
F / W  2 0 2 0

N O .  5

blackTHE

TIE

SV
O

B
O

D
A

 L E  S M O K I N G  A  R E V O L U C E  P O D L E  Y V E S A  S A I N T  L A U R E N T A
 L A  C A S A  D E L  D E S I E R T O :  O S V O B O Z U J Í C Í  N I C
 R E P O R T Á Ž  Z  A B S O L U T N Í  T M Y    N Á V R A T  K  O H N I
 P A G A N I  H U A Y R A  R O A D S T E R  B C



TOGETHER 
into a successfull future with the 
right partners at your side!

Jako klient Friedrich Wilhelm Rai�eisen Wealth Managementu 
můžete využívat výhod exkluzivního partnerství s rakouskou 

Kathrein Privatbank AG. 

Ať jsou Vaše požadavky na mezinárodní správu majetku jakkoliv 
specifické, náš tým pro Vás vždy najde řešení na míru přizpůsobené 

právě Vašim potřebám.

+43 1 534 51- 300
privatbank@kathrein.at
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Svoboda je jako vzduch. Nebo čistá voda. Klidný spánek. 
Zdánlivě jednoduchá každodenní samozřejmost, jejíž 
nezměrná hodnota se začne odkrývat až tehdy, kdy jí začne 
být nedostatek, když se začne ztrácet a odhalovat za sebou 
podobu krajiny života v její absenci. 
Právě svobodě jsme věnovali aktuální vydání Black Tie, 
protože málokteré jiné téma v roce 2020 rezonuje světem bez 
ohledu na kultury, náboženství, jazyky a geogra� i víc. Čím ji 
vyjádřit a vyhnout se klišé? 
Na následujících stránkách svobodu představujeme 
v nekonečnu drsné andaluské pouště, na plážích Francie se 
sklenkou sauvignonu v jedné ruce, ústřicí v druhé a slaným 
větrem ve vlasech, ale i v nejčernější tmě a nejhlubší samotě. 
Na všech těchto místech se totiž může stát, že potkáte sami 
sebe, možná poprvé. A v takovém setkání se ukrývá nejvyšší 
forma svobody – poznání. 
Lehká, vzletná a velkolepá svoboda s sebou ovšem nese 
tíhu zodpovědnosti. Zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí, 
zodpovědnosti přicházející se skutečností, že člověk může 
dělat to, co chce.
Ale co to vlastně je? 
Jistotu v touhách i rozhodnutích a pevnou vůli vždy bojovat 
za svobodu svou i druhých ve všech formách vám přeje

Jitka Krulcová
Šéfredaktorka
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Francouzský klenotnický 
dům Cartier představil 
novou kolekci vysokého 

šperkařství [SUR]
NATUREL, která si 

pohrává s obrazem přírody 
za jejími hranicemi. Flóra 

a fauna se stávají součástí 
nadpřirozena. Koncept 
květin a zvířat podlehl 

dekonstrukci a symbolika 
motivů sestává z jejich 

detailů, energie a ducha. 
Abstraktní zobrazení 
tvořené barevností či 

třpytem umocňují vzácné 
kameny. Diamanty, 
smaragdy a safíry 

doplňují opály, kunzity, 
korály, akvamaríny, beryly 

a křišťály a společně se 
dotýkají nových rozměrů 

magie přírody.

HERMÈS NA 
KOLEČKÁCH
Že může mít elegance a tradice i lehce rebelskou 
tvář, doložil počátkem roku mistr kůže a hedvábí 
Hermès. Svou kolekci sportovního zboží Savana 
Dance značka rozšířila párem sněhobílých 
trekových kolečkových bruslí. Botu pokrývá 
velejemná teletinka s  podrážkou, jež dlí na 
základně z  javorového dřeva. O  dynamiku se 
stará čtveřice masivních bílých koleček Krypto 
Impulse s  kovovými komponenty. Nicméně 
tečkou za dokonalostí je fakt, že svrchní botu lze 
snadným pohybem vycvaknout z  koleček a  dle 
libosti se procházet, případně projíždět například 
na jednom z  řady dekorativních skateboardů, 
s nimiž Hermès poprvé přišel před dvěma lety. 

Pomyslný začátek sezony v  oblíbené letní destinaci, Slovinsku, 
okořenil vstup gastronomické legendy Michelin Guide na tamní 
scénu. Prestižní hvězdu ve vlastní slovinské edici proslulého průvodce 
získala šestice restaurací. Nejvyššího ocenění na domácím poli, 
dvou hvězd, se dostalo talentované šéfkuchařce Aně Roš z podniku 
Hiša Franko, zbylých pět restaurací získalo shodně po jedné hvězdě. 
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SÍLA VZPOMÍNKY
V  současné, stále ještě statické době, v  níž jsou naše fyzické 
horizonty okleštěny, tvoří záchytné body vize, myšlenky 
a vzpomínky. Vlákno takových vzpomínek a nezapomenutelných 
momentů propojuje minulost a  budoucnost. Jak ale ovlivňují 
design, si klade za cíl odhalit kampaň německého Axoru, jenž 
platí ve světě koupelnové sanity za avantgardního umělce. 
V  projektu Places of Memory nechává promlouvat  plejádu 
světových designérských a  architektonických ikon, s  nimiž po 
léta spolupracuje, jako jsou Antonio Citterio, londýnské duo 
Barber & Osgerby nebo Philippe Starck. Places of Memory 
zároveň propaguje nejnovější kolekci MyEdition.

Novinka švýcarské anti-aging ikony La Prairie vykazuje 
ambice vzdorovat síle gravitace. Skin Caviar Liquid Lift 
spojuje dvě v tomto ohledu nejefektivnější ingredience do 
jednoho séra. První z nich je liftingový Caviar Premier, jenž 
vzniká spojením biomolekul s biomimetickým kaviárovým 
peptidem La Prairie. Caviar Absolute zase staví na 
kaviárových olejích a  proteinech a  navrací pleti objem. 
Sérum, jež stisknutím jedné pumpičky spojí kaviárové 
kuličky s lehce třpytivou mléčnou emulzí, viditelně vypíná 
a  zpevňuje pleť a  obnovuje kontury. Skin Caviar Liquid 
Lift je k dostání exkluzivně v La Prairie Atelier v Praze. 

Podzimní kolekce módního domu Dior stojí i tentokrát na myšlence feminismu. Kreativní ředitelka Maria Grazia Chiuri se jí drží každou 
sezonu a nejinak tomu bude letos v  zimě. Designérka s  italskými kořeny se během tvorby vrátila do minulosti a čerpala ze svého 
vlastního feministického povědomí, které se začalo probouzet v 70. letech v Římě, v době demonstrací, kdy se volba ženského oblečení 
začala politizovat. Inspirace vlastními teenage fotkami a outfity se jí tak stala odrazovým můstkem, jenž přinesl na přehlídkové molo 
dámské obleky, uniformy, overaly, ale i  jemné šaty a další elegantní kousky doplněné kontrastním rebelským šátkem na hlavě. „It“ 
vzorem se staly kostky, přičemž barevná paleta se drží černé, bílé, červené a zemitých tónů. Nechybí ani návrhářčina oblíbená navy 
rozbitá smyslným tyrkysem. Tradiční statement triko tentokrát zdobí nápis I SAY I, fráze italské kritičky a aktivistky Carly Lonzi. 
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Galerie KODL je již deset let nejúspěšnější aukční síní v České republice. 
Zaměřuje se na prodej obrazů, kreseb a plastik českého výtvarného 

umění 19. a 20. století. Pro firmy i jednotlivce vytváří soukromé sbírky. 
Podzimní aukce se uskuteční 29. 11. na pražském Žofíně. 

Předaukční výstava začíná 1. října 
v prostorách galerie.

KODL – TRADICE OD ROKU 1885

Národní 7, Praha 1

www.galeriekodl.cz
Tel. +420 602 117 440

Kodl_2020-09_Black_Tie_230x295sp_Venuse.indd   1 20.08.20   9:20
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Roli skutečného statement 
piece zastane v  jakémkoliv 
interiéru unikátní křeslo 737 
Cowling Chair, které si navíc 
pohrává také s  myšlenkou 
udržitelnosti. Jeho základ tvo-
ří kryt motoru z letadla Boeing 
737. Výjimečnost designového 
leteckého křesla podporují 
kvalitní materiály, leštěný hli-
ník doplňuje semišové čalou-
nění, přičemž další rovinu les-
ku zaručuje sklolaminát. I přes 
možnost personalizace barev 
je základní duo stříbrné a čer-
né příslibem dokonalé elegan-
ce. Kousek z dílny společnosti 
Plane Industries, jež se spe- 
cializuje na nábytek vytvořený 
z  autentických letadel, vznikl 
kompletně ve Velké Británii 
a  jeho cenovka se pohybuje 
lehce nad šesti sty tisíci korun.

SKLÁDACÍ 
DUCATI

Italský specialista na rychlá 
kola Ducati představil své po-
jetí jednostopé osobní dopra-
vy bez přídavku ultrasilných 
motorů v  podobě trojice sty-
lových elektrokol, která nepo-
strádají funkčnost, pohodlí, ani 
snadnou manipulaci, jelikož se 
dají ve třech jednoduchých 
krocích složit. První z  e-biků 
Urban-E je dle názvu i  tvarů 
hliníkového rámu stvořen pro 
pohyb v  městském prostře-
dí. Nabízí integrovaná LED 
světla, LCD displej v řídítkách, 
odpruženou vidlici a  dvojici 
dvacetipalcových kol s  odol-
ným kevlarovým výpletem. 
Ducati Urban-E pohání ba-
terie o  síle 378 kilowatthodin, 
která je umně zapracována do 
středového rámu a  disponuje 
slušným dojezdem těsně pod 
padesát kilometrů. Trojici do-
plňují modely řady Scrambler 
SCR-E a SCR-E Sport se zad-
ním odpružením určené díky 
super širokým pneumatikám 
milovníkům terénů. 

 CASUAL BOEING 737 
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 ČAS NELZE VRÁTIT 
Virgil Abloh, kreativní ředitel Louis Vuitton a  zakladatel 
streetwearové značky Off-White, se u své čtvrté pánské kolekce 
pro francouzský módní dům rozhodl o jiný záběr, který je pro něj 
netypický – obleky. Ty však patří mezi stálice tradiční značky, 
a  tak bylo potřeba radikálně změnit směr. S  touto myšlenkou 
na zřeteli vznikla kolekce, v  níž vyniká dominantní celoplošný 
print modrého nebe s bílými mraky. V kolekci najdete i klasické 
barvy obleků, od černé po neutrální  béžovou, designér se ale 
rozhodl zkoumat možnosti této konzervativní disciplíny, a  tak 
každý kousek dostal nepřehlédnutelný inovativní design. Široká 
selekce kožených tašek a doplňků by si zasloužila vlastní show 
a Abloh nezapomněl ani na kabáty nebo dokonce bundy, které 
s pracovní uniformou dokonale fungují. Myšlenkou odvážného 
zobrazení nebe a nového pohledu na obleky byla existenciální 
vize – čas nelze vrátit a měl by se využít, dokud to jde. FIERO FOUR SEASONS 

V srdci živelného Madridu se po sedmileté intenzivní a nákladné 
rekonstrukci souboru sedmi historických budov otevřou dveře 
hoteliérského chrámu Four Seasons. Opulentní lobby stejně jako 
dvě stě pokojů včetně bezmála čtyřiceti suit nabízí exkluzivní 
pětihvězdičkový komfort s  řadou zachovaných historických 
detailů. Kromě toho čeká na hosty čtyřpatrové spa, prestižní 
módní butiky a  trojice restaurací, mezi nimiž bude excelovat 
nový fine dining koncept andaluské kuchyně s  výhledy na 
madridské panoráma pod vedením legendárního šéfkuchaře 
Dani Garcíi, držitele tří hvězd Michelinu. 

PRADA SUPERSTAR
Po úspěšné spolupráci módního a sportovního giganta, značek 
Prada a Adidas, netrvalo dlouho, než se začalo plánovat druhé 
kolo. Oblíbený model tenisek Superstar je i nyní vyroben v Itálii, 
v  dílnách Prady. Druhá řada přináší hned tři barevné variace, 
a  sice klasickou bílou s  černými detaily, mix bílé a  stříbrné 
a  monochromatickou černou verzi, přičemž všechny modely 
pozvedne nápis s  typickým fontem Prada a  logo Adidas 
Originals. Ikonické tenisky najdete v  buticích obou značek, 
u vybraných prodejců a online.

Laubova 5
Pronájem exkluzivních bytů. 
3 byty o velikosti až 470 m2 na Vinohradech

www.psn.cz            pronajem@psn.cz        605 083 611 
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I G N I V

KOUZLO 
SDÍLENÍ

Připravil: J. J. Tichovský,  
foto: archiv restaurace

Na samotné hranici švýcarských Alp posazený Bad Ragaz 

mnozí znají jen díky tamní lázeňské tradici, špičkovým 

golfovým hřištím a nedalekým sjezdovkám. Jen málokoho 

by napadlo cestovat do od velkých letovisek vzdáleného 

podhůří sevřeného mezi vinicemi kvůli nevšední gastronomii. 

Jenže právě tou městečko vyniká.
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Michelinští komisaři v  Bad Ragaz 
ocenili dvojicí hvězd hned dvě 

kreativitou vyčnívající centra smyslo-
vých požitků. Obě se navíc nacháze-
jí v  hotelu Grand Resort Bad Ragaz. 
Svým pojetím si však Memories a Igniv 
nekonkurují, přestože osmnáct bodů 
z dvaceti možných v hodnocení Gault 
& Millau pro obě z nich by mohlo na-
značovat opak.
Vize creative chefa Andrease Cami-
nady, který za sítí čtveřice �ne dining 
restaurací Igniv stojí, vede zpátky k zá-
kladním instinktům. Šé�uchařem po-
bočky v Bad Ragaz je Silvio Germann, 
jenž do hlavní role obsazuje ingre- 
dience, jejichž přirozený vzhled lo-
gicky vytváří ústřední bod samotné-
ho platingu. Na jeho menu hrají prim 
výsostně elegantní a  intenzivní chutě 
candáta, korýšů nebo hovězího či hu-
sích jater. Potenciál pokrmů pomáhá 
rozvinout i  nezbytný element prosto-
ru a kulisy plápolajícího ohně v krbu. 
Až intimní atmosféra místa, za jehož 
charakterem stojí španělská ikona Pa-
tricie Urquiola, má však daleko silnější 
poslání: těšit se ze sdílení. Každý v ku-
chyni vytvořený fragment degustač-
ního menu o  dvaceti chodech je totiž 
servírován do středu stolu v  pokloně 
�lozo�i, že sdílení jídla sbližuje.

INTENZITA CHUTÍ I PROŽITKŮ
Prvních šest předkrmů o  kouzlu 
společného talíře snadno přesvěd-
čí. Servírovány jsou nejdříve čtyři, 
následně další dva. Na stole se stále 
něco děje. Jemnou chuť lahodných  
vajec „Egg royale“ střídá intenzita 
lanýžů podtržená tóny artyčoků. Ná-
ladu pomáhá dokreslit someliér Fran-
cesco Benvenuto, který osobně rozlé-
vá vína z  okolních vinic – například 
nekompromisní chardonnay či v  im-
periale lahvích odpočatý, rustikálně 
ovocitý Pinot Noir. Jeho divoké aroma 
udává směr vývoje hlavních chodů. 
Lesní houby, kohout, vepřový bok. 
Akcent na lokální chutě je patrný na-
příč celou degustací. Zcela bezchyb-
ně interpretovaná koncepce původní 
myšlenky sdílení však dosahuje svého 
naplnění až sladkou tečkou v několika 
dějstvích. Po večeři lze také navštívit 
extravagantní cukrářský bar, z  ně-
hož si můžete vybrat vzorek na cestu 
domů. 
Rukopis švýcarského pojetí haute living 
se v  Igniv propisuje i  prostřednictvím 
skutečnosti, že partnerem restaurace je 
hodinářská manufaktura Carl F. Bu-
cherer. Vědomí, že rytmus dění kuchy-
ni odměřují právě její precizní strojky, 
přináší další úroveň uspokojení.  

Bernhard-Simonstrasse, 7310 Bad RagazKONTAKT:
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Na pomyslné lince vývoje lidstva zaujímá vaření 

za pomocí elektřiny pouhý nevýznamný záblesk. 

Hypnotizující síle plamenů, jež dokážou proměnit 

nejen atmosféru, ale především zdánlivě prosté 

suroviny v gastronomický koncert, propadla trojice 

šéfkuchařů na třech kontinentech. Díky primárnímu 

zdroji tepla a světla servírují chutě tak intenzivní 

a sofistikované, že za nimi hosté neváhají vážit cestu 

do americké divočiny nebo do patagonské pustiny.

Připravila: Adéla Rusňáková
foto: August Dellert, archiv

NÁVRAT 
K OHNI
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ELEMENTÁRNÍ 
INSTINKT
Na poslední proužek divočiny 

pod 48. severní rovnoběžkou 

v americkém státu Washington 

nemíří sorta lidí, kteří si prostě jen 

rádi zastřílí na vysokou. Skenes 

Ranch v čele s michelinským 

šéfkuchařem Joshuou Skenesem 

patří hrstce opravdových milovníků 

přírody a haute cuisine. Lokaci 

jediného místa na planetě, kde 

hosté díky kombinaci lovu a fine 

diningu probudí své mnohdy otupělé 

instinkty a mohou volně dýchat, 

se dozví vybraní jedinci teprve po 

schválení žádosti o návštěvu. 

Projekt s  utajenou adresou v  divo-
čině je třetím dílem prvního a  je-

diného amerického šé�uchaře, jenž 
získal za vaření na otevřeném ohni ve 
své sanfranciské restauraci Saison tři 
hvězdy Michelin Guide. Neodbytnou 
touhu po kulinářské syntéze primitiv-
ního a  moderního měl Joshua Skenes 
už od dětství, které strávil na Floridě 
rybařením, vařením na ohništi a cho-
zením do lesů. Po absolvování fran-
couzského kulinářského institutu a sé-
rii gastronomických zastávek zakotvil 
zpět v San Francisku, kde v roce 2009 
otevřel Saison, původně zastrčenou 
pop-up restauraci, jejíž koncept �ne 
diningu z otevřeného ohně mu vynesl 
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michelinské zlato. Přestože o devět let 
později otevřel větší podnik Angler 
zaměřený na mořské plody, věděl dle 
svých slov, že ani jedna z restaurací ne-
bude už dál schopna naplnit jeho další 
vizi. Čtyřicetiletý šé�uchař, jehož sot-
va zahlédnete bez typické maskáčové 
kšiltovky a  který nemá rád koncept 
konverzace, chtěl svým hostům dopřát 
elementární zkušenost a zážitek z pří-
rodní kuchyně na vlastní kůži a  bez 
řečí. Zbavil tak otevřený oheň pomysl-
ných okovů velkoměsta a zdí high-end 
restaurace a v dubnu minulého roku po 
šesti letech příprav prchnul na ranč do 
lesů na poloostrově Olympic ve státě 
Washington. 

ODSTŘELOVAČSKÉ MISE EN 
PLACE
Skenes Ranch je odlehlá lovecká cha-
ta, farma, ranč, tak trochu restaurace, 
laboratoř, škola, ale i  fórum pro ino-
vátory a nadšence. Vášnivý lovec, mi-
lovník přírody a outdoorových sportů 
zde zprostředkovává komplexní, sy-
rový a nákladný zážitek, jehož cena se 
pohybuje v  řádu tisíců dolarů a  jehož 
součástí je muškaření, privátní večeře, 
master class ve stopování a  grilování. 
Na menu se podává například 90 dnů 
stařené maso divokého bizona. Sa-
motný lov není ale primitivní zábavou 
v  podobě střelby do pohybujících se 
živých cílů, pro šé�uchaře je upřím-
nější formou získávání surovin. Skenes 
dokáže nastavováním zbraně, balistic-
kým testem a kalibrováním svého cíle 
strávit hodiny. A  má to svůj důvod. 
Zvíře chce zasáhnout tak, aby netrpě-
lo a bylo mrtvé ihned. Jde přitom o věc 
etiky i chuti, kdy údajně dokáže rozpo-

Hold nejmocnější síle v Irsku – počasí – skládají 
každým z osmnácti chodů svého menu manželé 
Baileyovi v  Aimsir. Úspěch podniku definují vý-
hradně lokální suroviny, manželé mají kontak-
ty na nejlepší farmáře na ostrově a  s výjimkou 
cukru podávají vždy jen to, co bylo vypěstováno 
a  vychováno na irské půdě. Šéfkuchař Jordan 
Bailey, jenž působil v  osloské restauraci Maae-
mo, otevřel teprve minulý rok a hned získal dvě 
hvězdy Michelinu. Oslava bohatství irské přírody 
v intimní atmosféře podniku o čtyřiadvaceti mís-
tech je tak jednou z pouhých čtyř irských restau-
rací, kterým se dostalo pocty umístění v proslu-
lém gastronomickém průvodci.

 AIMSIR: IRSKO NA TALÍŘI

znat v  chuti masa látky produkované 
strachem, jaký proletí tělem zvířete, jež 
ví, že zemře. 

PŘIROZENÝ HABITAT V JEDLÉ 
FORMĚ
Stejně tak Joshua Skenes ctí přirozený 
původ suroviny – kombinuje je pouze 
s  přísadami z  přírody, půdy a  moře, 
odkud pocházejí, tak aby znovu vy-
tvořily svůj přirozený habitat v  jedlé 
formě. Jedině tak vyjeví své nejplněj-
ší a  nejsilnější chutě. V  duchu ideálu 
zmenšení okruhu spotřeby a koloběhu 
konzumace je například pstruh ulo-
vený v řece, zabitý, vykuchaný a uva-
řený přímo na místě. Skenes Ranch 
je místo, kde se hosté mohou znovu 
spojit nejen s  těmito, ale i  se starými 
pozapomenutými technikami a oživit 
dovednosti s  vylepšeními moderních 
znalostí. Skenes provozuje hypnoti-
zující místo, kde se hosté ponoří do 
elementární zkušenosti z  netknutých 
zdrojů oceánů, hor, pastvin, lesů, řek 
a  jezer. Soukromý katalog vzpomí-
nek, chutí a vůní plní bazální prožitek 
čistého horského vzduchu, vůní říční 
vody, zvuky lesů a praskajících polen 
v  ohni – cennostmi nevyčíslitelné 
hodnoty. 

Skenes zbavil oheň okovů velkoměsta a stvořil hypnotizující 

místo na utajené adrese, kde se člověk ponoří do 

elementární zkušenosti z netknutých zdrojů oceánů, hor, 

pastvin, lesů, řek a jezer.
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Odlehlost. Právě ta je primární 
charakteristikou místa, jež si ar-

gentinský kulinářský mág a  životní 
bohém zvolil za svou komorní scénu. 
Řeč je o  ostrůvku ztraceném ve vo-
dách patagonského jezera Lago Plata 
pod horskými vrcholky, za nimiž se 
už rozprostírá Chile. Člověk známý 
svou zdrcující upřímností nepopírá, 
že nebyl věrný jediné ženě. To ostatně 

PLAMENY NA JEZEŘE
Puristické chutě extrahované 

z minima surovin a vlnící se křivky 

otevřeného ohně – fi lozofi e Francise 

Mallmanna, muže, který se na 

odlehlém ostrůvku v Patagonii snaží 

o návrat ke kořenům lidství, je ve své 

jednoduchosti osvobozující. 

Za plejádu požitků chce šéfkuchař na oplátku po hostech, 

aby pochopili kouzlo žáru během pozorování velkého ohně 

od první jiskry po poslední uhlík.

dokládá sedmerem potomků od pěti 
různých matek. Mallmanna najdete 
na jeho utajeném soukromém ostrově, 
na místě, kde plameny olizují nejpro-
stší, ale nejkvalitnější suroviny, které 

se koupou v kouři a popelu a  stává se 
z nich symfonie, jež se vyrovná zážit-
kům prezentovaným na bílých ubru-
sech michelinských restaurací. V nich 
ostatně Mallmann získal své ostruhy. 
Pracoval s  francouzskými legendami, 
jako je Alain Chapel, Raymond Oliver 
nebo Alain Senderens, aby se později 
stal matadorem možná převyšujícím 
jejich kvality. 

