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Richard Hennessy se narodil roku 1724 jako 
nejmladší syn lorda z Ballymacmoy. Stal se ka-
pitánem irské brigády ve vojsku Ludvíka XV., 
a když byl v bitvě u Fontenoy zraněn, odvezli jej 
do posádky na ostrově Ilie de Ré. Tam jej okouzlil 
blízký charentský kraj a místní pálenka tzv. „eau-
-de-vie“ (voda života). Rozhodl se tedy usadit na 
břehu řeky Charente a věnovat se výrobě koňa-
ku. V roce 1756 zde založil obchodní společnost. 
Pod vedením jeho syna Jamese se společnost 
rychle rozrůstala a přijala obchodní jméno, které 
má dodnes: Jas Hennessy & Co. Richard Henne-
ssy měl vždycky mezinárodní rozhled. Na počát-
ku zasílali koňak na tradiční trhy do Irska a Velké 
Británie. Londýn se nacházel v srdci prodejní 
strategie firmy po téměř dvě století. Hlavní měs-
to Británie bylo výchozím bodem pro distribuci 
na vzdálené trhy Austrálie a Ameriky a od roku 
1794 se jím stal také New York. Přímí potomci 
zakladatele pokračují v jeho šlépějích dodnes. 
Dnes je již skutečnou ikonou společnosti James 
Hennessy and Co. již osmá generace rodiny Hen-
nessyů.

Okouzlen charentským krajem a místní pálenkou

„eau-de-vie“ – vodou života

Podobě jako letité víno skrývá v sobe Hennessy duši údolí řeky Charente. Tato vinařská oblast získává svou sílu z vápencové půdy a produkuje suchá bílá vína 
a úžasnou pálenku eaux-de-vie (voda života). Naše spolecnost je pevně svázána se svými kořeny a je nám ctí, že vám můžeme vyprávět příběh našeho 

zakladatele, který stál u zrodu společnosti ve městě Cognac na břehu řeky Charentev roce 1765. 
Příběh Hennessy je hezké a neobyčejné vyprávění. Protože po téměř dvě a půl století vyrábíme na stejném místě a s tou samou péčí jedinečný výrobek, který 

je ceněn po celém světě. Hennessy koňak.
Maurice Hennessy

Jak se mohlo stát, že irský žoldák přijde do Francie, 
do oblasti, kde byla již tradice v pěstování a produ-
kování vína a lihovi, a má takový obchodní úspěch? 
„Příběh je z doby poměrně komplikované, plné 
nenávisti a válek mezi Kelty a Angličany. V 18.
století mezi Anglií a Irskem nepanovalo zrovna 
přátelství a zatímco Britové napadali země, Iro-
vé zůstávali doma. Aby Irům znemožnili růst, 
vydali Britové tehdy zákon, který nařizoval po 
úmrtí hlavy rodiny rozdělit rovnoměrně maje-
tek mezi syny. Irské rodiny proti tomuto zákonu 
zavedly následující systém. Nejstarší syn zůstával 
doma a ti mladší museli odejít do zahraničí. Pro 
tyto syny neexistovala ani možnost se vzdělávat, 
učit se psát, číst a tak chodili potají do škol – tzv. 
Hedge school – do škol pod širým nebem, škol 
pod stromy. Z těchto mladších synů se většinou 
stali farmáři nebo důstojníci.Bojovali pod jinými 
jmény, aby se v případě zajetí neprozradilo, z jaké 
rodiny vlastně pocházejí.

Richard Hennessy měl tehdy strýčka, který žil 
v oblasti dnešní Belgie a ten měl obchůdek se zbo-
žím všeho druhu. Mimo jiné i s lihovinami, které 
prodával hlavně armádě. Richard mu začal s ob-
chodem pomáhat. Je pravděpodobné, že ho strý-
ček vyslal do oblasti města Cognac, aby pro něho 
zajistil zásoby koňaku. A tak se Richard ke koňaku 
zřejmě poprvé asi dostal. Později se Richard osa-
mostatnil a začal sám obchodovat s koňakem z té-
to oblasti. V roce 1764 se oženil s vdovou po svém 
bratranci a rok na to se jim narodil syn. V témže 
roce po Vánocích si Richard pronajal budovu, kde 
žil a tam to celé vzniklo - „Hennessy a syn“. Měl ob-
chodní renomé a cizinci od něho koňak kupovali. 
To byly počátky prvotního úspěchu.

Zpočátku měl Richard Hennessy při obchodo-
vání s koňakem partnery a podle toho, kdo byl 
právě v tom či onom obchodě partnerem, měnil 
momentální jméno firmy. Začátkem 19. století
Richardův syn James koupil všechny ty partnery 
a dal firmě jednotný název Jas.Hennessy&Co.“

Pane Hennessy, je nějaká myšlenka , filozofie,
moudro, které předává ve Vašem rodě otec synovi?
„Dnes už rozhodovací pravomoce neleží pouze 
v rukou Hennessyů. Už je to o velké firmě. Pokud
se ptáte na nějakou smuteční ceremonii – co syn 
musí, co má, tak to je výjev asi jen z filmů. Nic ta-
kového se u nás nedělalo. Ale pamatuji si svého 
dědečka, jak reagoval na určité věci a v rodině 
Hennessyů jsem prostě žil, na rozdíl od jiných 
potomků, kteří žili ve světě. Byl jsem vychováván 
stejně jako moji předci, aby ze mě byl elegantní 
gentleman, což se člověk učí od ostatních. Gen-
tleman se učí od gentlemana a my to asi máme 
v genech. U lidí, od kterých jsem se učil já, jsem 
vnímal jejich štědrost a moudrost a tyto vlastnosti 
se dnes snažím předávat dál i já.“

Máte nějakou historku, která se u Vás v rodě tra-
duje?
„Mám jednu historku, kterou rád vyprávím. Můj 
pradědeček James měl závodního koně, který 
běžel závod v Liverpoolu. Byl to velmi prestižní 
závod, ale také nebezpečný a jednalo se o velikou 
národní událost.

Pradědeček se však na tom závodě nemohl být, 
neboť ten den měl pohřeb jeho kamarád z Cogna-
cu. Po pohřbu se vracel vlakem domů a portýr na 
nástupišti se k němu okamžitě hrnul a zavalil ho 

gratulacemi, protože jeho kůň ten závod vyhrál. 
Dědeček se tedy takto významnou událost do-
zvěděl na nástupišti od portýra. Byl to jediný kůň 
v historii tohoto závodu, který se narodil ve Fran-
cii, byl trénovaný ve Francii a vyhrál liverpoolský 
závod. Když pradědečka dovezl řidič domů, šel si 
večer do klubu zahrát bridge. Ten večer prohrál 
malý obnos peněz (řekněme cca 100 franků) a od-
cházel znechucen se slovy: „ Hnusný den. Dnes se 
to nepovedlo“ – zatímco se jeho kůň vepsal do 
historie. Myslím, že do dnes tento významný zá-
vod nevyhrál jiný kůň než ten, který byl chovaný 
v Anglii. Byla to tehdy velká událost.

Dědeček později tohoto koně věnoval jockejo-
vi, který s ním vyhrál a ten s ním odjel do 1.světové 
války. Bohužel však ani jockey ani ten kůň se z vál-
ky už nevrátili. Nevrátil se ani pradědečkův syn.“

V jakém věku Vám bylo předáno pomyslné rodin-
né žezlo?
„Hennessyové začínali ve firmě vždy od „píky“. Já
jsem od 25 let prováděl návštěvníky a ukazoval 
jim firmu. Pak jsem se teprve začal aktivně zúčast-
ňovat výroby. 

Je tedy možné spatřit, jak Vaši ochutnávači pracují?
„Víte, oni nemají rádi kamery. Musí se hodně 
soustředit při práci. Když komise ochutnává, je 
to realita, ne showbusiness. Není to tedy otázka 
nějakého tajemství, spíše respektování náročnos-
ti jejich práce. Je to vlastně to nejtěžší, zachovat 
stále stejnou kvalitu koňaku, protože se skládá 
z několika desítek vinných pálenek různého stáří. 
Naše značka měla to štěstí, že tradice je zachována 
nejen osmou generací Hennessyů, ale i sedmou 
generací vrchního míchače. V roce 1800 se jím 
stal Jean Fillioux a dnes tuto pozici zastává jeho 
prapraprapravnuk.“

Děkuji za rozhovor
Blanka Bukovská

Společnost Moët Hennessy Czech Republic měla nedávno tu čest přivítat v Praze 
představitele osmé generace Hennessyů – pana Maurice Hennessy. Našemu časopisu 
poskytl rozhovor a vyptávali jsme se – jak jinak než na příběh značky.

Historie značky Hennessy
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Příběh značky Hennessy
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Značka Hennessy velmi pečlivě sleduje aktuální 
trendy i vkus a přání svých zákazníků. Proto le-
tos na podzim přichází se zajímavou novinkou, 
Hennessy Remixed – novým konceptem mixo-
logie. Hennessy přináší zcela nový pohled do 
světa míchaných drinků a koktejlů s proslulým 
koňakem jako hlavní přísadou. Symbolizuje jej 
motto “think flavours – myslete chutí”. Odkrývá
v něm 4 základní skupiny chutí, které se báječně 
doplňují právě s excelentní chutí koňaku Hen-
nessy: apple, citrus, ginger a berry. Pro každou 
z těchto skupin připravili barmani ze známého 

londýnského baru BAMBOO 3 recepty, které 
jsou odstupňované od toho nejjednoduššího po 
ten nejsofistikovanější. Navíc každá ze skupin
nese jistou charakteristiku, která je pro ni typic-
ká. Můžete si podle ní vybrat drink, který sedne 
nejlépe právě Vám a Vaší aktuální náladě. Hen-
nessy Apple je osvěžující a chladivá, Hennessy 
Citrus lehká a čerstvá, Hennessy Berry návyková 
a sladká a v neposlední řadě Hennessy Ginger, 
která je hřejivá a dekadentní. 

