu opomenout ani 

pomoc mých tří děti, které jsou mi 

velkou inspirací a motivací. Jsou dny, 

kdy mám program rozepsaný i po půl 

hodinách, “ popisuje, jak zásadní roli 

pro něj hraje čas.

ODVAHA JINAKOSTI

Čas je rozhodující i  pro dalšího au-

tentistu a  dlouholetého vinařského 

pedagoga Jaroslava Osičku. „Je to 

nejspravedlivější soudce. Vrátit půdě 

život a úrodnost mi trvalo dvacet let. 

Proto na nic nespěchám a dávám vínu 

čas. Po spontánním dokvašení ho ne-

chávám ležet i několik let na jemných 

kvasnicích, bez síry a  dalších aditiv 

v  přirozeném stavu,“ nastiňuje svou 

puristickou filosofii Osička. Cílem 

„Pokud je to řehole, tak má určitě smysl. A když to má 

smysl, radost přijde sama.“  MAREK VYBÍRAL 
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dvaašedesátiletého vinaře z  Velkých 

Bílovic je zachovat víno živé, ne-

vyrábět ho uměle, ale pomáhat mu 

v  jeho přirozeném vzniku. V  rám-

ci toho upřednostňuje metody jako 

například battônage, tedy míchání 

kvasnic, nebo víno lehce usměrňu-

je opakovaným stáčením tak, aby 

nebyla potlačena odlišnost ročníku 

a  původu z  určité tratě. Volnost, ja-

kou Osička svým sklizním dopřává, 

je podle něj možná jen díky přístu-

pu praktikovaném ve vinicích, jež 

má celoplošně ozeleněny přirozenou 

bylinnou vegetací dané lokality. Hos-

podaří s  organickým a  minerálním 

hnojivem, bez použití systémových 

chemických prostředků, herbicidů 

a  pesticidů. Místo nich užívá postři-

ky na  biologické bázi,  jako je vodní 

sklo či rostlinné výluhy, například 

z přesličky. „Jednotlivé práce se musí 

dělat ve správných agrotechnických 

lhůtách. V  době intenzivního růstu 

je potřeba být ve vinicích nepřetržitě, 

a  to je samozřejmě časově náročné. 

Potýkáme se s  nedostatkem pracov-

ních sil, sezonní špičky obsluhujeme 

se ženou sami,“ ilustruje náročnost 

vzniku svých lahví Osička. Jeho vína 

ale bez problému vydrží zrát bez při-

dání jakýchkoliv aditiv rok až tři roky 

v  dřevěných sudech, jež mimocho-

dem pocházejí od tradiční moravské 

bednářské fi rmy Fryzelka. 

Mikrovinařství s  roční produkcí do 

deseti tisíc lahví stáčí zásadně bez fi l-

trace a  vína prodává do sedmi zemí 

světa na třech kontinentech, do vy-

braných vinných barů a exkluzivních 

restaurací. Moravan, jenž pochází 

z  vinařského a  sedláckého rodu, při-

znává, že na první víno, které udělal ve 

svých sedmnácti letech, by dnes hrdý 

nebyl. Po konverzi k  naturálním ví-

nům se drží respektu k přírodě, v níž 

není perfektní nic a  přitom všechno. 

„A v tom je ta dokonalost. Ctím přiro-

zenou chuť. Z mladých keřů nedělám 

odrůdová vína, nedá se z nich udělat 

dlouhověké víno, nedokáže odolávat 

zubu času,“ shrnuje Jaroslav Osička. 

Naturální vína musí být podle něj 

bez jakékoliv vypočítavosti upřímná 

a poctivá, protože jedině taková vína 

dávají nakonec i smysl životu. 

Šéfsomeliérka pražského Vinografu působila jako hlavní 

someliérka v  pražské La Degustation Bohême Bourgeoise 

v době, kdy restaurace získala michelinskou hvězdu. O jejích 

hlubokých znalostech vína mluví i  řada titulů jako AIWS & 

Fine and Rare Wine Specialist & The Weinakademiker.

STÁVEK, RYZLINK VLAŠSKÝ „KOLBERG“, 2016

Hledáte-li opravdovou autenticitu, pak jsou to právě vína od 

ikony autentistů. I zde jde Richard technologicky až na hranu. 

Ryzlink vlašský z vinice Kolberg vzniká specifi ckým postupem 

výroby vína, kdy se k hroznům bílých odrůd cho-

váte jako k  modrým hroznům, tedy necháte 

slupky déle macerovat v  moštu. Následuje 

pak dvanáctiměsíční odpočinek v  sudech 

a  výsledkem je toto „oranžové“ víno, které 

není čiřeno, ani fi ltrováno či stabilizováno.

ŠEVČÍK, FRANKOVKA, 2018

Ota Ševčík z Bořetic je dalším malým vina-

řem a členem spolku Autentistů. Vinice jsou 

v  biorežimu na pouhých dvou hektarech 

půd, které jsou velmi bohaté na hořčík. 

Ve sklepě pracuje pouze se sudy. Jsou 

staré i  nové, různých objemů a  stáří. 

Vína samozřejmě kvasí spontánně a jsou 

lahvována po roce bez čiření a fi ltrace. Tato 

odrůda je pro mě vysoce ceněná a  tento 

exemplář, má nádhernou barvu s fi alovými 

odlesky, svěží ovocitou vůni a typickou vyšší 

kyselinu s  pěkným tříslovinovým doprovo-

dem. Prostě typická, ale skvělá Frankovka. 

Je z  trati Čtvrtě a  v  ročníku 2018 sbírána 

natřikrát. 

ZAPLETAL, BELLEGRADO 

MAGNUM 2016

František Zapletal je vinař s  dlouhole-

tou zkušeností z  domova i  z  rakouské-

ho Burgenlandu, odkud přenesl zkušenost 

s tvorbou cuvée a prací se sudy a do Velkých Bílo-

vic, kde vytváří červená vína, která mnohdy opravdu překva-

pí. Produkce vinařství zahrnuje i  zajímavá bílá vína. Nejlepší 

cuvée z  jeho produkce se jmenuje podle místní vinařské čás-

ti Bellegrado a  je směsí tří odrůd. Víno leželo čtrnáct měsí-

ců v barikových sudech, polovina na nových. A to nejlepší má 

ještě minimálně pět let před sebou. I proto je víno v  lahvích 

magnum, kde bude skvěle vyzrávat. Má temně rudou barvu, 

ve vůni je vyzrálé tmavé ovoce s kombinací vanilkového koření 

a kouřových tónů. Chuť je překvapivá, plná, bohatá na tříslovi-

ny i ovocnou chuť a s dlouhou dochutí.

 3 TOP MORAVSKÁ VÍNA PODLE KLÁRY KOLLÁROVÉ
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Ve vinařství Richarda Stávka 
se praktikují postupy staré i osm 
tisíc let. Díky autenticitě takové 
produkce je však na seznamu 
odběratelů Stávkových vín 
například i kodaňská Noma. 
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VELKÁ BRITÁNIE

Postupné oteplování klimatu, které je 

v  mnohých odvětvích na škodu, je 

v Británii naopak zdrojem nadšení. Díky 

němu se totiž vínům ve Walesu a Anglii 

v poslední době nebývale daří. Vlny ve-

der, v posledních letech stále častější, se 

v dříve chladné a nehostinné Británii po-

staraly o rekordní sklizně a nejen místní 

vinaři již nyní hovoří o vrcholných roč-

nících. Právě teplotní změny spolu s na-

růstajícím zájmem investorů nasměro-

valy na podzim roku 2018 skupinu vědců 

z  oborů klimatologie a  vinařství, aby 

probádali možnosti rozšíření vinařských 

oblastí v rámci Spojeného království. Za 

použití nové techniky geografické ana-

lýzy rozebrali plochu Walesu a  Anglie 

na úseky 50 krát 50 metrů a všechny je 

postupně prozkoumali. Čekalo na ně vel-

ké překvapení. Zjistili nejen to, že velké 

množství stávajících vinic je situováno 

nevýhodně, objevili navíc 35 000 hekta-

rů půdy, která je pro pěstování révy na-

opak ideální. 

PŘEPIŠTE VINNÉ MAPY 
(A KARTY)

Plocha v  porovnání stejná jako fran-

couzská Champagne a  jen o  trochu 

menší než naše Krkonoše podle enolo-

gů skýtá nebývalé možnosti. Zároveň 

však varují, že počáteční investice se 

mohou prodražit. „Pěstování a  výro-

ba vína v  oblastech Anglie a  Walesu 

nejsou pro slabé povahy – nezbytné 

investice jsou totiž vysoké a stejně tak 

i rizika,“ varuje vedoucí výzkumu, pro-

fesor Steve Dorling z Východoanglické 

univerzity. Díky průzkumu však vědci 

poprvé získali detailní informace, které 

mohou objektivně pomoci při zaklá-

dání nových a  rozšiřování stávajících 

vinic. 

Odborníci se nicméně shodují, že seg-

ment vinařství ve Spojeném království 

jde raketově vzhůru. Loni byly v jižních 

regionech země vysazeny zhruba tři 

miliony sazenic révy, což je téměř dvoj-

násobek počtu z  předloňského roku 

a  podle předsedy organizace WineGB 

Simona Robinsona je vizí Británie do 

roku 2040 produkovat až 40 milionů 

lahví vína ročně. 

RITZ, KRÁLOVSKÁ SVATBA 
A PAK I VŠICHNI OSTATNÍ

Stále populárnější jsou zároveň právě 

britská šumivá vína, kterým ještě do-

nedávna příliš nedůvěřovali ani sami 

Britové. Mezi prvními hráči v nejvyš-

ším segmentu se jejich kvalitu rozhodl 

podpořit třeba londýnský Ritz, když 

tamní šéfsomeliér Giovanni Ferlito 

loni v  dubnu zařadil na vinnou kar-

tu The  Rathfinny  Estate’s  2015 Blanc 

de Noirs. Britské šumivé víno do-

konce nahradilo tradiční šampaňské 

i  na královské svatbě prince Harry-

ho s  Meghan Markle, servírovalo se 

Coates & Seely a  anglickou produkci 

před francouzskou v  tomto ohledu 

postupně silně upřednostňuje také 

celá řada konzervativních dostiho-

vých klání. V  létě navíc začali v  prv-

ních třídách svých letů servírovat do-

mácí produkci také British Airways, 

volba padla na The 2015 Blanc de 

Noirs od vinařství Hattingley Valley.  

Zlí jazykové tvrdí, že jistou roli v po-

psaných změnách sehrává brexit a vlna 

nacionalismu, nicméně kvalita nových 

šumivých britských vín je nesporná 

bez ohledu na politiku. Jestli se však 

v ostrovním podání dočkáme podob-

ného klání, které proběhlo v roce 1976 

mezi francouzskými a  americkými 

víny, to ukážou až následující roky. 

Kolébce tradičního šumivého vína nejvyšší prestiže, francouzské Champagne, začíná růst 

silná konkurence. Alespoň to tvrdí enologové a stále citelněji to potvrzují i společenské 

trendy. V rámci Spojeného království totiž bylo identifikováno téměř 35 000 hektarů 

půdy přímo ideální k pěstování révy vinné . Oblasti Kentu, Sussexu a východní Anglie se 

tak možná již brzy promění v impozantní vinařský region. Excelentní šumivá vína se tady 

ovšem vyrábějí už nyní. Významný podíl na tom má změna klimatu. 

Připravily: Kristina Vítková a Jitka Krulcová, Foto: archiv
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Připravil: Ondřej Pavlůsek 
Foto: Land Rover

ENGINE

Land Rover Defender se znovuzrodil jako bájný Fénix, i když 

na to potřeboval několik let. Počkat si na novou generaci 

terénní legendy se však bezpochyby vyplatilo, nastupuje 

s účelným designem a moderními technologiemi. Cílem je 

opět překonávání nejnáročnějšího terénu. 

LAND ROVER
DEFENDER
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FUNKČNÍ, PRAKTICKÝ, 
ODOLNÝ A IKONICKÝ

Land Rover Defender si díky působivé 

siluetě zachovává jasně rozpoznatelné 

DNA své značky a  je hrdým pokračo-

vatelem odkazu svých předků. Mini-

mální převis karoserie vpředu i vzadu 

poskytuje výborné nájezdové úhly. 

Designéři značky Land Rover transfor-

movali prvky typické pro původní De-

fender do podoby vhodné pro 21. sto-

letí. Jde například o malá okna na bo-

cích střechy, zadní dveře otevírané do 

strany nebo o rezervu umístěnou právě 

na nich, která byla pro originál tak ty-

pická. Svébytný charakter původního 

Defenderu byl využit také v  interiéru. 

Běžně skryté části základní karoserie 

nebo šrouby jsou zde odhalené, díky 

čemuž vyniká důraz konstruktérů vozu 

na jednoduchost a praktičnost. Jednou 

z řady inovací je také volič převodovky 

umístěný na palubní desce. Díky tomu 

může být mezi dvojicí předních seda-

del ještě třetí, sklopné. Výsledkem jsou 

tři místa vedle sebe, přesně jako tomu 

bylo u původních modelů Land Rover. 

Land Rover Defender 110 tak nabízí pět 

nebo šest míst, respektive uspořádání 

5+2 a u verze 90 je i při délce kompakt-

ního hatchbacku kapacita pro pasažé-

ry stanovena na šest osob. Prostor pro 

zavazadla za druhou řadou sedadel do-

sahuje objemu 1075 litrů, po sklopení 

druhé řady dokonce 2380 litrů.

ZNALEC TERÉNU 

Základem pro nový Defender je platfor-

ma D7x automobilky Land Rover, která 

je připravená pro extrémní použití a  je 

založena na lehkém hliníkovém mono-

koku. Cílem bylo vytvořit nejtužší ka-

roserii, jakou kdy Land Rover vyrobil, 

a to se také podařilo, novinka je třikrát 

tužší než tradiční řešení založená na 

žebřinovém rámu. Vznikl tak perfektní 

základ pro zcela nezávislé zavěšení kol 

s odpružením vzduchovými nebo vinu-

tými pružinami, který zároveň umož-

ňuje instalaci elektrifikovaných pohon-

Land Rover se zrodil ve druhé polo-

vině čtyřicátých let dvacátého sto-

letí jako farmářské vozidlo s pohonem 

všech kol, které si dokáže poradit s té-

měř každým terénem, je schopné v pří-

padě potřeby zorat pole, ale také odvézt 

svého majitele do města. Původní Land 

Rover Series I  se začal vyrábět v  roce 

1947 a  postupnou evolucí se přes Se-

ries II a III proměnil ve druhé polovině 

dvacátého století v  Defender, jenž se 

stal legendou. Výroba skončila v lednu 

roku 2016, již tehdy však automobilka 

Land Rover slíbila, že představí zcela 

nové nositele slavného jména a  svůj 

slib dodržela, když v  roce 2019 odha-

lila zcela novou generaci terénních au-

tomobilů, navazující na slavné předky 

charakterem a  schopnostmi. Prvními 

zástupci nové rodiny modelů Defen-

der jsou verze s tradičními označeními  

90 a  110, odkazujícími na hodnoty 

rozvoru náprav. První z této dvojice je 

kratší a má jeden pár dveří, druhý na-

bízí větší délku a dva páry dveří. 
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ných jednotek. S novou generací modelu 

Defender přichází nastavitelný systém 

Terrain Response umožňující zkuše-

ným řidičům individuální nastavení 

vozu dokonale odpovídající konkrét-

ním podmínkám. Méně zkušení řidiči 

mohou díky inteligentní funkci Auto 

ponechat rozpoznání terénu na vozu sa-

motném a ten následně sám upraví své 

nastavení. Nová platforma umožňuje 

světlou výšku podvozku 291 milimetrů 

a Land Rover Defender 110 tak v nasta-

vení Off Road nabídne přední nájezdo-

vý úhel 38°, přechodový úhel 28° a zad-

ní nájezdový úhel 40°. Brodivost 900 

milimetrů je doplněna o program Wade 

zahrnutý do systému Terrain Response, 

který přináší při projíždění takto hlubo-

kých brodů patřičnou jistotu. Naopak 

na suchu mohou řidiči využít funkci 

ClearSight Ground View, kdy systém 

zobrazuje na středovém displeji prostor 

kolem předních kol, jenž je běžně skryt 

pod kapotou. 

VIZE PRO BUDOUCNOST 

Nabídka moderních zážehových 

a vznětových motorů u Defenderu za-

jišťuje dostatečný výkon a nízkou spo-

třebu paliva v  jakémkoliv prostředí. 