VLASTNÍ CESTOU
Tvrdohlavá cesta vlastními stezkami 
života je pro Mallmannův příběh ur-
čující. V pouhých třinácti letech odešel 
od rodičů a začal se živit jako DJ v noč-
ním klubu, v šestnácti po přestěhování 
do Kalifornie vystřídal řadu zaměstná-
ní od truhláře po zahradníka. Ke světu 
gastronomie Francis přilnul v osmnác-
ti letech, kdy otevřel svůj první pod-
nik. Po dvaceti úspěšných letech a roz-
šiřování restauratérského portfolia, jež 
v současnosti zahrnuje devět restaurací 
v Jižní Americe a na Miami, zjistil, že 
potřebuje nastoupit na novou cestu. 
Jejím výchozím bodem se stal obraz 
plamenů, které pozoroval v  dětství. 
Otevřený oheň zaujal post základní 
ochucovací složky nejen Mallmanno-
vých jídel, ale především jeho života. 
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POEZIE OHNĚ
Na katafalku kuchyně jihoamerického 
šé�uchaře tak skončily veškeré kudr-
linky a hrátky se strukturami ve stylu 
haute cuisine. O  co zkrátil množství 
surovin, přístrojů a postupů, o to pro-
dloužil čas investovaný do samotného 
aktu vaření. Jediným vybavením je 
u  něj krom otevřeného ohně železná 
konstrukce evokující kopuli či iglú. 
Na jednotlivé pruty brzy z  rána zavě-
šuje na ocelových vlascích napíchnu-
tou přehlídku jednoduchých surovin 
té nejlepší kvality – vždy do exaktní 
výšky, jíž reguluje vliv ohně na danou 
ingredienci. Pospolu se tak připravuje 
celé hovězí žebro, tucet domácích ku-
řat, celé hlavy zelí a  ananasů, k  nimž 
Mallmann v průběhu následujících ho-
din přidá na bambusovém loži osmiki-
lového lososa nebo celé jehně napnuté 
na železném kříži. Než ale mohou orgie 
začít, kuchaři přesně vystaví po obvo-
du konstrukce pečlivě nasekaná pole-
na, která zažehnou. Co hodinu všech-
no potírají, každá surovina má svou 
marinádu – hlavní roli v  nich hrají 
olivový olej, máslo, červený vinný ocet, 
mořská sůl a čerstvé bylinky. V závěru 
nechybí Mallmannovy oblíbené bram-
bory nebo batáty pečené v popelu. 

VÝZNAM SVOBODY MEZI 
PLAMENY
I  přes svůj divoký zevnějšek se Mall-
mann věnuje malbě a poezii, vlastní na 
4000 básnických svazků. Ostrov objevil 
před třiceti lety při kempování a kouzlu 
místa ihned propadl. Již následující rok si 
tu postavil prostou dřevěnou chatu. Ne-
velkému počtu hostů, jež Francis přijímá 
pouze párkrát do roka, je ovšem určen 
jiný dům, původně vybudovaný coby 
kulisy pro jeho show vysílanou v argen-
tinské televizi. Je nečekaně pohodlný 
a  promyšlený do detailu, vstupní halu 
zdobí nezbytné klobouky, sekyrky a ry-
bářské pruty, v kuchyni je uložena sbír-
ka vzácného porcelánu a hostům slouží 
jako zázemí trojice ložnic. Obývací po-
koj s  policemi obtěžkanými objemným 
knižními svazky a  vrhcáby s  prestižní 
hlavičkou Hermès dává jasně najevo, že 
ostrov je zónou bez Wi-Fi a telefonů. 
Kromě tichým vínem štědře zásobeného 
sklepa Mallmann svá jídla páruje také  se 
šampaňským Krug, jehož rosé varianta 
pro něj zosobňuje femininní notu, která 
dokáže doplnit hluboké chutě jeho pokr-
mů. Za plejádu požitků chce šé�uchař 
na oplátku po hostech, aby pochopili 
kouzlo žáru během pozorování velkého 
ohně od první jiskry po poslední uhlík. 
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Jak sám rád zdůrazňuje, elektřinu 
v  restauraci nesoucí jeho příjme-

ní používá jen, protože musí. Hvězda 
televizních show, autor úspěšných ku-
chařských knih, majitel tří restaurací 
a  švédský šé�uchař přitom nezastírá, 
že práce s  regionálními, sezonními 
a tradičními postupy mu v  jeho začát-
cích nebyla vlastní. Prahl po vaření 
v duchu klasické francouzské gastrono-
mie či trendy ultramoderní molekulár-
ní kuchyně co nejdál od domova. A tak 
se v pouhých devatenácti letech odstě-
hoval do Chicaga, aby vařil u Charlieho 
Trottera v jedné z tehdy nejproslulejších 
restaurací, kde získal dril a disciplínu. 

DUŠE VIKINGA
Svými jídly vypráví příběhy, jež se dočkaly 

i ocenění Michelinu. Rukopis švédského 

šéfkuchaře, jenž zaměstnával René 

Redzepiho z kodaňské Nomy, však není 

o uhlazenosti ve stylu moderní  gastronomie. 

Niklas Ekstedt v centru Stockholmu 

vyzdvihuje prastarými technikami – někdy až 

z 18. století – pomocí přímého ohně a kouře 

pravé chutě severu. 
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V  nezastavitelném tempu pokračoval, 
když o dva roky později spolu s otcem 
otevřel svůj první podnik. Stačilo však 
dvanáct let a  Ekstedt duševně vyhořel, 
v gastronomii chtěl skončit. 
Byla to ale právě vyhořelost způsobená 
uspěchaností a neautentičností, jež stá-
la na počátku jeho další éry. Ztracen se 
uchýlil na chatu na ostrově Ingarö kou-
sek od Stockholmu. Pocity prázdnoty 
vystřídala fascinace dřevem bříz, kte-
ré využíval coby palivo do ručně po-
staveného ohniště, surovost plamenů 
však stále krotil grilem. V den, kdy se 
rozhodl nečekat na žhnoucí uhlíky a li-
tinovou pánev posadit přímo do pla-
menů, se mu otevřela nová a tak inten-
zivní dimenze chutí, že ji zatoužil pře-
dávat dál. Při studiu kuchařských knih 
z  18. století objevil řadu úchvatných 
receptů švédské kuchyně z  doby před 
vynálezem elektrické energie, které se 
staly základním stavebním kamenem 
pro Ekstedt. Svou druhou restaura-
ci, jejímž srdcem se stalo ohniště, pec 
a kamna na dřevo, otevřel v roce 2011.

KDYŽ JÍDLO VYPRÁVÍ
Ve městě, kde je kritika hostů možná 
ještě nelítostnější než míra konkuren-
ce, dokázal Niklas Ekstedt do dvou let 
od otevření získat hvězdu Michelinu. 
A  to díky vaření na otevřeném ohni 
z  čerstvých surovin, takřka bez po-
užití elektřiny. Moderní kuchyni už 
dnes odsuzuje jako posedlou detaily, 
dokonalost se dle jednačtyřicetiletého 

V horizontu vývoje lidstva tvoří éra 

vaření s pomocí elektřiny pouhý 

nevýznamný záblesk. 

kuchaře skrývá v nedokonalosti. Pokr-
my v jeho restauraci jsou odrazem jeho 
osobnosti, života, ale především jeho 
dětství, jež trávil s  rodiči v  divočině 
na samém severu Švédska, kde v lesích 
Jämtlandu sbíral houby, bobule a byli-
ny. Milovník otevřeného ohně je hrdý 
na bohatství švédské krajiny s divokou 

zvěří, Baltské moře a Atlantik. Na své 
kuchyni podtrhuje autentičnost a fakt, 
že je současná i  s  citem pro minulost. 
Studené předkrmy nebo dezerty u něj 
nenajdete. Všechno jídlo, které podá-
vá, je horké či teplé, menu však dokáže 
připravit bez předsudků na ohni i zce-
la vegansky. Zelenina jako celé hlávky 
zelí či kedlubny je ale i tak nosnou částí 
jeho pokrmů, protože proteiny jsou dle 
něj často při grilování přeceňovány. 
Zatímco v kodaňské Nomě kladou dů-
raz na produkt, v  Ekstedt se soustředí 
na techniku. Jednou z nejdůležitějších je 
fermentace a uzení, kdy kuchaři experi-
mentují s  nejrůznějšími druhy skandi-
návského dřeva a trav. Menu se nicmé-
ně radikálně nemění měsíc od měsíce, 
naopak se tady věnují vylepšování jed-
notlivých pokrmů ve speciální testovací 
kuchyni. Každý, kdo navštíví a ochutná 
kouřem ovoněné speciality v  centru 
Stockholmu, musí dříve nebo pozdě-
ji dojít ke stejnému přesvědčení jako 
Niklas Ekstedt, a  sice že v  horizontu 
vývoje lidstva tvoří éra vaření s pomocí 
elektřiny pouhý nevýznamný záblesk. 

Od května do září se přes 400 000 hektarů panenské švédské divočiny proměňuje v ku-
lisy unikátních al fresco obědů či večeří, kdy jsou hosté v  roli samotných šéfkuchařů. 
Projekt Edible Country nabízí totální odpojení od civilizačního shonu v duchu konceptu 
fine „do-it-yourself“ dining, tedy přípravy pokrmů vlastníma rukama uprostřed lesů, na 
pobřeží nebo planinách u masivních stolů. Inspirativní menu pochází z pera čtyř miche-
linských šéfkuchařů, mezi nimiž je i Niklas Ekstedt, a liší se dle lokality, v níž se daný stůl 
nachází. Dopředu připravené  lokální suroviny si tak hosté nejenže připraví, ale část si 
mohou nasbírat sami v okolní přírodě.

 EDIBLE COUNTRY
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POD OTEVŘENÝM 
NEBEM 

Připravila: Jitka Krulcová
Foto: archiv značek

1. Pohodlné dvouvrstvé merino triko 
v prodloužené délce
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2. Limitovaná edice 1858 Geosphere s bronzovým 
pouzdrem na NATO strapu. Automatické hodinky 

disponují funkcí zobrazování světového času 
a indikace dne a noci.
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3. 1460 kusy limitovaná edice undergroundových 
martensek v designu od Rafa Simonse
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4. Deka ze směsi vlny a kašmíru s klasickým 
Monogramem 

L O U I S  V U I T T O N  /  2 7  0 0 0  K Č

5. Lněné volnější kalhoty na stahování v pase
L O R O  P I A N A  /  1 2  9 1 5  K Č

6. Objemný  batoh v kombinaci odolné ho plá tna 
a detailů z telecí  ků ž e

L O E W E  /  2 7  5 7 0  K Č  

7. Nepromokavá bunda v decentně vojenském 
stylu s kapucí skrytou v límci

M O N C L E R  /  2 3  6 5 0  K Č
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Připravila: Kristina Vítková, foto: archiv

LA VIE 
EST BELLE
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Ve svěžím slaném vánku se prolíná šum moře a borovicových hájů. Výhled na nekonečný 

oceán, k tomu sklenka vychlazeného bílého a jemný dozvuk ústřic na patře. Tento okamžik 

dokonalosti si v Arcachonské zátoce vychutnávala francouzská aristokracie již v 19. století 

a dnes si jej s nemenším potěšením užívají vedle sebe místní i distingovaní cestovatelé 

z celého světa. Pobřeží Francie má své působivé kouzlo. Ať už se vydáte objevovat tyrkysové 

zátoky francouzské Riviéry z paluby privátní jachty, potápět se okolo ztroskotaných vraků 

podél Normandie, nechat se unést michelinskou gastronomií či si užít trochu cyklistiky 

v rozlehlých národních parcích, dříve nebo později tomuto kouzlu také propadnete. 
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Francouzské pobřeží se pne po-
dél Atlantského oceánu a  Stře-

dozemního moře v  úctyhodné délce  
4 668 kilometrů a stejně jako břehy Špa-
nělska či Irska láká na svou rozmanitost. 
V jednom ale Francie mezi evropskými 
přímořskými státy s přehledem vyniká 
– při jejím pobřeží se každoročně skli-
dí přes 130 000 tun ústřic, které putují 
na stoly connoisseurs napříč Evropou 
a Asií. Kdo ústřice nikdy neokusil, jen 
těžko si dovede představit jejich struk-
turu, která spolu s chutí moře naplňuje 
ústa. Pro mnohé je to však návykový zá-
žitek. Francouzský král Jindřich IV. jich 
na posezení snědl dvacet tuctů. Diderot, 
Voltaire a Rousseau si je dopřávali pro 
inspiraci a Napoleon Bonaparte na ku-
ráž před tažením do bitvy. A v oblibě je 
měl i věhlasný svůdník Casanova, který 
ve svém díle dokonce barvitě popisuje, 
jak s  pomocí ústřic naráz okouzlil své 
dvě mladé přítelkyně. Kde jinde se pro-
to oddat ústřicím než právě na pobřeží 
Francie.

PRINCIP R
Francouzi tvrdí, že ústřice chutnají 
nejlépe v měsících, které v názvu obsa-
hují písmeno „R“. A  ačkoliv bylo toto 
tvrzení již dávno vyvráceno, zájem 
o  tuto lahůdku je především v období 
od září do dubna. V  Bretani ústřice 
neodmyslitelně patří na vánoční stůl 
stejně jako u  nás kapr, na rozdíl od 
něj však obsahují sotva dvě procenta 
tuku a  zároveň jsou bohaté na mine-
rály, vitaminy a bílkoviny. A podobně 
jako Češi vyráží v  sezoně na houby, 
Francouzi míří na pláže Bretaňského 
poloostrova sbírat ústřice. Jejich sběr 
je však každoročně regulován, proto se 
vyplatí před vycházkou na „lov“ zkont-
rolovat nejnovější pravidla. Pak jen sta-
čí vyzbrojit se nožíkem a informacemi 
o časech přílivu a odlivu. 

Z KRÁLOVSKÉHO DVORA NA 
VENKOVSKÝ STŮL
V  oblasti Bretaně patří k  nejvyhlá-
šenějším ústřice ze zálivu Cancale. 
Byli to právě Římané, kteří nedali na 
jejich chuť dopustit, a  na svůj dvůr 
ve Versailles si je denně nechal do-
vážet i  král Slunce Ludvík XIV. Moř-
skou promenádu ve stejnojmenném  

Základní pravidlo haute cuisine praví, že ingredience 

pocházející ze stejné oblasti spolu také nejlépe chutnají. 

O ústřicích a sauvignonu z Languedocu to platí  

beze zbytku. 
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městečku lemuje více než třicet re-
staurací nesoucích označení Site re-
marquable du goût, tedy Významné 
místo chuti, které uděluje mezinárod-
ní rada pro kulinární umění podni-
kům pyšnícím se tou nejlepší kvalitou.  
Na ústřice natrefíte na každém rohu, 
unikátním zážitkem je ale venkovní 
trh pod širým nebem, kde si vybírá-
te plody moře přímo od zdroje a  dle 
osobních preferencí. Stejně jako víno 
mají i  ústřice svá unikátní speci�ka 
a jejich chuť se liší v závislosti na tom, 
kde dozrávají. V chuti jsou povětšinou 
příjemně krémové, nezřídka nasládlé, 
ale mohou překvapit nebývalou slanos-
tí či dokonce oříškovými tóny. Ústřice 
se dělí do skupin podle velikosti. Čís-
lo 5 mají ty nejmenší, pro konzumaci 
se obvykle vybírají velikosti v rozmezí 
2 až 4. Specialitou jsou ploché ústřice 
Huîtres plates, které si místní nejra-

ději vychutnávají s  octovou zálivkou 
s drobně pokrájenou šalotkou.

PARAFRÁZE NA MOŘE
Přímo v  Cancale se nabízí hned dva 
michelinské podniky, za ještě vytří-
benějším kulinářským zážitkem se 
ale vyplatí vyjet po pobřeží o  kousek 
dál do Château Richeux. V šarmantní 
vile z  dvacátých let minulého století 
se nachází restaurace Le Coquillage, 
jíž umění mladého šé�uchaře Huga  
Roellingera a jeho týmu vyneslo v roce 
2019 dvě michelinské hvězdy. Hostům 
se na talíři odhalují příběhy oceánu 
i  místních mořeplavců, některé pokr-
my evokují mořskou pěnu, zatímco 
jiné zdánlivě vtahují do hlubinné pro-
pasti. Zmínku si jistě zaslouží i místní 
chléb, který je ručně připravován ze 
starých odrůd zrn. Pečivo tak má méně 
lepku a je snáze stravitelné. Vila s im-

pozantním výhledem na záliv je s ně-
kolika elegantními apartmány zároveň 
perfektním útočištěm pro ty, kteří tou-
ží po špičkovém servisu v  poklidném 
souznění s přírodou. 

PODMÍNKA DIVOKÝCH VOD
Ty nejlepší ústřicové farmy se nacházejí 
na místech, kde příliv a  odliv razant-
ně mění ráz pobřeží několikrát za den. 
V jeden moment se tak můžete prochá-
zet po promenádě hned vedle blankyt-
ně modrých vln, o několik hodin poz-
ději se vám však naskytne úplně jiný 
pohled. Vrakoviště lodí, které odliv 
zanechal zapuštěné v bahně či v písku, 
prolínají řádky podivných kovových 
konstrukcí pokrytých hrubými síťova-
nými pytli. V nich se nechávají ústřice 
dva až tři roky stárnout, než je místní 
farmáři sesbírají. Za touto podívanou 
vyražte po západním pobřeží na jih. 
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Zhruba hodinku cesty autem od Bor-
deaux leží Arcachonský záliv. Za pří-
livu zabírá vodní plocha až 150 čtve-
rečních kilometrů, s  odlivem se však 
ze zálivu stáhnou až dvě třetiny vody 
a  odhalí tak nekonečné řady ústřico-
vých sádek. Místní dominantou je ne-
jen poloostrov Cap Ferret, ale i největší 
písečná duna v  Evropě. Impozantní 
Dune du Pilat se rozprostírá v  jižní 
části zálivu v  délce tří kilometrů, do-
sahuje výšky 100 a  115 metrů a  nelze 
si nevšimnout, že těchto 60 milionů 

krychlových metrů písku žije vlast-
ním životem. Duna se totiž pohybuje 
a každoročně se posouvá až o pět me-
trů směrem k  borovému lesu. Stromy 
prohrávající boj s  tíhou písku vytváří 
podél duny bizarní až romanticky apo-
kalyptickou krajinu, odměna však čeká 
především na ty, kteří zdolají strmý 
vrchol. Jak na dlani pak před vámi leží 
Cap Ferret s  ikonickým červenobílým 
majákem a  rustikálními ústřicovými 
vesničkami, rozlehlá chráněná přírod-
ní rezervace Banc d Árguin a modravý 
Arcachonský záliv.

LESK A ÚSTŘICE DUMASOVA 
ARCACHONU
Letovisko Arcachon okouzlí ležérním 
francouzským šarmem. Tato oblíbená 
destinace zámožných Pařížanů nabízí 
ra�novanější typ luxusu než okáza-
lé Monako či Saint-Tropez, i  proto se 
do ní zamilovali autor Tří mušketýrů 
Alexandre Dumas či �lmová předsta-
vitelka Édith Piaf Marion Cotillard. 
Věhlasu se v  dnešní době těší zejmé-
na díky fantastickým ústřicím, jejichž 
kultivace zde začala psát historii již 
v roce 1903. Na špičkovou kvalitu těch-
to mořských plodů poukazuje i fakt, že 
ačkoliv je jejich produkce téměř třikrát 

menší než v oblasti Bretaňského polo-
ostrova, až šedesát procent ústřic zkon-
zumovaných na území Francie pochází 
právě z arcachonských vod. 

Čtyři hlavní farmářské oblasti regionu 
každoročně společně vyprodukují až 
10 000 tun ústřic, a  přestože jsou od 
sebe vzdálené jen několik kilometrů, 
jemné maso je paletou chutí zcela od-
lišné. V  průběhu roku nabízí většina 
z více než 350 farmářů ochutnávky pro 
veřejnost. Dřevěné farmářské domky, 
které si i ve 21. století zachovávají svůj 
tradiční vzhled, jsou tak skvělým mís-

tem pro chvilkové spočinutí. Oddávat 
se čerstvým ústřicím s kapkou citronu 
a s kouskem žitného chleba s máslem, 
zatímco se vám nohy boří do příjemně 
vyhřátého písku a ve sklenici se třpytí 
vychlazené bílé z  Bordeaux, je labuž-
nickým snem, který se zde stává sku-
tečností. 

K ÚRODNÝM BŘEHŮM 
STŘEDOMOŘÍ
À propos, víno. Za ním v Okcitánii vy-
razíme ještě jižněji, přesněji do regionu 
Languedoc-Roussillon, který se zele-
ná od východního údolí RhÔny až po 

Díky brakickým vodám Étang de 

Thau jsou místní ústřice lahodnější 

a komplexnější než jejich oceánské 

varianty. 
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španělské Pyreneje. Historie jednoho 
z největších francouzských vinařských 
regionů sahá do roku 500 před Kristem 
a neodmyslitelně k němu patří osobitá 
červená vína především z odrůd Carig-
nan, Mourvedre, Grenache, Cinsault 
a Syrah. Podle odhadů vzešla z tohoto 
regionu každá desátá lahev vína z veš-
keré světové produkce vín 20. století. 
Místní středomořské podnebí a  úrod-
ná půda jsou již dlouho považovány 
za ideální pro pěstování vína. Až v po-
sledních desetiletích však region za-
znamenal velký pokrok a na místo pů-
vodního zaměření na masovou výrobu 
a  především správný obsah alkoholu 
se dnešní milovník vína může těšit na 
fantastická crus a cuvées.

ZAŽÍT ÉTANG DE THAU
Za návštěvu jistě stojí malebný přístav 
Séte, kde se každoročně v srpnu v prů-
běhu Fête de la Saint Louis, tedy oslav 
svatého Ludvíka, konají tradiční souboje 
s dřevci na visutých platformách připev-
něných k dřevěným lodím. Spolu s ne-
dalekým stejně malebným městečkem 
Bouzigues leží na břehu laguny Étang 
de �au, jejíž ústřice jsou vyhlášené 
po celém regionu. Brakická voda Étang 
de �au je méně slaná než mořská, ale 
oproti sladké vodě má stále významný 
podíl soli. Díky této kombinaci jsou prý 
místní ústřice lahodnější a komplexnější 
než jejich oceánské varianty. 

Oddávat se čerstvým ústřicím s kapkou citronu 

a s kouskem žitného chleba s máslem, zatímco se vám 

nohy boří do vyhřátého písku a ve sklenici se třpytí 

vychlazené bílé z Bordeaux, je snem, který se v Arcachonu 

stává skutečností.
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Vytříbenou atmo-
sféru francouzské-
ho jihu si nejlépe 
vychutnáte ve 

venkovském Châ-
teau St Pierre de 

Serjac, který v sobě 
kombinuje to nej-
lepší z francouzské 
gastronomie a po-
hostinnosti. V ob-
klopení vinicemi 

vytváří šéfkuchař 
Jeshen Narayanen 
doslova umělecké 
kousky, ve kterých 
prolíná to nejlepší 
z místních tradic, 

chutí a ingrediencí. 
Není překvapením, 
že i v jeho kuchyni 
hrají v hlavní sezo-
ně významnou roli 
ústřice z vesničky 
Tarbouriech, jejíž 

obyvatelé farmaří 
ve vodách laguny. 
Při servírování je 
ale provází deli-

kátní hovězí tartar 
a na místo bílého 
vína se překvapivě 
harmonicky snoubí 

s impozantním 
pinotem z místního 
vinařství Domaine 
de Cibadies. Kdo 
zde po dlouhém 
dni spočine una-
ven, ale naplněn 

zážitky, zaposlou-
chá se do zvuku 

cikád a zahledí do 
zelených vinic pod 
blankytně modrou 
oblohou, ten v na-
prostém poklidu 
a momentu uvol-
nění naplno pocítí, 
že tento požitkář-

ský jižanský život je 
vskutku krásný. 
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Připravila: Barbora Slavíková Literová, foto: Getty Images, archiv

ISLAND
OSTROV OHNĚ, 
LEDU A BOHŮ
Izolovanost zapříčinila, že Island by kolonizován až jako poslední velký ostrov na Zemi. 