Tento nový barmanský koncept je sám o sobě 
velmi zajímavý, pro přední české barmany byl 

ale i atraktivní výzvou. V průběhu letošního říj-
na se totiž mohli zapojit do Hennessy barman-
ské soutěže o co nejkreativnější a nejzajímavější 
pojetí mixování se značkou Hennessy. Soutěž za-
čala 1. října a 5 nejlepších barmanů se utkalo ve 
finále 1. října. Hlavní cena je vskutku poutavá,
je jí totiž neopakovatelná VIP cesta ke kořenům 
vynikajícího koňaku Hennessy, do Hennessy 
Maison ve francouzském městě Cognac. Vítěz 
si také užije skvělou Hennessy Remixed naroze-
ninovou párty, která bude připravena speciálně 
pro něj.

Současnost značky Hennessy

4

Současnost značky Hennessy

5

Koňak se vyrábí výhradně z vinné révy. Pochází 
z jedné určité oblasti, která je ve světě jedinečná 
– oblasti kolem města Cognac. Cognac je tradční 
vinařskou oblastí, ale také přímořským pásmem 
s mnoha přístavy, které jsou zapotřebí k podpoře 
exportu. Je to úžasné prostředí s vápencovou, ka-
menitou půdou a slunečným, mírným klimatem, 
které produkuje víno s ovocnou chutí z hroznu 
Ugni Blanc, ideálních pro destilaci.

Vinice Cognacu jsou rozděleny do šesti oblastí, 
tzv. crus, každá z nich má jinou charakteristiku. 
Aby zajistil mimořádnou kvalitu svých koňaků, 
používá Hennessy výhradně vína z prvních čtyř 
crus, vybírá si místa, kde je nejkvalitnější zemina 
a hodně vápenatý podklad. Koňak není pouhý 
alkohol, je to eau-de-vie, které si udržuje esenci 
původního vína, aniž by přitom ztratil něco z pří-
jemného, velmi vyhledávaného aroma.

Výrobci koňaku v oblasti Charente používají již 
od šestnáctého století metodu dvojí destilace. 
Přes zimu, do konce března, pracují staré mě-
děné destilační přístroje (alembiky) na tom, aby 
přeměnily víno v eau-de-vie. Z první destilace 
vzejde destilát, kterému se říká brouillis. Je to díl 
s nejbohatší květinovou vůní. Brouillis je znovu 
destilován a pouze část destilátu coeur (srdce) se 

uchovává, a pouze tato část je hodna svého jména 
koňak. K výrobě jednoho litru eau-de-vie vhodné-
ho pro koňak je zapotřebí devíti litrů vína. Me-
toda dvojí destilace dokonale extrahuje nepostra-
datelné prvky pro finální produkt.

Pomalým a přirozeným zráním v sudech z fran-
couzských dubů se vytváří aroma, chutě a barvy 
koňaku Hennessy. Během zrání eau-de-vie ztrácí 
něco z obsahu alkoholu a objemu. Každý rok se 
ze sudu vypaří 2 %, kterým se v oblasti Cognac 
říká „podíl andělů“. Vypařováním se dostanou 
pryč nejtěkavější látky a zůstanou ty látky, které 
propůjčují eau-de-vie jeho buket.

Výtečný koňak je výsledkem mnoha
eau-de-vie různého původu, stáří a vlastností, 
které postupně mísí sklepmistr.
Na výrobě koňaku Hennessy se podílejí na tucty 
rozličných profesí – od pěstitele révy pracující-
ho na vinici k obchodníkům, kteří prodávají své 
výrobky po celém světě, vede cesta přes pracov-
níky v malých nebo velkokapacitních lihovarech, 
enology, bednáře, nebo dokonce kaligrafy – jejich 
krásný nápis po straně sudu identifikuje každou
várku eau-de-vie. Všichni to jsou zruční řemeslníci, 
kteří udržují tradiční know-how, a konečný výsle-
dek jejich práce je vychutnáván po celém světě.

Nedílná součást tohoto řetězce dovedností a ře-
mesel – expertiza sklepmistra – je podobná 
uměleckému dílu. Sklepmistr je tím, kdo ochut-
nává a poté vybírá nebo zamítá várky eau-de-vie, 
které jsou mu předkládány: dohlíží na stav zásob, 
vybírá sklepy a sudy, ve kterých bude eau-de-vie 
zrát, a mísí je, aby vyrobil koňaky Hennessy. Má 
nejdůležitější úlohu, jež vyžaduje dokonalou zna-
lost koňaku a lidí, kteří ho vyrábějí, i nos a ústa 
schopna rozpoznat množství jemných rozdílu. 
Toto umění se v rodině Filliouxu předává z ge-
nerace na generaci, rodina je spjata s dynastií 
Hennessy od roku 1800. Aby se zachoval původ-
ní charakter eau-de-vie – kořeněné, květinové, 
ovocné nebo dřevené tóny – sklepmistr na ně 
dohlíží až do okamžiku, kdy jsou vhodná k mí-
chání. Každý z Hennessy koňaku se míchá podle 
speciálního vzorce, který je tajemstvím jeho slo-
žení. Sklepmistr a jeho tým enologů vkládají na 
schůzkách do ochutnávání – od výběru eaux-de-
-vie až po konečný mix – celé srdce.

Umění sklepmistrů
koňaku Hennessy

Mixování koňaku?
Tajemství nejlepších barmanů, které trvá již dvě století…
Od doby, co se v roce 1806 objevily poprvé koktejly a míchané nápoje, preferují barmani při výrobě svých lahodných kreací právě ko-
ňak – pro jeho aromatickou plnost a vytříbenou chuť. Pobláznění tímto likérem však najednou ochladlo díky epidemii mšičky, která 
zdecimovala vinice Charente na konci 19. století. Koňak se stal vzácnou, skoro nedosažitelnou komoditou, kterou si jen velmi zřídka 
dopřávalo jen pár vyvolených. Koňak byl velmi vzácný až do začátku 20. století, mimo jiné také z důvodu prohibice. Avšak poté, co 
odpadly všechny překážky, se Hennessy dostal se svými eaux-de-vie a také díky vývoji v míchání koktejlů zpět na výsluní. V roce 1960 se 
nejpopulárnějším míchaným nápojem v těch nejmodernějších amerických barech stal koktejl Highball (Hennessy se sodou).

Složky
4 cl Hennessy
10 cl Jablečného 
džus (zakalený)

Ozdoba
Plátek jablka

Led
Kostky

Vylepšení
Servírovat s mátou

Nový přístup založený na kombinacích 
doplňujících se chuťových skupin s aroma 
Hennessy Cognac
Hennessy pokračuje v experimentech míchání 
kombinací typických aroma svých eaux-de-vie 
s citlivě vybranými doplňkovými chutěmi. Vypro-
filovaly se čtyři základní chuťové skupiny: zázvor,
červené lesní plody, citrusové ovoce a sadové 
ovoce. Nová kampaň Hennessy Remixed se sou-
střeďuje na tyto čtyři hlavní skupiny ingrediencí. 
Pikantně kořenitá chuť zázvoru se mísí s nádechy 
skořice, hřebíčku, vanilky a lískového oříšku, kte-
ré jsou typické pro koňak Hennessy V.S. Mírná 
nasládlost červených bobulí zklidňuje typickou 
dřevitost, zatímco svěžest citrónové kůry ideálně 
doplňuje plnou chuť švestky a kandovaného ovo-
ce. Nádech jablka okamžitě uvolňuje květinový 
buket eaux-de-vie. 

Každá série long drinků a koktejlů obsahuje tři 
inovativní receptury ve třech úrovních složitosti 
přípravy: snadná, pokročilá a expertní. Raspberry 
Mojito, Orange Sour, Apple Old Fashioned a Gin-
ger Ale… Příznivci koňaků Hennessy nyní mají 
možnost objevovat nové prožitky a zážitky chutí. 

„Nepochybuji, že se tento nový zajímavý koncept 
mixování drinků s koňakem Hennessy v předních 
českých podnicích a populárních barech ujme“, 
říká Samer Selbak, ambasador značky Hennessy 
v České republice. „Nabízí totiž perfektní spojení 
chuťově zajímavých aspektů, které nadchne ne-
jen „skalní příznivce“ koňaku Hennessy“, dodává. 
„Hennessy Remixed svou hravostí navíc apeluje 
na kreativitu barmanů, a tak se určitě setkáme  
i s dalšími zajímavými variacemi na toto téma“, 
uzavírá Samer Selbak. 

Op-art působí 
převrat v tradičním 
vzhledu koktejlů
Spolu s koncepcí ino-
vativních receptur 
míchaných nápojů 
vyvinula značka Hen-
nessy také moderní 
a dynamickou vizuál-
ní identitu pro komu-
nikaci těchto produk-
tů. Hennessy si vybral 

styl op-artu, typický pro šedesátá léta, který zdán-
livě dává život neživým předmětům. Inspirací se 
stala vlnící se stopa po kapce koňaku na sklenici, 
která připomíná moderní obraz. Každá aromatic-
ká rodina je vizuálně představena stylem, který 
podtrhuje její delikátní charakter, barvu a formu. 

Objevte nové způsoby, jak mixovat Hennessy.
Hennessy Apple, Citrus, Berry nebo Ginger?

Složky
4cl Hennessy
10cl Cola
1,5cl limetové šťávy

Ozdoba
1/8 limety

Led
Kostky

Vylepšení
střik angustury

Složky
4cl Hennessy
10cl brusinkového džusu

Ozdoba
Limetová spirála

Led
Kostky

Vylepšení
Pomerančová kůra.
Přidat půl na půl 
brusinkový džus  
s jablečným džusem.

Složky
4cl Hennessy
10cl zázvorové limonády

Ozdoba
1/8 limety

Led 
Kostky

Vylepšení
Pomeranč místo limety.
Zázvorové pivo místo 
limonády.
Servírovat jako krátký 
napoj pro intensivnější 
koňakovou chuť.



30 let náskoku díky technice

quattro, královna
motoristického sportu

V roce 2009 Audi znovu prokázala svou vedou-
cí pozici tím, že prodala na 316.000 vozů. Aktu-
ální paleta modelů čítá přes 120 variant quattro, 
z čehož jedna celá řada je výhradně s pohonem 
na všechny čtyři. Vedoucí roli vedle velkoséri-
ově vyráběných vozidel hrají dynamické S a RS 
modely.