Zájemce o benzinové motory jsou při-

praveny uspokojit dvoulitrové čtyřvál-

ce P300 s výkonem 221 kilowattů a tří-

litrové šestiválce P400 s výkonem 294 

kilowattů, které disponují mild-hyb-

ridní technologií. Zákazníci preferující 

naftové motory mají na výběr ze dvou 

provedení dvoulitrového čtyřválce. 

První s označením D200 nabízí výkon  

147 kilowattů a  druhé s  označením 

D240 177 kilowattů. S každou z nabí-

zených pohonných jednotek standard-

ně spolupracuje osmistupňová auto-

matická převodovka. 

Kromě již navenek patrné odolnosti 

dostal Defender do vínku také velmi 

solidní vybavenost moderními tech-

nologiemi. Nový model přichází na trh 

s rovněž novým multimediálním systé-

mem Pivi Pro. Aktuální provedení do-

tykového displeje je intuitivní a  uživa-

telsky přívětivější, pro nejpoužívanější 

funkce vyžaduje méně úkonů a  nabízí 

téměř bezprostřední odezvu. Land Ro-

ver Defender navíc posouvá technologii 

vzdálené aktualizace SOTA (Software-

-Over-The-Air) na novou úroveň, tímto 

způsobem je totiž možné autonomně 

aktualizovat čtrnáct individuálních 

modulů bez nutnosti asistence. Vizí je, 

aby se Defender v  průběhu času mohl 

sám vylepšovat bez toho, aby bylo nutné 

navštěvovat dealera značky.
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LAND ROVER DEFENDER 110 D240

Zrychlení: 0–100 km/h: 9,1 s 

Max. rychlost: 188 km/h 

Výkon:  177 kW 

Objem: 2,0 l Turbo

Spotřeba: od 7,6 l/100 km

Hmotnost: 2323 kg

Rozvor: 3022 mm 

Cena v základní výbavě: 1 591 150 Kč



45

OUTER SPACE
Řízení může být snadno zapomenutelný všední proces, ale 

i rituál plný emocí, který si zaslouží patřičný respekt. Tyto dvě 

situace od sebe lze odlišit třeba i vhodným outfi tem, jenž 

dokáže podpořit to správné naladění na zážitky.

1. Praktická cestovní taška v kombinaci kůže 

a textilního materiálu 

E R M E N E G I L D O  Z E G N A  /  4 2   5 9 0  K Č

2. Hrubě pletený svetr ze směsi kašmíru a vlny

K I N G S M A N  /  1 3   4 7 0  K Č

3. Hodinky El Primero s titanovým pouzdrem 

z limitované edice Edge of Space

Z E N I T H  /  2 3 8   3 0 0  K Č

4. Acetátové sluneční brýle s výrazně 

maskulinními liniemi

K I R K  O R I G I N A L  /  1 2   3 9 0  K Č

5. Tenisky z patinované benátské kůže

B E R L U T T I  /  2 5   6 5 0  K Č

6. Prošívaná manšestrová bunda v košilovém 

střihu

M O N C L E R  /  2 0   2 7 0  K Č

7. Jednoduché slim fi t kalhoty v temně modré 

T O M  F O R D  /  1 6   6 8 0  K Č

Připravila: Jitka Krulcová
Foto: archiv značek

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
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Připravil:  Marek Tichý, Head of Corporate Finance CZ & SK
Foto: gettyimages

        ČAS 
JE PŘÍTELEM 
VÝBORNÝCH 
        FIREM

Tento článek bych rád začal citátem od 

Warrena Buffeta, který jednou řekl: „Čas je 

přítelem výborných firem. Ale nepřítelem 

podprůměru“. Rok 2019 přinesl dvouciferný 

nárůst M&A transakcí, jejichž počet tím 

překonal hranici stovky teprve podruhé od 

poslední finanční krize. Hodnotné a mediálně 

viditelné prodeje lze očekávat i letos, a to i když 

ekonomika zpomaluje a nejspíš se teď nachází 

v pozdní fázi hospodářského cyklu.  
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Přes dohady odborníků o tom, kdy 

přijde recese, platí, že ekonomi-

ce se stále relativně daří. Společnosti 

prosperují a  pozitivní situace panu-

je i  na poli transakcí. Investičních 

příležitostí na trhu za poslední léta 

neubylo, právě naopak. Rok 2019 při-

nesl meziročně osmnáctiprocentní 

nárůst dokončených a  reportovaných 

M&A  transakcí a  jejich počet překo-

nal hranici stovky teprvé podruhé od 

finanční krize (Graf 1). 

KDO HRAJE PRIM

Přes varovné signály z  trhů, na nichž 

je naše ekonomika závislá, což pla-

tí zejména pro Německo, zůstáváme 

optimisty ohledně počtu příležitos-

tí, které jsou na trhu. Zároveň však 

víme, že současná rizika vnímaná 

vlastníky nejsou zanedbatelná, k  če-

muž přispívá už sama provázanost 

světových ekonomik, nastupují-

cích regulatorních opatření a  dal-

ších externalit. To ostatně vyplývá 

i  z  bližšího pohledu na loňskou si-

tuaci v  M&A. Majorita, konkrétně  

64 % všech transakcí (Graf 2), které 

loni proběhly, se týkaly společností 

vlastněných českou entitou. Nejsilněji 

zastoupeni mezi českými prodávající-

mi byli privátní vlastníci, a sice 59 %, 

o  něco méně, konkrétně 32 %, bylo 

českých společností prodávajících 

své podniky nebo jejich části a pouze  

9 % prodejů připadlo na Private Equi-

ty fondy, případně jiné finanční inves-

tory (Graf 3).

Převládajícím sektorem je stále průmyslová výroba a služby, prosazují se stále více moderní obory (IT, softwarové produkty a služby, e-commerce, media)

Přes 100 oznámených transakcí teprve podruhé od „krize“ (předtím v roce 2016)

Někteří zahraniční stratégové opouštějí lokální trh, oproti tomu zavedeným finančním investorům začal být lokální trh malý a poohlížejí se v zahraničí 

(včetně západních trhů) a nebo vybírají pouze velká „blue chipová“ aktiva. Výsledkem je, že trh klasických rodinných firem se uvolnil pro nové hráče (vznikly 

nové fondy, investiční skupiny) a příležitostné nákupy podnikatelů, kteří jsou ve formě. 

Stále převažují čeští soukromí/rodinní prodávající.

Čeští
prodávající

64 %

Zahraniční 
prodávající

36 %

Fyzické osoby
59 %

Strategičtí 
investoři

32 %

Finanční 
investoři

9 %

GRAF 2: ROZDĚLENÍ VLASTNÍKŮ FIREM PŘI PRODEJI GRAF 3:  ROZDĚLENÍ ČESKÝCH PRODÁVAJÍCÍCH
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GRAF 1: VÝVOJ POČTU M&A TRANSAKCÍ V LETECH 2010–2019
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ČERSTVÉ PŘÍLEŽITOSTI 

Celkově by se dal za nový trend v ob-

lasti transakcí označit klesající po-

čet finančních investorů, kteří chtějí 

vystupovat ze svých portfoliových 

investic nebo společností. Hlavní 

příčinou tohoto stavu je velké množ-

ství kapitálu, jenž je v současné době 

na trhu k dispozici, a zároveň změna 

přístupu k velmi výkonným aktivům, 

která se fondům jen špatně nahrazují, 

a  tak je mnohdy drží bez jasně defi-

novaného časového horizontu. Na 

trh také přichází řada relativně mla-

dých a rychle rostoucích technologic-

kých firem a  ty se stávají oblíbeným 

cílem Private Equity fondů, ale stále 

častěji i  standardních firem ve sna-

ze udržet si náskok před konkurencí 

a najít nové příležitosti v digitalizaci 

nebo AI technologiích.

ŠAMPIONI LOŇSKÉHO ROKU

Ze statistik plyne, že deset největších 

transakcí roku 2019 tvoří více než 

polovinu celkové hodnoty prodejů 

v  České republice, což znamená, že 

hlavním tahounem trhu M&A  je na-

dále segment středních společností 

s  tržní kapitalizací od 150 milionů 

do jedné miliardy korun. K největším 

a  zároveň nejzajímavějším transak-

cím u  nás patřil nákup 70% podílu 

v  Cleverlance Enterprise Solutions 

a.s. (IT consulting) a  55% podílu 

v  AEC a.s. (computer security) spo-

lečností KKCG Group, čímž skupi-

na Karla Komárka jasně prokázala 

ambici stát se významným hráčem 

na poli IT a  digitálních technologií. 

Významnou českou transakcí byl také 

prodej 51% podílu ve společnosti Kiwi.

com s.r.o. ze strany privátních vlastní-

ků a  investorů v  hodnotě cca tří mi- 

liard korun, jehož nabyvatelem se sta-

la společnost General Atlantic Service 

Company (US PE&VC). Povedenou 

transakci realizoval i M.L. Moran pro-

dejem výrobce umělého kamene Tech-

nistone, a.s., jehož základní produkt 

používá řada českých domácností jako 

pracovní desku v kuchyních. Kupující, 

americký konkurent Wilsonart Engi-

neered Surfaces LLC, zaplatil v tomto 

případě odhadem 1,7 miliardy korun. 

Důkazem, že se lokální trh neomezu-

je pouze na zavedené a  dlouhodobě 

úspěšné firmy, byl také zdařilý pro-

dej českého vývojáře her Beat Ga-

mes. Jeho zakladatelé přitom dokázali 

oslovit společnost Oculus VR, LLC, 

kterou vlastní americká ikona Face-

book. To, spolu s prodejem Warhorse 

v  loňském roce a  Geewy v  letošním, 

dokládá, že česká herní studia jsou 

evidentně v  kurzu a  svým úspěchem 

navazují na české a slovenské vývojáře 

v oblasti antivirů.  

ŠANCE PRO STROJÍRENSKÉ 

SPOLEČNOSTI

Řada českých vlastníků zvažuje pro-

dej své společnosti i v roce 2020. Za 

jejich úvahami stojí zřejmě hlavně 

stále dobrá ziskovost těchto podni-

ků a  vnímavost vůči potenciálním 

vnějším hrozbám v  zahraničí. Na 

druhou stranu visí ve vzduchu také 

otázka správného načasování nebo 

jako alternativa i  možnost nástup-

nictví z  řad rodinných příslušníků, 

což se ovšem ve většině případů uka-

zuje jako slepá cesta. Podle prognóz 

Raiffeisenbank by měla nadále zů-

stat zachována poptávka po kva-

litních strojírenských a  výrobních 

společnostech. Důvod je prostý: 

akvizice v tomto oboru jsou pro zá-

jemce důležitým nástrojem pro růst 

zisků i  geografickou konsolidaci, 

přičemž valuaci udržuje na vyso-

kých úrovních ambicióznost prodá-

vajících a  přetrvávající dostupnost 

levného financování v kombinaci se 

snahou kupujících udržet si od těla  

konkurenci. I  přes zvěsti o  zpoma-

lující ekonomice tak na jejím poli 

lze i letos očekávat zásadní přesuny, 

které jsou dalším praktickým po-

tvrzením slov Warrena Buffeta, že 

čas je přítelem výborných firem, ale 

nepřítelem podprůměru. A výborné 

firmy obstojí i v čase krize.  

Na trh přichází řada relativně mladých a rychle rostoucích 

technologických firem, které se stávají oblíbeným cílem 

Private Equity fondů, ale stále častěji i standardních firem 

ve snaze udržet si náskok před konkurencí. 

Na trhu se letos odehraje menší počet velmi hodnotných a  mediálně viditelných transakcí, v  objemu však budou nadá-

le dominovat transakce týkající se středně velkých společností. Jejich majitelé přitom nejvíc ocení kvalitního poradce, 

jenž rozumí rodinným firmám a  jejím vlastníkům, a  především je schopen maximalizovat hodnotu společnosti při prodeji. 

„To je silná parketa právě pro Raiffeisenbank Group, jejíž expertní tým poskytl od poloviny 90. let poradenství při více než  

500 transakcích,“ říká Marek Tichý, ředitel M&A poradenství, který se na finančních trzích pohybuje více než dvě dekády, a do-

dává: „Prodej i nákup společnosti je náročný proces, který se skládá z mnoha kroků obchodního, finančního, právního i osobního 

rázu. Naším hlavním posláním je přitom minimalizovat rizika našich klientů. Každá transakce je totiž individuální a jedinečná 

a pouze profesionálně a pečlivě připravený a následně vedený proces je zárukou úspěšného dokončení transakce. Při takovýchto 

strategických a hlavně životních rozhodnutích není čas ani prostor pro chybu nebo dokonce amatérismus.“

 RAIFFEISENBANK M&A CORPORATE FINANCE
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Hodinky, Vacheron Constantin, Patrimony Retrograde  

Day-Date (42,5 mm, 18kt růžové zlato, retrográdní ukazatel 
dne a data, automatický nátah) / 1 184 600 Kč

Semišová bunda, Stefano Ricci / 134 700 Kč

Džíny, Stefano Ricci / 18 200 Kč

OMNIA 
TEMPUS 
HABENT

Foto: Alexander Dobrovodský

Supervize: Jitka Krulcová 

Styling: Jan Tomeš

MUA&Hair: Natalie Jáchimová

Model: Adam B., Exit Model Management

Lokace: Moon Club Praha



FASHION

52

FASHION

Hodinky, H. Moser & Cie, Swiss Alp Watch 
(32x36 mm, 18kt bílé zlato, ukazatel  

rezervy chodu strojku na dýnku,  
ruční nátah) / 618 800 Kč

Kožená bunda, Prada  
/ info o ceně na vyžádání

Košile, Prada 
 / info o ceně na vyžádání

5252
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Hodinky, A. Lange & Söhne, Lange 1  
(38,5 mm, 18kt bílé zlato, ukazatel rezervy chodu 

strojku, ruční nátah) /  869 200 Kč

Sako z vlny a hedvábí, Stefano Ricci / 120 000 Kč

Košile, Stefano Ricci / 16 600 Kč

FASHION

5353



Kožený kabát, Dior / 5 500 €

Košile, Stefano Ricci / 16 600 Kč

Popelínové kalhoty, Ermenegildo Zegna  

/ info o ceně na vyžádání

Kožené tenisky, Stefano Ricci / 56 900 Kč

FASHION
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Hodinky, Bulgari, Octo Finissimo  
 (40 mm, titan, výška pouhých 5,15 mm, 

automatický nátah - mikrorotor)  
332 000 Kč
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Kožená bunda, Stefano Ricci / 126 800 Kč

FASHION

57
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LÁNY 
LÁSKY
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Do Jeruzaléma putují věřící, do Paříže milenci a do Grasse 

milovníci vůní. Zdánlivě nenápadnému městu sevřenému mezi 

francouzským Předhůřím a Středozemním mořem se již po 

staletí přezdívá hlavní město parfémů. Zcela právem, nikde 

byste nenašli tolik jejich výrobců jako tady. Grasse leží na dohled 

Azurového pobřeží, ale slaný mořský vzduch už sem nedovane 

a z kopců proudí průzračná voda. Takové podnebí vyhovuje 

především dvěma květinám - jasmínu a růžím, jejichž lány 

(a omamná vůně) obklopují Grasse dodnes. 

Připravila: Nikola Šimková, foto: archiv 
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Parfumérský ráj měl přitom původ-

ně k  líbivým vůním daleko. Ve 

středověku se tu dařilo koželužnám, 

které dodávaly vydělané kůže do ja-

novských přístavů, odkud putovaly 

dále do světa a  na královské dvory. 

Surově zpracovaná kůže a  zejména 

jemná kozinka, o  kterou byl největší 

zájem, ovšem není od přírody zrovna 

příjemně vonící surovina. Aby nežá-

doucí zápach skryli, začali koželužní-

ci kůži napouštět vonnými esencemi. 

Rukavičky z takto navoněné kůže uča-

rovaly nejen francouzskému králi, ale 

i Kateřině Medicejské a posléze aristo-

kracii obecně. Koželužny, které jinde 

v Evropě pro jejich zápach vykazova-

ly za hradby města, jedna po druhé 

postupně mizely, ale umění zachytit 

pomíjivou vůni květů v Grasse už zů-

stalo. A  daří se mu tady dodnes, byť 

mu v  tom v  současnosti už v  mnoha 

případech pomáhají ty nejmodernější 

technologie. Dodnes v Grasse najdete 

pobočky starých francouzských par-

fumérských domů i  malé nezávislé 

parfumáře, kteří se s mnohem většími 

konkurenty perou více než statečně. 

Pochází odtud ostatně i řada slavných 

I  na růžová pole Grasse ale dopadla 

neviditelná ruka trhu v  podobě lev-

nějších alternativ pěstovaných v  Af-

rice, a  tak se tisícovky hektarů polí 

postupně smrskly na stovky. 