Je to nejřidčeji osídlený evropský stát, leží na půli cesty mezi Evropou a Amerikou 

a lidé tady dodnes věří, že sdílejí život se skrytými bytostmi. Mnoho cestovatelů si 

na Island vypěstovalo závislost. Musejí se stále vracet, ostrov si je přitáhne a oni se 

nemohou nasytit jeho krás. Nechápete? Jeďte na Island. 
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ISLAND
OSTROV OHNĚ, 
LEDU A BOHŮ
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V  mnoha ohledech jako by Island 
patřil do jiné galaxie. Například 

telefonní seznamy Islanďané řadí pod-
le křestních jmen, a nikoliv podle pří-
jmení, která vlastně nemají. Ke jménu 
se jednoduše přidá, zda jste synem či 
dcerou onoho nebo oné. V  seznamu 
se uvádí i  povolání a  v  tomto ohledu 
se fantazii meze nekladou, mezi Is-
lanďany tak bez problémů seženete 
kontakt na krotitele duchů či rytíře 
Jediho. Ano, ostrované mají smysl pro 
humor, i  když jim často doslova hoří 
půda pod nohama. Skoro všichni jsou 
online, Island dokonce drží světový re-
kord v  počtu internetových uživatelů, 
a v roce 2019 byl vyhlášen za nejlepšího 
ochránce svobody projevu na interne-
tu. V kontextu toho jistě nepřekvapí, že 
Island je králem bezhotovostních pla-
teb, kartou tady zaplatíte i koupi jedné 
žvýkačky uprostřed divočiny. Mysleli 
jste si, že nejvíc coly se vypije ve Spoje-
ných státech? Omyl, je to právě tady, na 
ostrově ohně a ledu. Samostatnou kapi-
tolou je islandština, jazyk, jenž okouzlil 
Tolkiena, autora Pána prstenů. Zatím-
co ve všech zemích je netopýří komik-
sový hrdina znám jako Batman, pro 
Islanďany je to Leðurblökumaðurinn. 
Lidé z celého světa přijíždějí objevovat 
dechberoucí krajinu plnou gejzírů, vo-
dopádů a sopek a Island se těší pověsti 
ráje panenské přírody – kdo by řekl, že 
je zároveň příkladem nejhoršího odles-
nění na světě. Před příchodem Vikin-
gů byl ostrov pokrytý březovými lesy, 
ty ale vzaly za své poté, co tu válečníci 
začali farmařit. Na ostrově koluje vtip: 
Víte, jak najdete na Islandu cestu z lesa 
ven? Postavíte se. Současní Islanďané 
se však snaží napravit chyby předků 
a  hledají cesty k  obnově původního 
ekosystému.

PRO STRACH UDĚLÁNO
V roce 2008 se v zemi ve všech pádech 
skloňovalo slovo kreppa, islandský 
výraz pro ekonomickou krizi, která 
dostala nordického tygra na kolena. 
Situace Islanďany přiměla zažádat 
o  členství v  Evropské unii, tento zá-
měr ale po pár letech opustili, protože 
svoboda a  nezávislost je pro ostrov-
ní duši nade vše. V  době krize novi-
ny psaly o  zemi, kde ‚party skončila‘, 

nebo o  státě, jenž zkrachoval. Situace 
s  sebou přinesla velké rozčarování, 
obzvlášť poté, kdy bohatý Island platil 
podle žebříčků OSN za místo s  velmi 
vysokou kvalitou života. V  tu dobu si 
premiér poprvé najal ochranku a tento 
krok svědčil o mnohém. Nad ostrovem 
se kreppa vznášela jako přízrak, jako 
temná postava ze severských ság. Jen-
že Islanďané mají pro strach uděláno. 
Drsné přírodní podmínky jim vtiskly 
schopnost vydržet, nevzdávat se a věřit 
v lepší zítřky. V roce 1783 erupce sopky 
Laki téměř zahubila celou islandskou 
populaci a ti, kdo katastrofu přežili, če-
lili hladomoru, zemětřesení a epidemii 
neštovic. 

JAKO FÉNIX Z POPELA
Dějiny Islandu jsou o  schopnosti jeho 
obyvatel povstat po každé katastrofě 
jako fénix ze sopečného popela. Na-
vzdory nepříznivé ekonomické situaci 
dostavěli Harpu, unikátní budovu ope-
ry, která je dnes symbolem Reykjavíku. 
Toto nejseverněji položené hlavní měs-
to nezávislého státu má ve skutečnosti 
komorní atmosféru, navzdory tomu se 
ale umí odvázat. Znát je to hlavně o ví-
kendech, kdy se před vyhlášenými bary 
stojí i dlouhé fronty. Islanďané mají pro 
�ámování vlastní výraz – runtur nebo-
li alkoholová party, kdy střídáte kluby, 
dokud vám síly a peníze stačí. 
Dokonalou kulisou města je stolová 

hora Esja, nad níž se často odehrávají 
přírodní představení. Někdy je mož-
né na horizontu zátoky Faxa�ói vidět 
i kužel se sněhovou čepicí, téměř půl-
druhého kilometru vysoký stratovul-
kán Snæfellsjökull, jehož jícen si zvolil 
Jules Verne ve svém románu Cesta do 
středu Země jako vchod do nitra plane-
ty. Tato volba rozdmýchala spekulace, 
jež by vydaly na pokračování seriálu 
Akta X. Podle vyznavačů spirituální-
ho směru New Age patří Snæfellsjökull 
k místům s nejsilnějším energetickým 
polem na Zemi. Pátého ledna roku 
1993 se zde sešli fanoušci paranormál-
ních jevů v očekávání, že uvidí přistát 
UFO. Mimozemšťané nedorazili, na-
vzdory tomu lze prohlásit, že národní 
park Snæfellsjökull je až nadpozemsky 
krásný. 

ČISTÁ ENERGIE
Francouzský romanopisec zjevně tušil, 
jaké přírodní bohatství mají ostrova-
né pod nohama a  jak chytře by s ním 
mohli nakládat. V sedmdesátých letech 
Islanďané začali s  výstavbou geoter-

Mnoho prvních islandských osadníků opustilo své domovy 

kvůli nezákonné činnosti nebo protože měli rozpory se 

svými králi. Tito lidé, kteří byli v očích Skandinávců psanci 

a dobrodruhy, se ve své nové zemi rozhodli žít bez vládců.
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málních elektráren, aby se osvobodili 
od závislosti na na�ě. Dnes je na síť 
čistého zdroje energie napojeno více 
než devadesát procent populace a  Is-
lanďané mají zároveň jedny z  nejniž-
ších účtů za energie v Evropě. Nadby-
tek tepla využívají k vytápění skleníků, 
bazénů, a dokonce i chodníků poté, co 
napadne sníh. Přebytek vody z geoter-
málních vrtů je pumpován i do okolní 
lávy, kde tak vznikají namodralá jezír-
ka s vysokým obsahem minerálů. Tak-
to vznikla i známá Blue Lagoon, lázeň-
ský areál v pusté sopečné oblasti, který 
je turistickým magnetem. Návštěva 
bazénů je ale typickou kratochvílí i pro 
místní obyvatele, v zemi horkých pra-
menů se koupe rád každý. 

PRÁVO Z RUKOU PSANCŮ
Tam, kde se setkává Severoamerická 
a Euroasijská tektonická deska, které se 
od sebe každým rokem vzdalují o dva 
centimetry, byl v desátém století zalo-
žen nejstarší parlament světa. Ostrov 
se začal osidlovat od druhé poloviny 9. 
století po Kristu a již okolo roku 930 se 
historické prameny zmiňují o  každo-

ročních setkáních nejmocnějších ná-
čelníků Islandu v místě zvaném �in-
gvellir, ležícím asi padesát kilometrů 
od Reykjavíku. Mnoho prvních island-
ských osadníků opustilo své domovy 
ve Skandinávii, Skotsku a  Irsku kvůli 
nezákonné činnosti nebo protože měli 
rozpory se svými králi. Tito lidé, kteří 

byli v očích Skandinávců psanci či jen 
dobrodruhy, se ve své nové zemi roz-
hodli žít bez vládců. Náčelníci osadní-
ků kvůli dodržování práv jednotlivců 
a  rozhodování sporů v  mezích územ-
ních celků nechávali vznikat veřejné 
samosprávné sněmy – thingy. Bylo 
však nezbytné vytvořit celonárodní 
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Islanďané podle legend sdílejí svou kouzelnou zemi 

společně s huldufólk, skrytými lidmi. V průzkumech se 

ukázalo, že více než osmdesát procent ostrovanů v jejich 

existenci skutečně věří dodnes.

thing – Althing. Podle dostupných 
pramenů se úkolu zhostili dva brat-
ři. Jeden se vydal do Norska studovat 
právo a druhý hledal přijatelné území 
pro každoroční setkání. Po příchodu 
na místo zvané Bláskógur, dnes zva-
né jako �ingvellir, měl jasno. V roce 
1930 u  příležitosti tisíciletého výročí 
Althingu se z �ingvelliru stal národ-
ní park, jenž byl roku 2004 jako jediná 
islandská památka zapsán na Seznam 
světového dědictví UNESCO. Park je 

v současnosti jedním ze tří nejvýznam-
nějších míst Islandu a jezdí jej obdivo-
vat návštěvníci z celého světa. Společ-
ně s  vodopádem Gullfoss a známým  
Geysirem tvoří takzvaný zlatý okruh, 
někdy též zvaný zlatý trojúhelník.

PRO SILNÉ ŽALUDKY
Na Islandu žije víc ovcí než lidí a  is-
landské jehněčí je považováno za nej-
lepší na světě. V  létě ovce šplhají po 
skalách a při tom okusují listy bylinek 

a  borůvčí, čímž jejich maso získává 
speci�cké vlastnosti. Apetit ostrovanů 
není pro útlocitné povahy. Islanďané 
se neobejdou bez konzumace koňské-
ho masa, lahůdku představují hříběcí 
steaky. Vášně budí pokrmy z  velry-
bího masa, které sytilo celé generace 
Islanďanů, ale zdá se, že tato tradice 
postupně přichází o  následovníky. 
Minulý rok oznámila největší island-
ská velrybářská společnost Hvalur, že 
minimálně dvanáct měsíců nebude 
lovit plejtváky myšoky, a  stejný krok 
učinil i její konkurent. O maso kytov-
ců je mezi obyvateli stále menší zájem 
a větší byznys představuje velrybí sa-
fari, které tyto monumentální savce 
neohrožuje. 
Život na ostrově se s  lidmi nemazlil, 
což se vepsalo i do jejich tradičního jí-
delníčku. Z vařených ovčích žaludků se 
dodnes dělá slátur, podobný skotskému 
haggis nebo naší tlačence v celku. Do 
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žaludků se zašije směs mouky, masa, 
sádla, jater, někdy i  rozinek a  cukru 
a po vaření se slátur nakrájí na plátky 
a  podává. Na přelomu ledna a  února 
se oslavuje pohanský bůh �or. Právě 
v  této době se musejí sníst potraviny, 
které byly naloženy v létě do soli nebo 
syrovátky, aby se nezkazily. Na první 
pohled vypadá většina těchto jídel jako 
naše tlačenka, ale když pocítíte kyse-
lou chuť na jazyku a  oznámí vám, že 
jíte beraní varlata v kyselém nálevu, je 
těžké polknout. Dále se podává jehněčí 
hlava, žaludek – slátur a fermentovaný 
žralok, který hodně zapáchá a nejdříve 
chutná jako náš škvarek. Bohužel jak-
mile ho spolknete, ochromí celý váš 
zažívací trakt trpká chuť a na dlouhou 
dobu vám nepomůže ani zubní kartá-
ček. Nezbývá než zapít sousto řádným 
alkoholem, kmínkou brennivínem. 
Zatímco u nás se v období Vánoc line 
z  domácností sladká vůně cukroví, 
23. prosince si v  islandských uličkách 
raději zakryjte nos, aby vás odporný 
zápach kvašeného rejnoka nesrazil na 
kolena. 

BYTOSTI NA POMEZÍ 
Islanďané podle legend sdílejí svou 
kouzelnou zemi společně s  huldufólk, 
skrytými lidmi. Na ostrově podle se-
verských příběhů přebývá nespočet 
nadpřirozených bytostí od elfů, skřít-
ků, trollů, vodních víl a  strašidel až 
po duchy mrtvých, zvířata tady mluví 
a kameny mají čarovnou moc. V prů-
zkumech se ukázalo, že více než osm-
desát procent Islanďanů skutečně věří 
v existenci huldufólk, a projevuje se to 
i  v  běžném životě. Když měl být pře-
místěn kámen bránící výstavbě dálnice 
z Reykjavíku, všechny buldozery a jiné 
stroje na tomto místě přestaly fungovat 
a dělníci onemocněli. Vláda proto po-
žádala vědmu Erlu Stefansdottir, která 
pracovala pro stavební úřady jako mé-
dium, aby se dohodla s nadpřirozený-
mi bytostmi na smíru. 
Když jedete hodinu autem po kameni-
té cestě a nikde nepotkáte ani živáčka, 
míjíte jen nekonečné pastviny, lávová 
pole nebo koberce mechu, máte chuť 
zastavit  a  přát si, aby tyto tiché oka-
mžiky laskající duši trvaly co možná 
nejdéle.  
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Privátní bankovnictví Raiffeisenbank nese ve svém názvu 

jméno reformátora, z jehož idejí čerpá celá skupina 

Raiffeisen dodnes.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen zakládal rolnická a úvěrová 

družstva před více než 130 lety. Emblémem a tradiční 

ochrannou známkou skupiny Raiffeisen je zvláštní 

architektonický prvek: dvě zkřížené koňské hlavy. Tento znak 

již po staletí zdobí štíty mnoha budov v Evropě, neboť je 

symbolem ochrany rodin shromážděných pod společnou 

střechou před zlem a životním ohrožením. Přesně to také 

dnes představuje Raiffeisenbank a k těmto hodnotám se 

hlásí také naše nově uváděná služba Raiffeisenbank FWR 

Wealth Management.

PRODUKTOVKA ZA 
AUTEM SPOLU S INZERCI 
KTERA JE ZA ISLANDEM

13069_vizual_Rony_Plesl_FWRmagazin_230x295.indd   1 06/09/2019   15:50

FWR 
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Wealth Management ve formě 
služby má také bohatou his-

torii sahající do počátku 19. století. 
Volně se dá přeložit jako správa ma-
jetku a typicky zahrnuje poradenství 
při správě volných finančních pro-
středků, poradenství při pořízení či 
prodeji nemovitostí doma i  v  zahra-
ničí a jejich financování, mezinárod-
ní finanční služby, mezigenerační 
transfer majetku či daňové a  právní 
poradenství. Cílovými klienty jsou 
většinou movitější klienti s objemem 
prostředků přesahujícím 1 milion 
eur, pro které existuje ustálené ozna-
čení HNWI (High-Net-Worth-Indi-
vidual).
Podle globální studie poradenské 
společnosti BCG se objem globálního 
bohatství privátních osob za posled-
ních 20 let ztrojnásobil, když vyrostl 
z objemu 80 bilionů amerických dola-
rů v roce 1999 na 226 bilionů ke kon-
ci roku 2019. K tomuto růstu výrazně 

pomohla také dekáda býčího trhu, 
kterou letos ukončila globální pan-
demie. Přesto jde o trend, který bude 
pravděpodobně dále pokračovat ne-
jen ve světě, ale i na našem domácím 
trhu. Požadavky klientů na celkovou 
správu majetku stále rostou a domá-
cí prostředí se musí těmto potřebám 
přizpůsobit, pokud chce v  rostoucí 
konkurenci uspět.
Mění se také nároky klientů a i v seg-
mentu těch nejbohatších nabývá di-
gitalizace na významu. Zejména pro 
jednoduché servisní úkony či podpis 
dokumentace je dnes již chytrý tele-
fon preferovaným nástrojem hlavně 
pro generaci mileniálů. V  budouc-
nosti lze očekávat, že většinu ban-
kovních dokumentů klienti budou 
podepisovat mobilem v  zabezpe-
čeném prostředí a  mnoho klientů 
bude se svým privátním bankéřem 
komunikovat přes zabezpečený chat 
či videokonferenci. Stále však půjde 

o  službu s  vysokým prvkem osobní 
interakce a angažovanosti privátního 
bankéře.
Podle jiné globální studie pora-
denské společnosti EY 2019 Global 
Wealth Management Research Re-
port si klienti wealth managementu 
nejvíce cení férově nastavených po-
platků, osobní péče a  poradenství, 
kvality služeb a  reputace poskyto-
vatele, technologických schopností 
a produktových řešení.

Otázka nastavení ceny je pro klienty 
wealth managementu důležitá. Díky 
regulatornímu tlaku se výrazně zlep-
šila transparentnost účtovaných po-
platků. Když pak klienti srovnávají 
stejná řešení různých poskytovatelů, 
může být cena rozhodující faktor 
pro výběr partnera. Někdy však mo-
hou klienti srovnávat produkty pou-
ze podle nabízeného výnosu a  zde 
je opět úlohou privátního bankéře 

VNÍMANÁ KLIENTSKÁ HODNOTA JEDNOTLIVÝCH PARAMETRŮ SLUŽBY WEALTH MANAGEMENT

Velmi vysoká 
hodnota
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objasnit rizika spojená s  různými 
typy produktů.
Rostoucí tlak na poplatky za sprá-
vu aktiv pak navíc souvisí se stále 
klesajícími výnosy konzervativních 
produktů, jako jsou státní dluhopisy 
apod. Ty většinou tvoří větší část ty-
pického portfolia klienta, a  poplatek 
tak může značnou část výnosu snížit.
Proto je pochopitelné, že otázka ce-
nových podmínek služeb wealth 
managera je pro klienty klíčová. Ve 
FWR Wealth Management sázíme na 
vysoce individualizovaný přístup ke 
klientům i  maximálně f lexibilnímu 
nastavení cenových podmínek našich 
služeb.
Podle výše uvedené studie EY 2019 
Global Wealth Management Re-
search Report budou klienti v násle-
dujících letech měnit své preference 
a více vyhledávat poradenství zejmé-
na v  komplexních oblastech správy 
svého majetku. S  tím bude souviset 
i  vyšší zájem o  rozvíjení vlastních 
znalostí klientů v  této oblasti a  také 

rozvoj jejich nástupců. Právě eduka-
ce dětí našich klientů patří mezi další 
prvky naší nové služby FWR Wealth 
Management. Proto naše propozice 
zahrnuje nejen servis pro samotného 
klienta, ale celou jeho rodinu.

Letošní trendy v  globálních inova-
cích nám přibližuje Martin Majdloch, 
partner z pražské kanceláře EY odpo-
vědný za WAM sektor. „Naše letošní 
studie Innovation in WAM, provádě-
ná v době globální pandemie, ukazu-
je, že v oblasti wealth managementu je 
hlavním trendem digitalizace, která 
automatizuje a  zefektivňuje někte-
ré oblasti správy majetku. Digitální 
nástroje implementované účastníky 
průzkumu nesou prvky osobních asi-
stentů i umělé inteligence a pomáhají 
poradcům � rem či přímo jejich klien-
tům v orientaci ve svých � nancích.“

FWR WEALTH MANAGEMENT
Nová služba privátního bankovnictví 
Raiffeisenbank FWR Wealth Mana-

gement míří na naše klienty, kteří 
disponují více než 50 miliony Kč vol-
ných prostředků a vyhledávají kom-
plexní poradenství týkající se jejich 
majetku.
Služba zahrnuje oblasti, které dnes 
klienti v oblasti wealth managemen-
tu vyhledávají. Vysokou úroveň indi-
vidualizace včetně tvorby vlastních 
fondů na míru, holistický pohled na 
aktiva klienta a  řešení uspořádání 
majetku a nástupnictví ve spolupráci 
s  vybranými právními a  daňovými 
poradenskými společnostmi.

Na zkušenosti s  poradenstvím při 
právním uspořádání majetku řešící 
i nástupnictví jsme se zeptali Davida 
Neveselého, partnera ve společnosti 
HAVEL & PARTNERS: „Z  naší ně-
kdy dlouholeté zkušenosti a analýzy 
mezi téměř třemi stovkami našich 
klientů jednoznačně vyplývá odklon 
od izolované problematiky mezige-
neračního kapitálu směrem k tématu 
komplexní ochrany majetku, hodnot 

VYUŽÍVÁNÍ KAŽDÉHO Z TYPŮ PLÁNOVÁNÍ 
NEBO PORADENSKÝCH SLUŽEB NYNÍ VS. ZA TŘI ROKY

Finanční vzdělávání a školení

Osobní fi nanční rozpočet a plánování

Náhled na tržní příležitosti a trendy

Holistické poradenství / koučování 
ohledně životních cílů

Diskreční alokace aktiv a portfolio

Daňové plánování

Poradenství v oblasti neinvestičních služeb
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50 %
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či idejí vybudovaných našimi klienty.
Na popularitě tak po vzoru zahranič-
ních rodin nabývají efektivní struk-
tury family office (v  podobě mikro 
FO). Ty spolu s  profesionálním ban-
kovním servisem nabízí chytrou 
a  nákladově efektivní vícegenerač-
ní správu aktiv a  současně zajišťu-
jí celou řadu funkcí včetně právní 
a  daňové ochrany majetku schopné 
odolat nejen rodinným bouřkám, ale 
i nekontrolovatelným přešlapům jed-
notlivých členů rodiny bez dopadu 
na rodinné bohatství. Velkým vzo-
rem je nám rodina Porsche-Piech či 
Baťa, jejíchž FO základ byl položen 
v Čechách.“

Ve správě aktiv klientům poskytuje-
me pestré možnosti formou investic 
do komplexního portfolia vybra-
ných dividendových titulů, privát-
ního portfolia či oblíbených fondů 
kvalifikovaných investorů FWR 
Strategy. V  této službě poskytujeme 
nadstandardní míru individualiza-
ce, která může mít dokonce i podobu 
vlastního fondu založeného na míru 
klientovi a jeho potřebám.
Ve spolupráci s  Kathrein Privatbank 
klientům otevíráme možnosti využití 
rakouských bankovních služeb a  di-
verzi� kace jejich prostředků i meziná-
rodně. Kathrein Privatbank patří mezi 
přední privátní banky v  Rakousku 

v oblasti wealth managementu. Čerpá 
ze své historie privátní banky a přitom 
se může opřít o plné vlastnictví skupi-
nou Rai� eisen Bank International AG.
Naši novou službu FWR Wealth 
Management budeme poskytovat 
zpočátku v  úzkém a  specializova-
ném týmu tří seniorních privátních 
bankéřů, jejichž profily naleznete na 
straně 98 tohoto magazínu.
Jsme přesvědčení, že nejvýznamněj-
ší klienti s  komplexními potřebami 
naleznou v nové službě FWR Wealth 
Management vše, co v oblasti privát-
ního bankovnictví potřebují, a  že se 
stane základem pro naše dlouhodobé 
partnerství přesahující generace. 

  Celkové investiční poradenství
  Individuální řešení v podobě vlastních 

fondů kvalifikovaných investorů
  Financování nemovitostí
  Poradenství při fúzích a akvizicích firem

  Dividendové portfolio správy aktiv do 
konkrétních titulů na světových trzích

  FWR Strategy
  Privátní portfolio

 Mezinárodní wealth management 
poskytovaný v exkluzivní spolupráci 
s Kathrein Privatbank patřící do skupiny 
Raiffeisen Bank International AG.

 Domácí a mezinárodní daňové a právní 
poradenství poskytované vybranými part-
nery FWR Wealth Management.