Kde se vzal pohon na všechny čtyři kola?
První Audi quattro debutovalo v březnu 1980 
na ženevském Autosalonu. Tento model byl 
vyvinut pod vedením tehdejšího šéfa vývoje, 
dr. Ferdinanda Piëcha. Pětiválcové turbo se 2,1 
litry zdvihového objemu katapultovalo tehdy 
poměrně hranaté coupé se 147 kW (200 koní) 
do ligy silných sporťáků svého času. Tento vůz 
se dnes označuje jako „urquattro“ – tedy česky 
„pra-quattro“.

Pohon na všechna čtyři kola tzv. ur-quattra byl 
koncipován s důrazem na výkon i eleganci. 
Dutá hřídel, která probíhala hnacím mechanis-
mem, zbavovala významu tehdy běžnou, těžkou 
rozvodovku a vedlejší hřídel na přední ose – 

Audi tehdy vyvinulo první sportovní auta s per-
manentním pohonem na všechna kola a začala 
je vyrábět ve velké sérii. Diferenciál kuželových 
kol rozděloval síly rovnoměrně na přední i zad-
ní osu. 

Od roku 1982 se přesouvala technologie quat-
tro krok za krokem do všech vývojových řad 
Audi. V roce 1984 odvodilo Audi od ur-quattra 
model Sport quattro, který byl jakýmsi zkráce-
ným supersporťákem jak ve své délce, tak v roz-
voru kol. Jezdil s výkonem 225 kW (306 koní) 
a říkalo se mu „Krátké“ quattro. Dodnes vyhle-
dávanou klasikou. 

V roce 1986 zavedlo Audi do série nový mezi-
nápravový samosvorný diferenciál. Ten pra-
coval mechanicky, ale nanejvýš inteligentně. 
Jeho označení Torsen pochází z angličtiny ze 
slov torque (otáčivý moment) a sensing (cítící). 
Speciální šnekové soukolí uvnitř diferenciálu 
mohlo v případě potřeby bleskurychle změnit 
rozložení sil motoru – posílalo až 75 % na osu, 
která měla lepší trakci. 

Dosud nejsilnější sériově vyráběné Audi s poho-
nem quattro je model Audi RS 6 se svým dvojitě 
nabitým motorem V10 o maximálním výkonu 
580 koní. 

Jiný systém pohonu všech kol používá super-
sportovní R8 4.2 a 5.2 FSI quattro. Jeho srdcem 
je viskózní spojka. Standardně pak takováto 
spojka převádí 15 % síly motoru na přední ná-
pravu, v případě potřeby však až 30 %.

Modely RS od roku 1994, kdy se do výroby do-
stalo RS 2 Avant, představují dynamický hřeb 
modelového programu Audi. Například aktu-
ální novinka Audi RS 5 má na palubě veškerou 
novou technologii quattro, včetně další genera-
ce systému quattro a to s mezinápravovým dife-
renciálem s korunovým kolem.

autoři:
Dieter Wiedemann,
oddělení vývoje quattro pohonu
Steffen Zäpfel,
oddělení vývoje stabilizačních regulačních systémů

Historie technologie quattro
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Příběh technologie quattro
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Třicet let quattro představují 30 let úspěchu. Od roku 1980 do konce roku 2009 vyrobila Audi 
zhruba 3,3 milionů aut s pohonem quattro, a dnes je tato značka mezi výrobci prémiových 
vozů vedoucím producentem osobních automobilů s pohonem na všechna čtyři kola na světě. 

Audi za posledních 30 let natočila řadu velmi zda-
řilých televizních spotů, které se zákazníkům vry-
ly do paměti, tak aby co nejvíce podpořila mýtus 
quattra a s ním spojené emoce.

Například jmenovaný spot se skokanským můst-
kem vynesl marektingové koncepci značky tako-
vý glanc, že září ještě dodnes. Byl navržen v roce 
1986. A již tehdy při testování pokořila Audi 100 
quattro stoupání o 39 stupních. 

O věrohodnosti spotů Audi nemůže být žádných 
pochyb. Neboť spoty na quattro udělaly značce 
Audi takové echo, jako by nezvládly žádné další 
reklamní trháky za miliony. Jsou zkrátka tahouny 
vyspělé značky s dokonalou technologií. A přitom 
se modely quattro sotva jak liší od svých kolegů 
„pedantů“ s pohonem vepředu… quattro zname-
ná více jak „trakce“. Je to emoce, jízdní dynamika 
a jistota při jízdě. Je také projevem dynamického 
životního stylu.

Dalším instrumentem, kterým Audi ohromuje 
a fascinuje, jsou její designové studie. Na podzim 
roku 1991 se prezentovala značka ve Frankfurtu 
a Tokiu dvěma sportovními auty – quattro Spy-
der a Avus quattro, na které se jen tak nezapomí-
ná, nebo modely TT ve verzi coupé a Roadster, 
které aspirovaly na sériovou výrobu.

Rozložitý Pikes Peak, elegantní Coupé Nuvolari 
a supersporťák Le Mans quattro z roku 2001 byly 
rovněž výstavními vozy, na které si každý zapále-
ný motorista rád vzpomene.

Zdroj: AUDI AG

Rok 1982 se datuje jako průlom v historii quatt-
ra. Výrobce z Ingolstadtu totiž lámal rekordy ve 
vývoji a celkovém snažení, s heslem „Náskok díky 
technice“. A výsledkem bylo, že Mikkola, Mouton 
a Švéd Blomquist přinesli ze závodu 7 vítězství. 
Tento triumf navíc korunoval titul Mistra světa 
mezi automobilovými značkami. 

V letech 1990 a 1991 se Audi účastnilo německé-
ho závodu Mistrovství světa sériových automobi-
lů, tehdy se svým špičkovým modelem V8 quat-
tro. Atmosferický motor v této luxusní limuzíně 

s objemem 3,6 litru se pyšnil výkonem 462 koní. 
V souhře s pohonem na všechna čtyři stačilo to-
muto krasavci, aby držel v šachu všechny slabší 
motory konkurentů, i přes vytýkanou základní 
váhu vozu 1 220 kg. Model opět velkolepě vítězil.

Svůj nejúspěšnější rok na okruzích zažilo Audi v ro-
ce 1996. Audi A4 quattro Supertouring s výkonem 
300 koní a dvoulitrovým čtyřválcem pod kapotou 
startovalo v sedmi národních mistrovstvích – v Ně-
mecku, Británii, Itálii, Španělsku, Belgii, Jižní Afri-
ce a Austrálii. Vyhrálo je všechny.

Audi quattro: působivý marketing
korunující úspěch dokonalé techniky

Skupina B se svým celkem volným konceptem pravidel byla snad nejinovativnější érou 
rallye sportu. Všechny sportovní týmy se tehdy mohly přetrhnout o prvenství! A již v sezóně 
1981, v níž se Audi vůbec poprvé angažovala, se ukázala nadřazenost quattra. Fin Hannu 
Mikkola vyhrál dva závody a obsadil třetí příčku v hodnocení řidičů. 

Stopa ve sněhu, při pohledu na níž říká s úctou v hlase starý stopař Eskymák svému vnu-
kovi: „quattro“. Nebo též záběr na indický monzunový déšť, v němž díky Audi A4 quattro 
dorazí osamělý německý vyslanec včas na oběd s Maharádžou. Skokanský můstek, na který 
pohodlně vyjede Audi 100 quattro vlastní silou.



Nejmladší
stupeň evoluce

Současnost značky Audi Audi A7 Sportback
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Jak hodnotíte letošní vývoj na českém automobi-
lovém trhu a jak si vedou luxusní značky?
Letošní rok byl na českém trhu docela dramatic-
ký, dozvuky krize byly hodně výrazné. Došlo sice 
k určitému zvýšení prodeje, ale ten nebyl nijak 
velký. Pokud se na trh podívám z hlediska luxus-
ních značek, pak lze říct, že ekonomika lehce 
oživla. Dražší vozy, to znamená segment C a D, se 
prodávávají lépe než jsme plánovali a očekávali, 
zejména díky oživení mezi firemními zákazníky.
 
Jak si Audi vede v celosvětovém měřítku?
Pokud víme, chcete se světovou jedničkou
mezi prémiovými značkami… 
Audi zaznamenává nárůsty v různých částech svě-
ta. Největší trh pro Audi je Čína, kde se meziroční 
nárůsty pohybují v řádech desítek procent. Jistě 
i díky tomu, že jsme tam dvacet let a máme tam 
továrnu. V prodejích následuje domácí Německo 
jako druhý největší trh, velké nárůsty jsou i USA, 
Velké Británii a dalších evropských zemích. Na-
ším cílem je být do roku 2020 nejlepší světovou 
značkou v oblasti luxusních vozů. 

Jak vidíte budoucnost automobilů?
Na pařížském autosalonu to vypadalo,
že to jsou jen elektromobily.
Hybridy a elektromobily jsou skutečně velkým 
tématem, hodně se o tom mluví a píše. Ovšem 
do reálného masového nasazení mají ještě dost 
daleko, takových 15 – 20 let. Audi je zde velmi ak-
tivní, takže například v Paříži na autosalonu jsme 
prezentovali naši představu o budoucím vývoji. 
Náš koncept supersportovního modelu e-tron 
spyder je hybrid, které má ale dojezd na elektric-
kou energii daleko vyšší než u konkurenčních 
značek. Máme i menší elektromobily na  bázi A1 
s tzv. prodlužovačem akčního radiusu. Ten vůz 
připojíte na zásuvku a dobijete baterie, na které 
pak ujedete kolem padesáti kilometrů. Pak začne 

pracovat malý spalovací wankelův motor, který 
pouze pohání generátor a dobíjí akumulátory. 
Tak se prodlužuje dojezd na dvě stě padesát kilo-
metrů, což už je naprosto použitelná vzdálenost. 
S elektrifikací jsou ale spojené i různé zdánlivě 
banální komplikace, jako různé zásuvky v růz-
ných zemích. Tyto věci se ještě musí dořešit. Audi 
vidí budoucnost v elektrifikaci, ale také dalším 
snižování spotřeby u konvenčních spalovacích 
motorů. Se snižováním spotřeby úzce souvisí 
nové materiály, použití nových lehkých konstruk-
cí. Velkým tématem je i konektivita. Jako ovlá-
dací rozhraní se například u elektromobilů A1 
v provozu testují smartphony. Přijdou také nové 
informační a asistenční technologie, které dále 
výrazně zvýší bezpečnost automobilů. 