ALCHYMIE ZACHYCENÍ 

DOKONALÉHO OKAMŽIKU 

Metoda sběru se ale nemění, ať už se 

píše jakýkoliv rok. V  období od dub-

na do konce května se za časného rána 

na pole vydávají zástupy sběračů, kteří 

křehké hlavičky růží ohýbající se pod 

vlastní vahou nasbírají do vaků svých 

plátěných zástěr ještě před tím, než se 

do nich opře slunce a vysaje z nich vlá-

hu. Další zpracování květů je pak jed-

na velká hra s časem, protože utržené 

lístky mění vůni téměř každou minutu 

a cílem je předat je k dalšímu zpracová-

ní co nejrychleji. Pak přichází na řadu 

téměř alchymie, tedy úkol trvale za-

chytit nepolapitelnou vůni. K tomu se 

používá celá řada technik. K  těm nej-

starším, stále využívaným například 

parfumérem Didierem Gaglewskim, 

patří technika enfleurage. Její princip 

je jednoduchý. Natrháte tisíce květů, 

které poté pokladete na tenkou vrstvu 

nosů – jedním z nich je i Jean-Claude 

Ellena, který dlouho působil jako mis-

tr vůní domu Hermès. Některé věci se 

ale nemění a v křivolakých uličkách to 

vypadá stále stejně jako v  době, kdy 

tu drkotaly dvoukoláky naložené ko-

pami čerstvě natrhaných květů a lány 

květin jsou dodnes opatrovány se stej-

nou pečlivostí jako kdysi. 

SÍLA MÁJE

Je-li Grasse královstvím vůní, pak 

jeho královnou je růže. Ta zde má 

díky specifickému podnebí nezaměni-

telnou vůni, měkkou, sladkou a hřeji-

vou jako paprsky květnového slunce. 

Říká se jí májová, protože její květy 

nejintenzivněji voní právě v  květnu, 

ale i  stolistá pro její velké hlavy slo-

žené z desítek okvětních plátků. Růže 

z  Grasse je jednou z  nejžádanějších 

a olej z ní se považuje za nejkvalitnější 

a  je také nejdražší. Oproti ní má dal-

ší často používaná růže, damašská, 

mnohem peprnější charakter. Podob-

ně jako u  vína, i  u  květin totiž platí, 

že podnebí a půda ovlivňuje výsledné 

aroma a nic není pro parfuméry důle-

žitější než zajistit si ten nejlepší zdroj. 
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rostlinného tuku. Ten do sebe dokáže 

přijmout vůni jakýchkoli květin, které 

na něj položíte. Květy se musí pravidel-

ně vyměňovat za čerstvé až do doby, 

než je tuk plně infuzován. Pak stačí 

jen výslednou pomádu setřít a  vyprat 

ji v alkoholu. Zbyde čistá esence – ab-

solute. Stejnou metodou zachycoval 

vůni mladých dívek i  Jean-Baptiste 

Grenouille v  knize Patricka Süskinda 

Parfém: Příběh vraha. Pokud ale chce-

te postupovat moderněji a rychleji, při-

zvete si na pomoc těkavé kapaliny, jež 

dokážou vůni zachytit a samy při mír-

ném zahřátí vyprchají. Výsledkem je 

vosk připomínající látka zvaná essence 

concrète, z  níž se pak následně získá-

vá provoněný absolute, s nímž už par-

fuméři dokážou při různých koncent-

racích pracovat. Jen pro představu – na 

výrobu jednoho kilogramu absolute je 

zapotřebí 300 tisíc květů.

V období od dubna do konce května se za časného rána 

na pole kolem Grasse vydávají zástupy sběračů a křehké 

hlavičky růží ohýbající se pod vlastní vahou nasbírají do 

vaků svých plátěných zástěr ještě před tím, než se do nich 

opře slunce a vysaje z nich vláhu.

KULT RŮŽE 

Přestože růže patří k  nejpopulárněj-

ším vonným ingrediencím a  najdete 

ji v  pětasedmdesáti procentech všech 

dámských parfémů, na růži z  Grasse 

narazíte kvůli její vysoké ceně a ome-

zenému množství jen v hrstce kreací. 

K  těm nejikoničtějším patří Chanel 

No.5, jež pro Coco Chanel stvořil 

v  roce 1921 Ernest Beaux, parfumér 

s  bohatými zkušenostmi z  ruského 

dvora. Kromě růží z Grasse v „pětce“ 

hraje velkou roli také jasmín (samo-

zřejmě rovněž z  Grasse) a  aldehydy, 

tedy syntetické látky připomínající 

vůni čerstvě vypraného prádla. I díky 

jejich revolučnímu využití tento par-

fém vstoupil do dějin a  o  několik  

V Grasse se 
narodil i hlavní 

parfumér 
značky Dior 

Francois 
Demachy, 

letos oceněný 
prestižním 

titulem rytíř 
Řádu umění 

a literatury. Na 
jaře představil 

nejnovější 
interpretaci 

vůně Miss Dior, 
Miss Dior Rose 
n’Roses, která 
vychází právě 

z legendární 

růže z Grasse.
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desítek let později o  něm mohla Ma-

rilyn Monroe prohlašovat, že v  něm 

chodí oblečená do postele. 

Jsou to právě nejvěhlasnější francouz-

ské módní domy, kdo si dokázal k růži 

z  Grasse zajistit přístup. Patří k  nim 

i Dior, jehož zakladatel Christian Dior, 

milovník všech květin, často pobýval 

na svém sídle v  Montauroux nedale-

ko Grasse a vůně májové růže pro něj 

byla osobní záležitostí. Stejně jako další 

velké značky i Dior si hýčká své vlast-

ní pěstitele růží a jasmínu, tedy ingre- 

diencí, jež následně putují do jeho par-

fémů včetně dalšího kultu, Miss Dior. 

Tu návrhář věnoval své sestře Catheri-

ne, jež za války zatklo gestapo a strávi-

la dokonce několik měsíců v koncent-

račním táboře Ravensbrück. „Udělejte 

mi parfém, který bude vonět jako lás-

ka,“ poručil parfumérům údajně Dior. 

Výsledek naplněný optimismem a  rů-

žemi oslavující vstup do nové, pováleč-

né éry okouzluje ženy dodnes. Letošní 

novinkou mezi růžovými parfémy je 

Miss Dior Rose N‘Roses, v  níž fran-

couzským růžím dělá společnost kůra 

bergamotu a bílé pižmo.

JAK VONÍ LÁSKA? 

Růžové květy ze svahů Grasse ale ne-

promlouvají jen k módním gigantům. 

Díky vzestupu kategorie niche vůní 

pro zákazníky hledající skutečně ori-

ginální vůně, které se neprodávají po 

hektolitrech, se růže z Grasse objevuje 

i  v  parfémech značek mnohonásobně 

menších. Například značka Le Labo 

se po celém světě proslavila svým uni-

kátním přístupem, kdy tvoří parfémy 

postavené na jedné dominantní in-

gredienci. Růži z  Grasse vzdává hold 

parfémem označeným poněkud nero-

mantickým názvem Le Labo Rose 31. 

Ženskost růží tu usměrňují hořké tóny 

grapefruitu s nasládlou ambrou a piž-

mem, takže jednoduché lahvičce s pro-

stým štítkem to bude slušet na dámské 

i pánské poličce. Ódou na růži je i par-

fém pojmenovaný prostě Rose de Gra-

sse značky Aerin, za níž stojí vnučka 

Estée Lauder. Májovou růži z  Grasse 

v  něm však obklopuje jiskřivá růže 

z Turecka a Bulharska.

I  světem parfémů se přelévají módní 

vlny. Jednou se parfuméři nemohou 

nabažit růžového pepře, jindy zase cit-

rusů, nedávno bylo in mít v kosmetické 

výbavě alespoň jeden oudový parfém. 

A  je to právě růže, která parfémovým 

trendům vévodí nyní. Možná ve slo-

žité době prahneme po přímočarých 

a  dobře známých ingrediencích, které 

nám připomínají dětství a období, kdy 

jsme čichali k navoněným šátkům na-

šich maminek a babiček. Nebo zkrátka, 

tak jako ostatně vždy, toužíme po velké 

lásce. A ta voní po růžích. Za pár týdnů 

začne v Grasse dozrávat. 

Château 

de La Colle 
Noire, zámeček 

ve kterém 
Christian Dior 

rád trávil volný 
čas, obklopují 
rozsáhlé 
zahrady, jejichž 

prostřednictvím 
vyjadřoval 
svou lásku 

ke květinám. 
Májové 
růže tady 
samozřejmě 
nechybí.
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 RUBÍNY 
JSOU VĚČNÉ

BACKSTAGE
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Připravila: Adéla Rusňáková
Foto: archiv Roberto Coin

BACKSTAGE
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Roberto Coin se narodil v  Benát-

kách v roce 1944, tedy v době, kdy 

se druhá světová válka blížila ke svému 

konci. Jako jedenáctiletý nastoupil do 

internátní hoteliérské školy ve Švýcar-

sku a  diplom z  Lausanne mu otevřel 

dveře do hotelu na ostrově Guernsey 

v  Lamanšském průlivu na Norman-

ských ostrovech, jakmile v  čerstvé 

plnoletosti odešel do Anglie. Coinův 

úspěch na tomto poli na sebe nenechal 

dlouho čekat a z asistenta manažera se 

zakrátko stal v  pouhých čtyřiadvaceti 

letech majitelem celého podniku a jed-

ním z nejúspěšnějších – a nejmladších 

– hoteliérů v Evropě. 

VABANK 

V Kristových letech, tedy ve věku, kdy 

dnes není výjimkou mít teprve první 

vážnější zaměstnání, měl mladý Ro-

berto všechno: úspěch, prestiž i uzná-

ní. Něco podstatného mu ale chybělo 

a segment pohostinství ho v  tom ne-

byl s  to uspokojit. Kreativita. Italové 

odedávna vymýšleli a tvořili, ať už to 

byli architekti, umělci, krejčí, malíři 

nebo mistři šperku, a  i  Coin v  sobě 

od útlého věku jaksi přirozeně cítil 

silnou potřebu tvořit. Módu zbožňo-

val už v mládí, co ale obdivoval pře-

devším, byla její schopnost umocnit 

rozmanitost ženské krásy. Volba šper-

kařského oboru coby královské disci-

plíny ve zdobení ženského zevnějšku 

byla tak nasnadě. Jako třiatřicetiletý 

úspěšný hoteliér se rozhodl vše pro-

dat a koupit si jednosměrnou letenku 

zpět do rodné Itálie, jíž vždy vnímal 

jako kolébku klenotnických tradic. 

„Navrhovali jsme klenoty pro krále 

už v renesanci. Umění tvorby šperků 

se od nás učilo mnoho zemí. Nezna-

mená to, že jsme lepší než ostatní, 

naše země má jednoduše více zkuše-

ností,“ tvrdí sám Coin.

Všem ustrašeným radám o tom, 

jak nelze začít velký byznys po 

padesátce, zasadil Roberto 

Coin omračující úder, když přišel 

ve svých dvaapadesáti letech 

s vlastní značkou šperků, jež se 

takřka přes noc zařadila po bok 

světové haute joaillerie. Sílu svého 

snu přetavil temperamentní Ital 

v realitu díky unikátním technikám, 

mezi něž se počítá třeba jedinečný 

stofasetový brus diamantů. 
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SÍLA SNŮ

Přestože jsou jednou z největších in-

spirací tvorby Roberta Coina Benát-

ky, jediné volně přístupné muzeum 

na světě, usadil se ve městě Vicenza, 

kde vzniká celých dvacet procent 

celkové šperkařské produkce Itá-

lie. Tady v  průběhu sedmdesátých 

a  osmdesátých let usilovně pracoval 

na nejrůznějších technikách a zdoko-

naloval se u  předních mistrů oboru.  

Coinovu invenci a  preciznost oce-

ňovaly mnohé zavedené klenotnic-

ké domy, kterým navrhoval designy 

šperků na zakázku. Svému autorské-

mu umu dopřál čas dozrát, než po 

takřka dvou dekádách strávených na-

vrhováním šperků pro ostatní v roce 

1996 představil vlastní značku, jež si 

ukrojila světový úspěch téměř přes 

noc. Rodinnou historii brandu, jehož 

šperky se v současnosti prodávají ve 

více než tisícovce butiků na prestiž-

ních adresách od newyorské Páté 

avenue přes Dubaj po Moskvu, Ro-

berto začal psát ve svých dvaapadesá-

ti  letech. Klíčem k  úspěchu Coinova 

snu je přitažlivé spojení mnohaset-

leté tradice řemeslného šperkařství 

s moderními designy a  inovativními 

technologiemi. Každý kus je přitom 

ručně vyrobený a unikátní.

LAVINA KREATIVITY

Na počátku Coinovy touhy po odlišení 

se od řady konzervativních klenotnic-

kých domů, stála dnes již legendární 

kolekce Appasionata, jejíž název je 

italským výrazem pro vášeň. Na tvor-

bě řady z  roku 1978 Roberto pracoval 

celé dva roky a  neohroženě v  jejím 

konceptu kombinoval všechny tři od-

stíny zlata, ale i čiré a černé diamanty. 

Jedinečnost Appasionaty dodnes pod-

trhuje patentovaná zaplétaná textura 

a uzávěr. Nejvýraznější záznam do his-

torie blyštivých drahokamů pod svým 

jménem učinil Roberto Coin v  roce 

2003, kdy si nechal patentovat unikát-

ní brus Cento. Inovativní a  jedinečný 

brus diamantu do podoby ohromují-

cích sta faset, na rozdíl od standard-

ních sedmapadesáti, propůjčuje kame-

nu radikálně větší množství světelných 

odrazů, a tedy i ceněného jasu. Cento, 

jenž dokáže vykouzlit kaleidoskopický 

Ač je sám Roberto Coin vášnivým vyznavačem změn a své šperky rád odlišuje, přece 
své kreace spojuje jedním neměnným prvkem. Coby magický podpis a romantický vzkaz 
všem zákaznicím ukrývá na vnitřní stranu každého šperku drobný rubín. Podle starověké 
egyptské legendy totiž rubíny při trvalém kontaktu s kůží dokážou nositeli zajistit zdraví 
a štěstí. 

 STOPA TAJEMSTVÍ
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efekt, je lovcem každého drobného zá-

blesku světla, který pak mocně zrcadlí 

do okolí. Vytvořit originální brus, vy-

značující se symetrií devaterého pře-

kladu, na jediném diamantu přitom 

zabere zručnému šperkaři dvanáct až 

patnáct hodin čistého času. 

VŠECHNY TVÁŘE ŽENY

Kvalitu a preciznost při výrobě šperků 

Roberto Coin zaručuje i  kontinuální 

Zatímco Coinovy 

šperky jsou pro ženy 

synonymem krásy, 

šperkař vidí krásu 

v ženách samotných.
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osobní zainteresovanost zakladatele, 

jenž se podrobně podílí na všech fázích 

procesu od vytváření skic, počítačové-

ho modelování s experty na ruční vý-

robu až po marketing. Nadto předsta-

vuje osoba Roberta Coina zdroj téměř 

nezastavitelného přísunu nových de-

signů, jichž od založení značky navrhl 

na tři tisíce. Neúnavnou hnací silou je 

Coinovi jeho obliba v neustálé změně. 

„Nechceme nudit,“ říká klenotník, jenž 

ženám touží dopřávat skrze šperky lu-

xus proměnit svůj vzhled pouhým do-

plňkem. 

Konzervativní zrcadlo minulosti na-

bízí například řada Roman Barocco – 

k barokní italské architektuře roman-

tických římských uliček se vztahuje 

speciální technikou zlatého tkaného 

vlákna a zakřivenými liniemi, symbo-

lizujícími kopule, neoddělitelnou sou-

část římského horizontu. Vizuálními 

hody jsou drahokamy jako žhnoucí 

karneol nebo hypnotizující blankyt 

se špetkou zlata v lapis lazuli. Květiny 

coby neuvadající motiv obdarovávání 

žen uctívá kolekce Princess Flower. 

Základem něžné řady je unikátní 

technika krouceného drátu, jež vy-

chází z původní kolekce Princess a  je 

leitmotivem organické povahy květin. 