PORADENSTVÍ SPRÁVA AKTIV

DAŇOVÉ A PRÁVNÍ 
PORADENSTVÍ

MEZINÁRODNÍ 
BANKOVNÍ 

SLUŽBY



FASHIONFASHION

48



FASHIONFASHION

49

BELLE 
VUE

Foto: Petr Jandera
Supervize: Jan Tomeš
Styling: Jan Pokorný

MUA & Hair: Renata Zelinková 
Model: Kateřina Sokolová

Lokace: DSC Gallery

Blůza, Dior / 39 500 Kč 

Hodinky, Égérie Self-Winding (18kt růžové zlato, diamanty), Vacheron Constantin, 
prodává Carollinum / 833 250 Kč
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Blůza, Dior / 39 500 Kč 
Sukně, Dior / 69 800 Kč 

Boty, Max Mara / 13 600 Kč 
Bižuterie, Dior / info o ceně na vyžádání



FASHION

5151

Šaty, Zuzana Kubíčková / info o ceně na vyžádání
Hodinky, Rendez-Vous (ocel, diamanty)  
Jaeger-LeCoultre, prodává Carollinum / 451 000 Kč

FASHIONFASHION
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Košile, Max Mara / 15 400 Kč
Kalhoty, Max Mara / 8 800 Kč 

Hodinky, Reverso One (ocel, diamanty),
Jaeger-LeCoultre, prodává Carollinum / 180 200 Kč

FASHIONFASHION



FASHION
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Šaty, Oscar de la Renta / 47 500 Kč 
Kabelka, Valextra, prodává Obsession / 68 000 Kč
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Kabát, Sportmax / 24 100 Kč 
Boty, Sportmax / 15 800 Kč 
Šaty, Zuzana Kubíčková / info o ceně na vyžádání
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Kabát, boty a kabelka, Fendi / info o ceně na vyžádání
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PORTRÉT 
OKAMŽIKU
Olfaktorická paměť je tou nejsilnější a nejspolehlivější ze 

všech, protože vůně se ukládají do podvědomí nejrychleji ze 

všech vjemů. Z kartotéky takto psaných vzpomínek lze ve 

vteřině vyvolat pocity, které zapojují všechny smysly.  

Jak voní svoboda? 

…jako sluncem 
prohřátá kůže
Deset let se rodila 
v mysli geniálního 
parfuméra Jean-Clauda 
Elleny Cuir d’Ange, 
Andělská kůže. Jejím 
prostřednictvím oslavuje 
čistou omamnost vůně 
semiše v dokonalé 
symbióze s animalitou 
sluncem prohřáté 
pokožky. Puristické 
vyjádření svůdnosti 
bez zábran dokreslují 
stopy písku, hlohu, 
sladkosti zbaveného 
narcisu a dotek pižma 
a cognacu. 

Hèrmes, Cuir d´ Ange
4800 Kč

Připravila: Jitka Krulcová
Foto: Gettyimages, archiv značek
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PORTRÉT 
OKAMŽIKU

…jako les na 
přelomu léta  
a podzimu
Rakouská niche 
parfémová manufaktura 
WienerBlut se ve své 
produkci s teprve 
desetiletou historií 
vydala cestou syrovosti 
a přímočarosti. V kreaci 
Klubwasser, jež je 
vonnou parafrází na 
náladu divokého lesa 
s praskajícími větvičkami 
pod nohama a těžkou 
vůní trav a mechu 
v hlavě, se koncentruje 
zeleň v novém pojetí. 
Prostor vyniknout 
dostala kopřiva, lentišek, 
břečťan, elemi a gurjum. 
Jejich podstatu 
prohlubuje dřevo  
a galbanum. 

WienerBlut, Klubwasser
4500 Kč
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MLV_BlackTie_230x295_20-09_(7023)_07.indd   2 08.09.2020   14:20:07

…jako ráno  
na pláži
Kolekce vůní Replica se 
soustředí na ztvárnění 
emocí okamžiku 
v kontextu prostředí. 
Kompozice Beach 
Walk, portrétující ranní 
procházku po tiché pláži, 
se otevírá energickým 
bergamotem, těkavým 
citronem a pikantním 
růžovým pepřem, aby se 
pomalu rozvinula skrze 
květinové intermezzo 
ylang-ylangu do 
dřevitého klidu cedru 
a animality pižma. Na 
pozadí všeho se jako 
vonný podkres a stále 
přítomná neslyšná 
melodie objevují vodní 
akordy a náznak soli. 

Maison Margiela Replica, 
Beach Walk 2800 Kč



MLV_BlackTie_230x295_20-09_(7023)_07.indd   2 08.09.2020   14:20:07
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Připravil: Jan Tomeš, foto: archiv značek

SMOKING 
HOT

I jasně strukturované sako, do puků 

nažehlené kalhoty a na tělo padnoucí košile 

mohou být symbolem vzdoru a svobody. 

Důkazem je dámský smoking, jenž navrhl 

Yves Saint Laurent a už více než padesát let 

odolává měnícím se trendům.    

Paříž, srpen 1966. Novináři ze zá-
padní Evropy a  Spojených států 

netrpělivě očekávají, co na  tamním 
týdnu módy, tehdy věnovanému pouze 
řemeslu vysoké krejčoviny, předvede 
návrhář Yves Saint Laurent. Ačkoli je 
dnes považován za  jednoho z  největ-
ších tvůrců haute couture, v  polovině 
šedesátých let mu ještě status génia 
uniká. Ne že by jeho výtvory nebyly 
esteticky nebo technicky hodnotné, 
odborná veřejnost i zákazníci je ovšem 
považují buď za  příliš extravagantní, 
nebo za nemoderní a zpátečnické. Na-
příklad řadě Pop Art, jíž Saint Laurent 
představil o rok dříve a do níž patřily 
dnes ikonické šaty s abstraktním vzo-
rem od malíře Pieta Mondriana, se do-
stalo jednohlasné pochvaly – kolekce 
pro podzim a zimu roku 1966 je však 
naprosté �asko.

Díl viny na  tomto neúspěchu nese 
i  Le Smoking, pánský black tie pře-
pracovaný do  dámské podoby. Žur-
nalisté i návrhářova klientela jej zcela 
odmítájí. Obléknout ženu do kalhot, 
navíc ještě v kontextu úboru, který je 
určen mužům? V kulisách doby, kdy 
ženy nebyly v  kalhotách vpouštěny 
do restaurací, a to ani v pokrokových 
zemích jako Francie, se takový počin 
zdál barbarský, především od  člově-
ka s ambicí šatit šlechtičny, političky 
a  manželky nejmovitějších podnika-
telů. Uznání za tento odvážný kousek 
se Yvesu Saint Laurentovi dostane 
až od vývoje dějin. A Le Smoking se 
stane jedním z  nejkontroverznějších 
a  nejikoničtějších artiklů dámské 
módy, jehož přetrvávající popularita 
je srovnatelná snad jen s  bikinami 
a minisukní.

REVOLUČNÍ UNIFORMA
V  původní verzi měl Saint Laurentův 
smoking daleko jemněji formovaný 
límec a  halenka byla v  pase zúžena 
natolik, aby obepisovala tvar ženské-
ho těla. Kalhoty byly střiženy způso-
bem prodlužujícím nohy nositelky.  
V roce 1966 prodal návrhář pouhý je-
den kus tohoto inovativního modelu. 
Jenže šedesátá léta nejsou označována 
za revoluční pro nic za nic. Opomene-
me-li dění na scéně politické, na té kul-
turní se dostávala ke slovu generace žen, 
která měla zcela jiný smysl pro odívání. 
Poprvé v  historii západní společnosti 
totiž dcery rebelovaly proti svým mat-
kám, a tak se vymezily i proti starému 
oblečení. Moderní mladá žena se tehdy 
chtěla oblékat extravagantně a nedbala 
genderové zvyklosti, což Saint Lauren-
tovi hrálo do karet. Smoking z kolekce 
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vysoké krejčoviny, jenž se vyrábí pou-
ze na  zakázku, upravil do  své nové, 
dostupnější a  sériově vyráběné řady 
modelové konfekce – a  mladé zákaz-
nice si jej zamilovaly. Le Smoking se 
brzy stal jedním ze symbolů sexuální 
revoluce. Nosila ho generace nezatíže-
ná konvencemi a  věnovaly se mu i  ti-
tulky novin – třeba když si jej americká 
prominentka Nan Kempner oblékla 
pro návštěvu newyorské restaurace Le 
Côte Basque, do  níž jí následně nebyl 
povolen vstup z důvodu nedodržování 
kodexu oblékání. Svlékla si tak kalhoty 
a  sako z  Le Smoking nosila jako šaty, 
čímž dala jasně najevo, co si myslí o ar-
chaických společenských pravidlech.  
„Na svůj první smoking si nevzpomí-
nám, ale vždycky jsem jej nosila na holé 
tělo,“ přiznala se před lety pro deník 
International Herald Tribune modelka 
Betty Catroux, blízká přítelkyně Yvesa 
Saint Laurenta.

SVATEBNÍ VERZE REBÉLIE
Do  magazínů se Le Smoking dostal 
i v roce 1971, když si jej od Yvesa Saint 
Laurenta nechala na vlastní svatbu ušít 
Bianca Jagger – samozřejmě v bílé bar-
vě. Tehdy už byl Le Smoking kulturním 

Ačkoli je Yvesu Saint Laurentovi správně přisuzována popularizace smokingu v ženské 
módě, nesmíme zapomenout, že dámská podoba tohoto kusu oblečení má delší historii. 
Už ve třicátých letech nedala na smoking dopustit německá star Marlene Dietrich, která 
si pánské modely nechávala přešívat na svou postavu. Skandální herečka a šansoniérka 
v něm zazářila poprvé ve filmu Maroko z roku 1930, kde dostala roli kabaretní zpěvačky 
kdesi na pokraji severoafrické pouště. Jako ve většině snímků, i zde Dietrich balancova-
la na hraně erotična a aristokratické vytříbenosti a její svůdnost byla podtržena právě 
smokingem, do nějž herečka promítla až mytickou moc ženy nad muži, sexuální volnost 
– v jedné scéně dokonce žertovně políbí ženu – ale i křehkost charakteru.

 VŠE ZAČALO U MARLENE

V kulisách doby, 

kdy ženy nebyly 

v kalhotách vpouštěny 

do restaurací, se Le 

Smoking jevil jako 

barbarský, především 

od člověka s ambicí 

šatit šlechtičny, 

političky a manželky 

nejmovitějších 

podnikatelů.
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fenoménem a  nezbytným doplňkem 
nezávislé ženy, jakými byly například 
herečka Liza Minelli, múza LouLou de 
la Falaise nebo hvězda zlaté éry Holly-
woodu Lauren Bacall. Chtěly vypadat 
elegantně a  požadovaly, aby je muži 
brali vážně. Smoking jim tuto možnost 
dopřál, navíc ve  spojení s  praktickou 
nositelností. 

OD DEKADENCE 
PO RENESANCI
Jenže enfants terribles nejsou vždy 
v  kurzu a  emancipovanost se nenosí 
v  každé dekádě. Osmdesátá léta, jež 
se odehrávala ve  znamení společen-
sky zpátečnické politiky amerického 
prezidenta Ronalda Reagana, nekont-
rolovatelné pandemie AIDS a rozpadu 
evropských pořádků, zredukovala po-
ptávku jak po boji za ženská práva, tak 
po dámském smokingu. Le Smoking se 
na mola opět dostal až v devadesátých 
letech, která nastavila progresivnější 
směřování západního světa.
Yves Saint Laurent už však neměl na Le 
Smoking patent. Změnil se nejen svět, 
ale i  móda. Umění vysoké krejčoviny, 
oné přepychové haute couture, do-

cházel dech a  trendy se tvořily nejen 
v Paříži, ale i v Londýně, Milánu nebo 
v New Yorku, kde své oděvnické před-
stavy zhmotňovalo nové pokolení ná-
vrhářů neohlížejících se na  pravidla. 
Svoji verzi dámského smokingu tehdy 
prezentoval zadumaný minimalista 
Helmut Lang nebo smyslně přidrzlý 

Uvolněnou podobu  

dostal dámský smo- 

king díky Jeanu Paulovi 

Gaultierovi a do tem-

ných dystopických vizí 

jej zasadil Alexander 

McQueen. 



STYLE

64

Saint Laurentův smoking si popularitu žen získával pomalu. Velkou 
zásluhu na jeho oblibě u široké veřejnosti pak nese fotograf Helmut 
Newton, který jej pro pařížský Vogue zvěčnil v  roce 1975. Snímek 
zobrazující ženu androgynního vzezření s nejistým pohledem a vlasy 
staženými dozadu stojící ve smokingu, kravatě a s cigaretou v ruce 
v mlhavě osvětlené pařížské uličce by byl sám o sobě nabit smyslnos-
tí. Newton proslulý provokativními, avšak nikdy vulgárními výjevy, jej 
ale doplnil ještě o další modelku – ta má na sobě pouze černé boty 
na vysokém podpatku a rukou a boky se dotýká protagonistky této 
scény. Le Smoking byl tímto navždy zachycen na jedné z nejznáměj-
ších fotografií dvacátého století.

 VEČERNÍ SCHŮZKY V PAŘÍŽI

Tom Ford pracující v  té době pro Gu-
cci. Uvolněnou podobu dostal ženský 
smoking díky Jeanu Paulovi Gaultie-
rovi a do temných dystopických vizí jej 
zasadil Alexander McQueen. Ani sám 
autor se však nenechal zahanbit a  Le 
Smoking se se železnou pravidelnos-
tí objevoval v  mnoha jeho kolekcích. 
Saint Laurent neustále upravoval jeho 
proporce, a tak se sako jednou objevilo 
na  mole s  výstřihem vedeným až pod 
pas a jindy zase ve společnosti šortek. 

COMEBACK 
Opravdový návrat si však smoking od-
byl až ve druhé polovině minulého de-
setiletí. Návrháři se po vleklé �nanční 
krizi jali upravovat kancelářský úbor, 
který v  dámské módě znamenal ná-
vrat k  trenčkotu, kalhotám, zdobným 
blůzám a  vůbec k  většině prvků, jež 
do  ženského šatníku pomohl zasadit 
právě Yves Saint Laurent. Řada tak při-
šla i  na Le Smoking, který se po  delší 
odmlce ukázal na  veřejnosti díky he-
rečce Angelině Jolie, jež si ho s povole-

nou vázankou a rozepnutými kno�íky 
u košile oblékla v roce 2014 na předá-
vání cen Britské akademie �lmového 
a televizního umění. 
„K  pochopení vlivu Yvesa Saint 
Laurenta na  módu se stačí podívat 
na ženy, které nosí kalhotové kostýmy, 
od  Hillary Clinton po  bývalou fran-
couzskou ministryni spravedlnosti Ra-
chidu Dati. I mě Le Smoking osvobodil 
a velice mi usnadnil život,“ řekla tehdy 

hvězda. Na další ceremonie už smoking 
vynesly i její kolegyně Anne Hathaway, 
Jennifer Lawrence nebo Emma Wat-
son. „Když smoking nosí Kate Moss, 
bude jej nosit i mladá generace,“ oko-
mentovala pro BBC tento comeback 
modelka Violeta Sanchez. „Pokud vám 
vyhovuje, vyřešili jste problém s  tím, 
co nosit. Už nikdy nebudete potřebovat 
šaty. Smoking neprodává tělo, ale pod-
trhuje osobnost a charisma,“ dodala.  
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HIGH PUNK
Připravila: Jitka Krulcová

Foto: archiv značek

1. 2. 3.

5.

6.

7.

4.

1. Lesklé stojáčkové body s extra 
dlouhými rukávy s průstřihy na 
palce 
W O L F O R D  /  7 8 0 0  K Č

2. Loose fit kožené bermudy 
s výrazným řasením v pase
B O T T E G A  V E N E T A  /  4 1  9 0 0  K Č

3. Oversize bunda z jehnětiny se 
spadlými rameny a výraznými 
předními kapsami na stahování 
v pase
B O T T E G A  V E N E T A  /  1 9 6  7 5 0  K Č

4. Extravagantní kožený wristbag 
se zapínáním na výraznou trnovou 
sponu 
G I V E N C H Y ,  I N F O  O   C E N Ě  N A 

V Y Ž Á D Á N Í

5. Sebevědomé brýle s ultratenkým 
geometrickým kovovým můstkem
Y O H J I  Y A M A T O  /  I N F O  O   C E N Ě  N A 

V Y Ž Á D Á N Í

6. Vysoké kožené masivní boty 
ve stylu vojenských kanad 
s odnímatelnými nylonovými 
kapsičkami
P R A D A  /  3 6  5 8 0  K Č

7. Suchý hydratační olej ze 
směsi avokádových mrkvových 
a kokosových esencí pro zlatavý 
odstín pokožky
B I O L O G I Q U E  R E C H E R C H E  /  1  5 9 0 K Č

6666
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SVOBODA  
MYŠLENKY,  

POHYBU  
A PROSTORU

Připravil: J. J. Tichovský, foto: MB&F
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Jen málo designérů hodinek dokáže osvobodit svou mysl 
od konvencí a být v  rámci žánru skutečně kreativní.  

Ateliér MB&F právě na tuto kartu sází a svými kreacemi jde 
zcela mimo proud. Pro konstrukci v  oceli vyvedených En-
deavour Cylindrical Tourbillon se spojil s kontroverzní ma-
nufakturou H. Moser & Cie. a společně dedikovali číselníku 
prostor pod obřím vypouklým sklíčkem ze safírového křiš-
ťálu, pod nímž jsou jednotlivé funkční komponenty strojku 
vystaveny na odiv hladovým pohledům. Na ploše kouřového 
číselníku tak kromě zobrazení času tančí létající minutový 
tourbillon s  předimenzovanou klecí, v  jejímž nitru pulsuje 
cylindrický vlásek strhující na sebe veškerou pozornost. Ne-
čekanou svobodu prostoru a pohybu by žádný jiný kompo-
nent nedokázal vystihnout lépe. Série čítá pět různých od-
stínů hodinek, přičemž v  každé barvě vznikne vždy pouze 
patnáct exemplářů v ceně 2 250 000 korun. 
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Připravil: Ondřej Pavlůsek 
Foto: Pagani Automobili S.p.A

ENGINE

Italská automobilka Pagani patří mezi ty mladší 

z producentů vysokovýkonných sportovních vozů, ale 

za necelá tři desetiletí své existence si vybudovala 

skutečně výjimečnou pověst. Za ní stojí nezaměnitelný 

design, extrémní jízdní výkony a naprosto dokonalé 

zpracování všech jejích vozů. To ostatně dokazuje 

i jeden z posledních zástupců značky.

PAGANI HUAYRA 
ROADSTER BC 

BŮH VĚTRU
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supersportovní vozy světa, ale na  po-
čátku druhého desetiletí jedenadvacá-
tého století musel uvolnit místo svému 
nástupci, modelu Huayra. Ten automo-
bilka se sídlem v San Cesario sul Pana-
ro nedaleko italské Modeny odhalila 
na počátku roku 2011.

NEZASTAVITELNÉ EMOCE 
Koncept Pagani Huayra, jehož jméno 
v jazyce jihoamerických indiánů Que-
chua znamená vítr, inspirovala pověst 
o  bohu větrů žijícím v  Kordillerách. 
Dvoumístné supersportovní kupé 
s  aktivními aerodynamickými prvky 
na  karoserii, impozantními křídlo-
vými dveřmi a  před zadní nápravou 
uloženým dvanáctiválcovým moto-
rem zamířilo do  výroby v  roce 2012 
a  automobilka do  roku 2018 vyrobila 
plánovaných 100 exemplářů. Na  toto 
kupé inženýři Pagani navázali v  roce 
2017 představením modelu Huay-
ra Roadster, ten má rovněž vznik-
nout ve stokusé sérii. V letech 2017 až 
2019 byla postavena limitovaná edice  
20 kusů dále zdokonaleného a ještě vý-
konnějšího kupé Huayra s  označením 
BC, na nějž navazuje loni představený 
model Huayra Roadster BC, jehož pro-
dukce je omezena na 40 vozů. Všechny 
se přitom vyznačují špičkovým dílen-
ským zpracováním, exkluzivními ma-
teriály a především extrémními jízdní-
mi výkony a vlastnostmi. 

2,2 G
Základ vozu s  dechberoucími liniemi 
karoserie představuje monokok z  kar-
bonu a  titanu. Právě použití těchto ul-
tralehkých materiálů stojí za hmotností 
tohoto stroje na zážitky v hodnotě pou-
hých 1 250 kilogramů.  Kromě zjevné 
snahy o dosažení co nejnižší hmotnosti 
při zachování tuhosti celé konstrukce 
se tvůrci soustředili i  na  bezpečnost, 
a  to třeba prostřednictvím využití po-
mocných rámů, které vepředu i  vzadu 
vytvářejí deformační zóny. Pagani však 
v případě modelu Huayra Roadster BC 
zcela logicky vyzdvihuje jeho schopnos-
ti na silnici, respektive závodním okru-
hu, ale při jejich prezentaci se nesoustře-
dí na maximální rychlost či akceleraci, 
protože hlavní pozornost je zaměřena 
na  přetížení. Tento supersportovní 
roadster totiž dokáže v  zatáčkách vy-
vinout až 1,9 G a  v  přímce dokonce až 
2,2 G. Na těchto výkonech mají svůj po-
díl i pneumatiky Pirelli PZero Trofeo R, 
které byly vyvíjeny přímo pro daný 
model. Při deceleraci pak za zmíněným 
přetížením stojí i karbon-keramické ko-
touče brzdového systému, jejichž doda-
vatelem je proslulá společnost Brembo. 

INSPIRACE ZE  
SPRÁVNÝCH SFÉR 
Pagani je sice na  rozdíl od  Ferrari či 
Lamborghini nezávislou automobil-
kou, která nepatří pod křídla žádného 

Horacio Pagani po  zkušenostech 
s  vývojem a  výrobou superspor-

tovních automobilů ve  službách auto-
mobilky Lamborghini založil koncem 
osmdesátých let dvacátého století spo-
lečnost, v  níž se zaměřil na  produkci 
komponentů z uhlíkových vláken. Tato 
�rma byla jedním z  hlavních kroků 
na cestě k projektu vlastního superspor-
tovního automobilu. Právě kvůli němu 
v roce 1992 vznikla společnost s názvem 
Pagani Automobili S.p.A. V  roce 1999 
se pak na autosalonu v Ženevě předsta-
vil první zástupce mladé automobilky 
v  podobě dvoumístného kupé Pagani 
Zonda C12. Tento model se prakticky 
okamžitě zařadil mezi nejexkluzivnější 
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z  velkých koncernů, ale i  přesto je 
jistým způsobem spojena s  jedním 
z největších, a  to rovnou s koncernem 
Daimler AG. Právě tento gigant totiž 
prostřednictvím své značky Mercedes-
-AMG dodává malé italské automobil-
ce pohonné jednotky pro její výjimečné 
supersporty. V případě modelu Huayra 
Roadster BC se jedná o vidlicový dva-
náctiválec s  úhlem sevření válců 60°, 
dvojicí turbodmychadel a mazáním se 
suchou skříní, což je řešení převzaté 
ze světa závodních automobilů. Mo-
tor o objemu téměř šesti litrů se může 
v exkluzivním roadsteru pochlubit nej-
vyšším výkonem 590 kilowattů a toči-
vým momentem 1050 newtonmetrů 
při pouhých 2000 otáčkách za minutu. 
Tyto hodnoty míří pouze ke  kolům 
zadní nápravy, a  to prostřednictvím 
sedmistupňové sekvenční převodovky 
Xtrac s  jedinou odlehčenou spojkou. 
Toto řešení sice nenabízí míru komfor-
tu ovládání jako dnes běžné dvouspoj-
kové převodovky s automatickým řaze-
ním, ale je oproti nim až o třetinu lehčí, 
což je u tohoto modelu velmi důležité. 