Přesně 30 let po debutu prvního quattro představuje Audi novou, inovativní evoluční generaci svého permanentního pohonu na 
všechna čtyři kola pro podélně montované motory. 

Kompaktní a lehký mezinápravový diferenciál 
spolupracuje s novým systémem řízení přenosu 
hnací síly na jednotlivá kola, který například při 
dynamickém průjezdu zatáčkou mírně přibrzdí 
příliš odlehčené vnitřní kolo, aby zabránil ztrá-

tě přilnavosti. Na přání může rozdělovat točivý 
moment mezi zadní kola aktivní sportovní dife-
renciál. Při natočení volantu je větší hnací síla 
přenášena na vnější kolo, čímž vzniká otáčivý 
moment ve smyslu požadované změny směru jíz-

dy. Systém dokáže potlačit už v samotném zárod-
ku sklon k nedotáčivosti nebo přetáčivosti, čímž 
vozu propůjčuje maximum dynamiky a preciz-
nosti. Nový systém nabízí z jízdy serpentýnami 
ještě preciznější a dynamičtější zážitek. Při rych-
lé jízdě zatáčkami přenáší software optimální 
rozložení pohonných sil na všechna čtyři kola. 
Pokud systém rozezná, že odlehčená kola ztratí 
přilnavost, lehce je přibrzdí.

Tato podpora probíhá plynule a průběžně. Vůz 
zůstává viditelně déle neutrální, podřazení při 
zatáčení a zrychlení se prakticky neutralizuje 
a případné zásahy ESP systému pociťuje řidič 
později a měkčeji, pokud jsou tedy ještě vůbec 
nutné.

autoři: 
Dieter Wiedemann,
oddělení vývoje quattro pohonu
Kai Volkmar,
oddělení vývoje stabilizačních
regulačních systémů

A7 Sportback přebírá nejnovější evoluční stu-
peň pohonu všech kol quattro od vysokovýkon-
ného kupé RS 5, v němž oslavila inovativní kon-
strukce nedávno premiéru. Nový pohon quattro 
je zárukou suverénní stability a trakce. Hlavním 
stavebním kamenem je samosvorný diferenciál 
s korunovým kolem, který dokáže měnit roz-
dělení točivého momentu mezi přední a zadní 
nápravu s mimořádnou rychlostí a ve velkém 

rozsahu. V případě potřeby je až 70 % hnací síly 
přenášeno dopředu nebo až 85 % dozadu. Stan-
dardní poměr 40:60 % upřednostňuje zadní kola 
v zájmu dosažení vytříbené sportovní charakte-
ristiky.

Emocionální design, sportovní charakter a inova-
tivní technika. S těmito kvalitami vytváří Audi A7 
Sportback nový tržní segment. Velký pětidveřový 

vůz s dynamicky ztvárněnou zádí slučuje nejlepší 
vlastnosti ze tří světů, neboť je sportovně elegant-
ní jako kupé, komfortní a prestižní jako limuzína 
a praktický jako Avant. A7 Sportback je čistou 
esencí nejvyspělejší techniky. Nová měřítka sta-
novuje například lehkou konstrukcí karoserie, 
výkonnými a úspornými motory V6, dynamic-
kým podvozkem a nejmodernějšími asistenčními 
a multimediálními systémy. 

Audi A7 Sportback. Elegance ve velkém stylu.
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Trendy v pokrizovém automobilovém 

průmyslu, situace mezi prémiovými 

značkami v současné době a jak 

si stojí Audi na trhu dnes - to byly 

otázky položené v rozhovoru Petrovi 

Neústupnému, vedoucímu divize Audi, 

společnosti Import VOLKSWAGEN Group 



Ještě před pár dny klučina z obrázku neměl jmé-
no, neznámý byl i jeho další osud. Dnes je ale vše 
jinak. Snímek byl pořízen v roce 1933 a je na něm 
zachycen Miroslav Moravec, kterému bylo v době 
focení tři a půl roku. 

Paramu tyto skutečnosti sdělil sám Miroslav Mo-
ravec po shlédnutí televizní reklamy na Mogul. 
Mimo jiné poslal ukázku reklamy společnosti 
Bratři Zikmundové z doby první republiky, kdy 
k ní patřila i Podkarpatská Rus a byla v ní také 
síť benzinových čerpadel firmy BZ. „Můj otec byl 
disponentem této společnosti téměř třicet let, až 
do doby jejího znárodnění a sloučení pod název 

BENZINA n.o.,“ svěřil se Miroslav Moravec, který 
nyní žije ve Dvoře Králové nad Labem a letos osla-
ví osmdesáté narozeniny. 

Miroslav Moravec poskytl Paramu nejen zajímavé 
informace, ale i obrazové dokumenty, které obo-
hatí podnikový 
archiv rafinerie. - 
Pardubická rafine-
rie tak mohla do-
plnit do historické 
mozaiky obchodní 
značky MOGUL 
další kamínek. 

Příběh značky Mogul

BENZINA n.o.,“ svěřil se Miroslav Moravec, který 
nyní žije ve Dvoře Králové nad Labem a letos osla-

Miroslav Moravec poskytl Paramu nejen zajímavé 
informace, ale i obrazové dokumenty, které obo-

Oleje Mogul znal v meziválečném období snad každý motorista. Firma Bratři Zikmundové, 
která veškeré druhy speciálních olejů prodávala, na investicích do reklamy určitě nešetřila. 
U každé její čerpací stanice byla například k dostání pohlednice, aby motorista mohl odkud-
koli poslat pozdrav svým známým. Na tom by nebylo nic moc zajímavého, pokud by se na vás 
z pohlednice neusmíval malý chlapec a nebylo na ní napsáno: „Táto, nezapomeň na Mogul! 
Kdo maže Mogulem zachovává motoru sílu mládí.“ 

11

Reklamní pohlednice 
téměř 80 let stará „promluvila“
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Praga). A co říká na uměleckou dráhu své dcery Jaroslav Svěcený? „Když 
někdo nese známé jméno po svých rodičích, musí být dvakrát tak dobrý, 
aby obstál. V Čechách panuje závist a Julie se nenechala otrávit. Její zá-
jem o muziku je obrovský, byla a je ochotna pro hudbu leccos podstou-
pit a pilně na sobě pracovat. Člověk může dát dítěti rozjezd, ale vlastní 
dráhu už si musí najít samo. Julie hrála na housle od 4 let, zlom nastal, 
když v deseti letech se mnou a komorním orchestrem zahrála Bachův 
dvojkoncert a zvládala náročné technické skladby. Tehdy jsem si uvědo-
mil, že to v sobě má a že by byla škoda ji nepodporovat. Umění se nedá 
měřit centimetrem, ale Julie je silná osobnost a první úspěchy v meziná-
rodních soutěžích se již dostavily. Je to pro ni obrovská motivace.“ 

Mluvíme-li o rodinných tradicích, je nasnadě zmínit se i o těch ostatních, 
, kterých je Jaroslav Svěcený protagonistou. V Čechách jsou místa, kam 
se Jaroslav Svěcený ze svých cest po světě a světových pódiích rád vrací 
a kde založil hudební tradice. Mezi ty patří Klášterec nad Ohří, kde se 
začátkem července každoročně konají Klášterecké hudební prameny. 
Dnes již prestižní mezinárodní hudební festival a houslové kurzy jsou 
vyhledávanou událostí, na kterou se sjíždí jak posluchači, tak mladí talen-
tovaní interpreti z celé České republiky a dalších zemí. Letos pracovalo 
pod vedením Jaroslava Svěceného, který ke spolupráci přizval prof. Da-
nu Vlachovou z Pražské konzervatoře, 26 houslistů ve věku 9 - 24 let 
každý den a ti nejostřílenější si zahráli s komorním orchestrem Virtuo-
si Pragenses. Jak sám říká: „ Výborných mladých českých interpretů je 
poměrně dost, bohužel se jim dostává jen málo mediálních pozornosti. 
Hlavní vysílací čas v řadě televizních kanálů patří nekonečným seriálům, 
takže se Vám nakonec spojí v jeden velký seriál nebo totálně „ulítlým“ 
soutěžím, kde jde samozřejmě prvoplánově o zisk pořadatelů a z rekla-
my. Tato ,,virtuální realita“ má však i pozitivní stránku - řada lidí raději 
chodí za kulturou do koncertních sálů a divadel.

Také nádvoří starobylé Chodovské tvrze z 11. století na pražském Jižním 
Městě je dějištěm již tradičního hudebního festivalu Tóny Chodovské 
tvrze. U jeho zrodu stál také houslový virtuóz Jaroslav Svěcený, který 
v průběhu let dokázal do této pražské lokality přilákat velké množství 
kvalitních interpretů a báječných posluchačů nejen z celé České repub-
liky, ale také ze zahraničí. Dnes je již tento festival nezastupitelnou sou-
částí pražské letní koncertní sezóny a letos se konal již posedmé.

Houslista dal podnět i vzniku velikonočního festivalu Smiřické svátky 
hudby, kde v nádherné zámecké kapli Zjevení Páně ve Smiřicích u Hrad-
ce Králové již sedm let účinkují význační čeští i světoví umělci. Tako-
výchto tradic a kulturních projektů založených Jaroslavem Svěceným 
bychom mohli vyjmenovat mnohem více. Je člověkem uznávajícím hod-
noty, které se snaží neúnavně šířit, propagátor kultury, což umí dovedně 
skloubit s houslemi samotnými. „Mistrovské housle považuji za geniální 
výtvor lidské činnosti, který se skutečně povedl. Je to nástroj, na který se 
hraje a zároveň také hodnotné umělecké dílo i investiční umělecký před-
mět, jehož cena stále roste. Ve vyspělých zemích se to už dávno ví a chyt-
ří lidé i firmy investují do této mobilní a diskrétní komodity. K nám se 
tento úhel pohledu již pomalu začíná také dostávat, což je dobrý signál“, 
říká Jaroslav Svěcený, který je již dva roky také soudní znalec v oboru 
smyčcové hudební nástroje. „Na houslích mě fascinuje i jejich dlouhově-
kost, trvanlivost. Je přece naprosto úžasné, že si dnes mohu klidně zahrát 
na houslích z 16. století. Dodnes není možné určit, do kdy se na ně bude 
moci hrát. Ještě 500 nebo 1000 let?