Sedmdesát kilometrů od Benátek, na soutoku řek na severním úpatí Monti Berici v pa-
horkatém terénu mezi Pádskou nížinou a podhůřím Alp leží město Vicenza, kde starověcí 
předci Italů, Etruskové, tvořili šperky ze zaplétaného zlata už před třemi tisíci let. Vicen-
za je zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO pro neobyčejnou 
koncentraci renesanční architektury a pečuje o odkaz svých mistrů šperkařů a zlatníků 
dodnes. Svědčí o tom kromě přítomnosti Roberta Coina i fakt, že v tomto stodvacetitisí-
covém městě pracuje v segmentu šperkařství celých deset procent obyvatel. 

 VICENZA, ZLATÁ VELMOC

Z říše květeny do fauny vede kolekce 

Animalier, na jejíž pestrobarevné, ex-

centrické a detailně vyvedené přehlíd-

ce zvířat pracoval Roberto Coin už od 

osmdesátých let minulého století.

DIVOKÁ REBELIE

Vlajkovou lodí v  portfoliu značky je 

kolekce Pois Mois, jež čerpá inspiraci 

z uvolněných, svobodomyslných šede-

sátých let a nese symbolický motiv ve 

struktuře zlata stylizovaných puntí-

ků. Ty rozsvěcují diamanty, spolu 

s hranatými tvary náramků a prstenů 

evokujících ačkové střihy dobových 

šatů. S geometrií pracuje i výrazná ko-

lekce Sauvage Privé věnovaná odváž-

ným ženám, které touží po vystoupení 

z davu. Ozdobou a symbolem kolekce 

je obtížně zpracovatelný drahokam, 

černý nefrit. Spolu se zeleným mala-

chitem a decentními diamanty kolek-

ce umocňuje instinkty, rafinovanost 

a  vášeň každé nositelky. Zvučným 

hlasem v koncertu ženské emancipace 

zaznívá i kolekce Rock and Diamonds 

s  pyramidou,  ústředním symbolem 

devadesátých let. Šperky z  této řady 

patří na ruku emancipované ženě, 

která přepisuje pravidla stylu, nebo-

jí se obléknout koženou bundu třeba 

i  k  večerním  šatům a  boří zavedená 

klišé. Při lovu ve zdánlivě nekoneč-

ných vodách Coinova světa musí na-

konec každý dojít k poznání jediného: 

zatímco Coinovy šperky jsou pro ženy 

synonymem krásy, šperkař vidí krásu 

v ženách samotných. 
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Připravil: Jan Tomeš, foto: archiv značek

OSM SET 
HODIN PRÁCE

… I tak dlouho může trvat výroba jednoho kousku oděvu z kategorie haute couture 

neboli vysoké krejčoviny, nejvyšší mety módní tvorby. Kabáty z exkluzivních látek 

a šaty s nákladnými výšivkami jsou vrcholem kreativity i řemeslného umu a přístup 

k nim má jen několik tisíc lidí na světě. Jak se do tohoto elitního klubu dostat a jaké 

služby vybrané značky vlastně nabízejí?

Na konci devadesátých let se zdá-

lo, že haute couture nadobro 

odzvonilo, společnost se tehdy totiž 

zhlédla v nových technologiích a vý-

robních procesech. Není se čemu di-

vit, internet se na Západě stával stan-

dardem, do pracovních i  osobních 

životů začaly naplno pronikat mobil-

ní telefony a budoucnost patřila digi-

talizaci. Jehla, nit, řemeslo, okázalost 

– to vše se rázem stalo demodé. Svět 

se zrychloval, lidé bohatli a  prestiž-

ní značky, které zajišťovaly potřeby 

pouze hrstce vyvolených, se chopily 

příležitosti, kterou skýtala masová 

produkce.

Fenomén modelové konfekce ready-

-to-wear je tu s námi sice už od sedm-

desátých let, právě na konci milénia 

však bylo zřejmé, kdo z  bitvy mezi 

nákladnými kreacemi s cenovkou pře-

sahující často hodnotu nemovitosti 

a autorsky pojatou konfekcí vyšel jako 

vítěz. Vysoká krejčovina, jež byla vý-

kladní skříní domů jako Chanel, Dior 

nebo Valentino, byla nucena převzít 

roli marketingového nástroje. Není 

náhodou, že právě v  této době došlo  

k  rozkvětu produkce licencovaných 

parfémů a  slunečních brýlí, tedy lev-

nějších předmětů, jimiž pompézní 

módní show vytvářely image exkluzi-

vity. „Haute couture je dnes nákladná 

reklama,“ napsala v roce 2001 kritička 

The New York Times Cathy Horyn, 

mezi jejíž blízké přátele patřili Yves 

Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier 

i Karl Lagerfeld. „Je škoda, že se obor, 

který býval laboratoří nových trendů 

a  přehlídkou neuvěřitelné řemesl-

né zručnosti, proměnil v  propagační 

akci,“ dodala ve svém sloupku.

NIC NETRVÁ VĚČNĚ

V módním prostředí ovšem nic ne-

trvá věčně – ani úpadek. Haute cou-

ture si za poslední dekádu prošla 

až neuvěřitelnou renesancí, jež z  ní 

opět učinila relevantní výtvarnou 

disciplínu. Vysoká krejčovina za 

svůj comeback vděčí společenské 

elitě, jež se za posledních dvacet let 

objevila na Blízkém i  Dálném vý-

chodě a  které k  sofistikovanosti už 

nestačí taška s  monogramem LV. 

A  tak zatímco se zájemkyně o  nej-

dražší módní služby v minulosti re-

krutovaly především z řad evropské 

šlechty či americké smetánky, dnes 

do ateliérů značek přicházejí čín-

ské podnikatelky a manželky šejků. 

„Máme spoustu nových klientek, 

a  to z  mnoha zemí a  všech genera-

cí. Ty do oboru vlily čerstvou krev,“ 

přiznal v  nedávném rozhovoru pro 

agenturu Women’s Wear Daily Bru-

no Pavlovsky, prezident domu Cha-

nel. Odhaduje se nicméně, že dam, 

které si nechávají šít garderobu na 

míru, je na celém světě jen něco 

málo přes čtyři tisíce. Oddávají se 

službám následujících jmen.
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CHANEL 
I navzdory skonu Karla Lagerfelda je francouzský dům zalo-

žený Coco Chanel stále nejprestižnějším jménem módního 

světa. Lagerfeld ve svých konfekčních řadách i v kolekcích 

haute couture umně pojil konzervativní eleganci s mladis-

tvou opulencí a na tento postup navázala i jeho pravá ruka 

a  současná návrhářka značky Virginie Viard. Svět vysoké 

krejčoviny domu Chanel je ovšem otevřený jen vybraným 

osobám. Zavedené klientky sice mohou pozvat další zájem-

kyně, značka ovšem neslibuje, že je přijme – módní dům 

výrobu oděvů haute couture vždy omezuje tak, aby švadle-

ny ateliéru byly schopné ukojit už tak enormní poptávku. 

Na vytvoření šatů nebo kabátu je tu nakonec zapotřebí 

i osm set hodin práce. Jakmile se ale žena do elitního klubu 

klientek dostane, je jí poskytnut nadstandardní servis: jak 

krejčí, tak výsledný kousek za ní přiletí kamkoli po světě 

privátním tryskáčem, takže celý proces od vzetí měr až po 

poslední zkoušku může proběhnout v  pohodlí klientčina 

domova nebo kdekoliv si ona sama bude přát. Pokud se 

zákaznice navíc vejde do modelu, který byl představen na 

mole, dostane na něj až třicetiprocentní slevu.



STYLE

75

DIOR
Revolucionář, průkopník, tvůrce nové éry – všemi těmito 

přívlastky byl častován zakladatel jednoho z nejznámějších 

módních domů světa, návrhář Christian Dior. Když roku 

1947 představil debutovou kolekci inspirovanou módou 

opulentního začátku dvacátého století, mnozí jej nazývali 

zpátečníkem. Pro jeho vysoce elegantní styl, který se zcela 

odvrátil od utilitárních potřeb válečné éry, se přesto vžil po-

jem New Look. Sofistikované, až sošné modely, které tvořil 

až do svého skonu v roce 1957, se dodnes draží v aukčních 

síních za částky dalece přesahující jejich původní cenu. Hlad 

je však i po současné haute couture domu Dior, kterou zde 

tvoří návrhářka Maria Grazia Chiuri. Ta nezanevřela na Di-

orův odkaz jasně definovaných tvarů, přizpůsobila jej však 

současným potřebám života. Aktuálně se ateliér tohoto 

módního domu specializuje na fantaskní výšivky a dokonalé 

plisování, což ocení zejména příznivkyně reprezentativních 

večerních rób. Značka Dior v posledních letech rozšířila své 

couture oddělení a kromě dostatečného finančního obnosu 

nic nebrání tomu stát se zde klientkou. Dior dnes mezi své 

věrné zákaznice řadí hned několik Češek.
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FENDI
Tradiční italská značka, kterou od šedesátých let vedl Karl 

Lagerfeld, představila první kolekci haute couture teprve 

před několika lety, zcela se v ní ovšem zrcadlí preciznost vy-

konavatelů jemného řemesla, kteří čerpají z více než stoletého 

savoir-faire této značky. Historicky se Fendi věnovalo přede-

vším zpracování kožešin, a tak se i první řady haute couture 

nesly ve znamení spíše vysokého kožešnictví. Dědička domu 

a jeho současná ředitelka Silvia Venturini Fendi si však uvě-

domuje, že musí jít s dobou, a tak čím dál více experimentuje 

s bavlnou, vlnou, hedvábím, ale také organzou, které mistři 

z  ateliérů značky dokážou přepracovat tak, aby byly vzhle-

dem i  texturou k nerozeznání od kožešiny. Z takto uprave-

ných materiálů pak tvoří šaty s  velkoformátovými motivy 

inspirovanými pohádkami, architekturou či světem umění. 

Fendi představuje kolekce haute couture vybraným zákaz-

nicím ještě před jejich uvedením na mole, a tak je běžné, že 

v den přehlídky jsou již veškeré modely prodané. Klientky si 

u tohoto domu mohou připlatit za exkluzivitu, takže vybraný 

kus je pak vyroben na míru pouze pro konkrétní zákaznici 

a dalším zájemkyním už nebude k dispozici.
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VERSACE
Extravagance byla vždy pozná-

vacím znamením italského domu 

založeného Giannim Versacem 

už roku 1978. Jako dítě si Gianni 

hrál v ruinách římských chrámů, 

kde objevoval antickou mytologii 

a  symboliku, které později pře-

ložil i  do své oděvní tvorby. Jeho 

oblečení z  lidí vytvářelo mužné 

hrdiny a  nadpozemské bohyně, 

avšak vždy ve zcela aktuálním po-

jetí: jednou Versaceho fascinoval 

pop-art, podruhé kůže ve spojení 

s  fetišistickými motivy. Dráždi-

vou smyslnost kolekcí haute cou-

ture udržuje i  jeho sestra Dona-

tella, která se po Gianniho smrti 

ujala rodinného podniku. Versace 

se dnes jako jeden z mála orientu-

je na tvorbu vysokého krejčovství 

jak pro ženy, tak pro muže. Bez 

rozdílu genderu jsou však návr-

hy koncipovány způsobem, aby 

co nejpřirozeněji podtrhly sex- 

appeal nositelky či nositele. Zá-

kladem pánské řady jsou obleky 

s  výraznými rameny, saka a  kal-

hoty však nemusí nést pouze fád-

ní černou barvu a  často na sebe 

berou podobu vzorů z bohaté his-

torie značky. Dámská část haute 

couture se zaměřuje čistě na ve-

černí róby s  hlubokým dekoltem 

či vysokým rozparkem a  vždy 

s bohatým zdobením, které často 

zahrnuje i  nejrůznější kovy a  ba-

revné kameny. 

Haute couture si za 

poslední dekádu  

prošla až neuvěřitel-

nou renesancí, jež  

z ní opět učinila  

relevantní výtvarnou 

disciplínu. 
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Připravila: Andrea Votrubová, foto: archiv

ZAPOVĚZENÝ 
OSTROV

Salsa, doutníky, americké veterány a rum... Spíš než tyto 

klasické atributy vystihují excentrickou Kubu kontrasty. Luxus 

a chudoba, pokrok a archaické pořádky, černá a bílá. Přesně 

takový je žhavý karibský ostrov zahalený dramatickou aurou 

vášně a upřímné lásky k životu. 
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Politika se do současné tváře Kuby 

vryla přímo a  nepokrytě. Napjaté 

vztahy Castrova režimu se Spojenými 

státy si dodnes vybírají daň v  podo-

bě všudypřítomné chudoby a  někdejší 

„cukřenka světa“, jak se ostrovu s dlou-

hou tradicí pěstování cukrové třtiny 

léta přezdívalo, dnes cukr musí občas 

i dovážet. 

To je ovšem jen jedna z mnoha podob 

Kuby. Barvitá pestrost ostrova a  ne-

zkrotnost jižanské krve se tady připo-

míná na každém kroku – ve dvoumi-

lionové Havaně tepající v  rytmu afro-

-kubánské hudby i na dalekém východě 

přezdívaném Orient, jenž vás pod ma-

jestátním pohořím Sierra Maestra pro-

táhne revoluční minulostí země. 

DOUTNÍK SE STOPOU KÁVY

Zmíněnou rozmanitostí Kuba oplý-

vá i  v  otázkách charakteru přírody. 

Už první setkání s  ní rychle rozme-

tá okleštěnou představu o  tropickém 

ráji s  bělostnými plážemi v  zátiší pal-

mových hájů. Diametrálně odlišným 

přírodním amfiteátrem je údolí Viña-

les, asi dvě stě kilometrů západně od 

Havany, v němž se nachází pěstitelské 

centrum tabáku a  výroby proslulých 

kubánských doutníků na pozadí de-

sítek homolovitých mogulů, což jsou 

pozoruhodné vápencové útvary po-

kryté hustou vegetací. Tabák zdejší 

červenou půdu miluje a  jeho plantáže 

se v  této oblasti objevily už v předko-

lumbovské době. Od dávné historie 

se příliš neliší ani současná výroba 

– obraz zemědělců zvaných guajiros, 

zapřahujících bílé volky do dřevěného 

pluhu, patří k běžným sceneriím údolí, 

které si turisti rádi ozvláštňují návště-

vou farem a  živou ukázkou ručního 

balení těch nejjemnějších doutníků. 

Jejich tradice má na Kubě pevné místo. 

Dokonce se tvrdí, že zdejší obyvatelé 

kouřili smotky tabákových listů dávno 

předtím, než Kolumbus nedopatřením 

objevil Nový svět. Dalším milníkem 

v  produkci tabáku se stala revoluce 

a příchod vlády Fidela Castra, jež dout-

níkový průmysl dosud vlastněný Ame-

ričany znárodnila. Z původní tisícovky 

značek se zachovalo jen 36, včetně nej-

vyhlášenějších jako Cohiba, Partagas, 

Montecristo a Romeo y Julieta. Pokud 

váháte, za zkoušku vždy stojí Partagás  

Serie D No. 4 považovaný za nejoblí-

benější kubánský doutník s plnou ko-

řeněnou chutí a stopou čokolády, kávy 

a dřevěného kouře. 

Ve Viñales stojí za zmínku ještě jedna 

podívaná. Byť poměrně kontroverzní. 

Nedaleko stejnojmenného městečka 

leží vápencová hora Mogote Dos Her-

manas, na jejíž stěně nechal Fidel Cast-

ro roku 1961 ručně a v obřím provedení 

namalovat pestrobarevné znázornění 

vývoje člověka od prehistorie do doby 

kubánské revoluce. 

FRANCOUZSKÉ ŘEŠENÍ

Přízvisko nejkrásnější by si ale spíš než 

západní Kuba zasloužila jiná část os-

trova – Cienfuegos, v  němž se snoubí 

francouský šarm neoklasicistní archi-

tektury a  prázdninový flair Karibiku 

vanoucí od palmové riviéry, jíž lemují 

elegantní vilky až k  úzkému výběžku 

v zálivu. Jednoznačnou hvězdou v na-

bídce ubytování města na jižním po-

břeží Kuby je hotel La Union, ale ani 

tak není na místě očekávat od ubyto-

vání luxus západního typu. Od svého 

otevření roku 1869 La Union hostil 

řadu slavných osobností včetně ruské 

baletky Anny Pavlové. Mimochodem, 

právě její nadýchaná tutu se stala in-

spirací pro vznik dortu Pavlova. Vel-

kou úctu k mladé tanečnici choval i La 

Union, jenž hosty dodnes nepřestal 

rozmazlovat komfortem v  aktuálním 

provedení. Centrální poloha hotelu 

představuje ideální výchozí bod pro 

objevování města, jež v minulosti tvo-

řil přístav s okolními cukrovary. Ty se 

tu ve větší míře začaly stavět od polo-

viny 18. století, s přibývajícím počtem 

tehdy využívaných otroků však rostl 

strach z možných vzpour, což tehdejší 

guvernér vyřešil prozaicky – výmě-

nou za přesídlení do Cienfuegos nabí-

dl půdu zdarma Francouzům žijícím 

toho času na Floridě a v New Orleans. 