SOUKROMÝ VESMÍR 
Pagani Huayra Roadster BC je sice od-
lehčenou, výkonnější a na extrémní dy-
namické jízdní výkony zaměřenou verzí 
výchozího modelu, ale to neznamená, že 
její interiér je spartánský, jako je tomu 

poměrně často u jiných takto laděných 
supersportů. Naopak v prostoru pro po-
sádku vládne pro značku Pagani typic-
ky nadpozemský design de�novaný vy-
branými materiály. Za umělecké dílo lze 
označit palubní desku i středový tunel, 
jenž nese úchvatnou konstrukci s řadicí 
pákou, jejíž hlavice je vyvedena z lako-
vaného dřeva.  Středový panel palubní 
desky tvoří platformu pro řadu ovlada-
čů, jejichž tvar byl inspirován klapkami 

klarinetu, a také dotykový displej. Jeho 
prostřednictvím lze ovládat audio sys-
tém, navigaci a řadu dalších funkcí. Se-
dadla mají nabízet kombinaci komfortu 
a  zároveň skvělé boční vedení, které 
spolu se čtyřbodovými bezpečnostními 
pásy přijde díky schopnosti vozu vyvíjet 
velké boční přetížení vhod. V  případě 
materiálů pak interiéru vládnou uhlíko-
vá vlákna, lakovaný i  leštěný kov, kůže 
a Alcantara. 
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PAGANI HUAYRA ROADSTER BC 
Zrychlení: 0–100 km/h: pod 3,0 s

Max. rychlost: přes 350 km/h 
Výkon: 590 kW 

Objem: 6,0 l Twin Turbo
Spotřeba: neuvedeno

Hmotnost: 1 250 kg
Rozvor: 2 795 mm 

Cena v základní výbavě: 82 695 000 Kč 
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Apokalyptický profil krajiny s načervenalými odstíny 

všudypřítomných skal v andaluské poušti utíná poslední 

náznak civilizace. Uprostřed ničeho zde stojí architektonická 

delikatesa La Casa del Desierto. Unikátní skleněný dům, 

jenž odolává jedněm z nejvíc nehostinných podmínek 

na zemi, představuje oázu, v níž je každý nádech tak 

životadárný jako ten první. 

Připravila: Adéla Rusňáková, foto: Jose Navarette

48 HODIN V...

LA CASA DEL DESIERTO

OSVOBOZUJÍCÍ NIC
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Ambiciózní cíl prokázat, že lze vy-
tvořit nanejvýš pohodlnou platfor-

mu pro samotu za pomoci technologie 
skla, získal ty nejnáročnější výchozí 
podmínky – andaluskou poušť Gora-
fe, jež platí za kus země s nejdrsnějšími 
podmínkami v Evropě. Krajinu pouště 
Coloraos de Gorafe ležící v oblasti Gua- 
dix, v andaluské provincii Granada de-
�nuje nedostatek vegetace, červené pís-
kovce a skalní útvary vzniklé erozí. Ex-
trémní sucha zde sužují rokle, kaňony 
a strže s teplotami atakujícími 45 stup-
ňů Celsia v létě a minus 10 stupňů Celsia 
během zimy. Místo, kde se odpradávna 
budovaly domy hloubené do země, si 
zvolilo pro vybudování skleněné kostky 
architektonické studio OFIS arhitekti. 
Slovinský tým v čele se Špelou Videčnik 
specializující se na stavby v  náročných 
podmínkách by se ale neobešel bez pro-
fesionálního týmu složeného z expertů 
na sklo z �rmy Guardian Glass, inžený-
rů a energetických konzultantů z AKT 
II a společnosti Transsolar, jež se zamě-
řuje na klimatizaci.
Dům v  poušti coby přívětivý prostor 
uprostřed pustiny, jež zvolili jako per-
fektní lokaci pro únik z městské sevře-
nosti, je živoucím dokladem, že sklo 
nejenže přestojí čtyři roční období ex-
trémních podmínek, ale poskytne i ne-
vídaný komfort a kýžený chlad či teplo.

SKLO, POUŠŤ A SAMOTA
Při budování La Casa del Desierto nic-
méně nešlo o  trucovitou demonstraci 

lidské síly na úkor přírody, naopak au-
torským záměrem bylo stvořit v nehos-
tinné krajině stavbu energeticky úspor-
nou a  šetrnou k  životnímu prostředí. 

Budova proto nedisponuje žádnými 
externími zdroji elektřiny ani plynu, 
zato je vybavena systémem �ltrace 
vody a výroby energie a soustavou fo-
tovoltaických solárních panelů umís-
těných na střeše. Prosklení domu po-
kročilými typy skel napomáhá tepelné 
a  akustické izolaci vnitřních prostor, 
šetří energii a chrání proti spalujícímu 
žáru i škodlivému UV záření.
Coby základnu Domu v  poušti zvoli-
li architekti dřevěnou konstrukci, na 

Díky skleněným stěnám a zrcadlovému stropu se  

v La Casa del Desierto člověk ocitá v těsném kontaktu se 

široširou pustinou i sebou samým. 

Atraktivní výhledy z pohodlí rozměrné postele nebo minimalistického obývacího poko-
je perfektně doplní ochutnávka syrové krajiny odlehlé části Pyrenejského poloostrova 
v podobě jízdy na horských kolech, ale i během adrenalinovějších jízd v terénních autech 
s pohonem 4x4. V dosahu domu je i megalitický park s nejvyšší evropskou koncentrací 
dolmenů – prehistorických megalitických staveb podobných kamenným stolům, jež pů-
vodně sloužily nejspíše jako vnitřní prostor pohřebních mohyl. 

 ÚNIK V POUŠTI

níž dlí zdi kompletně prosklené ener-
geticky úsporným sklem a  zrcadlový 
strop, díky kterým jsou interiér a jeho 
návštěvníci v přímé interakci se široši-

rou pustinou a sebou samými. Přestože 
nenabízí větší obytnou plochu než dva-
cet metrů čtverečních, jeho krátkodobí 
obyvatelé mají brzy přijít na to, že co-
koli víc než ložnice, koupelna se zapuš-
těnou vanou a  obývací pokoj s  kom-
paktní kuchyňskou linkou by vlastně 
bylo nadbytečným a rozptylujícím prv-
kem. La Casa del Desierto poskytuje 
velkorysý prostor k poznání jediného: 
To nejvíc nehostinné prostředí se může 
často skrývat uvnitř každého z nás. 
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1. Vzdušné krepdešínové šaty 
s casual semišovým páskem
F E N D I  /  6 3   0 0 0  K Č

2. Nápadně oversize slaměná kabelka 
s dekorativním kovovým úchytem
E L I U R P  /  I N F O  O  C E N Ě  N A  V Y Ž Á D Á N Í

3. Statement prsten B.zero1 Rock ze žlutého zlata s diamantovým 
pavé a výraznou strukturou
B U L G A R I  /  1 8 3   9 0 0  K Č

4. Výživné pleťové sérum v perlách Le Micro-Caviar de Rose pro 
intenzivní regeneraci unavené a povadlé pleti
D I O R  /  1 0   7 0 0  K Č

5. Dřevěný masážní spa kartáč s přírodními štětinami
B A R B A R A  S T U R M  /  8 4 0  K Č

6. Plátěné espadrilky s vyšívaným logem 
P R A D A  /  1 1   2 0 0  K Č

BARVY POUŠTĚ
Připravila: Jitka Krulcová
Foto: archiv značek

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Připravil: Matej Šišolák

Touha po svobodě 

nás žene k dobývání 

nepřístupných 

vrcholů, potápění do 

nejtemnějších hlubin 

či k prosekávání 

nových stezek 

neprostupnou 

džunglí. Existuje 

ale i svoboda, 

kterou lze najít 

na ploše necelých 

šestnácti metrů 

čtverečních. Stačí 

zamknout, zhasnout 

a pohroužit se – do 

sebe.

TEMNÁ 
STRANA 

SVOBODY
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Připravil: Matej Šišolák

„Na zrak se spoléháme ze 70 % a větši-
nu své pozornosti věnujeme světu. Pro 
řešení osobních problémů je potřeba se 
podívat dovnitř nás, a  tedy ‚klasický‘ 
zrak vypnout.  Terapie tmou  je prová-
děna ve svatyni, která je absolutně tem-
ná. Pobyt ve tmě pomáhá spojit se se 
svým vyšším já, se svým osobním bož-
stvím, které umí vyřešit naše problémy. 
Při pobytu ve tmě se neřeší příznaky, 
ale vytrhávají problémy i s kořeny,“  ale-
spoň to je psáno na stránkách jednoho 
z  mnoha českých provozovatelů po-
dobné terapie u  nás. Stačí zabookovat 
termín v  přehledné tabulce – většinou 
ve značném předstihu, přečíst pár obec-
ných rad, jak se nezbláznit, a  pak už 
jen za určený poplatek nastoupit cestu 
k osvobození od vnějších – nebo možná 
spíše vnitřních démonů. Na rozdíl od 
halucinogenů, které slibují podobnou 
duchovní zkušenost nebo poznání, vy-
stoupení ze sebe a  přechod do vyšších 
sfér vědomí, absence světla rozhodně 
není návyková, ani zakázaná a teoretic-
ky se dá praktikovat i velmi levně. Pro 
experimentátory z  řad homo contem-
poraris cosmopolitas takřka bezpečný 
přechod od poznaného k  nepoznané-
mu. Proč ale vlastně?
Místnosti, kde dochází ke zmíněné zku-
šenosti, mají různý charakter. Od tera-
peutické ložnice s  tělocvičnou, kterou 
provozují specialisté v  Beskydském re-
habilitačním centru, přes různě uprave-
né a střídmě zařízené zahradní domky 
až po hliněné jeskyně, v nichž je místo 
pouze pro postel a úzkou uličku. 

TUNEL K POČÁTKU 
NEPŘIZNANÝCH TRAUMAT
Mým útočištěm se na příštích sedm 
dní a  sedm nocí stane zahradní do-

mek o  rozloze zhruba šestnáct metrů 
čtverečních. Je rozdělen na dvě části 
– z venku se vstupuje do úzké předsí-
ně, v níž se našlo místo pro umyvadlo, 
toaletu a sprchový kout. Podlaha i zdi 
obou místností jsou obložené smrko-
vými palubkami. Propojovací dveře ve-
dou do ložnice s jednoduchým lůžkem, 
karimatkou a  klimatizací, jež prostor 
chladí i  vytápí. V  rohu je pak polička 
s  rychlovarnou konvicí. De facto vy-
čerpávající popis místnosti, která se na 
příštích sedm dní a  sedm nocí stane 
mým soukromým vesmírem. Tunelem 
do minulosti. Nebo spíš Hubbleovým 
teleskopem, jenž mi má pomoci na-
hlédnout daleko k  počátkům všech 
přiznaných i potlačených traumat.

AMPUTACE SMYSLŮ
Celý princip terapie tmou vychází 
z modelu takzvané senzorické depriva-
ce. V praxi byly prováděny experimen-
ty s  různými variantami potlačování 
smyslového vnímání, jejichž průkop-
níkem byla dvojice amerických věd-
ců, P. Solomon a J. Zubek v 60. letech  
20. století. Omezením vnějších podně-
tů – nejčastěji světelných či zrakových, 
variantně sluchových, vyvolaný stav, 
který ovlivňuje psychologické fungo-
vání mysli. Tím je myšlena naše pa-
měť, vnímání, motivace a nálada. Měl 
by mít vliv dokonce i  na fyziologické 
procesy.  I  když původní výzkumný 
tým zkoumal zmíněné změny vědomí 
v zájmu hlubšího poznávání lidské psý-
ché, není divu, že se o výsledky velmi 
brzy začala zajímat americká armá-
da. Každopádně pokusy zlomit odpor 
nepřítele prostřednictvím uvržení do 
žaláře bez denního světla je starý jako 
civilizace sama. V temnici se z odboj-
ných individuí obvykle rychle stávají 
poslušná zvířátka bez vůle. 

SVOBODNÁ VOLBA
Romantická představa uvržení do tem-
noty zlým vladařem bere v  případě 
aktuální terapie tmou brzy za své. Mo-
bil odevzdat na bráně nemusím, klíč 
zůstane pořád v zámku, a to z vnitřní 
strany vstupních dveří. Jak mi ozna-
muje můj „chovatel“ (protože zjistím, 
že přesně takto budu funkci majitele 
čtyř svatyň vnímat během nastávají-
cího týdne ještě mnohokrát) – neboli 
průvodce na cestě za prazážitky: o tom, 
kdy si zhasnete a  zavřete, rozhodujete 
sami. Budete-li chtít rozsvítit, je to na 
vás – jen vypínač je záměrně umístěn 
tak, aby nedošlo k  jeho náhodnému 
stisknutí. Mobil v kapse džínů na věšá-
ku u  postele pálí i  na dálku, zejména 
pokud jste na něm závislí jako autor 
tohoto článku. Nejde o to tmu vydržet 
světu navzdory. Tma není o  nesvobo-
dě, naopak o ponoru do temnoty roz-
hodujete na základě absolutně svobod-
ného rozhodnutí. Nic pro slabé povahy. 

CESTA KE KOŘENŮM
Do tmy se dnes vydávají různé typy 
lidí. Velkou část tvoří vyznavači růz-
ných alternativních zážitků nebo dob-
rodružné typy, pro něž je ponor do tmy 
v  zahradním domečku srovnatelný 
s  potápěním se žraloky. Další, senzi-
tivnější část experimentátorů pak tvoří 
hledači pravdy. Vyznavači tmy se často 
odkazují k  tradičním kulturám, kde 
byla běžnou součástí duchovní cesty: 
zmínky o  různých typech pobytů po-
stavených na základě smyslového ome-
zení najdeme u irských druidů, řeckých 
kultů, v etruské kultuře či v aktuálních 
souvislostech nejčastěji citovaných 
pramenech odkazujících k  šamanské 
tradici původních obyvatel Střední 

Pokud nejste v meditaci zběhlí, 

ve tmě deficit nedoženete. Stačí 

okamžik a mysl bloudí. Většinou 

tam, kam nechcete.
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vé deprivace je stupeň dobrovolnosti. 
Pokud je subjekt podstupující jakouko-
liv její formu k tomuto nucen, vykazuje 
objektivně negativní efekty procedury. 
Dobrovolníci, jež se rozhodnou vzdát 
se dočasně některého ze smyslů na 
základě svobodného rozhodnutí, toto 
omezení lépe snášejí a mezi účinky te-
rapie převládají ty pozitivní. 
Pro simulovanou senzorickou depri-
vaci formou pobytu ve tmě se v  ang-
lické teorii používá označení Cham-
ber REST (Restricted Environmental 
Stimulation �erapy). Druhou běžně 
používanou technikou je Flotation 
REST, kde je subjekt umístěn do nádr-
že s vodou obohacenou o směs solí tak, 
aby ulevovala gravitaci. Mezi hladinou 
a víkem je jen nevelký prostor tak, aby 
osoba mohla volně dýchat. Zatímco 
Chamber REST je určen i  pro dlou-
hodobější pobyty (zeptejte se Jaroslava 
Duška), metoda Flotation REST se běž-
ně používá pro maximálně hodinovou 
terapii. Delší pobyty mohou naopak 
vyvolávat depresivní stavy, případně 
trvalé změny vědomí či mohou půso-
bit jako startovací kabely hlubších psy-
chických poruch, zejména u  jedinců 
s  příslušnou rodinnou anamnézou či 
skrytými poruchami. 

POČÍTÁ SE COKOLIV
Člověk ve tmě první dny hodně spí. 
Vzhledem ke způsobu života – tedy se-
trvalému spánkovému de�citu – jsem 
věřil, že se velkou částí pobytu pro-
spím. První dny jsem si pojistil stresu-
jící prací na uzávěrkách a účastí na pá-
tečním plesu, který končil nad ránem. 
Přese všechna očekávání tělo spánkový 
dluh dožene překvapivě brzy. V zatem-
nělém prostředí prudce stoupá produk-

ce melatoninu – hormonu ovlivňující-
ho cirkadiální rytmus neboli biologic-
ké hodiny. Spí se hodně. Ale ne dost 
na to, abyste se zabavili po celých cca  
160 hodin bez používání zraku. Musí-
te se rozptýlit jinak: cvičením, jídlem, 
osobní hygienou, meditací… Cokoliv 
se počítá, protože velmi brzy zjistíte, že 
pobyt ve tmě není odpočinkem. A  to 
ani pro člověka běžně přehlceného in-
formacemi, mentálně i fyzicky neustá-
le aktivního. Ve tmě se pozná vyrov-
naná mysl, aktivní jogíni mají bezpo-
chyby výhodu. Pokud nejste v meditaci 
zběhlí, ve tmě de�cit nedoženete. Stačí 
okamžik a mysl bloudí. Většinou tam, 
kam nechcete.      

ŘÁD 
Pokud se chcete ve tmě orientovat, 
brzy zjistíte, že si musíte vytvořit řád. 
Jelikož jste dobrovolným zhasnutím 
na nadcházejících sedm dní rezigno-
vali na svůj pojem o  čase, pro jejich 
úspěšné absolvování se o  to víc náso-
bí potřeba řádu prostorového. Jednak 
z  praktických důvodů – není nic hor-
šího než dvě hodiny hledat zubní kar-
táček potažmo toaletní papír, jednak 
je řád, stejně jako každodenní rituály 
osobní hygieny, jakýmsi virtuálním 
spojením s  běžným životem. Otázkou 
je, zda výlet do „bezsebe“ podstupujete 
proto, abyste po celou dobu pociťovali 
pomyslnou kotvu umožňující bezpeč-
ný návrat do normálního života, nebo 
je jeho smyslem naopak všechna pouta 
zpřetrhat.
Po třech dnech (měřeno počtem přine-
sených jídel) se rozhoduji jakéhokoliv 
řádu zbavit. S vědomím, že buď mi to 
pomůže oprostit se od tíhy racionální 
gravitace mého životního nastavení, 
nebo se alespoň zabavím při každo-
denním hledání předmětů běžné po-
třeby. Rozházím a  vysypu batoh, zá-
měrně odkopnu bambusový kelímek 
na čaj, příbor ponechávám na místě, 
kde jsem se právě najedl. Najednou 
cítím, že se moje klec otevírá, tma je 
bezhraniční, jsem součástí vesmíru bez 
ohledu na šest dřevěných stěn. Nevím, 
zda je den, či noc, kde je vepředu, kde 
vzadu. Cítím se svobodný. Až do oka-
mžiku, kdy při pokusu o dřep stoupnu 
plnou váhou na entropií zákeřně  

a  Jižní Ameriky. Než s  poukazem na 
zjevné hlubší důvody amazonských 
domorodých kmenů šmahem odsoudí-
te výše uvedené moderní dobrodruhy, 
kteří si z  tradičních atributů různých 
kultur vyzobávají jen ty nejsladší bon-
bony s  vysokým obsahem adrenalinu 
či na odiv vystavované podivnosti, kul-
turní antropologové ukazují, že cesta 
do tmy plnila v mnoha kulturách i roli 
coby součást zkoušky dospělosti. 

AŽ PŘIJDOU HLASY
Před cestou do tmy záměrně příliš 
nečtu. Nehledám návod, a  že jich na-
jdete na internetu i v knihách bezpočet. 
Naštěstí i  autoři stránek místa, kam 
se za zážitkem vydávám, s  duchov-
ními návody šetří a  podávají zejména 
praktické informace. Stejně jako můj 
průvodce, než mě v  mé svatyni opus-
tí, vysvětlí mi, jak mě bude jednou 
denně zásobovat jídlem, jak si v úplné 
tmě uvařit čaj v  rychlovarné konvici 
a  neopařit se (přiznávám, že návod je 
vskutku primitivní, ale bez této zkuše-
nosti bych na něj nejspíš nikdy nepři-
šel a taky, že bude celý týden jediným 
člověkem, jehož hlas uslyším. To jen 
pro případ, že bych měl pocit, že na mě 
mluví hlasů víc – pak už jsem prý na 
dobré cestě. Jakmile se ocitnu v  osa-
mění, dočtu kapitolu rozečtené knihy, 
rozvrhnu si věci, které budu potřebo-
vat, abych je pak ve tmě nehledal, vy-
zkouším konvici, sprchu, toaletu, kli-
matizační jednotku, převléknu se do 
pyžama, zamknu a zhasnu.

HRA S OHNĚM
Základním rozdílem mezi terapeutic-
kým a restriktivním využitím smyslo-

Nejde o to tmu vydržet světu 

navzdory. Tma není o nesvobodě, 

naopak. 
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nastraženou vidličku. Dalších pár ho-
din strávím uklízením. Řád je zpět.

TERAPIE OSVOBOZENÍM
S tmou si povídáte. Je to něco jako psy-
choanalýza, jen u  ní nemusíte přímo 
ležet. Můžete klidně taky stát, kráčet, 
sedět nebo stát na hlavě, protože leží-
te tak moc, že už po pár dnech znáte 
každý milimetr vaší matrace lépe, než 
jste si kdy mysleli. Místo so�stikova-
ného odborníka, který na vaše dotazy 
odpovídá dalšími dotazy, váš terapeut 
nosí černý plášť. A je všude kolem vás. 
Budík nezazvoní a vy neodejdete s po-
citem, že cena, kterou za seanci zapla-
títe, je dostatečným odpustkem za vaše 
hříchy. Zde se musíte se svými kostlivci 
vypořádat sami.
Mysl a  paměť, to jsou vaši přátelé ve 
tmě. Respektive společníci, protože 
se ani jeden z  nich nechová pokaždé 
přátelsky. Kromě vydatného vegeta-
riánského jídla, které vám průvodce 
nosí záměrně pokaždé v  jinou den-
ní dobu, se totiž velmi často věnujete 
právě ohlodávání kostlivců ukrytých 
v hloubi vaší paměti. Tyto kosti ale ne-
jsou zdrojem vápníků a proteinů, spíše 
frustrace: nelze jim uniknout. Vaši po-
zornost neodvede žádný jiný podnět. 
Nepomůže zklidněný dech ani dvě stě 
kliků. Musíte si je jeden po druhém 
projít, ohlodat, olízat a  vrátit zpátky. 
Některé hlouběji, u  některých naopak 
zjistíte, že se díky intenzivnímu zaobí-
rání rozpadly v prach a zmizely v roz-
ptylové louce vaší mysli dříve, než jim 
stihnete zapálit svíčku. Každopádně 
zjistíte, že jsou to jen kostlivci a  díky 
intenzivnímu znovuprožití potlačova-
ných vzpomínek se může stát, že se jich 
přestanete bát. A přestanete se bát tmy.

KOLIK VRSTEV MÁ SPÁNEK?
Pobyt ve tmě nahrává různým experi-
mentátorům a experimentům. Třeba se 
můžete pokoušet psát si zápisky (dikta-
fon je nepřípustná technologie), na něž 
se po návratu do reálu už nikdy nepodí-
váte. Co se stane ve tmě, zůstane ve tmě: 
není divu, že dospělí jedinci nezřídka 
využívají soukromí tmavé místnosti 
pro různé způsoby uvolnění nahroma-
děného napětí – sexuální nevyjímaje. 
Aspiranti šamanského umění tančili 
či vykonávali další rytmické euforické 
pohyby, někteří praktikující hrají na 
hudební nástroje. Amuzikální jedinci si 
alespoň zpívají. Hlubší rozměr má práce 
s dalšími smysly – můžete třeba využít 
chrániče sluchu, které odizolují další 
senzorickou vrstvu. À propos – vrstvy: 
při toužebném usínání zjistíte, že každý 
spánek má několik hladin. Nejen ty fy-
ziologické, de�nované střídáním REM 
a  nonREM fáze, ale i  psychologické, 
spojené s  vědomým usínáním. A  vice 
versa – pokud vás ve tmě přepadnou 
noční můry, otevřít oči obvykle nestačí. 
Zjistíte navíc, že je rozdíl mezi denním 
a  nočním spánkem – délka a  hloubka 
toho druhého brzy slouží jako pomůcka 
v  nastavování denního a  nočního ryt-
mu. Pokud jste fanoušci režiséra Chri-
se Nolana, napadne vás, že autor �lmů, 
jako je Insomnie či Počátek, musel strá-
vit ve tmě více než obligátních sedm 
dní. 

LZE SE TMOU OPÍT? 
Přibližně v  půli pobytu mám pocit, že 
vše, proč jsem se do tmy ponořil, mám za 
sebou. Problémy jsou vyřešeny nebo od-
sunuty – vědomě. Beze strachu. Někteří 
účastníci pobyt v takové chvíli ukončují 
či přerušují. Já však pořád čekám vyšší, 
spirituální zážitek. Kdy dojde k avizova-
ným změnám vědomí? Dokážu se tmou 
opít? Kdy začne avizovaný trip? 