Neznám mnoho jiných děl, které pokud je chci v současnosti vyrobit dob-
ře, tak si musím vzít vzor z minulosti a vrátit se k tomu, co kdysi staří hous-
lařští mistři stvořili. Vše má svůj vývoj, ale housle byly tak geniálně vymyš-
leny a zdokonaleny, že jejich dlouholeté kvality hned tak něco nepřekoná. 
I po 300, 400 letech je lze také zrestaurovat a jsou plně funkční. Člověk 
vymyslel v minulosti spousty dobrých vynálezů, ale housle určitě vynikly.

O to víc jsou tato díla v kontrastu s dnešním konzumním světem. Dnes 
se vyrábí, z velké části záměrně, věci s krátkou trvanlivostí. Zaplavujeme 
planetu spoustou zmetků.“ 

Houslový virtuóz Jaroslav Svěcený se po celou dobu snaží představovat 
housle nejen jako vynikající hudební nástroj, ale i jako umělecký arte-
fakt. Na svých koncertech prezentuje posluchačům i historii houslí. Bě-
hem jednoho večera vystřídá třeba 10 houslí čtyř staletí a vysvětlí poslu-
chačům, proč každé z nich znějí jinak. I zvuk totiž podléhal módě. Říká 
tomu „historie v praxi“ a chce oslovit širokou veřejnost a u všech gene-
rací vzbudit zájem o dosud málo známou historii hudebního nástroje, 
jehož kvalita, hodnota a zvukomalebnost spojuje lidi na celém světě.

lorem ipsum is simply
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Jaroušek Svěcený při svém prvním 
vystoupení v mateřské školce

Jarda v době studií
na Pražské konzervatoři

Jaroslav Svěcený
je jedním z nejvýznamnějších a nej-
kreativnějších českých houslistů. Je 
vynikajícím interpretem uznávaným 
po celém světě. Početná koncertní 
turné ho přivedla do takřka všech 
evropských zemí, Alžírska, Brazí-
lie, Egypta, na Filipíny, do Indie, Indonésie, 
Izraele, Jordánska, Kanady, Libanonu, Libye, Maroka, Mexika, Ruska, 
Spojených arabských emirátů, Thajska, USA atd. Stal se prvním českým 
houslistou, který natočil hudební nosič pro Sony Classical World Series. Je 
uznávaným znalcem historie a stavby houslí a soudním znalcem v oboru 
smyčcových nástrojů. Natočil již pět CD a jedno DVD, na nichž tématicky 
představuje unikátní kolekce mistrovských houslí několika staletí..Vydal 
anglicko-českou publikaci Slavné evropské housle. Je proslulým populari-
zátorem houslové hry. Doposud natočil přes 40 kompaktních disků a DVD, 
byl odměněn řadou zlatých a platinových desek a dalších ocenění. 

Jaroslav Svěcený

Jarda a jeho dcera Julie

I pan prezident čte 
česko-anglickou 
publikaci Jaroslava 
Svěceného Slavné 
evropské housle

Příběh houslí
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Doposud se nepodařilo úplně přesně 
vymezit vznik houslí, ale dá se říci, 
že kolébkou houslařství se v první 
polovině 16. století stala severní 
Itálie. Italská houslařská škola tak 
dala světu řadu velkých mistrů, 
jejichž sláva nejen přetrvává věky, 
ale stále vzrůstá.

Z Itálie se postupem času rozšířilo 
houslařství do Tyrolska, Bavorska 
a odtud to už byl jen kousek do 
Čech. Vývoj loutnařství a houslařství 
v Čechách se dá rozdělit na dobu 
starou, barokně rokokovou a mo-
derní. O historické dělení ani tak 
moc nejde, spíš se jedná o změny 
ve vkusu a v požadavcích na stavbu 
smyčcových nástrojů.

Každý z Vás už určitě slyšel o slavných italských 
houslích, zná určitě housle Stradivariho, ale 
pro mnohé z Vás bude velkým překvapením, 
že i Praha má neuvěřitelně bohatou houslař-
skou historii, která je navíc propojena s další-
mi evropskými zeměmi, městy i městečky. 
V 18. století byla pražská Malá 
Strana epicentrem houslařské-
ho umu..Jedna z prvních dílen 
byla v proslulém domě U tří 
housliček v Nerudově ulici 
(tehdy Lautengasse –„Loutnař-
ská ulice“).Je to jeden z dal-
ších důkazů, že i malý český 
národ je propojen s evrop-
skými kulturami.

Jaroslav Svěcený o hous-
lích říká: „Historie mistrov-
ských houslí je spojena s lid-
skými příběhy a osudy.“

„Bylo mi pět let, když mě můj dědeček 
vzal poprvé do houslařské dílny. Při-

padal jsem si jako v pohádce a toužil 
si na všechny ty krásné housle za-
hrát. Fascinoval mě jejich úchvat-
ný tvar, vůně houslařského laku, 
a když jsem zjistil, že ty 300 let 
staré také hrají... Začal jsem chodit 
do školy, denně cvičil na housle, 
často se do té pohádky vracel a po 

čase zjistil, že mám chronickou 
houslovou závislost.“

Tak vypráví svůj příběh sám Jaroslav 
Svěcený s vtipem sobě vlastním. Šlo 
tehdy o houslařskou dílnu rodu Pila-
řů v Hradci Králové. Dědeček – ka-

pelník a houslista - byl opravdu první, 
kdo v malém Jardovi lásku houslím probudil. 

Nejen jeho působení a vyprávění, ale také po-
vídání o historii starým panem Pilařem i jeho 
synem Vladimírem byly první impulsy, které 
malému Jardovi učarovaly natolik, že je dnes 
nejen světoznámým houslovým virtuózem, ale 

i uznávaným znalcem historie houslí.

Další, kdo ovlivnil uměleckou 
dráhu Jaroslava Svěceného, 
byla maminka. Studovala hu-
dební pedagogiku a angažo-
vala se v hudebním světě. Pěs-

tovala ve svém synovi odmala 
hlavně lásku k hudbě. Dnes 

může být právem hrdé na 
svého syna – houslového 

mistra, ale i na to, že tradi-
ce muzikantské rodiny po-
kračuje, neboť i její vnuč-
ka Julie je dnes velmi 
nadějnou a talentovanou 
houslistkou. V 16 letech 
má za sebou řadu vystou-
pení i se symfonickým 

či komorním orchestrem 
a vítězství na uznávaných 

mezinárodních hudebních 
soutěžích (např. Concertino 

geniálním
výtvorem
lidstva

Housle
jsou

Italsky violino, česky housle, anglicky violin, německy 
Violine, francouzsky violon, rusky ckpunka, polsky 
skrzypce, maďarsky hegedü... Nejrozšířenější hudební 
nástroj na nejvyšším stupni dokonalosti. Rožmitálský 
kantor Jakub Jan Ryba, autor známé České mše vánoční, 
řekl:“... v muzice jsou nástrojem tak potřebným, jako 
v lidském obcování chléb vezdejší.“

Historie houslí spojuje Evropu a tento nástroj

je společným dorozumívacím prosředkem. 

Je to evropský fenomén vyvezený do celého světa. 
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Foto: Jaroslav Tatek



V roce 1902 byl postaven první motocykl. Jedna-
lo se o jízdní kolo s motorem Minerva o výkonu 
2,25ps. Díky vzkvétajícím obchodům byl tento 
motor nahrazen v roce 1905 vlastním motorem. 
O výkonu 3 ps. Hlavním cílem společnosti v této 
době bylo zvyšování kvality základního modelu 
cestou používání kvalitnějších materiálů a postu-
pů vedoucích ke snížení opotřebení. 

Obsah motoru v průběhu let narůstal. V roce 
1908 měl motor Triumphu obsah 476cc a výkon 
3,5 ps a značka získávala na popularitě. V roce 
1908 na závodech Isle of Man TT startovalo 8 mo-
tocyklů Triumph a všechny dojely do cíle. V roce 
1911 urazil pojišťovací makléř Ivan Hart-Davies 
886 mil za 29 hodin a 12 minut. Jel na uprave-
ném motocyklu s větší nádrží rychlostí 30 mil za 
hodinu. 

První světová válka
V roce 1914 se firma stabilizovala, ale přišla
1. světová válka. Triumph získal armádní zakázku 
na výrobu 30 000 strojů. Jednalo se o model H 
550cc s řetězovým převodem, třírychlostní pře-
vodovkou a kardanovou hřídelí. Triumph se díky 
této zakázce stal v roce 1918 největším britským 
výrobcem motocyklů. 

20. léta
V roce 1920 byla produktová řada rozšířena 
o model SD 550cc. O dva roky později přišel 
Triumph se sportovním modelem Ricardo 499 
cc se čtyřventilovou hlavou motoru. V polovině 
dvacátých let došlo k poklesu prodejů, a proto 
Triumph v roce 1925 přišel s novým modelem P, 

493cc, který byl cenově výrazně nižší oproti kon-
kurenci. První objednávka byla na 20 000 strojů 
a vzhledem k poptávce se objem produkce zvýšil 
na 1000 strojů za týden. 

30. léta
K dalšímu rozšíření produktové řady motocyklů 
Triumph došlo v letech 1930 a 1931. Novinkou 
byl malý dvoutaktní model X o objemu 175cc, 
který byl později na základě poptávky zvýšen na 
250cc. Technické řešení bylo originální – kliková 
hřídel byla spojena přímo s převodovkou. Tento 
motocykl byl nabízen tři roky.