A  právě oni pak činorodě vybudovali 

Perlu jihu, dnes náležející pod patronát 

UNESCO.

HOŘKÁ MINULOST 

SLADKÉHO TRINIDADU

S otrokářskou historií se setkáte i v dal-

ším koloniálním skvostu Kuby, tento-

krát ve stylu španělské architektury. 

Městečko Trinidad vzdálené od Cien-

fuegos jen hodinu jízdy působí, jako 

by se v  něm zastavil čas. Kromě his-

torického centra přitahuje pozornost 

nedaleké Valle de los Ingenios, doslova 

Údolí cukrovarů. V  bujné zeleni totiž 

ukrývá původní haciendy plantážníků, 

jejichž elegance kontrastuje s nuznými 

chatrčemi pro otroky. Od 17. století, 

kdy se tady začalo s produkcí cukrové 

třtiny, obhospodařovaly kilometry polí 

den za dnem celá dvě staletí tisíce lidí. 

Nejvýraznějším symbolem krvavého 

uspořádání je čtyřiačtyřicet metrů vy-

soká strážní věž Torre de Iznaga, odkud 

dozorci dohlíželi na otroky. Dnes na ni 

můžete vystoupat jako na rozhlednu. 

Takovou návštěvu má člověk chuť 

vydýchat zase jen v  přírodě. Nejbliž-

ší příležitost k  tomu skýtá rezervace 

Topes de Collantes brázděná řekami 

a  jejich kaňony a  jeskyněmi, v  nichž 

tropické horko zmírní zurčící vodopá-

dy. Cestou na sever, kde se napojíte na 

dálnici, stojí za návštěvu ještě Santa 

Clara, město zaslíbené Che Guevaro-

vi, jehož ostatky najdete ve zdejším 

mauzoleu. Nejsou tu bez příčiny, San-

ta Clara patřila za dob kubánské revo-

luce proti Batistovu režimu podporo-

vanému Američany ke strategickým 

místům a právě její dobytí se považuje 

za největší vojenský výkon slavného 

revolucionáře.

SVOBODNÝ TANEC 

V NESVOBODNÉ ZEMI

À propos revoluce. Právě uplynulý rok 

probíhaly oslavy šedesátého výročí ví-

tězství revolučího vůdce Fidela Castra, 

jenž po dvou letech bojů triumfálně 

vstoupil do Havany s příslibem brzkých 

svobodných voleb, které se však niko-

li překvapivě dosud nekonaly. Přesto 

Kuba, jež v relativní izolaci funguje více 

než půl století, neusnula. Revoluci dnes 

pouze nahradila evoluce v podobě vlny 

soukromého podnikání a  kreativity. 

Stačí brouzdat ulicemi Havany, kde se 

to hemží galeriemi, muzei i  palarades, 

což jsou neoficiální a  stran otvírací 

doby poněkud nestabilní restaurace, 

které vznikly jako součást obytných 

domů a kde se podává to nejlepší jídlo 

na Kubě. Věhlasné jsou v Havaně i bary, 
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jimž kraluje žhavá salsa a  kde koktejly 

tečou proudem. Salsu, svobodný tanec 

v nesvobodné zemi, ovšem místní tančí 

běžně i v ulicích a rozhodně se vyplatí 

oslovit některou z místních škol, kde vás 

během pár lekcí naučí ty nejlepší figury 

v podmanivém rytmu.

HEMINGWAYŮV ODKAZ

Havana je městem architektury, od se-

cese a art deca až po vrcholnou moder-

nu, kterou se sluší objevovat a obdivo-

vat i několik dní v kuse. Mistrovským 

kusem je kupříkladu pětihvězdičkový 

Hotel Nacional de Cuba, legenda ku-

bánského sladkého života, do níž se ve 

čtyřicátých letech sjížděli mafiáni z ce-

lého světa. Během historie hotelu vy-

zkoušela jeho pohodlí i  řada slavných 

osobností včetně Ernesta Hemingwaye, 

Sinatry, Churchilla, Gagarina, Marlene 

Dietrich nebo Arnolda Schwarzeneg-

gera. Mimochodem, se jménem autora 

románu Stařec a moře, pro něhož byla 

Kuba druhým domovem, se v Havaně 

pojí míst daleko víc. O  věčnou slávu 

se tento držitel Nobelovy ceny za lite-

raturu postaral třeba majitelům baru 

El Floridita, který je považován za ko-

lébku daiquiri. Koktejl tu připravují 

z rumu, šťavy z limetky a půlky grape- 

fruitu a šesti kapek likéru Maraschino 

a  kromě Hemingwaye si tady na něm 

často pochutnávali i herci Spencer Tra-

cy a Gary Cooper.

Kromě El Floridita patří k  nepsaným 

povinnostem během návštěvy Havany 

také mojito v La Bodeguita del Medio. 

V La Bodeguitě se kromě míchání kok-

tejlů také vaří, a to velmi dobře. Zatím-

co si v  jedné ze tří spoře osvětlených 

místností s  intimní atmosférou bude-

te pochutnávat na čerstvém tuňákovi 

s cukrovou třtinou a kokosem a rybím 

salátu s křupavou zeleninou a arašídy, 

celkový dojem bude dotvářet eklektic-

ky vyzdobená stěna kombinující vše od 

abstraktního umění po obrázky Cas-

tra. A  podle doporučení samotného 

Hemingwaye, jenž do rámečku na baru 

nechal vepsat motto „Když mojito, tak 

v Bodeguitě, když daiquiri, tak ve Flo-

riditě“, byste správně měli navštívit 

místa obě, a to klidně v jeden den, pro-

tože jejich základnou je Stará Havana, 

La Habana Vieja, pět set let stará čtvrť 

tvořená spletí úzkých uliček s  domy 

v pastelových barvách. 

VE STYLU BELLE ÉPOQUE 

Symbolem Havany jsou staré americ-

ké veterány, které návštěvníci i místní 

využívají jako taxi – nutno dodat, že 

cizinci s  výraznou přirážkou. Fordy, 

chevrolety, caddilaky, pontiaky i  zá-

stupci dávno neexistujících značek, 

jako byl Studebaker, Nash, Rambler, 

Edsel, Packard či DeSoto, se míhají uli-

cemi s oprýskanými fasádami koloniál-

ních paláců už déle než půl století. Více 

než sto tisíc „amerik“ sem bylo dove-

zeno z detroitské továrny General Mo-

tors během ekonomického rozmachu 

Kuby v  50. letech. Dodnes jich vydr-

želo v pojízdném stavu zhruba šedesát 

tisíc, což je samo o sobě pozoruhodné, 

jelikož náhradní díly nebylo povoleno 

dovážet na ostrov celých šedesát let,  
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Kuba má dokonce 
vlastní hodinářskou 
značku inspirovanou 
kulturou doutníků a rumů. 
Horologické kreace od 
Cuervo y Sobrinos patří mezi 
to nejlepší, co si můžete 

z ostrova odvézt.
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a místní tak auta vyspravovali součást-

kami z Číny nebo Koreje. Ne nadarmo 

se o Kubáncích tvrdí, že jsou to nejlepší 

automechanici na světě. 

NOVÁ ÉRA

Prvotřídní zážitek z  Havany, umoc-

něný komfortem moderního luxusu, 

nabízí Gran Hotel Manzana Kempin-

ski La Habana, zatím nejlepší hotel 

v Havaně i na celé Kubě. Bílá palácová 

budova z 19. století postavená ve stylu 

Belle Époque patřila původně cuk-

rovarnickému baronu a  sloužila jako 

první nákupní centrum města. Dnes 

disponuje 246 pokoji, několika re-

stauracemi, bary a střešním bazénem 

s nádherným výhledem na celé město 

a především jeho dominantu, kubán-

ský Kapitol. Ačkoliv je zatím značka 

Kempinski na Kubě průkopníkem 

svého segmentu, již nyní plánují vstup 

na ostrov další prestižní hoteliérské 

brandy.

MAGICKÉ NOCI

Rušný život a  neobyčejná atmosféra 

ostrova bezstarostného života přála 

i  hodinářskému byznysu, a  to kon-

krétně klenotnictví na havanském 

bulváru San Rafael. To založil Ra-

món Cuervo už  v  roce 1882 a  poz-

ději se mu z  něj, s  pomocí synovců, 

podařilo etablovat podnik s meziná-

rodní reputací. Pod jménem Cuervo 

y Sobrinos se zde prodávaly hodinky 

renomovaných značek, ale od 30. let 

i  vlastní produkce vyráběná ve švý-

carském La Chaux-de-Fonds. Není 

divu, že mezinárodní věhlas přilákal 

do butiku mimo běžných zákazníků 

i  takovou klientelu, jakou byl Win-

ston Churchill, Albert Einstein, En-

rico Caruso či Pablo Neruda. 

Světlo značky, které pohaslo v  roce 

1959, před osmnácti lety znovu roz-

zářil nový majitel Marzio Villa. Kro-

mě toho, že umožnil hodinkám opět 

oslovit zákazníky jedinečným ku-

bánským charakterem ovlivněným 

romantickou tematikou rumů, dout-

níků a pirátů, otevřel také pompézní 

prodejnu El Reloj Cuervo y Sobrinos 

na slavné třídě Muralla, jejíž součás-

tí je i muzeum historie a stylový bar. 

Není překvapením, že hodinky jsou 

na místo etují dodávány v dřevěných 

humidorech.

VĚČNÁ OTÁZKA

Nevyčerpatelným tématem je na 

Kubě její spojení se světem a  přede-

vším pak se Spojenými státy americ-

kými. Poté, co byly mezi Washingto-

nem a Havanou po více než půlstoletí 

obnoveny diplomatické vztahy, to jde 

mezi oběma státy opět z kopce. Zmí-

něné uvolnění z iniciativy tehdejšího 

prezidenta Baracka Obamy před pěti 

lety sice nezrušilo americké eko-

nomické embargo zavedené v  roce 

1962, přesto tento závan smíru pod-

pořil chuť tisíců Američanů vyrazit 

na Kubu. Tato etapa je však u konce, 

po nástupu Donalda Trumpa k moci 

nahradilo vstřícnost zpřísnění ob-

chodních a  turistických sankcí, což 

nyní pokračuje cestovními sankcemi 

mířenými na čelní kubánské politiky 

kvůli podpoře venezuelského prezi-

denta Nicoláse Madura. 
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Na Kubu začíná pronikat dlouho zapomenutý 
luxus, Grand Hotel Manzana Kempinski 
La Habana patří mezi jeho průkopníky. 
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Kuba platí za ostrov koktejlů a v této 
gastronomické kategorii se pyšní 
řadou regionálních specialit. Třeba 
v  Trinidadu je tradičním nápojem 
canchánchara s jednoduchým slože-
ním – rum, limetka a med. Kubánci 
prý tento drink vynalezli, aby ustá-
li těžkosti desetileté války v  letech 
1868 až 1878. Namísto ve sklenicích 
se canchánchara podává v  malých 
keramických kalíšcích vyrobených 
v  místní dílně Alfarero Casa Chichi. 
Za ochutnávkou je ideální vyrazit do 
baru Taberna de la Canchánchara, 
který se nachází za zelenými dveřmi 
jednoho z  nejstarších domů v  Tri-
nidadu.  Poznávacím znamením je 
venku zaparkovaný chevrolet z  roku 
1958, který zde stojí téměř každý den. 

 LÉK NA VÁLKU



RHYTHM OF 
 THE NIGHT
Jsou situace, kdy ani větší porce klišé nemusí být na 

škodu. Ta, v níž máte náladu vystihnout atmosféru Kuby 

vyjadřovacími prostředky módy, rozhodně patří mezi ně. 

Připravila: Jitka Krulcová
Foto: archiv značek

1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

1. Sexy top s propracovaným 

dekoltem doplněný o asymetrické 

peplum v přední části 

S E L F  P O R T R A I T  /  7 3 8 0  K Č

2. Elegantní quartzové hodinky 

Premiére s náramkem i pouzdrem 

ve žlutém 18karátovém zlatě 

a s diamantovou linkou kolem černě 

lakovaného číselníku 

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

3. Sametová večerní kabelka 

s náramkovým držadlem a stahovacím 

řetízkem

J I M M Y  C H O O  /  2 0   2 5 0  K Č

4. Intenzivní parfémová voda Cuir 

Cuba Intense se smyslnými tóny 

tabáku, kůže, lékořice a cedru 

N I C O L A Ï  /  O D  1 5 3 0  K Č

5. Semišové sandály s platformou 

a patnácticentimetrovým podpatkem 

J I M M Y  C H O O  /  2 0   1 0 0  K Č 

6. Ikonickou vůní Chanel Nº5 

parfémovaný hydratační gel na tělo se 

zlatým prachem 

C H A N E L  /  2 7 9 0  K Č

7. Pouzdrová sukně z jehněčí kůže 

v midi délce 

S T O U L S  /  2 9   5 2 0  K Č
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Připravila: Ingrid Tůmová, foto: archiv

(ZNOVU)NALEZENÝ 
POKLAD JIHU

Promlouvá-li k vám touha dotknout se dávných časů, prožít 

alespoň několik okamžiků v době starověku, a přitom zůstat 

na starém kontinentu, pak naslouchejte pozorně. Vábení 

nese jméno Matera.
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Říká se, že každý člověk prožije 

svých patnáct minut slávy. V  po-

rovnání s průměrnou délkou lidského 

života je to pouhý okamžik, na který 

mnozí čekají řadu let – pokud se vůbec 

dočkají. Těžko určit, jak oproti člově-

ku vnímá čas kámen. Pro nás zdánlivě 

nehybná hmota, neživá struktura. Na-

opak v příběhu kamene je život člověka 

jen krátkým problesknutím, mihnutím 

v periferním vidění. Můžeme si my lidé 

vůbec představit, jaké to je čekat na 

svou slávu devět tisíc let? Tak dlouho 

totiž čekalo městečko Matera, kamen-

ná perla jižní Itálie, až si jí svět znovu 

všimne.

ITALSKÝ JERUZALÉM

Může se zdát, že tolik úvah o kameni 

je příliš, pokud však vaše cesty zamíří 

do Matery, není možné, abyste jeho ži-

voucí energii nepocítili. Rytmus srdce 

se zde zvláštně zpomalí i zrychlí záro-

veň. S jistou samozřejmostí přivyknete 

vleklému tempu všudypřítomného pří-

rodního materiálu, v  jehož obklopení 

je spěch přímo pošetilý a současně pro-

žíváte neuchopitelné vzrušení, za nímž 

stojí povědomí o  příběhu města, kde 

lidé žili již v paleolitu. Přistoupíte-li na 

myšlenku, že i kameny mají svůj vlastní 

život a paměť, pak se vám Matera od-

vděčí vším, co může nabídnout. Za tisí-

ce let, kdy je toto místo osídleno lidmi, 

je toho opravdu hodně – historická část 

hlavního města jihoitalské provincie 

spisovatele a filozofa Piera Paola Paso-

liniho. Jako náhradu za pravý Jeruza-

lém si město pro svůj snímek Umučení 

Krista (2004) zvolil i  americký herec 

a režisér Mel Gibson. Unikátní lokalita 

se objevila již v desítkách historických 

filmů, Matera si ale svým šarmem pro-

bíjí cestu i do nové doby. V roce 2020 

si budeme moci prohlédnout útroby 

města také v pořadí již v pětadvacátém 

filmu s  Jamesem Bondem s  názvem 

No Time To Die, tedy Není čas zemřít. 

O tom, že staré město má stále energie 

na rozdávání, svědčí i  fakt, že Matera 

se stala pro rok 2019 jedním z  evrop-

ských hlavních měst kultury. 

ODE DNA

Jak již bylo řečeno, dějiny osídle-

ní místa sahají do dob před více než 

devíti tisíci lety. Lidé tehdy obývali 

místní jeskyně ve skalnatém terénu 

v  kaňonu nad řekou Gravinou. Ty 

samé jeskyně, které ještě v padesátých 

letech dvacátého století znamenaly 

pro Itálii ostudu a  problém. Mnohdy 

to totiž vypadalo, že za devět tisíc let 

se u místních nic nezměnilo. Na dva-

cet tisíc lidí tady bydlelo ve vydlaba-

ných skalnatých domech ve špíně, bez 

jakéhokoliv civilizovaného vybavení 

a  hygienických návyků. Matera byla 

kvůli hladu a  nemocem odstrašující 

připomínkou chudoby celého regionu. 