SVĚTLO
Poslední návštěva průvodce probíhá 
v  předposlední den pobytu. Nastaví 
budík se ztemnělým displejem, jenž 
vás vzbudí druhý den ráno před výcho-
dem slunce. Poslední noc se z  tohoto 
důvodu moc nevyspíte – nemůžete se 
dočkat. Když budík po nejdelší noci za 
celý týden ráno zazvoní, otevřete dve-

ře do svobody. Lze tomu vlastně říkat 
svoboda? Posadíte se na práh a vnímá-
te zvuky přicházejícího dne. Obléknete 
se a vydáte se, chcete-li, ve společnosti 
kolegů ze sousedních svatyň na kopec 
za vesnicí, na místo obzvláště vhodné 
pro pozorování východu slunce. Na-
jednou mluvíte, kráčíte rovně a  nejen 
tam a  zpátky. Je vám zima, cítíte vítr 
na tvářích, ve vlasech a  hlavně zjišťu-
jete, jak světlá a barevná je noc. Kolik 
odstínů má zmrzlé zimní pole nebo jak 
dokážete podle stupně temnoty odhad-
nout hloubku louže v traktorem vyora-
né brázdě před vámi. Když konečně 
spatříte slunce na obzoru, cítíte se jako 
na jevišti. Zářící spotlight vás uvede 
zpátky do života. Show must go on. 
Život ale už nikdy nebude jako před-
tím. Protože i  když se ve tmě nejspíš 
nezblázníte, nepotkáte svá minulá ani 
příští já, něco se změní. Tmu už máte 
v sobě navěky – jako přátelskou hebkou 
náruč, které se nemusíte bát. Že se váš 
život změní, v tu chvíli nejspíš ještě ne-
tušíte. Ale změní. Osvobodíte se.  

S tmou si povídáte. Je to něco 

jako psychoanalýza. Jenže tady 

nezazvoní budík a vy neodejdete 

s pocitem, že cena, kterou za 

seanci zaplatíte, je dostatečným 

odpustkem za vaše hříchy. 

Se svými kostlivci se musíte 

vypořádat sami.
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KŘIŠŤÁL 
KRÁLŮ
Z křišťálových pohárů Moser popíjejí generace 

královských rodů v čele s britskou panovnicí Alžbětou II., 

 mahárádžové i státníci. Charakteristicky barevný  

set sklenic přitom patří k rodinnému stříbru mnoha 

českých domácností. Moser vždy platil za značku 

s vysokou hodnotou díky důslednému dodržování 

řemeslných postupů, kdy jeden kus projde i čtyřmi 

desítkami zkušených rukou. Karlovarská manufaktura 

poodhalila zákulisí složité niche disciplíny, jež hrdě patří 

do české DNA. 
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Vázy z řady Purity vyjeví svůj 
jedinečný barevný soulad 
alexandritu, akvamarínu, 
topasu, ametystu pod lomem 
světla. Výrazný vizuál je dán 
náročnou technikou podjímání.
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brusiče skla. Zpočátku si přivydělával 
prodejem skleněných pohárů, které si 
kupovali lázeňští hosté na karlovar-
ské kolonádě a na něž vlastnoručně ryl 
monogramy, ornamenty či nápisy. Jeho 
sklářské i obchodní nadání a trpělivost 
přinesly ovoce, když si o sedm let poz-
ději v Karlových Varech otevřel vlastní 
malou brusičskou dílnu s  obchodem. 
Konkurenci brzy nechával za zády 
díky svým řemeslným dovednostem, 
organizačnímu talentu a  spolupráci 
s předními umělci. A neměl v úmyslu 
se držet při zemi. Malý obchod s rytý-
mi skleničkami, lustry, zrcadly, těžítky 
a  dalšími skleněnými drobnostmi se 

Na počátku 163leté tradice karlo-
varské značky stála �nanční tíseň. 

Ludwig Löwi Moser se narodil v  roce 
1833, kdy v  Moskvě vydal Alexandr 
Sergejevič Puškin soubornou edici 
Evžen Oněgin, 350 osadníků založilo 
město Chicago a kdy britský parlament 
zrušil otrokářství na území britského 
impéria. Mladý Moser původně na-
stoupil na studia účetnictví ve Vídni. 
Těžko soudit, zda by se rodák z karlo-
varského Hroznětína, kde jeho rodiče 
jako první lidé židovského původu 
získali povolení k  trvalému pobytu 
a provozovali zde košer jídelnu, dostal 
ke sklářskému řemeslu, kdyby jej moh-
li na studiích udržet. To ale pro nedo-
statek rodinných �nancí nebylo možné 
a Ludwig po návratu do rodného kraje 
vystřídal vizi monotónní úřednické 
práce za fascinující učení u  Andrease 
Mattoniho, rytce skla. V  roce 1850 si 
od něj odnesl výuční list pro řemeslo 

během následujících let stal vyhledá-
vanou značkou, jakou si oblíbili císaři, 
králové, emírové i mahárádžové, poli-
tické špičky i světové celebrity.

SKLO S PRIVILEGIEM
O šestnáct let později, v roce 1873, zís-
kal Moser se svou značkou výjimečné 
privilegium, byl jmenován dodavate-
lem vídeňského císařského dvora, tehdy 
v čele s Františkem Josefem I. V témže 
roce byla dokonce Ludwigu Moserovi ve 
Vídni udělena medaile za zásluhy. Pod-
nik natolik prosperoval, že mohl Moser 
proniknout až za oceán, kde otevřel ob-
chodní zastoupení v New Yorku. 

Názvy barev, které tvoří typickou moserovskou škálu,  

jsou odvozené od názvů drahých kamenů.

Než vznikne hutní sklo, 
jež se tvaruje, musí se 
kmenaři pustit do přípravy 
sklářského kmene. 
Nejčastěji v něm najdeme 
směs sklářských písků 
a skleněné střepy, tedy 
drcené odpadní sklo.
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Aby zbavil �rmu závislosti na dodáv-
kách skla, nechal v  roce 1893 postavit 
vlastní sklářskou huť ve Dvorech u Kar-
lových Varů, což značce poskytlo mno-
hem větší možnosti v ohledech výroby 
i záruk kvality. Úspěchy těsně před pře-
lomem tisíciletí de�nuje například zlatá 
medaile na Mezinárodní výstavě deko-
račního umění v  Paříži nebo kolekce 
pro Papeže Pia XI., později  souprava 
Moseru nechybí ani v newyorském sídle 
OSN. V roce 1900 získal Moser stříbr-
nou medaili na Světové výstavě v Paří-
ži, o  rok později pak značka dobyla ti-
tul dvorního dodavatele perského šáha 
Musa�ereddina. Od roku 1908 se �r-
ma stala rovněž dvorním dodavatelem 
britského krále Eduarda VII. a ještě na 
počátku první světové války vyexpedo-
vala kolekci skla pro španělského krále 
Alfonsa XIII.
Po své smrti v roce 1916 zanechal Lud-
wig podnik synům Gustavovi, Leovi 

Srdce huti tepe na verkštatu, 
jak se stále tradičně označuje 
vyvýšené dřevěné pódium u tří 
rozdělených pecí, kde pracují 
čtyřčlenné sklářské party.
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tailní broušení a rytí. Jedinečné barvy 
a  jejich kombinace jsou jedním z atri-
butů, který vytváří nezaměnitelnou 
identitu skla Moser a na první pohled 
jej odlišuje od konkurence. Názvy ba-
rev, které tvoří typickou moserovskou 
škálu, jsou odvozené od názvů dra-
hých kamenů. Každý kus je vyroben 
individuálně a projde až 40 páry rukou 
řemeslníků, kteří do své tvorby kromě 
umu vkládají také srdce. Práce s touto 
sklovinou je nesmírně náročná, a  tak 
i  v  současnosti skláři  Moseru těžko 
hledají konkurenci. Unikátnost Mose-
ru spočívá v  kombinaci technik vrst- 
vení a  přejímání, v  hranovém brusu, 
který je hluboký a pro Moser typický.  
V  čem ještě Moser zaujímá čelné po-
zice, jsou rytiny. Pro značku vytvořil 
množství prací vesměs s  �gurálními 
výjevy nebo motivy fauny například 
Vladimír Skála nebo Tomáš Lesser. 
Dokladem exkluzivity práce posled-
ně jmenovaného budiž letošní udělení 
prestižního státního francouzského 
vyznamenání rytíř Řádu umění a  li-
teratury tomuto dvornímu moserov-
skému rytci z  Karlových Varů. Mezi  

a  Richardovi. Na křeslo uměleckého 
a  technického ředitele usedl Leo, jenž 
na úspěchy svého otce navázal a  pro-
měnil výtvarnou orientaci sklárny. 
Tehdy vznikaly dekorační techniky, 
které jsou dodnes charakteristickými 
znaky moserovské produkce jako brou-
šení na hrany, zdobení oroplastickým, 
tedy kdysi leptaným, dnes pískovaným 
a zlaceným dekorem, a využívání jedi-
nečných moserovských barev. Z tohoto 
období pocházejí nápojové soupravy 
Splendid, Copenhagen, Paula či Royal.

VZESTUP A PÁD
Expanze podniku pokračovala, Moser 
mohl nakoupit například konkurenč-
ní sklárnu a  investovat do stavebních 
a  technických inovací. Ve dvacátých 
letech byl Moser nejmodernějším sklář-
ským podnikem v  Československu 
a s více než tisícovkou pracovních míst 
zaujal místo největšího producenta lu-
xusního nápojového a  dekorativního 
skla v  zemi. V  roce 1925 otevřel první 
reprezentativní prodejnu i  v  hlavním 
městě, aby jeho vzestup zarazila hospo-
dářská krize třicátých let. Těžké obdo-

bí ekonomické krize stíhalo ještě těžší 
dobu nacistické okupace a pronásledo-
vání rodiny Moserů, která včas stačila 
uprchnout. Sklárna byla zestátněna 
hitlerovským Německem. Krátkou na-
ději na obrodu, obnovení výroby a ob-
chodních kontaktů zaznamenal pod-
nik pod názvem „České sklo“, později 
„Karlovarské sklo“ od roku 1946. O rok 
později věnoval prezident Edvard Beneš 
britské princezně Alžbětě, dnešní krá-
lovně, svatební dar v  podobě nápojové 
soupravy Splendid. Renesanci sklárny 
přeťal komunistický převrat v  únoru 
1948, odvětví bylo znárodněno a  za-
hraniční obchod zajišťovala společnost 
Skloexport, která byla odpovědná za 
vývoz výrobků všech československých 
skláren. Po pádu totality se sklárna 
vrátila do českých rukou, v  roce 1991 
vznikla akciová společnost, jež navazuje 
na tradici manufaktury Moser. 

SILNÁ IDENTITA
Sklárna Moser se zaměřuje výhradně 
na výrobu bezolovnatého křišťálu, jenž 
vyniká vysokým leskem, jiskřivostí 
a zejména tvrdostí, která umožňuje de-

Vyfouknutý skleněný 
kousek se nesmí jen tak 
nechat vychladnout nebo 
dát do studené formy, 
sklo i po vyfouknutí stále 
pracuje a brzy by došlo 
k jeho popraskání.
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Že Moser není jen bohatě 
zdobené sklo, dokazuje nová 
kolekce Cool Velvet designérky 
Kateřiny Doušové. Krásu 
křišťálu nechala vyniknout 
v čistém a minimalistickém 
vzhledu tří váz Elipsa, Amfora 
a Facet, jež jsou unikátní 
kontrastem berylového nebo 
akvamarínového pláště 
a ametystového jádra na 
geometricky broušených blocích. 
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i jemným zrnem, osámováním, kdy se 
zabrušují okraje, a pokračuje k  leštění 
pemzou či cérování – nejdelikátnější-
mu leštění do vysokého lesku oxidem 
ceričitým.

ZROD DOKONALOSTI
Dekorativní brusná fáze se pak neobe-
jde bez hranařů a kuličů oblečených do 
gumových zástěr, kteří si nejprve dekor 
předkreslí na produkt pomocí linky 
bílého emailu, aby byl vždy pravidelný 
a  brusiči měli přehled o  výšce brusu, 
případně i  o  vymezení jednotlivých 
typů výbrusů. Rozdíl spočívá v orien- 
taci kotouče, hranař brousí techni-
kou volného broušení na horizontál-
ně umístěném kotouči, jehož plocha 
musí být stoprocentně rovná. Materiál 
v  tomto případě neodebírá sám ko-
touč, ale brusivo, které na něj přivádí 
voda. Kuliči oproti tomu pracují u ver-
tikálně uložených kotoučů, které jsou, 
na rozdíl od hranařských, z  brusiva 
složené. Po třech etapách broušení ná-
sledují jak u hranařů, tak u kuličů ještě 
dvě fáze leštění. Nejtypičtější a nejzná-
mější je hranový brus, který se používá 
při dekoraci souborů, jako jsou Lady 
Hamilton nebo Papež. Velmi jemný 
brus, zvaný káro, je charakteristic-
kým znakem ikonických setů Splendid 
a Royal. Cesta malých uměleckých děl 
se poté ubírá do rytecké dílny a ke zla-
cení 24karátovým zlatem či pískování. 
Evoluci děl manufaktury Moser ze žáru 
plamenů přes tvrdou, ale jemnou bru-
sičskou práci až po umělecké dekorová-
ní však není možné obsáhnout prostým 
slovním popisem. Jeho nuance a  emo-
ce zůstávají skryté v  nitru skleněných 
skvostů, v nichž se při správném lomu 
světla svému majiteli vždy jen na zlomek 
vteřiny poodhalí. 

verkštatu nechybí ani nejrůznější pin-
zety, nůžky, sekáčky, kleště a takzvaný 
folajzl, parůžky, kam si sklář píšťalu 
opře a rovnoměrně s ní za stálého fou-
kání točí. 

DELIKÁTNÍ ZACHÁZENÍ
Vyfouknutý skleněný kousek se nesmí 
jen tak nechat vychladnout nebo dát do 
studené formy, sklo i po vyfouknutí stá-
le pracuje a brzy by došlo k jeho popras-
kání. Produkt v  této fázi přebírají od-
našeči, kteří ho odnáší na vidlici nebo 
odváží na vozíku s kolečky i s píšťalou, 
pomocí které se výrobek vloží do chla-
dicí pece, takzvané tamprovny. Ta za-
ručuje postupné chlazení dle nastavené 
chladicí křivky. Následuje první kontro-
la kvality, při níž zkušené oko kontrolo-
rů zavrhne jakékoli kazové polotovary 
s  bublinami neboli kyšpy. Neprojdou 
ani výrobky neodpovídající výkresům 
nebo nevyvážené artikly. 
Další stanicí je brusičská dílna, kde do-
chází k  prvotní fázi broušení, odstra-
ňují se pozůstatky foukání produktu 
u pecí, zabrušují se dýnka a okraje, u la-
hví se zavrtávají hrdla a zátky, a to na 
hranařských a kuličských strojích. Po-
vrch sklářských výrobků prochází na-
trháváním, kdy se přebrušuje hrubým 

Moserovskému rytci Tomáši Lesserovi se letos dostalo prestiž-

ního státního francouzského vyznamenání rytíř Řádu umění 

a literatury. Ocenění získal spolu s ikonami, jako je François 

Demachy, parfumér značky Christian Dior, nebo Christine 

Maquel, která navrhuje kožené výrobky značky Hermès. 

Výjimečnou příležitost k investici s velmi dobrou výnosností nabídla prodejní galerie praž-
ského Moseru Na Příkopě. Uzavření výroby během pandemie covid-19 využila pro revizi 
archivů a od 11. května do 7. června nabídla prodejní expozici více než 200 položek včet-
ně limitovaných edic, jež vznikly v průběhu posledních 50 let a nebyly dosud veřejnosti 
přístupné. Nechyběla díla slavných výtvarníků Františka Víznera, Stanislava Libenského 
nebo Karla Bečváře. Jedním z nejdražších exponátů pak byla instalace s názvem Čas, jejíž 
hodnota přesahuje milion korun. 

 POKLADY Z ARCHIVŮ

uznanými profesionály v  oboru vý-
jimečného umění nechyběl François 
Demachy, parfumér značky Christian 
Dior, kostýmní návrhářka Národní 
pařížské opery Anne-Marie Legrand, 
designérka koženého zboží Louis Vui-
tton �i �u Nguyen, nebo Christine 
Maquel, která navrhuje kožené výrob-
ky značky Hermès. 

DECH ŽIVOTA
Rytecké dílny, ale ani brusírny by ale 
nebylo bez huti, kde sklo začíná psát 
svůj příběh – ještě stále v takřka orga-
nické tekuté formě. Než vznikne hutní 
sklo, jež se tvaruje, musí se takzvaní 
kmenaři pustit do přípravy sklářské-
ho kmene. Nejčastěji v  něm najdeme 
směs sklářských písků a skleněné stře-
py, tedy drcené odpadní sklo, které 
například neprošlo kontrolou kvality. 
Sklářský kmen se taví, čeří a chladí na 
stabilizovanou pracovní teplotu kolem 
1200 stupňů Celsia během nočních 
směn, než brzy z  rána dorazí k pecím 
jednotlivé sklářské party.
Srdce huti tepe na verkštatu, jak se stá-
le tradičně označuje vyvýšené dřevěné 
pódium u  tří rozdělených pecí, kde 
pracují zmíněné čtyřčlenné týmy. Ka-
ždý má dedikovaný post a náplň práce 
–   baňkař obstarává a  udržuje rozta-
venou sklovinu, stahuje ji hrabílkem 
a  hlavně –  jako vůbec první nabírá 
dávku skloviny na speciální sklářskou 
kovovou píšťalu. Po vdechnutí života 
sklu a vzniku první baňky přichází na 
řadu celý arzenál nástrojů potřebných 
ke sklářské práci, jako jsou třeba dře-
věná tvarovací forma svalák, ve které 
se modeluje sklovina ještě ve chvíli, 
kdy je tvárná, aby si sklář co nejvíce 
usnadnil foukání �nálního tvaru. Na 
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Lobby proslulého karlovarského Grandhotelu Pupp 
zdobí letošní novinka, vázy z kolekce Spheres ikonického 

sklářského výtvarníka Jiřího Šuhájka.
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Připravila: Terezie Kaslová, foto: archiv

JAN KALÁB: 
Z ULICE DO GALERIÍ, BEZ 
METAFOR I HRANIC ŽÁNRU

Galerie Kodl se od svého vzniku 
profiluje především jako aukční 
a výstavní síň se zaměřením na 
tradiční tuzemské umění  
19. a 20. století. Avšak současnou 
výtvarnou scénu, která se nepřetržitě 
formuje a vyvíjí, není možné přehlížet. 
Umění je živý organismus, který 
je v každé době nositelem těch 
nejaktuálnějších společenských 
myšlenek a hodnot. A s těmi je cenné 
se konfrontovat. Proto si tvorba 
soudobých umělců postupně nalezla 
cestu i do Galerie Kodl, zprvu jako 
úspěšná součást pravidelných aukcí, 
později jí byl dán mnohem větší 
prostor.  V roce 2017 vznikla sekce 
Kodl Contemporary. Současné umění 
díky tomu dostalo patřičné zázemí 
a stalo se nedílnou součástí stávající 
galerie, která se nadále věnuje 
vlastní specializaci a zároveň dokáže 
svou nabídku obohatit o nejnovější 
umělecké objevy. 

Ambicí Kodl Contemporary je po-
sunout úroveň prezentace sou-

dobého umění o  další stupeň. Usiluje 
o  představení širokého pole tvorby 
mladé generace ve vytříbeném výběru 
a  v  mezinárodním kontextu. Zvolen 
byl formát skupinových výstav v podo-
bě Letních výtvarných salonů. Jedním 
z  hlavních cílů je podpora a  zviditel-
ňování českého současného umění ve 
světě. Doposud nejvýznamnějším vý-
sledkem této snahy byla srpnová výbě-
rová výstava Kodl Contemporary pro 
Sotheby’s, na níž se představila díla de-
seti českých současných umělců, která 
zařadila slavná londýnská aukční síň 
do své listopadové aukce s názvem 20th 
Century Art: A  Di�erent Perspective. 
Autory i  jejich díla vybíral tým Kodl 
Contemporary ve spolupráci s  odbor-
níky ze Sotheby ś. Jednalo se o  histo-
rický okamžik, protože tak velká ko-
lekce českého mladého umění v žádné 
obdobně významné aukci Sotheby ś   
nebyla dosud prezentována. „Pro celý 
tým bylo velikou radostí a ctí podílet se 
na projektu, který může zviditelnit čes-
ké současné umění jako celek,“ komen-
tuje počin Matyáš Kodl. Online aukce 
se uskuteční v listopadu. 

PRŮKOPNÍK ULICE
Jedním z autorů, který se již představil 
na Letním salonu nebo na aukcích ga-
lerie a jehož obraz se bude dražit v Lon-
dýně, je vyhledávaný umělec Jan Kaláb. 
Během jarní koronavirové pandemie se 
v  mimořádné online aukci pořádané 
Galerií Kodl a  Trafo Gallery prodalo 
jeho jedinečné dílo VIRUS 0420 (an-

ticovid) za 850 000 korun. Kompletní 
výtěžek aukce byl předán pěti nezisko-
vým organizacím. 
Jan Kaláb je pozoruhodný český vý-
tvarník vycházející z tvůrčích kořenů 
gra�ti a street artu, patřil k zakládají-
cí generaci writerů. Postupně převedl 
tuto vizuální kulturu z prostředí ulice 
do prestižních galerijních prostor na-
příč světem. Uliční fasády a  experi-
mentální tvorbu zahrnující například 
3D gra�ti, jehož se stal průkopníkem 
v  mezinárodním kontextu, vystřída-
la malířská plátna rozmanitých tva-
rů vlastní výroby. Umělcovu tvorbu 
provází neustálé zkoumání nových 
technik a  struktur. Prostřednictvím 
geometrizujícího tvarosloví, precizní 
akrylové malby či vrstvených ploch 
se pouští do analýzy prostoru v rámci 
klasického obrazu. 

OSVOBOZENÍ OD METAFOR
Bezmezné nasazení, radost z  hravého 
objevování a  překonávání vlastních 
možností ve výsledku vede Jana Kalába 
k  novátorství a  odstraňování žánro-
vých hranic. Autorovy práce nenesou 
skryté příběhy, ale jsou ukázkou toho, 
že mimořádné působivosti lze dosáh-
nout i pomocí naprostého významové-
ho vyprázdnění jen za pomoci tvarů, 
prostorových iluzí či barev. Nesmírně 
poutavá geometrická abstrakce, pod-
pořená úspornou barevností, pracuje 
se vzájemným propojením všech zá-
kladních elementů a vytvoření jakého-
si svébytného světa. Skrze průzory se 
tak dostáváme do hlubin, jež jsou ploš-
né podstatě plátna zapovězeny. 
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Solar, Rhodes Contemporary gallery, Londýn, 2020  
Concentration, Bluerider ART gallery, Tchaj-pej, 2019
Point of Space, Trafo gallery, Praha, 2018  
Perspective of Clouds, Mirus Gallery, San Francisco, 2018

 VÝBĚR Z VÝSTAV
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 Jan Kaláb: Nekonečno v bílé ploše, 
akryl na plátně, 2019, 120 × 100 cm,  
vyvolávací cena: 90 000 Kč, 
dosažená cena: 310 000 Kč

Autorovy 
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HAVEL & PARTNERS 
CESTA NA VRCHOL ADVOKACIE
HAVEL & PARTNERS je nejúspěšnější kanceláří s nejkomplexnějšími službami v České 

republice i na Slovensku. S týmem 220 právníků a daňových poradců a celkem  

500 spolupracovníky včetně zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash 

Collectors je největší nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě. Jaká byla její 

cesta na vrchol česko-slovenské advokacie?