V roce 1936 se Triumph dostal do finančních
potíží. Z tohoto důvodu došlo ke spojení s ne-
méně slavnou britskou značkou Ariel. Řízením 
firmy byl pověřen Edward Turner. Jeho hlavním
úkolem byla revitalizace firmy, kterou zahájil
motivací zaměstnanců a průzkumem požadavků 
trhu.

Jeho prvním počinem bylo rozšíření produk-
tové řady o modely Tiger 70, Tiger 80a Tiger 90. 
Motocykly měly leštěné komponenty, nové vý-
fuky a chromované palivové nádrže. Tyto kroky 
vedly ke stabilizaci firmy i přes období ekono-
mické krize.

Ke konci roku 1937 přišel inovativní Turner 
s další novinkou, dvouválcovým motocyklem 
Speed Twin o objemu 499cc. Tento stroj s po-
čátečním výkonem 26 HP byl později nabízen 
pod označením Tiger 100 a ve sportovní verzi 
byl jeho výkon zvýšeným na 32HP. Není divu, že 
se stal základem pro výrobu motocyklů téměř do 
konce 80. let. 

Druhá světová válka
V období druhé světové války byla stejně jako 
za první světové války továrna Triumph jedním 
z velkých dodavatelů pro britskou armádu. S jed-
noválci o objemu 350 cc a 500 cc byla velice 
úspěšná. V listopadu 1940 byla továrna v Coven-
try zničena bombardováním. Nová továrna byla 
vybudována v Meridenu a otevřena v roce 1942.

Poválečné období
V poválečném období nejprve model TRW, který 
se prodával především v zahraničí až do 60. let.  
V této době Triumph zabodoval na závodech. 
Jednalo se o vítězství Ira Ernieho Lyonsa na Manx 
GP v roce 1946 a rok poté zazářil jezdec David 
Whitworth. To vedlo ke konstrukci GP modelu 
v roce 1948. Tento závodní stroj vycházel z moto-
cyklu Tiger 100, ale s použitím závodních vaček 
a slitiny. 

V roce 1949 došlo ke změně designu světlome-
tů. V témže roce byl zaveden model Trophy o ob-
jemu 499 cc a offroadový model TR5. O rok poz-
ději byla na trh uvedena novinka – Thunderbird 
o objemu 649cc. Skutečně významnou událostí 
roku 1959 bylo uvedení motocyklu Bonneville 
a jeho upravené verze Bonneville T12O.

60. léta
V roce 1961 se pod názvem Tina objevil scooter 
s automatickou převodovkou a obsahem 100cc.
V roce 1963 byl po větších úpravách použit pro 
modely o obsahu 649cc – Thunderbird, TR6 
Trophy a Bonneville T120. Objevil se tříválcový 

Trident. Šedesátá léta byla ve znamení velkého 
úspěchu značky Triumph. V této době došlo 
k nárůstu prodejů. Motocykly Triumph sklízely 
úspěch i na závodní dráze. Za zmínku stojí vítěz-
ství motocyklu Daytona na ostrově Isle of Man. 

70. léta
Problémy nastaly s nárůstem produkce japon-
ských motocyklů na začátku 70. Let. V této době 
došlo k fúzi mezi Triumphem a skupinou BSA 
a vznikla výzkumná laboratoř v Umerslade Hall. 
Tato laboratoř příšla s novým rámem pro mode-
ly o obsahu 650cc, které využívaly hlavní trubku 
rámu jako nádrž oleje pro motor. Dalšími novými 
komponenty byly např. vidlice a náboje kol. 

V roce 1972 byly zavedeny pětirychlostní pře-
vodovky a přední kotoučové brzdy. Došlo k úpra-
vě Tridentu, který používal motor BSA. Rám byl 
zachován a bylo přidáno elektrické startování, 
zadní kotoučová brzda a levá řadicí páka. Tato 
podoba přetrvala do roku 1976, kdy byla jeho 
výroba ukončena. 

Na konci 70. Let vznikly modely ke zvláštním 
příležitostem. V roce 1977 to byl model osla-
vující 25 let panování královny Elizabeth, dále 
o model Bonneville T140D Special s koly z lehké 
slitiny v černém provedení se zlatými linkami, 
dále model Royal z roku 1981 u příležitosti sňat-
ku prince Charlese s Lady Dianou a v neposlední 
řadě model Executive vybavený štítkem, boční-
mi kufry a zadním kufrem. 

Nový začátek
Od této doby až do roku 1982 Meriden bojoval 
o přežití a období úspěchů střídala období pro-
blémů. Výroba v Meridenu byla ukončena v roce 
1983, kdy se společnost dostala do likvidace, 
byla prodána a slavná továrna byla zbourána. Vy-
padalo to jako konec, ale naštěstí to bylo pouze 
počátkem nové etapy. Společnost koupil John 
Bloor, který uzavřel se společností Racing Spares 
dohodu na výrobu modelu Bonneville po dobu 5 
let. Dalším úkolem bylo vystavět na zelené louce 
v Hinckley novou továrnu a v ní začít s výrobou 
nové produktové řady motocyklů Triumph. A tak 
se také stalo. Společnost Racing Spares stavěla 
motocykly Bonneville v Devonu od roku 1985 

do roku 1988 a John Bloor pracoval v naprostém 
utajení. 

Nová produktová řada byla uvedena na trh 
v roce 1990 na výstavě v německém Kolínu a její 
součástí bylo šest modelů, které měly společný 
koncept a některé společné díly. Motory měly tři 
nebo čtyři válce, krátký nebo dlouhý zdvih, ale 
všechny měly společné čtyřventilové spalovací 
komory, převod řetězem, vačkové hřídele a chla-
zení vodou.

Produktová řada měla perfektní podporu pře-
devším díky vynikajícím výsledkům v testech. 
Nebylo pochyb o tom, že je osud značky v dob-
rých rukou. V roce 1992 došlo alespoň k drob-
ným změnám. V roce 1993 byly modely Daytona 
nahrazeny novou verzí a kromě toho byla pro-
duktová řada rozšířena o dva nové modely. Jed-
nalo se o Trident Sprint 900 a Tiger 900. 

Současnost
Kromě neustále narůstajících prodejů je 
důkazem úspěchu značky Triumph i účast 10 000 
motocyklů na oslavě 20. výročí výroby v továrně 
v Hinckley, která proběhla 18. září tohoto roku. 

V současnosti je značka Triumph spojením 
více než stoleté tradice a špičkových moder-
ních technologií. Je určena především zákazní-
kům, kteří hledají tu nejvyšší kvalitu ve spojení 
s výjimečným designem. Motocykly si mohou 
vybírat z šesti produktových řad: Roadsters, Su-
persports, Adventure, Touring, Classic a Cruiser. 
Kromě motocyklů nabízí značka Triumph širo-
kou škálu originálního příslušenství a oblečení.
Veškeré informace o aktuální nabídce motocy-

klů, příslušenství a oblečení Triumph najdete na 
webových stránkách www.triumphmotorcycles.
co.uk/czech. 

Showroom TRIUMPH
To, že je dobře umístěné atraktivní dealerství 
jedním z předpokladů obchodního úspěchu 
platí pro všechny značky. Stejně tak důležitá je 
u všech značek i přehlednost nabízeného sorti-
mentu. 

Triumph je však výjimečná značka, a to se 
musí odrážet i v prostředí showroomu, ne-
boli „Triumph World“. Cílem je, aby prostředí 
showroomu odpovídalo charakteru značky Tri-
umph a zákazníci tam měli pocit výjimečnosti, 
kvality a tradice. 

Z důvodu jednotné prezentace značky musí 
dealerství na celém světě splňovat stejné stan-
dardy v oblasti umístění, působení exteriéru, 
prostornosti, operativnosti provozu, prodejních 
prostor a dílny.

Exteriér i interiér každého showroomu 
Triumph musí odpovídat Corporate Identity 
značky. Jedná se zejména o výmalbu a dekoraci, 
podlahu, osvětlení, vystavení produktů, nábytek 
a veškeré POS materiály. Kromě působení exte-
riéru a interiéru hraje pochopitelně výraznou 
roli kvalifikovaný a vysoce motivovaný personál,
který je schopen ve vztahu k zákazníkům komu-
nikovat nejen nabízený sortiment, ale i hodnoty 
značky Triumph. 

Showroom Triumph Praha oslavil letos v břez-
nu první výročí svého otevření a byl koncipován 
a vybaven v souladu s těmito požadavky. 

Příběh značky Triumph

14 15

Historie značky Triumph začala v roce 1886, 
kdy dva Němci – Siegfried Bettmann a Maurice 
Schulte založili společnost na výrobu jízdních kol 
„Triumph“ s názvem Bettmann & Co. Společnost 
se brzy dostala do povědomí jako „Triumph Cycle 
Company“. O rok později byla zaregistrována 
pod názvem New Triumph Co. Ltd. V roce 1888 
koupil Siegfried Bettmann pozemek v Coventry 
a v roce 1896 byla otevřena německá pobočka 
Orial TWN (Trimph Werke Nürmberk). 

Daytona T100T Daytona 1000 tour z roku 1992 Triumph Daytona MY 2010



Příběh značky Bulova
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… měření času po generace
Od roku 1875, kdy 23 letý český emigrant Josef Bulova otevřel malé klenotnictví v New York City, symbolizuje jméno Bulova unikátní kombinaci tradiční 
hodinářské práce a inovací v technologiích, designu, zpracování a také v marketingu. Díky odhodlání a odvaze využít nejnovější, dosud nevyzkoušené 
technologie k výrobě hodinek vytvořil Bulova cenné dědictví, vyznačující se kreativitou, vynikající kvalitou a čistým designem. Stává se tak ve své době 
lídrem ve výrobě, ale také v propagaci vlastních hodin a hodinek.

Dnes, po více než 130ti letech, dědictví Josefa 
Bulovy pokračuje s portfoliem hodinářských 
značek určených k uspokojení rozmanitých 
a často se měnících potřeb stále náročnějších 
zákazníků po celém světě – Bulova, Bulova Ac-
cutron (Swiss made), Caravelle by Bulova, luxus-
ní Wittnauer a licenční značky Harley-Davidson 
a Frank Lloyd Wright. Tyto jedinečné hodinář-
ské značky nabízí široký výběr náramkových 
hodinek a hodin od krbových a stolních až po 
„dědečkovy hodiny“.