Tehdy se vláda rozhodla město násil-

ně vysídlit. Život se sem však znovu 

vrátil, domy se postupně renovují a od 

roku 1993 jsou Sassi di Matera, tedy 

kameny Matery, součástí světového 

dědictví UNESCO.

TOUHA PO SVOBODĚ

V  historii Mateře vládli Řekové, poté 

převzali otěže Římané. V  šestém sto-

letí se zde usídlili mniši a později bylo 

město přímo nárazníkem Byzance. 

Domy vytesané ve skalách sloužily stá-

le dobře a v téměř nezměněné podobě 

byly funkční až do osmnáctého století. 

Mezi příbytky obyvatel postupně rost-

ly katedrály, kostely a paláce odpovída-

jící svému historickému období. Sku-

tečný rozkvět města přišel roku 1663, 

kdy se Matera stala sídlem královského 

soudu a na čas i hlavním městem pro-

vincie Basilicata. Svou roli však sehráli 

Basilicata je třetím nejstarším městem 

na světě, hned po Aleppu a  Jeruzalé-

mu. Ne náhodou se tak Mateře pře-

zdívá Jeruzalém jižní Itálie. Autentic-

ká atmosféra starověku láká i  filmové 

tvůrce, jako kulisy posloužila Matera 

filmu Evangelium sv. Matouše (1964) 

slavného italského režiséra, scenáristy, 
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Mateřané i  za druhé světové války.  

21. září 1943 se místní vzbouřili a byli 

prvními Italy, kteří se postavili na od-

por německému Wehrmachtu.

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED

Samotný příjezd do Matery ani v nej-

menším nenapovídá, co se před ná-

vštěvníkem skrývá. Činžáky, rušné 

silnice, domy vystavěné v  minulém 

století, obchody – zdánlivě obyčejné 

italské město. Jakmile však narazíte 

na první domky dýchající skutečnou 

atmosférou dávnověku, nebude trvat 

dlouho a otevře se před vámi cesta do 

magického světa. Úzké uličky táhnou-

cí se do příkrého kopce korunované-

ho věží katedrály Duomo di Matera 

připomínají mytický labyrint, v  němž 

lze snadno ztratit pojem o  čase. Kou-

zelná zákoutí, obchůdky s  lokálními 

oleji, sýry, olivami či vínem, bistra, 

kavárny a  taverny – to vše nenápad-

ně zakomponované do kamenných 

Matera se dotkne netušených hlubin duše už v denním 

světle, ale teprve když na město padne soumrak, 

pochopíte její magii. 
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obydlí, takže ani v  termitišti návštěv-

níků nemáte pocit, že jste se ocitli 

jen v  dalším turistickém lunaparku. 

S  ohledem na komplikovaný příběh, 

jímž si Matera prošla, nelze nepoctít 

místo návštěvou některého ze skalních 

kostelů. Tím největším je Chiesa San 

Pietro Barisano z 12. století. Milovníci 

bizarních zážitků si zde mohou na je-

den takový přijít, jakmile se v  místní 

kryptě uvelebí na „odvodňovací“ křes-

lo, kam byli usazováni mrtví mniši, 

dokud se jejich tělesná schránka neroz-

ložila. Ovšem za nádhernými freskami 

a komorní atmosférou se můžete vydat 

do několika dalších kamenných koste-

lů, jichž se ve městě a okolí nachází na 

150 – přístupný je však jen zlomek. 

KDYŽ SE SETMÍ…

Díky své poloze nabízí Matera mnoho 

příležitostí k fascinujícím vyhlídkám. 

Stačí se projít po opevnění lemujícím 

město od čtvrti Sasso Caveoso až po 

nejstarší část zvanou Civita. Za ná-

vštěvu určitě stojí alespoň náměstí 

před kostelem San Pietro Caveoso, 

z nějž se rozprostírá výhled na kaňon 

řeky Graviny a  jeskyně na protěj-

ším svahu. Zvolíte-li však jakoukoliv 

trasu do jádra města, čeká vás neza-

pomenutelná procházka tajemnými 

uličkami okořeněná cestičkami po 

příkrých a místy i kluzkých schodech. 

I  přesto, že ji navštěvuje čím dál víc 

cestovatelů, v  Mateře stále přetrvává 

genius loci, který se umocňuje se sou-

mrakem. Jakmile je historické město 

osvíceno, dýchne na vás až hmatatel-

ná romantika. Pak nastává ten pravý 

čas zaplout do některé z místních re-

staurací, které nabízejí speciality kraje 

Basilicata. Hledáte-li na poli gourmet 

zážitků něco skutečně výjimečného, 

ani v tomto ohledu vás Matera nezkla-

me. Rok 2019 totiž pro toto městečko 

znamenal vzlet ke hvězdám – a v tom-

to případě rovnou k  té michelinské. 

V restauraci pojmenované po majiteli 

a  šéfkuchaři v  jedné osobě Vitanto-

niovi Lombardovi můžete očekávat 

originální spojení dávného kamene, 

minimalistického designu architekta 

Alessandra Tortorelliho a  špičkové 

gastronomie založené na  tradičních 

místních surovinách. 

Hluboký zážitek z  materské atmosféry ideálně umocňuje jeskyn-
ní hotel Sextantio Le Grotte Della Civita. Díky citlivě a  minimalis-
ticky zařízeným pokojům vás toto místo dokáže snadno přenést do 
magické historie města, ovšem stále se vším komfortem moderní 
doby. Švédsko-italskému podnikateli, hoteliérovi a  filantropovi Da-
nielu Kihlgrenovi se zde podařilo zachovat autenticitu jeskyní, které 
precizně, kámen po kameni zrenovoval s  respektem k  původnímu 
prostoru. Osmnáct pokojů a apartmá v sobě spojuje tradiční prvky 
vyrobené z  místních materiálů – například ložní prádlo je ušité ze 
starožitných látek – a nepostradatelný luxus současného designu. 
Elegantní starověké klenby zajišťují intimní atmosféru klidného úto-
čiště, zatímco dramatický výhled na park Murgie s jeho nádhernými 
skalními chrámy ve vás probudí chuť objevovat tajemství Matery. 

 SEXTANTIO LE GROTTE DELLA CIVITA



Připravila: Jitka Krulcová
Foto: archiv značek

LA DOLCE VITA
Sebevědomá elegance oscilující 

mezi formálním dramatem 

a bohémskou nepraktičností 

– prostě italský styl ve své 

nejpurističtější podobě.

1. Ikonická kabelka Miss Sicily v mikroverzi 

D O L C E  &  G A B B A N A  /  2 1   5 7 0  K Č

2. Prodloužené sako z panenské vlny 

se saténovými klopami 

J I L  S A N D E R  /  4 3   1 5 0  K Č

3. Náušnice Trinity z bílého, růžového  

a žlutého zlata s detailem v podobě diamantu

C A R T I E R /  4 5   5 2 0  K Č

4. Lak na nehty s efektem gelu  

a organickými silikony v trendy šedém odstínu

D I O R  /  5 7 0  K Č

5. Krajkový polokorzet s kosticovou strukturou 

D O L C E  &  G A B B A N A  /  2 0   1 6 5  K Č

6. Lakované páskové sandály na jehlovém  

podpatku s výraznou bondáží kotníku

G I A N V I T O  R O S S I  /  1 7   3 3 0  K Č

7. Pasové kalhoty se širokými nohavicemi  

a puky z čisté panenské vlny

M A X  M A R A  /  1 2   2 5 0  K Č

2.

6.

1.

3.

4. 5.

7.
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Příběh zkázy Titanicu je starý už 108 let, ale teprve za deset let bude skutečně 

dovršen. Vrak v hlubinách totiž nečekaně rychle rozežírá rez a podle vědeckých 

odhadů se pozůstatky lodi někdy kolem roku 2030 zhroutí do sebe. Jednu 

z posledních příležitostí, jak legendu moří spatřit na vlastní oči, jakkoliv smutný je to 

pohled, nabízejí dvě expediční společnosti – Bluefish a Oceangate.

Připravil: Radomír Dohnal
Foto: archiv

POSLEDNÍ EXPEDICE 
K TITANICU

V dubnu roku 1912 stály lístky do 

první třídy pro plavbu na Tita-

nicu nejméně 150 dolarů. Se započí-

tanou inflací tedy jednosměrná cesta 

vyšla na dnešních 45  200 korun. Řeč 

je  ovšem v  tomto případě o  základní 

ceně, protože u  takzvaných králov-

ských salonků vyšel palubní lístek 

v přepočtu na milion a čtvrt. Vlastně 

platilo a platí, že za stejné peníze bys-

te si mohli pronajmout jachtu, abyste 

onu skoro šestidenní cestu přes Atlan-

tik realizovali po vlastní ose. Jistě, ne 

v  takovém komfortu. Naprostou ku-

riozitou pak zůstává důsledek rozhod-

nutí padesátky lidí, kteří si stejně jako 

1317 dalších pasažérů palubní lístek 

zakoupili, ale z nejrůznějších důvodů 

na cestu nevyrazili. Tyto nevyužité 

lodní vstupenky, kartičky o  rozmě-

rech 7,62 x 12,7 centimetru, jsou dnes 

draženy za astronomické sumy. Na-

příklad nevyužitý lístek číslo 1264 do 

třetí třídy byl loni na velké aukci arte-

faktů v Belfastu vydražen v přepočtu 

za 1,4 milionu korun. 

HODNOTA VZPOMÍNKY 

Za 27  500 dolarů byl prodán prvo-

pis radiotelegramu, který po půlnoci 

obdržela sesterská loď Olympic tři 

hodiny předtím, než šla nejznámější 

loď světa ke dnu. Těch pět slov depe-

še: „Právě jsme narazili do ledovce,“ 

dnes činí z  kusu zažloutlého papíru 

raritní sběratelský klenot. Předtiště-

né menu z lodního bistra Café Paris-

ien, které se na osudové plavbě nako-

nec ani nepodávalo, bylo vydraženo 

za 31  250 dolarů. Sendvič s  uzeným 

jazykem, ředkvičkou a  plátkem ho-

vězí svíčkové si už nikdo neobjed-

ná. Dohromady za 300  000 korun 

pak byly vydraženy tři kovové nýty 

a  kousek skla z  okénka, jež byly ze 

dna vyzvednuty expedicí potápěčů 

v roce 1987. V přímé evidenci je dnes 

vedeno 5500 nejrůznějších fyzických 

pozůstatků zkázy Titanicu vyzved-

nutých na hladinu a  jejich souhrnná 

cena se odhaduje na stovky milionů 

dolarů. Co z toho plyne? 
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NEPOTOPITELNÁ, ZMIZELÁ 

A NALEZENÁ KRÁLOVNA 

OCEÁNU

Když už nic jiného tak, že zájem veřej-

nosti o fenomén Titanic po jeho neslav-

ném ztroskotání není o  nic menší než 

v době, kdy byl poprvé spuštěn na vodu. 

Za legendou, která se kolem potopení 

vlajkové lodi společnosti White Star Line 

vytvořila, netřeba hledat uvedení pro-

dukčně nejdražšího filmu své doby do 

kin. Opus Titanic sice v roce 1997 sesbí-

ral jedenáct Oscarů, ale režisér James 

Cameron jen oprášil příběh, který dráž-

dil fantazii diváků již dlouho. Šlo spíš 

o to, že se zdánlivě nepotopitelná loď po-

topila během své první zaoceánské plav-

by a že pak doslova zmizela a po deseti-

letí nebylo možné přesně stanovit polohu 

vraku. Ambice podniknout komerční 

pokusy o jeho lokalizaci nebo vyzvednu-

tí sice byly vždy aktuální, ale jejich pro-

vedení se ukázalo jako ekonomicky ne- 

reálné. Znovuobjevení Titanicu se tak 

datuje až k  1. září roku 1985 a  pojí se 

s  ním nemalé kontroverze. S  pomocí 

lodí amerického vojenského námoř-

nictva jej nalezl oceánograf Robert D. 

Ballard. Nehovoří se už ale o tom, že ve 

skutečnosti pomáhal US Navy nalézt 

dvě ztracené jaderné ponorky a  teprve 

jako protislužbu mohl zbylé čtyři dny 

mise věnovat hledání mýty opředené 

lodi. Ballard tak mohl jako první pro-

střednictvím  okulárových kamer pod-

mořského robota Argo po dlouhých  

73 letech spatřit celé dílo zkázy. Ohrom-

ný vrak, rozlomený na dvě nestejné po-

loviny, který se stal majestátním pomní-

kem svých obětí. „Není žádné světlo, 

které by proniklo tak hluboko. Je to tiché 

a klidné místo vhodné k odpočinku pa-

mátky největšího námořního neštěstí. 

Ať to tak navždy zůstane a Bůh požehná 

těmto duším,“ popisoval situaci. 

OD VĚDECKÉ EXPEDICE PO 

TURISTICKÝ ZÁŽITEK

O rok později se k místu opakovaně vy-

pravili vědci, kteří z výzkumného pla-

vidla RV Atlantis II monitorovali frag-

menty vraku, následovaly podmořské 

sondy Alvin, Jason a  Angus. V  září 

1987 tu badatelé z  francouzského in-

stitutu IFREMER provedli 32 sestupů 

a vyzvedli na 800 artefaktů. Nakolik to 

bylo legální, je dodnes sporné, Titanic 

leží v  mezinárodních vodách a  nikdo 

kromě původních majitelů a  pozůsta-

lých k vraku právní vztah nemá. V roce 

1996 byl realizován pokus o vyzvednu-

tí celé dvacetitunové kabiny první třídy. 

Skončil však neblaze, protože se kabina 

zřítila nazpět a  vrak ještě více poško-

dila. Další vlnu zájmu vzbudil v  roce 

2001 mladý americký pár, který si řekl 

své ano v batyskafu, jímž sestoupili na 

samotnou příď lodi. To už by ovšem 

dnes nebylo možné, protože poté, co 

byl vrak v roce 2005 vyhlášen kultur-

ním dědictvím a památkou UNESCO, 

byl počet návštěvníků přísně limitován 

a nakonec zcela zapovězen. 

NOVÁ ÚROVEŇ ZKÁZY

Přispěl k  tomu i rozsáhlý podmořský 

průzkum, prováděný z  lodi Remora, 

jež potvrdil obavy všech, kterým na 

uchování piety i potopené lodi záleže-

lo. Expedice prozařují torzo umělým 

světlem a víří usazeniny kolem rozlo-

mených součástí trupu, a napomáhají 

tak rychlejšímu šíření bakterie Halo-

monas titanicae, která obaluje zbytky 

lodi pevnou krustou. Způsobuje tak 

rezivění kovu, který tím efektivně 

rozrušuje a  rozkládá. Každý den prý 

bakterie stráví z vraku kolem 180 ki-

logramů kovu. Ze 46  000 tun železa 

a poniklované oceli tak už v roce 2030 

nejspíš nezbude mnoho a  zdá se, že 

dny Titanicu už jsou opravdu sečteny 

a jeho definitivní zkázu nic nezastaví. 

Nad étosem o pietě a odchodu starého 

vraku na věčnost se ale vznáší i docela 

pragmatická linka: lidé, kteří jej jako 

jedni z  posledních uvidí dnes, dají 

příběhu zmaru a  zkázy rozměr sou-

časnosti. 

DVĚ CESTY

Ponory k mizejícímu vraku jsou ze své 

podstaty časově limitované, jejich cena 

tedy odpovídá povaze tohoto neopa-

kovatelného zážitku. Komerční prodej 

je navíc kombinován i  s  výzkumnou 

činností, každý sestup na dno musí 

být totiž doprovázen aktivitou bada-

telů a  dokumentátorů vrak snímku-

jících, skenujících a  monitorujících. 

V  současnosti disponují potřebnou 

technikou a schválenou licencí k pono-

rům jen dvě společnosti. První z nich, 

Bluefish, čerpá ze zkušeností a reputa-

ce z roku 2005. Právě ona dokázala na 

dno k Titanicu jako první dostat desít-

ky lidí. Druhou společností je Ocean- 

Gate, jejíž přetlaková kapsle Titan, vy-

robená z  uhlíkových vláken a  titanu, 

je rovněž schopná sestupu do hloubky 

4000 metrů, a  přitom dokáže zajistit 

podpůrnou výzkumnou činnost. Obě 

zmíněné společnosti se drží stejného 

konceptu, který v obou případech z de-

setihodinového sestupu na mořské dno 

a  devadesáti minut pobytu na dohled 

lodi dělá pomyslné finále desetidenní 

plavby. Za tu Bluefish i  konkurenční 

OceanGate účtují přibližně shodné 

ceny, a  to kolem 105  000 dolarů, tedy 

v přepočtu asi 2,6 milionu korun. 