Příběh kanceláře, jejímž mottem je 
„Úspěch spojuje“, začal doslova od 

nuly. V  roce 2001 založila kancelář pě-
tice mladých právníků se zkušenostmi 
z  předních mezinárodních i  domácích 
právnických �rem. Jejich cílem bylo vy-
tvořit společnost, která nabízí špičko-
vé služby tuzemským i  mezinárodním 
klientům. V  následujících letech i  díky 
příznivým ekonomickým podmínkám 
kancelář zaznamenávala výrazný růst. 
Firma nicméně posilovala i v době hos-
podářské krize po roce 2008; díky stra-
tegickému uvažování, špičkovým odbor-
níkům a neustálému rozšiřování portfo-
lia služeb se postupně stala nejdynamič-

těji rostoucí advokátní �rmou v Evropě.
V  dnešní době má zastoupení nejen 
v Praze, českých regionech (Brno, Olo-
mouc, Ostrava, Plzeň), ale také na Slo-
vensku v  Bratislavě. Poskytuje právní 
a  daňové poradenství ve 12 světových 
jazycích ve více než 90 zemích světa. 
Až 70 % případů obsahuje mezinárodní 
prvek.

NEJSTABILNĚJŠÍ KLIENTELA 
Kancelář má jednu z  nejstabilnějších 
klientských základen na trhu. Pracuje 
pro více než 2000 klientů. Mezi nimi je 
i cca 100 z 500 největších světových spo-
lečností podle publikace Fortune 500 

a  téměř 50 společností zařazených do 
žebříčku největších českých �rem Czech 
Top 100. 
Kvalitu nabízených služeb dokláda-
jí i  mnohá ocenění. Kancelář HAVEL 
& PARTNERS se třikrát za posledních 
pět let stala absolutním vítězem prestiž-
ní soutěže Právnická �rma roku (2015, 
2017, 2018) a  také trojnásobným drži-
telem ceny za nejlepší klientské služby 
(2015, 2016, 2019). Pravidelně zazname-
nává úspěchy i  v  zahraničí. V  letošním 
roce obdržela nejprestižnější globální 
ocenění Chambers Europe Awards jako 
nejlepší kancelář působící v České repub-
lice.
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PROAKTIVNÍ PŘÍSTUP 
Péče o klienta, aktivní přístup, profesio-
nalita, stálá dostupnost a časová �exibi-
lita jsou pro HAVEL & PARTNERS nej-
vyššími prioritami. „Naším cílem je pře-
devším poskytovat klientům stále lepší 
a komplexnější služby. Chceme neustále 
zlepšovat jejich kvalitu a  inovativnost, 
a to nejen tu právní, k níž nás předurčuje 
naše velikost, kvalita a  specializace na-
šich týmů, ale i hodnotovou. Chceme být 
proaktivní, sledujeme klienta i jeho pod-
nikání a  intenzivně s  ním pracujeme,“ 
říká řídící partner advokátní kanceláře 
Jaroslav Havel. Díky obsáhlým zkuše-
nostem dokážou právníci z  HAVEL & 
PARTNERS pružně a efektivně reagovat, 
analyzovat, ale zejména úspěšně realizo-
vat individuální požadavky klientů.

LÍDR PORADENSKÝCH SLUŽEB 
PRO NEJBOHATŠÍ ČECHY 
A SLOVÁKY
Kancelář poskytuje komplexní služby 
českým i  slovenským podnikatelům, 
včetně cca třetiny nejbohatších Čechů 
a Slováků, kterým se již od roku 2008 vě-
nuje specializovaný právně-daňový tým. 
Ten je momentálně s  počtem více než  
20 převážně seniorních právníků a dal-
ších 12  daňových odborníků největší 
takto zaměřenou poradenskou skupi-
nou ve střední Evropě. Majitelům či 
nejvyššímu managementu �rem, ale 
i  vrcholovým sportovcům nebo uměl-
cům a jejich rodinám nejčastěji pomáhá 
plánovat správu a dlouhodobou ochra-
nu jejich osobního a  podnikatelského 
majetku, radí jim při zahraničních 
investicích, exportu nebo daňovém 
plánování. Daňový tým s  rozsáhlými 
profesionálními znalostmi  je díky své 
široké odbornosti schopen poskytnout 
privátním klientům podporu ve všech 
oblastech lokálních a  do značné míry 
i mezinárodních daní.
V  uplynulých deseti letech kancelář re-
alizovala několik stovek rodinných hol-
dingů a  struktur držby, desítky trustů 
a  svěřenských fondů. Řešila také řízené 
či neočekávané předání řady společností 
a dalšího majetku jak v ČR, tak i v zahra-
ničí, včetně komplikovaných dědických 
řízení. 
„Důležitá je znalost podnikání klienta, 
jeho rodinné či majetkové vztahy a po-

měry. Jaké jsou jeho vize a  cíle. Díky 
tomu můžeme na jeho požadavky rea-
govat okamžitě a  perfektně v  kontextu 
jeho situace. Naším cílem je zajistit pro-
minentní klientele nejlepší komplexní 
právní služby na trhu,“ říká Havel. 

KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ A DAŇOVÉ 
SLUŽBY
Vlajkovou lodí kanceláře je poraden-
ství při nákupech, prodejích či fúzování 
�rem v  nejrůznějších odvětvích od ne-
movitostí po bankovní služby. Trans-
akční tým s téměř 80 právníky je největší 
a nejzkušenější ve střední Evropě. Výji-
mečné postavení kanceláře v oblasti fúzí 
a akvizic potvrzují pravidelně už více než 
deset let prestižní mezinárodní nezávislé 
ratingové agentury – EMIS DealWatch 
a  Mergermarket. Za posledních 15 let 
pomohla kancelář úspěšně dokončit více 
než 700 transakcí o celkové hodnotě pře-
sahující 700 miliard korun.
HAVEL & PARTNERS nicméně posky-
tuje komplexní poradenství ve všech 
oblastech práva a daní a ve všech pod-
nikatelských oborech. Svou nabídku 
služeb přitom �exibilně upravuje potře-
bám trhu. Aktuálně v reakci na ekono-
mické dopady krize covid-19 po vzoru 
špičkových globálních kanceláří propo-
juje zkušený tým z  oblasti �nancování 
a bankovnictví s týmem specializujícím 
se na oblast restrukturalizací a  insol-
vencí. Vzniká tak největší odborný tým 
právníků v této oblasti, který je připra-
ven klientům v  obtížné �nanční situa-
ci nabídnout nejkomplexnější právní 
poradenství na česko-slovenském trhu. 
„Naším cílem je mít jeden úzce spolu-
pracující tým, který dokáže komplexně 
řešit všechny fáze �nancování,“ dodává 
Jaroslav Havel. 

TOP ZAMĚSTNAVATEL A SILNÁ 
ZNAČKA 
Úspěšnou �rmu přitom není možné vy-
budovat bez kvalitních lidí. I proto klade 
HAVEL & PARTNERS velký důraz ne-
jen na neustálý rozvoj praxe a  širokých 
znalostí seniorních advokátů, ale i  na 
získávání nových nadějných talentů. Fir-
ma však neinvestuje jen do kvalitních za-
městnanců, ale také do nových techno-
logií, které podporují rozvoj a obchodní 
strategii �rmy. Kancelář se stala úspěš-

nou i  díky strategickému uvažování 
a  efektivnímu řízení. HAVEL & PART-
NERS je inovativní a ekonomicky stabil-
ní �rma se silnou značkou. Potvrzuje to 
i pětinásobné vítězství titulu Czech Busi-
ness Superbrands. 
Díky sledování mezinárodních trendů 
dokážou odborníci z  HAVEL & PART-
NERS okamžitě reagovat na dynamický 
rozvoj a změny na trhu. Advokátní kan-
celář už příští rok vstoupí do třetí deká-
dy své existence. Vzhledem k  neustále 
se rozvíjející nabídce služeb a  bohatým 
zkušenostem právníků ve svém týmu 
může i v nadcházejících letech nabídnout 
služby odpovídající nejvyšším meziná-
rodním standardům právnické profe-
se. Má tak nadále všechny předpoklady 
udržet si své výjimečné postavení na 
česko-slovenském trhu a  zůstat vedoucí 
právnickou �rmou v regionu celé střední 
Evropy. 
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Připravila: Andrea Votrubová
Foto: Ondřej Pýcha

Tři špičkoví bankéři, tři pohledy na privátní 

bankovnictví. Ivana Jakubcová, Petr 

Nimeřický a Alexandr Sarnavský jsou 

tvářemi nového Wealth Management 

týmu, který v rámci Raiffeisenbank nabízí 

komplexní servis privátního bankovnictví 

pro nejmovitější klienty. Na čem si 

zakládají a co mají za sebou?

TVÁŘE 
 FWR WEALTH 

MANAGEMENTU 



ROZHOVOR

99

Petr Nimeřický



ROZHOVOR

100

Jste profesionálové ve svém oboru. Jak 
jste se dostali až do tohoto bodu kariéry? 
Petr Nimeřický: Pro mě bylo privátní 
bankovnictví profesním snem, který 
jsem sledoval už na vysoké škole. 
Impulsem byla ještě na gymnáziu příle-
žitost absolvovat praktikum v Německu 
v  Dresdner Bank, kde jsem se dostal 
k  obdobě správy majetku v  kombina-
ci s  privátním bankovnictvím. To mi 
učarovalo. Líbila se mi osobnější forma 
spolupráce, kdy je klient v  centru po-
zornosti banky. Po studiu vysoké školy, 
kterou jsem absolvoval v Německu, jsem 
se domluvil s německou Rai�eisenbank 
im Sti�land eG, že pro ni půjdu pracovat 
do Plzně. To byla velmi důležitá zkuše-
nost, nicméně po dvou letech získala 
manželka práci v Praze a já se začal dívat 
stejným směrem. Nastoupil jsem zprvu 
na juniorní pozici v privátním bankov-
nictví Rai�eisen, teď už ve �rmě pracuji 
jedenáct let. 

Alexandr Sarnavský: I  u  mě vše začalo 
ve studentských letech. Odjakživa mě 
baví investice a zkoumání přehledů a �-
remních výsledků. Studoval jsem obor 
mezinárodní vztahy a  diplomacie a  už 
tehdy jsem se na investice zaměřoval. 
Po dokončení studií na konci roku 2012 
jsem se rozhlížel, co dál. Nakonec jsem 
životopis poslal pouze do Rai�eisen 
banky, která mě nejvíc zaujala. Začal 
jsem pro ni pracovat jako prémiový ban-
kéř pro a�uentní klientelu se zaměřením 
na investiční produkty. Po třech letech 
se otevřela juniorní pozice privátního 
bankéře se znalostí ruštiny, což pro mě 
byla jasná volba. Narodil jsem se totiž 
v české komunitě v centrální Ukrajině, 
odkud nás, potomky českých předků, 
Československo v roce 1992 repatriova-
lo. Ruštinu či ukrajinštinu tedy ovládám 
na úrovni rodilého mluvčího. 

Ivana Jakubcová: Vystudovala jsem pro-
vozně ekonomickou fakultu na Vysoké 
škole zemědělské v Brně a ještě v průbě-
hu studií jsem se stačila vdát a porodit 
dvě děti. Poté jsem pracovala v  něko-
lika korporacích na různých pozicích, 
kdy výsledkem bylo například založení 
vnitropodnikové banky či vydání kor-
porátních dluhopisů. Když jsem pak 
nastoupila do společnosti Patria Finance 

v  Brně, založila jsem pobočku a  spra-
vovala �nanční prostředky privátním 
a korporátním klientům. O něco pozdě-
ji část skupiny bankéřů přešla do ČSOB, 
kde začala poskytovat produkty a služby 
privátního bankovnictví pro nejmovi-
tější klienty. V mém případě to zname-
nalo vybudovat pobočku v  Brně a  po-
skytovat služby a  produkty privátního 
bankovnictví, což jsem vykonávala více 
než deset let. Nakonec jsem přestoupila 
do Rai�eisen banky a  již po několikáté 
zakládala pobočky v  Brně a  v  Ostravě, 
kde pracuji na různých pozicích dodnes. 

Co je podle vás přidanou hodnotou pri-
vátního bankovnictví?
AS: Určitě to je osobní vztah s  klien-
tem založený na důvěře, dlouhodobos-
ti a  kontinuitě. Klient typicky využívá 
služeb svého bankéře řadu let. Často to 
navíc není jen o  spolupráci s  klientem, 
ale i o  jeho rodině a dalších lidech ko-
lem něj, kteří vědí, že se na mě mohou 
obrátit. 
PN: Privátní bankéř by měl být kliento-
vi partnerem schopným vcítit se do jeho 
potřeb. Je otázkou důvěry, zda je klient 
ochoten podělit se s ním o své soukromí 
včetně třeba toho, co plánuje v budouc-
nosti. Bankéřovou rolí je být klientovi 
průvodcem �nančním světem, rádcem, 
tím, kdo naslouchá tomu, co je pro  
klienta důležité, a pak mu nabídne indi-
viduální řešení na míru. 
IJ: Jde o partnerství založené na vzájem-
né důvěře a respektu k hodnotám, které 
budujeme a  ctíme celý život. Privátní 
bankéř je jako osobní „lékař“ �nančních 
prostředků svého klienta. Naslouchá, je 
loajální, hledá řešení, šije klientovi na 
míru produkty a služby.  

Jaké vlastnosti by měl ideálně mít pri-
vátní bankéř? Je spíš psychologem, nebo 
matematikem?
PN: Měl by být kombinací obojího, ale 
matematika je základ. V  našem oboru 
má každý ekonomické vzdělání, to je 
jakýsi podvozek, ale potom přichází ná-
stavba, díky níž je celek dokonalý. Tam 
už mluvíme o  sociální empatii, schop-
nosti naslouchat, důvěryhodnosti i  vy-
stupování vůči klientovi a  jeho rodině. 
Každý z nás někdy zafunguje jako psy-
cholog, někdy i  jako hromosvod – nad 
což se člověk musí umět povznést. Soci-
ální vazby jsou přitom rozhodující, pro-
tože když se občas láme chleba, důvěra je 
nezastupitelná.
AS: Za základní trio vlastností banké-
ře považuji loajalitu, důvěryhodnost 
a schopnost pečovat o klienta. Ve �nanč-
nictví je důležité být maximálně otevře-
ný, sdělovat nejen pozitiva, ale seznámit 
klienta se všemi aspekty produktu, aby 
měl k dispozici veškeré informace a vě-
děl, že jste vůči němu transparentní.
IJ: Ideální situace nastává, když je ban-
kéř psychologem i  matematikem na-
jednou, ale především by měl zůstat 

IVANA JAKUBCOVÁ
Po studiu vysoké školy s  ekonomickým zamě-
řením pracovala ve společnosti TOS Kuřim, kde 
stála u  zrodu podnikové banky a  vydání pod-
nikových obligací. Později působila v  investiční 
společnosti Emissfin, dceřiné společnosti BVV, 
načež přešla do Patria Finance, a. s., kde zajišťo-
vala správu asset managementu. Stála u zrodu 
privátního bankovnictví ČSOB a řídila jeho jiho-
moravskou pobočku. Mezi její hobby patří mo-
derní gymnastika, jóga, tanec a  cestování. Na 
prvním místě má nicméně vždy rodinu, přede-
vším dceru a syna, kteří jsou již dospělí a sklízejí 
úspěchy v podnikání. 

PETR NIMEŘICKÝ
Po studiu vysoké školy v Německu zahájil praxi 
jako firemní poradce německé Raiffeisenbank 
im Stiftland eG v Plzni. Privátním bankéřem se 
stal v  roce 2009, kdy nastoupil do pražského 
sídla Raiffeisenbank. Po pěti letech povýšil na 
seniorní pozici, kde pečuje o movitou soukromou 
klientelu. Mluví anglicky, německy, francouzsky 
a  mezi jeho koníčky patří tenis, kolo, cestování 
a studium jazyků.

ALEXANDR SARNAVSKÝ
Po studiu Vysoké školy mezinárodních a  veřej-
ných vztahů Praha zahájil praxi ve společnosti 
Telefónica ČR. Poté dva roky působil v několika 
státech SNS ve společnostech zabývajících se 
platebními systémy. Před osmi lety nastoupil do 
Raiffeisenbank, nejprve na pozici bankéře pro 
prémiové klienty. Později se stal v návaznosti na 
výsledky ve své předchozí funkci členem týmu 
privátního bankovnictví. Mezi jeho koníčky patří 
horská turistika, kolo, cestování a snowboarding. 
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profesionálem, a  to v  jakékoliv situaci. 
Privátní bankéř se nesmí nechat vyvést 
z míry, měl by komunikovat srozumitel-
ně, transparentně, neuchylovat se k hru-
bosti ani žoviálnosti, musí být diskrétní, 
čestný a  zvažovat i  případná budoucí 
rizika. Za zásadní považuji i  schopnost 
přiznat, že něco nevím.

V čem je vaše klientela speci�cká?
PN: U mě je speci�kem zaměření na za-
hraniční klienty. Mojí specializací vždy 
byly jazyky. Měl jsem možnost strávit 
hodně času v cizině, takže jsem rád, že 
obhospodařuji zčásti zahraniční port-
folio. Sdílení mentality i  jazyka hraje 
svou roli, klient se cítí lépe, pokud může 
s bankéřem mluvit ve své mateřštině. 
AS: Můj typický klient má vazby na za-
hraničí, běžně tak cestuje mezi řadou 
destinací. Z našeho pohledu je to klient 
globální. Může to být například Rus, 
který má kromě Česka podnikatelské 
aktivity v Izraeli, na Kypru, v Německu 
či v �ajsku. Přesto ví, že tu má svého 
bankéře, a  když mu zavolá, může se 
spolehnout, že mu bude schopen po-
radit a  pomoct. Například pro klienty 
z  východní Evropy je na prvním mís-
tě důvěra a ve chvíli, kdy jsou si jí jisti, 
jsou při jednání mnohem otevřenější. 
To vnímám jako velké plus, protože 
dokážu mnohem lépe pochopit jejich 
potřeby, pocity a očekávání.
IJ: Starám se o klienty, s nimiž se většinou 
znám dlouho. I proto jsou ke mně velmi 
přátelští, ale stále zůstávají nesmírně ná-
roční. Peníze, výsledky a výnosy stojí po-
chopitelně na prvním místě. Často pečuji 
i o  jejich rodinné příslušníky, například 
edukuji jejich děti i vnuky v otázkách �-
nanční gramotnosti, včetně investic.

Na čem si ve své práci zakládáte a  co 
vás baví?
PN: Pro mě bylo vždy důležité zpro-
středkovat klientovi službu tak, jak 
bych si ji přál dostat já sám. To pro mě 
znamená povinnost nekompromisně 
dotáhnout věci do konce, předat klien-
tovi hotový produkt a ucelené informa-
ce. Když si něco slíbíme, musí to platit. 
Nechodím na jednání s tím, že se budu 
snažit klientovi cokoli prodat, ale jde mi 
o to, abychom nalezli individuální řeše-
ní. A to se mi na této práci líbí – není to 

o čárkování produktů. Kromě toho mě 
samozřejmě baví setkávání se se spous-
tou zajímavých lidí, kteří vybudovali 
úspěšnou �rmu, to je velmi inspirující.
AS: Zakládám si na tom, že řeším zá-
ležitosti pro klienty včas, rychle a jsem 
jim vždy k  dispozici. Klienti vědí, že 
pokud je něco urgentní, mohou se 
ozvat skutečně kdykoli. Baví mě jedná-
ní s klienty, plánování investic, nalézá-
ní vhodného řešení podle jejich potřeb. 
Občas musím jejich očekávání také 
korigovat a varovat je, aby byli v jistých 
věcech opatrnější.
IJ: Klienti oceňují, když jsme aktivní, 
předvídaví, přemýšlíme krok dopředu 
a  hledáme v  každé situaci nejlepší ře-
šení. Také kvitují, když jsme dostup-
ní a  promptní. Osobně si zakládám 
na proaktivitě a  kreativitě. Když mi  
klient zadá úkol, u kterého byste řekli, že 
ho nelze splnit, zkusím vymyslet řešení 
a vyjít jeho přání co nejvíce vstříc. Velmi 
důležitá je pro mě také upřímnost. Radě-
ji řeknu, že něco umí konkurence lépe, 
než klientovi lhát. Co se mi nejvíce líbí, 
jsou první schůzky s  novými klienty, 
kdy v  průběhu několika prvních vte-
řin odhaduji z  chování klienta povahu 
a podle toho vedu jednání.  

Co vás na této práci naopak nebaví?
AS: Náročná na mé práci je adminis-
trativa a  to zejména pro mě, který má 
mnoho zahraničních klientů. Musím 
tak sledovat legislativu nejen v domácím 
prostředí, ale také změny v  zemi mých 
klientů. Mnoho úprav směřuje k ochra-
ně klientů před riziky investování, ale 
podle mě je to přehnané. Nejlepší ochra-
na je kvalitní diskuse cílů klienta a na-
stavení vhodné investiční strategie. Nám 
to samozřejmě komplikuje práci – přes-
tože ji děláme odpovědně, každým ro-
kem se nám nabaluje stále víc dodateč-
ných neobchodních činností. Je to však 
trend ve všech zemích a  nám nezbývá, 
než se s tím vypořádat. 
PN: Souhlasím, že agendy rok od roku 
přibývá. Je vytvářena ve snaze chrá-
nit klienta, ale nakonec jde stejně vždy 
o  zodpovědnost každého jednotlivce 
a o to, zda poskytuje pravdivé informace 
a nic nezatajuje. A to žádný papír neza-
jistí. My jdeme každý den s kůží na trh 
jako bankéři i jako lidé tím, že vyložíme 

na stůl všechny karty. I  když si klient 
produkt nevybere, raději si s  ním svou 
transparentností zachovám kvalitní 
vztah, než abych s ním uzavřel byznys, 
který nedopadne dobře. 
IJ: Vadí mi podobně jako kolegům bující 
administrativa. Tu klient často nevidí, 
řeší to až v případě podpisů dokumen-
tů, které vyžadujeme. Ve většině přípa-
dů se jedná o ochranu klienta, platnou 
legislativu, což musíme klientovi vy-
světlovat, abychom nepoškodili nasta-
venou důvěru. 

Co pro vás znamená svět investic?
AS: Vidím ho jako nekonečné možnosti 
řešení, mezi nimiž jsme schopni prak-
ticky pro každého klienta individuálně 
najít tu nejvhodnější, ať už bude jeho 
přáním participovat prostřednictvím 
akcií, kupovat podíly, půjčovat třetím 
subjektům nebo se zajišťovat. Nejradě-
ji mám akcie, protože z  dlouhodobého 
hlediska překonávají in�aci i výkonnost 
jiných instrumentů.
PN: Přesně tak, i  pro mě jsou investice 
především nepřeberným množstvím 
variant. Pro každého se najde vhodný 
produkt. Někdo bude spekulovat na růst 
trhu, jiný na jeho pokles a my jsme pro 
oba schopni najít řešení, ačkoli budou 
obě strategie zcela protichůdné. Zároveň 
existuje možnost postavit vlastní produkt 
pomocí naší investiční banky ve Vídni 
nebo emitovat vlastní fond prostřednic-
tvím naší Rai�eisen investiční společnos-
ti. To je samo o sobě oceán, v němž se dá 
lovit. Často a rád pracuji s dluhopisy, pře-
devším díky stabilitě výnosu, který naši 
klienti očekávají a vyžadují. 
IJ: Dnes umíme klientovi nabídnout 
širokou škálu produktů, od těch nej-
konzervativnějších až po nejrizikovější, 
včetně komodit, realit, zajištění, hypo-
ték, podílových fondů, certi�kátů, svě-
řenských fondů a  podobně. Záleží jen 
na klientovi, na jeho potřebách a  po-
žadavcích, co si vybere. Po vyplnění 
investičního dotazníku, z  nějž vyply-
ne jeho pro�l, navrhujeme strukturu 
produktů jeho portfolia. Je také důle-
žité, zda je takzvaně aktivním, nebo 
pasivním hráčem. Od toho se odvíjí 
druh naší spolupráce. V mém portfoliu  
klientů většina využívá pasivní správu, 
tedy asset management. 
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1. Prostorná kožená brašna s výrazným 
prvkem zipu
F E N D I  /  6 0  3 9 0  K Č

2.  Klasický trenčkot ve střední délce 
s vintage etiketou na vnitřní straně
B U R B E R R Y  /  4 5  9 0 0  K Č

3. Pružná popelínová slim fit košile 
s perleťovými knoflíčky
P R A D A  /  I N F O  O   C E N Ě  N A  V Y Ž Á D Á N Í

4. Minimalistické sluneční brýle s logem 
značky
B U R B E R R Y  /  4 9 2 0  K Č

5. Loni představená kolekce Odysseus se 
letos rozšířila o modely ve zlatě. Věrnost 
tradičnímu prvku, jakým je velké datum, se 
zde zrcadlí ve velkém dnu v týdnu.
A .  L A N G E  &  S Ö H N E  /  1  0 8 5  4 0 0  K Č , 

P R O D Á V Á  W W W . C A R O L L I N U M . C Z

6. Ležérní kalhoty z bavlněného saténu 
s puky
T O M  F O R D  /  1 5  1 2 0  K Č

7. Kotníkové šněrovací boty inspirované 
army stylem z kartáčované teletiny
A R M A N I  /  2 4  6 0 0  K Č

8. Stylová bezdrátová sluchátka s funkcí 
eliminace okolních ruchů
L O U I S  V U I T T O N  /  2 6  7 0 0  K Č

9. Kovové pouzdro na vizitky nebo karty
Y V E S  S A I N T  L A U R E N T  /  6 2 7 0  K Č

BLACK&GREY
Připravila: Jitka Krulcová
Foto: archiv značek

1. 2.