Světově uznávaná značka Bulova si dnes upev-
ňuje své vynikající renomé především důrazem 
na vývoj a využití nových technologií s výrobky 
vysoké kvality, precizního designu a nenapo-

dobitelného stylu, a svou výjimečností si snaží 
udržet odkaz svého zakladatele i pro budoucí 
generace.

Dědictví pro budoucnost
V tomto roce, kdy společnost Bulova slaví 50té 
výročí uvedení na trh slavného bateriového 
mechanismu Accutron, který v minulém století 
sehrál významnou úlohu v historickém vývoji 
časoměrných zařízení a technologií, přináší 
v kolekci pro rok 2010/2011 několik nových 
luxusních modelů ve své švýcarské produktové 
řadě BULOVA ACCUTRON, která přebírá do své-
ho názvu pro lepší globální identifikace svého 
původu právě podnázev „Accutron“ jako projev 
vysoké kvality hodinek, ale především jako pro-

jev neustálé inovativnosti značky se snahou 
být stále vpředu.

Modely Bulova Accutron mají safírová skla 
a společnost vůbec jako první na světě přiná-
ší širokou a unikátní kolekci hodinek osaze-
ných výhradně diamanty.

Takovouto nabídku dosud
nemá žádný jiný výrobce hodinek.
Hodinky jsou osazeny výhradně švýcarský-
mi strojky ETA, RONDA, SELLITA, přičemž 
v modelu z kolekce Amerigo 63C102 (ob-
rázek vpravo) je zcela nový strojek Ronda 
7004.P. Doporučená MC je 15 520 Kč

www.protime-sro.czvysoké kvality hodinek, ale především jako pro- www.protime-sro.cz



Řetězec restaurací Hard Rock Cafe International, 
na které je možné narazit v 50 zemích světa, řídí 
společnost Seminole Hard Rock Entertainment, 
Inc., kterou vlastní indiánský kmen Seminolů 
z floridského města Hollywood. Pokud přísluš-
ník kmene do jakéhokoli z dnešních 124 podni-
ků zavítá, má automaticky slevu. Velká část zisků 
z Hard Rock Cafe - je věnována nejrůznějším cha-
ritativním organizacím.

Základní princip fungování Hard Rock sta-
ví na heslu „Love All, Serve All” - Miluj všechny, 
služ všem. Vedle pulzujících barů je zde i obchod 

nabízející zboží z limitované edice Hard Rock. 
Každého, kdo zavítá na Malé náměstí, ohromí 
obří křišťálový lustr ve tvaru kytary. Na stěnách 
restaurace a klubu zároveň jsou hudební relikvie 
věnované od takových legend, jako jsou Rolling 
Stones, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Led Zeppelin, 
U2 nebo Oasis.

Ovšem pražské Hard Rock Cafe nezdobí jen 
slavné hudební memorabilie, ale také vyhlášená 
jižanská kuchyně plná výtečných specialit, nebo 
ochotná a usměvavá obsluha. Jedinečné prostory 
Hard Rock Cafe Praha, které díky vkusné rekon-

strukci v sobě spojují bohatou minulost s příjem-
nou současností, jsou vyhledávanými místy pro 
různé kulturní a společenské události. V jeho 
prostorách se odehrává řada špičkových koncer-
tů těch nejslavnějších tuzemských i světových 
interpretů. Stačí jmenovat například – Suzanne 
Vega, Fun Lovin Criminals, Olympic, IMT Smile 
a řada dalších. 

Velmi populární je pak Hard Rock Cafe pro po-
řádání různých firemních akcí a večírků, které se
zde mohou konat v rozsahu od několika osob, až 
po několik stovek hostů.

Téměř 150 let byl Dům U Rotta dějištěm prodeje 
šroubků, hřebíků, nářadí a dalšího železářského 
zboží. Museli bychom vyjmenovat 70 000 druhů 
předmětů a materiálů, aby byl výčet prodávaných 
položek ve slavném železářství kompletní. Pojem 
všem známý – Železářství u Rotta zmizel ze světa 
až v roce 1996. Historický dům v centru Prahy, 
nacházející se proti podloubí na malém půvab-
ném náměstí, kdysi zvaném Malý ryneček, má 
dlouhou historii. Jeho historie se nepíše pouze 
od roku 1855, kdy zde známé železářství začalo 
fungovat, ale první kamenný románský dům na 
tomto místě byl postaven ve třináctém století 

a nejstarší písemná zmínka o něm je z roku 1401. 
Říkalo se zde i U Volka, U Tří bílých růží, U Tří 
snopů, Pytlíkovský dům aj. Roku 1488 zde byla 
nákladem tiskaře Jana Pytlíka vytištěna první 
česká Bible. Během času byl dům poznamenán 
mnohými přestavbami a úpravami, z nichž nej-
výraznější byla přestavba z počátku 17. st. z doby 
pozdní renesance a raného baroka. Roku 1855 
se stal majetkem manželů Vincence Josefa a Ma-
rie Rottových, kteří dům zakoupili, aby rozšířili 
a přenesli sem z protějšího podloubí svůj obchod 
se zbožím norimberským, neboli železářským. 
Od té doby se domu říká U Rotta. Toto třípatrové 

království nářadí všeho druhu mělo nadčasový 
interiér a vyznačovalo se prosvětleným atriem 
završeným kupolí ze skla a betonu – první svého 
druhu v Československu. 

Také exteriér byl již tehdy velkou zajímavostí. 
Fresky na průčelí domu U Rotta podle kartonů 
Mikoláše Alše malovali malíři Ladislav Novák a Ar-
nošt Hofbauer. Aleš ozdobil dům rostlinným mo-
tivem bodláků a růží. Mezi okny jsou namalovány 
figury jako alegorie řemesel a zemědělství (kovář,
truhlář, sekáč, žnečka, hospodyně, zahradnice). 
V lunetách jsou zobrazeny kovové nástroje a ná-
řadí. Mezi druhým a třetím patrem je nápis: Ne-
dej zahynouti nám ni budoucím sv. Václave. Mezi 
prvním a druhým patrem je velký nápis V. J. Rott. 
V podzemí má dům U Rotta románskou místnost 
sklenutou na střední podpěry. 

V letech 1922 - 23 adaptoval interiér architekt Jan 
Kloub a Josef Liška. Největší slávy dosáhlo žele-
zářství V. J. Rott ve třicátých letech minulého sto-
letí, kdy byla společnost převedena na rodinnou 
akciovou společnost. Ta potřebovala mnohem 
větší zázemí, proto vznikl sklad hutního materi-
álu v Holešovicích. Mottem závodu se stalo heslo 
„Rott dodá vše“. To v praxi znamenalo asi 70 000 
druhů a velikostí kovového zboží od jehly a ná-
prstku až po kompletní zařízení řemeslnické díl-
ny nebo továrny. Prodávaly se zde i potřeby pro 
rybáře nebo sportovní vybavení pro hokejisty 
a lyžaře. 

V roce 1996 slavné železářství opustilo zdi Domu 
U Rotta, který je součástí světového dědictví 
Unesco. Po neúspěšných pokusech s lahůdkami 
a sklem přišel nový nájemce, indiánský kmen 
Seminolů z Floridy. Obchodní společnost, která 
mu patří, totiž provozuje světovou síť Hard Rock 
Cafe.

Historie domu U Rotta
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Hard Rock Cafe
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Dům U Rotta
Dům u Rotta se nachází na turisticky nejrušnějším místě v Praze mezi hojně navštěvova-
nými památkami na Staroměstském náměstí. 

Miluj všechny, služ všem 
Hard Rock Cafe oficiálně a velkolepě otevřelo svou pražskou pobočku dne 3. dubna 2009
v historickém domě U Rotta. České Hard Rock Cafe v tuzemské metropoli se zároveň stalo 
největším Hard Rock Cafe v Evropě, zabírá úctyhodnou rozlohu 1 900 metrů čtverečních 
na třech patrech. 

Uspořádejte si firemní večírek 
v prostorách spojujících historii,  

rock a vynikající kuchyní!
V Hard Rock Cafe se Vaši klienti, 

partneři či zaměstnanci rozhodně 
nebudou nudit a pohltí je 

nenapodobitelná atmosféra.



Odkud pochází značka
sportovního oblečení Kappa
Centrála společnosti je v italském Turíně. 
Kappa je v dnešní době výrobcem především 
sportovního oblečení a obuvi patřící do port-
folia společnosti Basicnet. V jejím sortimentu 
jsou i další produkty např. tašky a sportovní 
potřeby. Mimo samotné značky Kappa jsou 
v portfoliu společnosti Basicnet také značky 
Robe di Kappa, Jesus Jeans, Superga a K-Way.

Vznik společnosti
Italská firma nesoucí značku Kappa vznikla 
v roce 1916. Přesný vznik společnosti se datu-
je 12. listopadu 1916 (oficiální zápis u notáře 
proběhl 1. listopadu 1916), kdy byla založena 
pod názvem Calzificio Torinese akciová spo-
lečnost, jejímiž vlastníky byli Abram Vitale, 
Guglielmo Marengo a Ettore Gaetano Donn. 
Společnost oficiálně vznikla zápisem u turín-
ského obchodního soudu 16. prosince 1916.

Výroba ponožek a spodního prádla
Jako splátku dluhu získali společníci stroj na 
zpracování bavlny a mohla tak začít s výrobou 

ponožek. I když byla druhá světová válka ob-
rovskou tragédií, firmě přinesla prosperitu, 
protože narostly vládní zakázky. Firma vyrá-
běla pro vojáky a k ponožkám se přidalo další 
pletené zboží. V této době také poprvé neslo 
zboží ochrannou známku.

Znovuzaložení továrny
V roce 1943 byla továrna Calzificio Torinese 
vybombardována do základů. Americký útok 
považoval továrnu za legitimní cíl, protože zá-
sobovala italskou armádu. V roce 1951 došlo 
k obnovení továrny. Protože již nemohla fir-
ma počítat s vojenskými zakázkami, zaměřila 
se na výrobu oblečení pro běžného zákazníka. 
V roce 1955 se společnost rozšířila a spojila se 
se společností Manifattura Tessuti Maglierie. 
Toto jméno nesla v další činnosti a původní 
název Calzificio Torinese zanikl.