NA DOTEK 

Expedice k Titanicu začíná naloděním 

v  kanadském přístavu St. Johń s, ná-

sleduje jednodenní cesta k vraku a den 

kroužení nad ním, během nějž bude 

otestována technika a zajištěna bezpeč-

nost pro sestup. Dalších zhruba šest dní 

probíhají ponory. Na tři komerční členy 

expedice v ponorné kapsli připadá jeden 

výzkumník a technik stroje. Následují-

cí časová osa vypadá takto – pět hodin 

trvá ponor k vraku, hodinu až hodinu 

a půl obhlídka reflektory prozářené lodi 

a dalších pět hodin zabere cesta vzhůru. 

Za šest dní se tímto způsobem prostří-

dá celá výprava. Posádka zažije porci 

strachu, když se tempem sta metrů za 

minutu bude nořit do hlubin a  kapsle 

na to bude reagovat děsivým skřípěním. 

Pozná chlad oceánu, když se na průhle-

dech bude zevnitř vytvářet jinovatka. 

Zažije ticho a tmu, kdy jediným spoje-

ním se světem bude šum ve sluchátkách 

operátora. A pak, až se silné reflektory 

rozzáří, objeví se dvě rozlomené půlky 

lodi, částečně zanořené do substrátu, 

masivní kotvy, část zdevastované ko-

telny, kapitánský můstek i  Marconiho 

místnost, odkud bylo vysíláno SOS, 

tehdy ještě nouzový kód CQD. Z  tun 

deformovaného kovu jako vnitřnosti 

vystupují jednotlivé zpřetrhané kajuty 

a zahlédnout v nich lze předměty osob-

ní povahy, od kufrů a střevíčků po obra-

zy nebo flakonky od parfémů, jednotli-

vé střípky obrazu dávné tragédie.  



„Vycházel jsem z možností práce se zvukem 

v elektronické hudbě a zároveň hledal analogie 

těchto abstraktních vzorců v širším společenském 

a ideologickém kontextu.“
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Příčiny a následky / Cause and Effect, Lucie Drdova Gallery, Praha (2019)

Visually Addictive. Gallery 17/18, Ottawa, Kanada (2018)

Okem mechanické reprodukce / Through the eye of the mechanical reproduction, 

Galerie NoD, Praha (2017)

Skrytá nastavení / Hidden Settings, Dům umění v Českých Budějovicích (2016)

 VÝBĚR Z VÝSTAV

Připravila: Lucie Drdová, foto: archiv

DANIEL VLČEK

NA POMEZÍ SMYSLŮ
Daniel Vlček vytváří 

proškrabávané obrazy. 

Ryje do svrchních vrstev 

maleb, kdy coby šablon 

užívá vinylových desek. 

Svými obrazy se tak 

vztahuje ke zvuku, a to 

jak v přímém kontaktu 

s audioinstalacemi, tak  

jako odkaz k hudební 

kultuře.

Daniel Vlček se narodil roku 1978 v jihočeských Strakonicích. V současné 

době žije a pracuje v Praze. 

Nejdříve studoval na fakultě výtvarných umění v Brně a poté v ateliéru 

Vladimíra Skrepla na pražské Akademii výtvarných umění. V roce 2000 

strávil rok na Accademia di Belle Arti di Brera v Miláně.

V posledních letech Vlček vytvořil řadu děl na pomezí malby, zvuku a in-

stalace, v nichž využil textilie a readymade objekty.

Autorova technika je specifická, svá plátna nejprve pokryje akrylem 

a nechá je zaschnout. Poté na akryl maluje olejovými barvami a do ještě 

vlhké malby pomocí vinylové desky vyrývá pečlivé a přitom instinktivní 

abstraktní a  často geometrické vzorce, a odhaluje tak vrstvy malby pod 

nimi. Vzniká tedy většinou moarový efekt, matoucí černobílá konfigurace, 

někdy s nádechem tmavě nachové, modré či zelené. Na jejich základě pak 

autor vytváří zvukové krajiny, jež jsou auditivní interpretací jeho vizuál-

ních děl.

Ve svých abstraktních malbách a elektronických zvukových krajinách se 

Vlček snaží uchopit věčné pnutí mezi neviditelným a viditelným, digitál-

ním a analogovým.

Od roku 2003 působil spolu s Groupe Guma Guar, která se orientovala na 

komentáře politických témat a pohybovala se na pomezí mezi galerijní in-

stitucí a techno scénou. Vlček je členem hudební skupiny Střešovická kra-

mle a se svojí ženou Ewelinou Chiu založili audiovizuální projekt ba:zel.
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VLADIMÍR 
KREIDL: 

VÍTĚZEM 
V BANKOVNICTVÍ 

JSOU KLIENTI

Sedmým rokem vede 

v Raiffeisenbank 

oblast Retailového 

bankovnictví a jako 

člen představenstva se 

podílí na strategických 

rozhodnutích. Třeba 

o tom, jak v době 

digitální zůstat v čele 

pelotonu bank, na 

něž stále víc dotírají 

inovativní fintechy. 

„Česká republika 

neřekla v digitalizaci 

vzhledem k poměrně 

vzdělané populaci 

ještě zdaleka všechno”, 

říká s důvěrou 

v budoucnost Vladimír 

Kreidl.

Připravila: Andrea Votrubová
Foto: Alexander Dobrovodský
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Máte za sebou úctyhodnou kariéru. 

Směřoval jste do vedení banky cíle-

vědomě?

Vůbec ne, původně jsem chtěl být 

makroekonomem. Zajímala mě 

makroekonomie a měnová politika 

a  svoji pracovní budoucnost jsem 

viděl na vysoké škole nebo v  ná-

rodní bance. Ostatně jsem začínal 

v  90. letech jako analytik. Hodně 

mě ovlivnila revoluce, hovořilo se 

o ekonomických reformách a mě to 

velice bavilo.

O vlastním podnikání jste neuvažo-

val?

Ne, zajímala mě spíš teorie, takže 

jsem studoval ekonomii. Měl jsem 

to štěstí být členem generace, kte-

rá se mohla svobodně rozhodovat 

v nových podmínkách, ale zároveň 

si pamatovala, co tady bylo před-

tím. Využil jsem toho a odjel studo-

vat do Londýna.

Nakolik jste tam vnímal, že pocházíte 

ze země, kde měli lidé vzhledem k to-

talitní minulosti omezenější rozhled? 

Fungovalo to velmi dobře, protože 

jsem studoval ekonomii na Univer-

zitě Karlově, jejíž profesoři udělali 

hned po revoluci rozhodnutí, že 

budou učit z  amerických učebnic. 

To byla na začátku velká překážka, 

museli jsme se nejprve naučit jazyk. 

Ale když jsem pak studoval v Lon-

dýně, přišlo mi to naprosto přiroze-

né, protože všichni moji spolužáci 

studovali z podobných učebnic.

A co praxe?

Měl jsem štěstí, že jedním z  mých 

učitelů byl Zdeněk Tůma, který mě 

k  ekonomii přitáhnul, protože byl 

do ní také nadšenec. Během studia 

v  Londýně mě zase ovlivnil jeden 

z  profesorů, Charles Goodhart, 

což byl známý teoretik měnové 

politiky a v  té době člen Monetary 

Policy Comittee Bank of England, 

tedy bankovní rady anglické ná-

rodní banky. V  jeho přednáškách 

se krásně kloubila teorie s  praxí. 

Ostatně hned na začátku nám řekl, 

že pokud přijde pozdě na přednáš-

ku, která se konala vždy po zasedá-

ní bankovní rady, znamená to, že 

zrovna změnili úrokové sazby, pro-

tože pak automaticky následovala 

tisková konference.

Prognózy dalšího vývoje, aktuálně 

o  nadcházející recesi, slyšíme z  úst 

ekonomů každý den. Nakolik se tím 

v naší bublině stává předpověď rea-

litou?

Ekonomická očekávání mají na 

budoucí realitu určitě zásadní vliv, 

podle teorie sebenaplňujícího se 

proroctví, která se začala prosa-

zovat ve druhé polovině minulé-

ho století. A  také platí starý vtip, 

že ekonomové předpověděli deset 

z posledních pěti recesí. Myslím si, 

že ekonomie umožňuje přemýšlet 

strukturovaně o  mnoha jevech ve 

společnosti, ale v  některých oblas-

tech dokáže velmi špatně předpoví-

dat. Sem patří třeba měnové kurzy 

nebo ceny aktiv, kde je podle jedné 

teorie vývoj v  krátkém horizontu 

zcela náhodný. Pamatuji si napří-

klad na makroekonomické modely 

Mezinárodního měnového fondu 

a  OECD, které dokázaly předpo-

vídat měnové kurzy s  určitou při-

danou hodnotou až od horizontu 

dvou a  více let. V  krátkém hori-

zontu tedy ani tyto modely nebyly 

schopny předpovídat o nic lépe než 

zcela náhodný proces.

Proč jste z tohoto světa nakonec ode-

šel?

V  poradenské společnosti McKin-

sey, pro niž jsem následně pracoval 

třináct let, jsem se hodně věnoval 

bankám a pojišťovnám. Byla to za-

jímavá zkušenost, protože v  sobě 

kloubila nutnost přemýšlet, za což 

si vás klienti platí, a  zároveň šanci 

pracovat v mezinárodní firmě, kde 

přijdete do styku s  klienty a  kole-

gy z  celého světa, kteří jsou velmi 

chytří. Ke konci jsem si ale říkal, že 

by bylo dobré trávit víc času doma. 

Byl jsem totiž skoro pořád v zahra-

ničí, a  nabídku z  Raiffeisenbank 

jsem považoval za úžasné řešení.

Ředitelem retailu v  Raiffeisenbank 

jste sedmým rokem. Banka je v Čes-

ku mnohem déle, kam od té doby 

směřuje?

Raiffeisen je velmi tradiční banka, 

která vznikla v Rakousku a byla jed-

nou z  prvních, které se vydaly do 

východní Evropy. Od počátku, kdy 

vstoupila do Česka, což bylo roku 

1992, byla symbolem západní kvali-

ty. Teď už je to standard, ale dřív fakt, 

že jde o něco “ze Západu”, přitahoval 

klienty, kteří chtěli něco navíc, ať 

už lepší obsluhu, větší ochotu nebo 

vzdělanější bankéře. Začínali jsme se 

výrazně profilovat ve firemním ban-

kovnictví a  dlouhá léta jsme se spe-

cializovali na bohatší klientelu. Poté 

jsme postupovali i  do retailu a  dnes 

už pracujeme s jakýmkoli klientem. 

Vladimír Kreidl je členem představenstva a vý-

konným ředitelem zodpovědným za oblast Re-

tailového bankovnictví Raiffeisenbank. Z  před-

chozí kariéry má zkušenosti také s consultingem, 

v minulosti působil ve společnostech McKinsey-

&Company a Patria Finance, a.s.

Platí starý vtip, že ekonomové předpověděli deset 

z posledních pěti recesí.
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Stále vám ale zůstal punc banky pro 

movitější klienty.

Ano, samozřejmě i  v  kontextu naší 

značky privátního bankovnictví 

FWR neboli Friedrich Willhelm 

Raiff eisen, což je nejvyšší standard. 

V  této oblasti se nám daří velmi 

dobře. Objem peněz, které nám 

klienti svěřují, roste ročně o desítky 

procent, z čehož mám velkou radost.

Čím se je snažíte zaujmout?

Třeba od září minulého roku na-

bízíme fondy kvalifikovaných in-

vestorů, což je velmi konkurence-

schopný produkt. Klienti si tam 

mohou vložit peníze, je to daňově 

optimalizované a  mohou podle 

svého uvážení zvolit míru rizika, 

která jim vyhovuje. Za tři měsíce 

jsme tam nasbírali 1,5 miliardy 

korun, což dokazuje, že klienti to 

považují za zajímavé řešení. Dále 

umožňujeme například investi-

ce do realit. Spousta lidí se totiž 

ocitla v situaci, kdy jim peníze pře-

bývají a  mohou si je odložit na 5, 

7, 10 let. Pro ty nabízíme realitní 

fond, který je na rozdíl od přímé 

investice do realit, kde se klien-

ti kvůli nemožnosti diverzifikace 

vystavují neúměrnému riziku, vý-

razně bezpečnější. Přitom je vhod-

ný pro každého s rozpočtem deseti 

tisíc i milionů korun. 

Pojďme zpět k  retailu, který je vaší 

parketou. Kam se za dobu vašeho 

působení posunul?

Retail, což je obsluha fyzických 

osob a malých firem, byl ještě před 

několika lety o  pobočkách a  call 

centru, zatímco dnes je spíš o  di-

gitálních kanálech. Raiffeisen je 

zajímavá v  tom, že už roku 2007 

koupila tehdejší eBanku, jež byla 

na přelomu tisíciletí propagátorem 

internetového bankovnictví v  Čes-

ku. V  té době totiž většina bank 

nic takového neprovozovala. Stopa 

po eBance v Raiffeisen stále zůstá-

vá. Když sečtu uživatele mobilního 

bankovnictví, na něž se nyní klade 

velký důraz, a  uživatele interneto-

vého bankovnictví, tak máme pod-

le benchmarků jedno z  nejvyšších 

procent digitálních klientů nejen 

v Česku, ale i na světě. 

Takže jste mezi zdejšími bankami na 

špici digitální revoluce?

Pokud jde o  využívání digitálních 

kanálů, tak ano, což zřejmě souvisí 

i  s  tím, že máme bohatší klientelu, 

která je tomu nakloněna.

Cožpak neplatí, že movití lidé jsou 

konzervativnější?

To ano, ale zároveň si cení čas, 

a když jde něco vyřídit rychleji, z do-

mova, kanceláře, taxíku, tak si toho 

tato klientela cení – kromě toho je 

velmi vzdělaná. Zmíněný konzerva-

tismus se projevuje spíš u zásadních 

rozhodnutí, kde má klient potřebu 

věc konzultovat s  odborníkem, což 

je v našem případě privátní bankéř.

Jak to podle vás bude vypadat za de-

set let s retailem, budou ještě existo-

vat pobočky?

To nikdo neví. Zkuste se zamyslet, 

jak vypadalo bankovnictví před 

deseti lety a  jak vypadá dnes. Ni-

koho by nenapadlo, že hlavním ná-

strojem spolupráce s bankou bude 

mobilní telefon, že jeho prostřed-

nictvím lidé budou platit, kontro-

lovat účty, brát si úvěry. Těžko tak 

dělat závěry. Pravděpodobně však 

bude poboček méně a  budou hrát 

jinou roli. U důležitých rozhodnu-

tí je pro lidi psychicky příjemnější 

a  bezpečnější konzultovat danou 

věc s člověkem, například u hypo-

téky nebo investice. Proto se také 

zatím ve světě neprosadily video 

hovory, které nenahradí osobní 

kontakt. A tak to zřejmě i zůstane, 

bankéřů bude méně, zato budou 

vzdělanější.

Jak se v konkurenci fintechů připra-

vujete na dominantně online bu-

doucnost?

I v bance máme skupinu odborníků, 

kteří se věnují digitálním inovacím. 

Těžko asi znovu uvidíme novinku, 

jako byl loni třeba ApplePay nebo 

placení Androidem. Naši klienti se 

ale mohou každý měsíc těšit z  řady 

drobných vylepšení třeba v mobilní 

aplikaci nebo z nových služeb, v tom 

je konkurence velmi přísná. Myslím, 

že vítězem na bankovním trhu za 

posledních deset let jsou klienti. Ti 

dnes díky konkurenčnímu boji do-

stávají mnohem víc služeb, za mno-

hem nižší cenu a  s  mnohem vyšší 

kvalitou. A je to tak správně. 

Nedávno byl schválen zákon o  ban-

kovní identitě. Bude to další revolu-

ce?

Myslím, že Česká republika neřekla 

v  digitalizaci vzhledem k  poměr-

ně vzdělané populaci ještě zdaleka 

všechno. Když cestujete do Dánska 

nebo Švédska, prakticky už tam ne-

vidíte hotovost a komunikace s úřa-

dy je velmi elektronizovaná. Nevi-

dím důvod, proč by to tak nemohlo 

být i u nás, zákon je krok správným 

směrem. Nyní bude bankovní iden-

tita využitelná v  širším životě a na 

to se těším.  