3.

4.

5.

7.

6.

8.

9.

www.magnetic-mt.cz

Dokonalé ovládání dveří, tečka.
bez kliky, bez zámku, bez elektroniky, bez závad

104



www.magnetic-mt.cz

Dokonalé ovládání dveří, tečka.
bez kliky, bez zámku, bez elektroniky, bez závad



FOCUS

106

PAVEL 
STANĚK: 

ZA OSMADVACET LET  
JSEM SE ANI JEDINÝ 

 DEN NENUDIL

Připravila: Jitka Krulcová, foto: Ondřej Pýcha

Krátce po sametové revoluci spustil v Praze další revoluci, 

tentokrát kuchyňskou. Pavel Staněk v roce 1992 přinesl na trh 

dlouhá desetiletí ovládaný unifikovanými smaltovanými hrnci 

a stejnými sadami nožů barvy, život a chuť vařit i jinak než 

jako nutnost. Jak se jeho Potten & Pannen daří téměř třicet let 

poté, když už jsme zvyklí na smart living a nákupy čehokoliv 

a odkudkoliv na jedno kliknutí? 
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ZA OSMADVACET LET  
JSEM SE ANI JEDINÝ 

 DEN NENUDIL
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Vaříte? 
(smích) Dobrá otázka. Já sám nijak 
zvlášť, nicméně nesmírně rád hostím 
přátele. Jsem šťastný, že kolem sebe 
mám hodně dobrých kamarádů, kte-
ří výborně vaří a já jim k tomu prostě 
poskytnu prostor. Nebo třeba uspo-
řádám grilování, to mě baví. 

Jaká byla první značka, kterou jste 
v Potten & Pannen začali prodávat? 
A kdy to vůbec bylo?
To si samozřejmě pamatuju úplně 
přesně. Bylo to v listopadu 1992 a šlo 
o značku Emile Henry, což je taková 
moje srdcová záležitost. Dovážíme ji 
pořád, stále se skvěle prodává. 

Čím se zabývá? 
Emile Henry je francouzská rodinná 
manufaktura, která se specializuje na 
keramické nádobí z  burgundské hlí-
ny. Jejich výrobky mají skvělé vlast-
nosti, můžete je dát do mrazáku, kde 
je minus 20 stupňů, z něj je pak po-
stavit přímo do trouby rozpálené na 
250 stupňů a za chvíli v nich servíro-
vat na stůl.

Jaké značky následovaly, jak rychlý 
byl vývoj portfolia? 
Šlo to rychle, v naší branži to fungu-
je podobně jako v módě nebo v kos-
metice. Pokud značka hledá dobrého 
distributora pro nový trh, poptá se na 
reference u konkurence z oboru. Dal-
ším významným kanálem k  rozvoji 
portfolia jsou veletrhy, těch se každý 
rok aktivně účastníme a neustále hle-
dáme ty nejlepší možné značky. Naše 
filozofie je totiž jednoduchá, chceme 
do České republiky a  na Slovensko 
dovážet a  prodávat to nejlepší pro 
přípravu pokrmů a stolování. 

Která značka je v  Potten & Pannen 
z  vašeho pohledu jakýmsi signature 
brandem? 
Na to neumím odpovědět, je to jako 
kdybyste se ptala rodiče, které ze 
svých dětí má nejraději. (smích) 
Ne, vážně, ke každé z  našich značek 
mám dobrý vztah, ve většině přípa-
dů za nimi totiž vidím konkrétní lidi 
a  dlouholetá přátelství s  dodavateli. 
Třeba v  již zmíněné manufaktuře 

Emile Henry jsem nejprve znal tatín-
ka současného majitele značky, který 
představoval už osmou generaci rodi-
ny pokračovatelů tradice. Dnes znač-
ku vede v  deváté generaci jeho syn 
a do Prahy za mnou občas létá i sou-
kromě se svojí rodinou. Těžko by se 
mi tedy vybírala nejoblíbenější znač-
ka. Jednou z těch, s nimiž pracujeme 
nejdéle, je Zwilling, mimochodem 
vůbec nejstarší registrovaná značka 
v  celém Německu, zapsána byla už 

v  roce 1731. Jde primárně o  nožíř-
ský brand, ale dnes vyrábějí i tlakové 
hrnce, pečicí formy, nádobí nebo také 
elektrické přístroje. 

Blížíte se k  dovršení tří dekád od 
založení Potten & Pannen. Jak se 
za tu dobu změnil přístup zákazní-
ků k  prémiovým produktům kolem 
stolování a vaření? V roce 1992 mu-
selo být poměrně náročné naučit trh 
přijmout značky z vyššího cenového 
segmentu. 
To máte pravdu, bylo to hodně těžké. 
První dva tři roky jsme já a můj spo-
lečník Miloš prodávali sami v prodej-
ně, kterou jsme otevřeli ve Vodičkově 
ulici na rohu Karlova náměstí v Pra-
ze. Tehdy jsme se setkávali s nejrůz-
nějšími reakcemi. Často se lidé divili, 
jak je možné, že za nůž chceme tři 
tisíce korun. V  Evropě byly produk-
ty z  této kvalitativní kategorie běž-
né, ale v České republice na to v roce 
1992 samozřejmě nebyl nikdo zvyklý, 
protože do té doby jsme všichni znali 
stejné domácí potřeby a všichni jsme 
měli doma stejné smaltované hrn-
ce. My jsme byli vlastně první, kdo 
nabídl něco nového a  k  tomu ještě 
možnost si nádobí osahat. To dřív 
také nebylo možné, kuchyňské zboží 
se prodávalo za pultem, bez emocí. 

Nádobí přitom vnímám jako hodně 
osobní typ produktu. Používáte ho 
denně, vaříte v  něm pro sebe a  pro 
svoji rodinu. Právě proto jsme k věci 
s  Milošem přistoupili úplně jinak 
a  uprostřed prodejny jsme udělali 
dokonce pult, kde Miloš – protože je 
vyučený a na rozdíl ode mě výborně 
vaří – každý den vařil. To byla své-
ho druhu revoluce, otevřít prodejnu 
plnou nádobí, které nikdo nezná, 
rozzářenou barvami, kde uprostřed 

stojí dva dvaadvacetiletí kluci a jeden 
z nich vaří, krásně to tam voní… Byli 
jsme prvním obchodem svého dru-
hu, kde si zákazník může na všechno 
sáhnout, vyzkoušet si to. V  určitém 
období jsme fungovali jako atrakce. 
Udělali jsme třeba na prodejně stě-
nu věnovanou jen různým druhům 
mlýnků, všude se o tom psalo a lidé se 
k nám na ně chodili dívat a nemohli 
uvěřit, kolik jich máme. Začátky byly 
náročné, ale vyvinulo se to skvěle.

Vybrali jste si za podnikatelský obor 
nádobí právě kvůli tehdejší neutěše-
né nabídce domácího trhu? 
Právě že vůbec ne. Jak už to v  živo-
tě bývá, v  osudových věcech často 
sehraje roli náhoda. V  mém případě 
mě tato náhoda potkala ve Spoje-
ných státech, studoval jsem manage-
ment na UCLA v Kalifornii. Po škole 
jsme si měli vybrat, kam půjdeme 
na takzvanou pětiměsíční praxi. Já 
nebyl příkladný student, víc jsem 
surfoval, než studoval, zvlášť ke kon-
ci studia. A  právě jednou takhle na 
pláži se mě kamarádka mezi řečí ze-
ptala, kam jdu vlastně na praxi. „Na 
jakou praxi?“ divil jsem se. Teprve 
v  tu chvíli jsem se dozvěděl, že už 
máme na fakultě tři měsíce vyvěšené 
pozice a  jsou navíc poměrně vzácné 

V roce 1992 lidé nechápali, jak je možné, že za nůž chceme 

tři tisíce korun. V Evropě byly produkty z této kvalitativní 

kategorie běžné, ale v České republice na to tehdy 

samozřejmě nebyl nikdo zvyklý. 
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– u atraktivních oborů byla v nabíd-
ce třeba jen tři čtyři místa. S hrůzou 
jsem zjistil, že už je skoro všechno 
rozebrané.
Hned večer jsem tam běžel a  dozvě-
děl se, že na mě zbyla praxe v  To-
ledu, v  Ohiu. To pro mě byla úplná 
tragédie. Pokud se člověk vyloženě 
nevyžívá ve venkovském způsobu 
života, tak Toledo není pro mladého 
kluka v  Americe atraktivní destina-
ce. Nedalo se ale nic dělat, do Ohia 
jsem musel. Čekala mě praxe u  Cal-
phalonu, v  té době šlo o nejlepší fir-
mu v segmentu nádobí v celé Ameri-
ce. Jejich produkty najdete ve všech 
amerických filmech, je to takové to 
černé nádobí, které v  kuchyních visí 
od stropu. A oni to tam vyráběli. Do-
stal jsem se tehdy do jejich továrny 
a potom trochu i do marketingu, kde 
jsem začal pronikat do byznysu. Prá-
vě díky Calphalonu jsem měl mož-
nost poprvé v  životě navštívit Hou-
seware Show – veletrh spotřebního 
zboží a  domácích potřeb v  Chicagu, 
kam jezdím do dneška, už celých os-
madvacet let. Vlastně až tam mi tepr-
ve došlo, kolik lidí se živí tím, že my 
všichni, od chvíle, kdy vstaneme, si 
musíme něco něčím ukrojit, do něče-
ho si udělat kávu nebo čaj a něčím je 
zamíchat. Došlo mi, o jak velký prů-
mysl jde. Pamatuju si, jaký dojem na 
mě tehdy udělalo, když jsem viděl na 
veletrhu přistávat prezidenty firem 
vlastními letadly, a nadchlo mě, s jak 
zajímavým byznysem jsem se právě 
setkal. 

Od nadšení pro obor k rozjetí vlastní 
firmy je ale dlouhá cesta. 
Calphalon tehdy shodou okolností 
potřebovala někoho, kdo by ji zastu-
poval v  Evropě, otevírali pobočku 
v Amsterdamu. Pozice mi byla nabíd-
nuta, takže jsem pro ně následně tři 
čtvrtě roku pracoval v Amsterdamu. 
Měli jsme ambice rozjet širší distri-
buci po Evropě a  já jsem prosazoval, 
že musíme vyrazit na veletrh spotřeb-
ního zboží v Brně, dostat se na český 
trh. Jel jsem tam, do dneška mám od-
tamtud fotky u  takových klasických 
veletrhových stolů. Překryl jsem je 
americkou vlajkou, takovou, co kou-

píte někde ve fun shopu, a nad hlavou 
jsem měl napsáno Potten & Pannen 
– holandsky hrnce a  pánve. Byla to 
improvizace. Nechtěl jsem používat 
češtinu, protože v  ní to nezní moc 
dobře, a angličtinu zase používal kaž- 
dý. Neměl jsem ani korunu, u  stolu 
nějakých patnáct produktů, které mi 
firma poslala jako vzorky a které jsem 
do Brna vezl v kufru vlakem, a doufal 
jsem, že takhle vytvořím značku. 

Podařilo se vám uzavřít nějaký ob-
chod? 
Ano a nikdy na to nezapomenu. Mým 
prvním zákazníkem byla restaura-
ce U  Zlaté hrušky sídlící na Novém 
Světě v Praze. Šéfkuchař u mě tenkrát 
udělal objednávku na dvacet nebo 
třicet hrnců. Právě kvůli ní jsem si 
udělal živnostenský list a založil fir-
mu. Název Potten & Pannen zůstal. 

Určil první zákazník v  podobě re-
staurace precedens? Mám tím na 
mysli, zda u  vás nakupují spíš pod-
niky, nebo domácnosti. 
Máme zákazníky z  řad profesionálů 
i  z  řad domácností, ale nad podniky 
převažuje soukromý sektor. Vaření 
a pečení je aktuálně obrovským tren-
dem, pro spoustu lidí je jídlo vášní.

I pro vás? 
Můj obor mě neuvěřitelně baví, za 
osmadvacet let jsem se v něm ani je-
diný den nenudil. Mnohokrát jsme 
měli nabídku na prodej firmy a nikdy 
jsem o něm nezačal vážně přemýšlet, 
i  když se jednalo o  skvělé nabídky. 
Nechci říct, že jednou k  exitu nedo-
spějeme, ale v současné době mě prá-
ce natolik baví a  naplňuje, že o  něm 
neuvažuju. 

Zaznamenali jste v souvislosti s pro-
tipandemickými omezeními svobod, 
že by si lidé dovybavovali domác-
nosti? 
Určitě ano. V  podstatě jsme všich-
ni ze dne na den byli nuceni daleko 
víc než dřív zůstávat doma a spousta 
příjemných činností nám byla upře-
na. Hodně z  nás se tak zaměřilo na 
požitek z jídla a vaření. A čím víc člo-
věk vaří, tím víc zjišťuje, co všechno 

mu v kuchyni ještě chybí, co by chtěl 
upgradovat. Museli jsme sice zavřít 
všechny naše provozovny zhruba 
na měsíc a  půl, nicméně jsme dál 
perfektně fungovali, protože máme 
dobře nastartované online prodejní 
kanály. Zákazníci na e-shopu naku-
povali tak, že jsme nestíhali odbavo-
vat objednávky a museli jsme posilo-
vat týmy. Paradoxně jsme tak letos 
už několik procent nad nastaveným 
plánem, který s žádným covidem ne-
počítal.

Lze vyjádřit, o  kolik procent v  této 
době vzrostly objemy vašich prodejů 
skrze e-shop? 
Narostly zhruba čtyřikrát a  tento 
trend se zatím nezastavil. 

Chcete tento směr nějak dál rozvíjet? 
Chystáme se spíš vstoupit na nové trhy. 

Na jaké?
V první řadě určitě do Polska a Ma-
ďarska, ale rozhodně máme zájem 
i  o  Německo a  Rakousko. Také by-
chom chtěli víc proniknout do re- 
gionů, otevírat v nich menší prodejny 
převážně s dostupnějšími značkami. 

Máte ale významné obchodní aktivi-
ty i ve Spojených státech. 
To ano, trávím v Americe šest měsíců 
z roku. V americkém byznysu ale ne-
figuruje Potten & Pannen, zabývám 
se tady něčím jiným, konkrétně drží-
me výhradní zastoupení pro němec-
kou značku zboží pro psy Hunter. Já 
sám jsem vyrůstal se psy, můj děda 
byl velký chovatel ohařů a  dnes i  já 
mám doma svého maďarského oha-
ře. Potten & Pannen je moje hlavní 
„baby“, ale Hunter představuje další 
významnou část byznysu. 

Angažujete se ale ještě v dalších obo-
rech. 
Máte pravdu, provozujeme ještě ma-
lostranskou thajskou restauraci Noi 
– já thajskou kuchyni miluju. Potom 
dovážíme do České republiky vý-
běrové čaje Kushmi a  nově i  značku 
Polar. Jde o světoznámé sporttestery, 
se kterými trénují i olympionici. Po-
skytujeme dokonce týmová řešení, 



třeba pro Baník Ostrava a  jednáme 
i s pražskou Spartou. 
Za pár měsíců se chystáme představit 
hydratační systém Ultra Espire pro 
lidi, kteří se skutečně věnují běhu – 
myslím tím víc než těch mých pět ki-
lometrů denně. (smích) 

Nádobí, zboží pro psy, sporttestery, 
čaje… Plánujete ještě další expanze 
v jiných oborech? 
Asi ne. Nikdy nevím, jak se věci vyvi-
nou, ale momentálně jsem spokojený, 
a  to i  proto, že nedělám jednu jedi-
nou věc. Když už mám dost Potten 
& Pannen, tak si odpočinu u  řešení 
záležitostí kolem restaurace nebo 
Polaru. Někdy se stane, že jeden den 
jsem v  Orlandu na největší světové 
výstavě psů a odtud letím rovnou do 
Frankfurtu na veletrh nádobí. Lidé to 
mnohdy ani nechápou. (smích)
Nedivím se jim, jde o  dost odlišná 
témata.
Mám to štěstí, že disponuju týmem 
opravdu mimořádně schopných lidí. 
Řada z  nich s  námi pracuje deset 
a  více let a  ve většině konceptů jsou 
s  námi od samého začátku. Díky 
tomu, že si můžu dovolit svým lidem 
věřit, mám volné ruce. Jsou to mnoh-
dy větší profesionálové než já, dove-
dou dýchat pro tu kterou věc. Mně 
se pak otevírá prostor pro kreativitu, 
baví mě vytvářet koncepty a realizo-
vat nápady. 

Jako třeba Gourmet Academy? 
Jako třeba Gourmet Academy. 

Dává vůbec tak komorní koncept ku-
linářských kurzů s nejlepšími šéfku-
chaři ekonomický smysl? 
Záleží na úhlu pohledu. Gourmet 
Academy je atraktivní záležitost 
a po osmadvaceti letech na trhu dává 
smysl s  něčím takovým přijít. Díky 
tomu, co děláme, máme možnost 
spolupracovat s  těmi nejlepšími ku-
chaři a  cukráři. Gourmet Academy 
vznikla s  cílem dotvořit náš firemní 
ekosystém. Není to klasická škola 
vaření, jde o  něco, dovolím si říct, 
exkluzivnějšího. Je to zkrátka vaře-
ní s vaším oblíbeným kuchařem jako 
v  domácím prostředí, protože maxi-

mální kapacita kurzu je nastavena na 
hranici osmi lidí. Máme vyprodáno 
na řadu měsíců dopředu. Ekonomic-
ký efekt je spíš sekundární, lidé na 
kurzu samozřejmě pracují s  naším 
nádobím a mají tak možnost vyzkou-
šet si ho v praxi. Pochopit, jaký je to 

rozdíl, když krájíte s dobrým nožem 
nebo používáte dobrý mixér, skvělou 
pánev. Je pak pravděpodobné, že po-
zitivní zkušenost povede k nákupu – 
a  děje se to. Na samotné škole by se 
při dané kapacitě a  kvalitě používa-
ných surovin vydělat nedalo. 

Už jsme se dotkli skutečnosti, že va-
ření a pečení je trend sám o sobě. Jak 
ale vypadají trendy v  nádobí, ku-
chyňském vybavení, designu stolo-
vání nebo třeba technikách vaření? 
Zatím ještě nikdo nevynalezl domácí 
laserový nůž, takže věřím, že tradiční 
kuchařské řemeslo zůstane tím, čím 
je. Pořád budeme potřebovat kvalitní 
nádobí, kvalitní nože. Nicméně ani 
kuchyni se nevyhýbají smart tenden-
ce. Nedávno jsme představili fran-
couzskou značku Véritable, díky níž 
může zákazník být takový městský 
farmář. Véritable vyrábí květináče 
s  LED technologií, ve kterých si lze 
doma pěstovat bylinky a drobné ovo-
ce nebo zeleninu v bio organické kva-
litě. Systém je mimořádně jednodu-
chý, semena jsou uložena v  kapslích 
a mechanismus připomíná používání 
kapslí do kávovaru. Pravděpodob-
nost perfektní úrody je 99 %, na tom- 
hle se prostě nedá nic zkazit. 

Véritable znám, jde o  velmi estetic-
kou záležitost. 
Přesně tak, v  kuchyni květináče vy-
padají krásně a svěže. Obrovskou vý-
hodou je, že díky elektronické smart 
regulaci se zalévání omezuje na frek-
venci jednou za tři týdny a na nutnost 
další závlahy květináč sám upozorní 
blikáním. 

Obrovské společenské téma hýbající 
i naším oborem je udržitelnost a plýt-
vání potravinami. Celá jedna třetina 
všeho jídla, které se na světě vypro-
dukuje, skončí někde v  koši. Nikdo 
ho nesní. Vyřadí se v  potravinových 
řetězcích, lidé ho nedojí nebo se jim 

doma zkazí a vyhodí ho. Objem jídla, 
které končí v  odpadu, by nasytil tři 
miliardy lidí a  má �nanční hodnotu 
stejnou jako roční HDP Švýcarska – 
14,5 miliardy dolarů. Průměrný Čech 
sní ročně 785 kilo jídla, ale k  tomu 
ještě 200 kilo jídla vyhodí – průměr 
v Evropské unii je přitom 115 vyhoze-
ných kilogramů na osobu, takže jako 
Češi na tom v průměru nejsme dobře. 
Značky se aktuálně zaměřují i na tuto 
problematiku a snaží se otevřít lidem 
snazší cesty k omezení plýtvání. Třeba 
značka Zwilling, o které jsem už mlu-
vil, přišla s vakuovým systémem Fresh 
& Save, což je elegantní sada dóz z bo-
rosilikátového skla s pumpičkou, kte-
rá stoprocentně odčerpá vzduch z ná-
doby, v  níž jídlo uskladňujete a  vý-
razně tak prodlouží jeho trvanlivost. 
Předpokládám, že podobné iniciativy 
budou v  našem oboru stále častější, 
protože lidé se čím dál víc zabývají 
dopady své spotřeby na planetu.

Když se ale zaměříme čistě na esteti-
ku – co je v kuchyni aktuálně největ-
ším trendem? 
Dlouhou dobu byla obrovským tren-
dem bílá barva, ale poslední dva tři 
roky se od ní upouští a  třeba miche-
linské restaurace už s  bílým porcelá-
nem téměř nepracují. V  domácnos-
tech samozřejmě bílá zatím stále vede, 
nicméně často už se kombinuje třeba 
s kameninovými talíři. Barvou příští-
ho roku má být okrová, Rosenthal už 
v  tomto odstínu začal vyrábět vázy. 
Letošní barvou byla modrá, ale i  vi-
nou covidu se řada plánovaných pro-
duktů vůbec nedostala na trh, takže se 
trend příliš neprosadil. 

Letos jsme paradoxně už několik procent nad nastaveným 

plánem, který s žádným covidem nepočítal.
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LIMIT 160
Tolik aktuální 

téma svobody 

představuje hlavní 

motiv aktuálního 

vydání Black Tie. 

Své vlastní vnímání 

svobody, či naopak 

jejího omezení 

pro nás vyjádřila 

ředitelka divize 

Large Corporates 

Barbara Tutass. 

Na naše otázky 

odpovídala 

v limitované délce 

jedné SMS zprávy.

Kdy se cítíte nejsvobodnější?

Dokáže něco osvobodit vašeho ducha i tělo zároveň?

Co vnímáte jako největší upření svobody?

Co vás osobně nejvíce svazuje?

Jak žít svobodnější život?

Rutina a brzké vstávání.

Mít méně věcí, více zážitků a vnímat druhé.

Omezení cestování a možnosti projevit vlastní názor.

Sport, sauna a dobré jídlo.

Když jsem v přírodě. A při sportu. Ideálně při kombinaci obojího.
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