Před deseti lety by nikoho nenapadlo, že hlavním nástrojem 

spolupráce klienta s bankou se stane mobilní telefon, že jím 

lidé budou platit, kontrolovat účty, brát si skrze něj úvěry.
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Připravila: Andrea Votrubová
Foto: archiv Jiřího Denka

Pamatujete si na svou první plavbu? 

Čím byla zvláštní?

Určitě, pamatuji a zvláštní byla snad 

tím, že jsem se k ní dostal čirou ná-

hodou. Mořeplavectví nikdy neby-

lo mým snem. Prostě jsem v  době, 

kdy jsem se chystal na dovolenou do 

Chorvatska, procházel kolem malé 

agentury, kde půjčovali plachetnice. 

Neuměl jsem je řídit, tak mi navrhli, 

že si buď mohu pronajmout kapitána, 

nebo si udělat kapitánské zkoušky. 

Rozhodl jsem se pro druhou varian-

tu a  týden nato už plachtil po moři. 

Chytlo mě to natolik, že první rok 

jsem byl na lodi dvakrát, další rok 

čtyřikrát, potom osmkrát a  další už 

desetkrát.

O jaké době mluvíme?

První setkání s  lodí jsem zažil před 

devatenácti lety, to mi bylo třiatřicet. 

Tenkrát jsem měl za sebou tři roky 

budování vlastní vzdělávací firmy, 

Ze souše na moře. Takový životní obrat má za sebou dnes 

dvaapadesátiletý Jiří Denk, který se uprostřed budování 

vlastní firmy vydal plachtit. Po letech k němu přibyla 

i manželka a pětiletá dcera. Dnes své plavby prokládá 

přednáškami, na nichž radí, jak vystupovat z komfortní zóny.

seděla na mě definice workoholika 

a  právě plachtění mi pomáhalo vy-

čistit si hlavu. Na moři se totiž řídíte 

podle přírody a okamžitě zapomene-

te, jaký je den. 

Kdy se tahle víkendová kratochvíle 

přehoupla v několikaměsíční plach-

tění v kuse?

Po několika letech cestování do Chor-

vatska jsem si začal půjčovat loď jako 

auto – jednou v Řecku, pak v Norsku, 

v Itálii, na Kubě a vždy jsem dal do-

hromady partu kamarádů, kteří se 

mnou vyrazili na dovolenou. Jenže 

dělat tohle šestkrát až osmkrát do 

JIŘÍ DENK: 
MOŘE ČLOVĚKA 
NAUČÍ ODVAZE 

Na moři se řídíte podle přírody 

a okamžitě zapomenete, jaký je den. 

roka bylo těžké, ne všichni mají stále 

peníze a čas. A sólo pronájem je zase 

pro jednoho člověka drahý. Takže 

jsem začal uvažovat nad koupí vlast-

ní lodi, k níž došlo shodou okolností 

na Novém Zélandu. Odtud jsem chtěl 

doplout domů, jenže nakonec jsem 

změnil plány a obeplul zeměkouli.

To se stalo takhle mimochodem?

Když jsem vyrazil ze Zélandu, byli 

zrovna u Somálska piráti, takže jsem 

musel obeplout jižní Afriku. A proto-

že jsem byl už za půlkou, řekl jsem 

si, proč vlastně neobeplout svět. Vy-

dal jsem se do Jižní Ameriky, kde mě 

zase poprvé napadlo, že bych mohl 

plout na Antarktidu, kde přede mnou 

ještě žádná česká loď nebyla. 

Cílem bylo získat prvenství?

Vize být prvním českým kapitá-

nem na Antarktidě nebyla pohnut-

kou, spíš zdrojem strachu, protože  
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nebylo kde brát informace. Radost 

jsem z toho ale samozřejmě měl. Pře-

četl jsem si knížku o  skotské rodině, 

která tam doplula, což mě motivovalo. 

Jak dlouho vám obeplutí světa trvalo?

Plavba trvala 3 roky, 2 měsíce a deset 

dní. Dokončil jsem ji v roce 2010. 

Jak jste takovou cestu financoval?

Čistě z vlastních zdrojů. Kromě toho, 

že moje firma byla velmi úspěšná, 

dávala mi i  časovou volnost. Moji 

zákazníci si zvykli na to, že posled-

ních třináct let trávím na moři něko-

lik měsíců z  roku, a  navíc jsem měl 

naštěstí kolegyni, která mě dokáza-

la dobře zastoupit. Před dvěma lety 

jsem firmu z velké části prodal.

Z  cesty kolem světa musíte mít 

spoustu zážitků. Co pro vás bylo 

nejtěžší?

Hned první rok mě přepadli piráti 

a zničili mi celou loď. Na palubě jsem 

byl jen já a  jedna nezkušená holka, 

někde mezi Bali a  Borneem. To bylo 

drsné – máte zlomený stěžeň váží-

cí několik set kilo a  musíte si s  tím 

poradit, zafixovat ho a plout někam, 

kde vám ho opraví, což bylo nakonec 

o další tři tisíce kilometrů dál. 

Jak vám plavbu ztěžuje příroda? 

Těžkým momentem byla třeba plav-

ba Drakeovým průlivem kolem mysu 

Horn, kde jsou druhé nejdivočejší 

vody na světě a  bouře stíhá bouři.  

Každý soudný člověk tam má respekt. 

Při plavbě kolem Arktidy zase mnoh-

dy čekáte, zda rozmrznou ledy, aby se 

vám podařilo proplout mezi krami. 

Nevíte, zda se neotočí vítr a ledy loď 

neuzavřou do pasti. 

Posledních několik let se plavíte i se 

svou ženou a  pět let také s  dcerou. 

Jak to funguje?

S manželkou Petrou jsem se seznámil 

těsně potom, co jsem obeplul svět. 

Vzal jsem ji na zkušební plavbu okolo 

Nového Zélandu, což je těžká trasa, 

a protože se osvědčila, vzal jsem si ji. 

(smích) Dala v práci výpověď a od té 

doby pluje se mnou. Na vlnách se roz-

hodně nenudíme, já mám na starost 

celou loď, Petra pečuje o dceru, dnes 

už téměř šestiletou. A  často s  námi 

plují i  další lidi, dáváme dohromady 

program, co vidět a kde zastavit.

Jak to zvládá vaše dcera? Nesetkali 

jste se kvůli vašemu životnímu stylu 

s kritikou okolí?

Petra Denková: S  kritikou jsme se 

občas setkávali, hlavně když byla 

Hanička menší, protože s ní cestuje-

me od jejího prvního roku věku. My 

v  tom ale nevidíme žádný extrém, 

prostě jen poznáváme svět. Navíc 

nejsme stále zavření na lodi, cestu-

jeme proto, abychom mohli na souši 

vystoupit, takže Hanička se setkává 

s dětmi z celého světa. Je jí pět a půl 

roku a  má procestováno pětatřicet 

zemí, takže k tomu dostala na oslavě 

dort s pětatřicítkou. 

Jiří Denk: Uvědomuji si možná rizi-

ka, člověk musí být pořád ve střehu 

a  opatrný. Ale jsem si vnitřně jistý, 

že jako rodina neriskujeme nadměr-

ně, navíc mám za sebou téměř dvacet 

let zkušeností. Dálnice D1 je podle 

mého daleko nebezpečnějším pro-

středím než naše loď. 

Pracovně pořádáte workshopy. 

O čem jsou? 

Dělám v  podstatě totéž, co bylo mou 

profesí i  ve vlastní firmě – trénink 

manažerských dovedností. Mými ob-

líbenými tématy jsou motivace, řízení 

lidí a  firemní kultura. Díky devate-

nácti letům na moři jsem ale schopen 

tyto zkušenosti propojit s  lektorskou 

činností. Kromě toho pořádám také 

přednášky pro mateřské, střední a vy-

soké školy, protože chci světu něco 

předat i bez větší finanční motivace.

Jaké paralely nacházíte mezi moře-

plavbou a běžným životem na souši?

Tyto dva světy se protínají v  mnoha 

aspektech. V  obou je nezbytné mít 

vizi a být ochoten za ní jít, nenechat 

se odradit okolím a  překonávat pře-

kážky. Další směr srovnání vidím 

v  řešení konf liktních situací, pro-

tože se nám na lodi střídají lidé a ke 

konf liktům na palubě občas dochází, 

stejně jako k  akutním situacím, kdy 

musíte řešit třeba polámaný motor. Já 

jsem povahou cholerik a  řešení kon-

f liktů je moje celoživotní téma. A za-

tímco mě to za chvíli přejde, ostatní 

se mohou cítit ukřivdění. Proto na 

přednáškách říkám, že neuváženým 

slovem lze způsobit velké škody, a to 

jak ve firmě, tak v soukromém životě. 

Takže radíte jet se zocelit na moře?

Řekl bych, že jakékoli cestování 

v lehkém nepohodlí je přínosné. Lidé 

často zabřednou do své komfortní 

zóny a ani si nevšimnou, že už nejsou 

schopni si sbalit spacák a  jet pod ši-

rák. Proto spíš radím okolí vyrazit 

někam „na blind“, bez cestovky nebo 

předem zařízeného hotelu, a vše řešit 

až na místě. Věřím, že to je posilující, 

a pokud k tomu člověk najde odvahu, 

zjistí, že si tak užije daleko víc života, 

cestování a zábavy. 

Když jsem vyrazil ze Zélandu, byli zrovna u Somálska piráti, 

takže jsem musel obeplout jižní Afriku. A protože jsem byl už 

za půlkou, řekl jsem si, proč vlastně neobeplout celý svět.

Jiří Denk se svou lodí Altego obeplul mezi roky 
2007 a 2010 celý svět kolem mysu Dobré naděje 
a mysu Horn. Je kapitánem první české plachet-
nice, která doplula na Antarktidu a zpět – a na 
Antarktidu se pak ještě třikrát vrátil. Od roku 
2010 se na plavby vydává se svou manželkou 
Petrou a od roku 2014 i s dnes pětiletou dcerou 
Hanou. Ta má za sebou více než 20 tisíc námoř-
ních mil, což jsou dvě třetiny plavby kolem svě-
ta a spolu s rodiči procestovala už 35 zemí. Loni 
jako první česká loď připlula plachetnice rodiny 
Denkových na Jižní Georgii, letos jako první čes-
ká loď v historii zdolala náročnou arktickou Se-
verozápadní trasu Grónsko–Kanada–Aljaška. 





ADVERTORIAL

108

HAVEL & PARTNERS 
NA ŠPICI 

ČESKO-SLOVENSKÉ 
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Kancelář založila v roce 2001 pěti-

ce mladých právníků s  cílem po-

skytovat špičkové služby tuzemským 

i mezinárodním klientům. Následoval 

nepřetržitý personální a  ekonomický 

růst, a  to i  v  době globální finanční 

krize. Dnes kancelář disponuje nej-

komplexnějším poradenstvím pro 

všechny právní oblasti i klíčová pod-

nikatelská odvětví, což dlouhodobě 

potvrzují globální ratingy i  výsledky 

české soutěže Právnická firma roku. 

HAVEL & PARTNERS je nejúspěšněj-

ší kanceláří s nejkomplexnějšími služ-

bami v České republice i na Slovensku 

dle celkového součtu všech nominací 

a titulů v rámci dosavadních ročníků 

soutěže Právnická firma roku. Třikrát 

za posledních pět let se stala absolut-

ním vítězem této soutěže, kdy získala 

hlavní ocenění Právnická firma roku 

pro domácí kancelář (2015, 2017, 2018) 

a  ve všech oborových kategoriích se 

umístila mezi nejvíce doporučova-

nými kancelářemi. Je rovněž trojná-

sobným držitelem ceny Právnická 

firma roku za nejlepší klientské služby 

(2015, 2016, 2019).

NEJSTABILNĚJŠÍ KLIENTELA 

Kancelář má jednu  z nejstabilnějších 

klientských základen na trhu. Pracuje 

pro více než 1 500 klientů, včetně cca 100 

z  500 největších světových společností 

podle publikace Fortune 500 či polovi-

ny společností zařazených do žebříčku 

největších českých firem Czech Top 100. 

Kancelář také radí zhruba 150 klientům 

ze žebříčku nejbohatších Čechů a Slová-

ků – k tomu má od roku 2008 speciali-

zovaný tým, který je s  počtem 25 seni-

orních právníků a daňových odborníků 

včetně společníků kanceláře zdaleka nej-

větší na česko-slovenském trhu.  

HAVEL & PARTNERS 

s kancelářemi 

v Praze, Brně, 

Bratislavě, Plzni, 

Olomouci a Ostravě 

je s 220 právníky 

a daňovými poradci 

a celkem zhruba  

500 zaměstnanci, 

včetně inkasní 

agentury Cash 

Collectors, největší 

nezávislou 

právnickou firmou 

ve střední Evropě. 

Na čem staví svůj 

úspěch tato moderní, 

inovativní firma s více 

než 1 500 klienty, 

která nepřetržitě 

rostla i v době 

globální finanční 

krize a sbírá prestižní 

ocenění za odbornost 

a kvalitu služeb, 

výjimečnou značku 

i nejžádanějšího 

zaměstnavatele 

v oboru? 

Kancelář je vyhledávána pro svůj indi-

viduální přístup ke každému klientovi, 

strategické uvažování, vysokou úroveň 

pracovního nasazení, schopnost úspěš-

ného uzavírání transakcí a prosazová-

ní zájmů klientů v podnikatelské praxi.

TRANSAKČNÍ PORADENSTVÍ 

Vlajkovou lodí kanceláře je zejména 

poradenství při nákupech, prodejích či 

fúzování firem v  nejrůznějších odvět-

vích od nemovitostí po bankovní služ-

by. Právní tým pro tuto oblast s více než  

80 právníky včetně 16 partnerů kancelá-

ře je největším ve střední a východní Ev-

ropě. Od roku 2006 kancelář realizovala 

cca 700 transakcí o celkové hodnotě více 

než 700 miliard korun.       

MEZINÁRODNÍ DOSAH 

A SPOLUPRÁCE 

Komunikace ve 12 světových jazycích, 

70 % případů s mezinárodním prvkem, 

úzká spolupráce s předními mezinárod-

ními právnickými firmami po celém 

světě, avšak bez exkluzivního vztahu 

s kteroukoli z nich. I to je vizitka kance-

láře, jejíž klienti mají přístup k meziná-

rodním i  lokálním znalostem a odbor-

nosti prostřednictvím více než 30 tisíc 

právníků v přibližně 160 zemích světa.

TOP ZAMĚSTNAVATEL, SILNÁ 

ZNAČKA, ŠPIČKOVÉ ZÁZEMÍ

Kancelář se profiluje také jako chytrá, 

inovativní a ekonomicky stabilní firma 

se silnou značkou. Je pětinásobným 

držitelem titulu Czech Business Super-

brands, který monitoruje nejlepší znač-

ky na českém trhu. Získala také řadu 

dalších ocenění hodnotících značku či 

ekonomickou stabilitu a je již po šesté 

za sebou nežádanějším zaměstnavate-

lem mezi advokátními kancelářemi. 
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LIMIT 160
Čas je ústředním 

tématem 

aktuálního čísla 

The Black Tie a stojí 

na něm i koncept 

rozhovoru, jenž 

vyžaduje odpověď 

v maximálním 

rozsahu jedné 

textové zprávy. 

Své vnímání času 

s námi sdílel  

Tomáš Jelínek,  

který 

v Raiffeisenbank 

působí na 

pozici Markets 

& Investment 

Banking, Member 

of the Board.

Jak si představujete nejlepší investici do volného času?

S jakou emocí máte spojený čas obecně?

Čím se cítíte ve svém životě nejvíce limitovaný?

Co vám dodává nejvíce volnosti?

Co je pro vás naopak ztrátou času?

Kterou denní, týdenní a roční dobu máte nejraději?

Paradoxně je to skutečnost, že se čas nedá vrátit. Nemá tedy cenu trápit 
se něčím, co už se stalo, a nejde tedy zpětně ovlivnit. 

Když lidé nevyjádří svůj názor a místo toho se mnou prostě jen souhlasí.

Mám v oblibě večer, když můžu jít konečně spát. (smích) Z týdne je to 
určitě pátek, a co se ročního období týče, vnímám spíše počasí, a to 
preferuji deštivé.

Já vlastně žádné limity nevidím. Pokud slouží zdraví, tak nepociťuji žádné 
omezení, a tak by to měl mít každý.

Nejspíš se strachem, že mi něco unikne nebo že něco nestihnu. Také 
naopak nechci mrhat svým časem na nedůležitých věcech.

Cítím se skvěle, když mohu být se svými blízkými. Proto pravidelně 
trávím volné chvíle s rodinou a vždy si udělám čas i na přátele.
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