Příběh značky Kappa
K roku 1956 se datuje vznik značky. Vznikla 
velmi jednoduše. Protože zákazníci vraceli 
zboží na sklad kvůli výrobní chybě, začala pro 
zvýšení důvěryhodnosti společnost výrobky 
více kontrolovat a takové výrobky označovat 
monogramem K (K - Kontroll), aby pouká-
zala na maximální kvalitu podle německých 
standardů. Každý chtěl nosit ponožky s K. 
Tak vznikla ochranná známka Kappa a firma 
se stala obchodním lídrem na italském trhu 
v ponožkách a spodním prádle.

Military styl
Rok 1968 byl opět přelomový. Mladý Mauri-
zio Vitale (pokračovatel rodu a vlastník spo-
lečnosti) viděl Johna Lenona během jedno-
ho z jeho proslovů. John Lenon měl na sobě 
tehdy armádní košili nějakého vojáka, který 
padl ve Vietnamu. Na základě této inspirace 

pak nechal ve své firmě spodní prádlo barvit 
armádní zelenou barvou a označovat znaky, 
erby a symboly. Dal tak vzniknout military 
stylu.

Vznik loga značky Kappa
V roce 1969 vzniklo dnes dobře známé logo. 
Během fotografování pro katalog plavek Bea-
trix si chtěli chlapec s dívkou, kteří byli mo-
dely pro toto fotografování, odpočinout a po-
sadili se na zem k sobě zády. Siluety, kterou 
vytvořil jejich stín, si všimnul Maurizio Vitale 
a ten na základě této inspirace vytvořil nové 
logo.

Stejně jako italská centrála Kappy, tak i české 
zastoupení, se snaží podporovat sportovce při 
cestě za jejich vítězstvím. Ředitel výhradního 
zastoupení značek Kappa a Robe di Kappa v ČR 
– Mgr. Igor Novotný zavzpomínal, jak se italská 
značka Kappa prosazovala od svých počátků 
působení na českém trhu. Je to značka, která se 
primárně zaměřuje na sortiment pro sportovní 
účely: fotbal, tenis, rugby, lyžování, jóga, cyklis-
tika, fitnes, plavání a jíné. Výhradní zastoupení 
italské sportovní značky Kappa a Robe di Kappa 
získala v roce 1997 firma SPORTTIME, s.r.o., kte-
rá se od svého založení v roce 1994 zabývala 
velkoobchodní činností s hokejovým zbožím. 

„Kolem roku 2000, kdy se značka Kappa zača-
la na našem trhu etablovat, byli Italové se svou 
značkou „na vrcholu“, říká Igor Novotný. „Jednou 
z největších met tehdy bylo podepsání smlouvy 
s italským  národním fotbalovým týmem. V roce 
1984 sponzorovala značka Kappa americký at-
letický tým na olympiádě v Los Angeles a od té 
doby ji mnozí lidé mylně vnímali jako americkou 
značku. Italská Kappa je však především fotbalo-
vou značkou a ve své historii je spojena s fotbalo-
vými týmy jako je Barcelona, Juventus Turín, ital-
ské národní fotbalové družstvo a mnoha dalšími.

Na našem trhu se povědomost značky dostávala 
na světlo světa poněkud jinou cestou. Italové 

dlouho nechápali, proč je u nás podstatné ve-
psat se do povědomí fandů hokeje. Jsme hoke-
jová země, a když jsme v roce 2002 podepsali 
smlouvu s hokejovým Vsetínem a on se stal 
Mistrem republiky, věhlas se najednou dostavil. 
Značka Kappa byla k vidění na televizních ob-
razovkách a v té době jsme měli smlouvy se 12 
ze 14 týmů extraligy. Ti všichni se oblékali do 
sportovní značky Kappa. Když jsme se potom 
stali v Naganu mistry světa, posun v popularitě 
značky šel hodně nahoru. Mladá generace nás 
do té doby příliš neznala a toto sponzorování 
hokejových týmů velmi pomohlo k pozitivnímu 
vnímání značky. Obchodníci nás začali vyhledá-
vat a chtěli po nás sportovní věci. Naučili jsme 
je na ty naše „tepláky“, ale přicházela doba, kdy 
se stále více objevovala poptávka po kvalitním 
módním sportovním i mimosportovním oble-
čení. Zejména dámská klientela začala vyhledá-
vat oděvy po sportu, slušivé a módní.

A stáli jsme na křižovatce. Měli jsme již vybudo-
vanou rozsáhlou distribuci do sportovních klu-
bů, našimi partnery už byly jak velké sportovní 
řetězce jako je Sportisimo, Hervis, tak i obchod-
níci v kamenných obchodech po celé ČR, měli 
jsme již poměrně velké obraty z merchandisin-
gového zboží – čepic, šál, doplňků pro fanouš-
ky, ale chtěli jsme začít jít dopředu i po rovině 
luxusního zboží. To však znamenalo začít bu-
dovat síť vlastních obchodů a naučit náročnou 
sportovní klientelu, že značka Robe di Kappa 
díky spojení speciálních funkčních materiálů 

a italských špičkových designérů, je vysoce 
módním oblečením pro volný čas. 

Módní Robe di Kappa v Itálii si již našla na trhu 
významné místo u sportovců, ale i široké veřej-
nosti a prodává se tam dnes již v cca 250 obcho-
dech, ať již vlastních či franchisových. Doba ko-
nečně dozrála, a proto jsme začali vytvářet vlastní 
obchody pro tuto módu i u nás. Drobní malí 
obchodníci se sportovním zbožím v posledních 
letech slábnou, a tato cesta vlastních obchodů se 
ukázala jako perspektivní. Ve vlastních obcho-
dech chceme nabízet luxusnější módu ovšem 
za přijatelné ceny, tak jako již v našich firem-
ních prodejnách, které máme v Brně v Ostravě 
a v Karlových Varech. Chceme jít tímto směrem 
a zasáhnout naší módou nejen sportovce.“

Příběh značky Kappa

Začalo to ponožkami označenými
K jako Kontroll 

Kappa a Robe di Kappa
není značkou pouze pro sportovce
jak lze zjistit v nových monobrandových prodejnách 
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Prodejní koncept Kappa
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Julius Meinl I. se narodil se 10. dubna 1824 
v obci Kraslice v severních Čechách. Jeho otec 
byl pekařem, on se stal obchodníkem s kávou 
a dalšími delikatesami. Avšak dříve než začal 
podnikat ve velkém, zasvětil několik let života 
bádáním nad tím, jak osvobodit své zákazníky 
od nejistého domácího procesu pražení zelené 
kávy. Pražení na malé kuchyňské peci nebylo 
lehké a zrna se často spálila. Julius Meinl proto 

začal proces inovace, umožňující prodej čers-
tvě upražené a vysoce kvalitní kávy v jeho ma-
lém obchodě. Nechal sestrojit důmyslné zaříze-
ní, které ochlazovalo kávu kyslíkem v průběhu 
pražení. Podařilo se mu tím zachovat specific-
ké aroma a definitivně změnit svět milovníkům 
kávy, a tím začal i jeho úspěšný příběh. Techno-
logie průmyslového pražení kávy byla na světě. 

1862 – zrod pravého pocitu požitku z kávy
Rok 1862 představuje zvláštní datum v historii 
vídeňské kávové kultury Julius Meinl I. začal 
s profesionálním pražením kávy, čímž vídeň-
ské kavárny a domácnosti obohatil o inovaci 
a o nový požitek z kávy. 

V roce 1862 udělil vídeňský magistrát živnost 
Juliovi Meinlovi, neznámému začínajícímu ob-
chodníkovi. Ten v roce 1891 postavil pražírnu 
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monarchii, 11 obchodů ve Vídni a 40 dalších 
poboček své firmy. Čerstvě upražená káva se 
stala ve Vídni velmi populární a žádaná. Nebyla 
to však jen technologie, kterou se značka Juli-
us Meinl odlišila od své konkurence a stala se 
mimořádně oblíbenou. Rovněž důležitá byla 
i jedinečná úroveň péče o zákazníka postavená 
na disciplíně, taktu a zdvořilosti prodavačů vy-
učených ve speciální škole. 

Od té doby, kdy Evropa objevila chuť kávy, velmi dlouho platilo, že pokud jste si ji chtě-
li dopřát doma, museli jste si v obchodě koupit surová zrna a spolehnout se na vlastní 
zručnost při jejich, ne právě jednoduchém, pražení. Bylo to období, kdy každý šálek kávy 
chutnal jinak. O velký zlom v přípravě tohoto osvěžujícího a aromatického nápoje se za-
sloužil Julius Meinl. 

Káva s tradicí
vídeňské kavárské kultury

Meziválečné období znamenalo pro společ-
nost JULIUS MEINL dobu velkého rozvoje. 
Střední a jižní Evropa se stala teritoriem, kde 
delikatesy s postavou mouřenína ve znaku, 
byly synonymem pro vysokou kvalitu. V té-
to době již začíná převažovat prodej kávy na 
úkor ostatního. Společnost se úspěšně rozvíje-
la až do začátku druhé světové války, kdy celá 
rodina Mainlů uprchla před Hitlerem do Velké 
Británie.

Nová kapitola společnosti se začala psát po 
válce, kdy k tradičnímu pražení kávy přidala 
rodinná společnost aktivity v retailovém ob-
chodu, v nemovitostech a bankovnictví.

Dnes tvoří skupinu JULIUS MEINL tři základní 
společnosti. Privátní investiční peněžní ústav 
MEINL BANK, vyhlášené vídeňské lahůdkářství 
MEINL AM GRABEN a společnost JULIUS ME-
INL INDUSTRIE HOLDING, jenž je pokračova-
telem 150 leté kávové tradice.

Centrála této společnosti je samozřejmě ve 
Vídni, ale s kávou Julius Meinl se můžete setkat 
ve více jak 70 zemích světa. Surovina, tedy ze-
lená káva, pochází z těch nejlepších světových 
oblastí a její dodávky jsou založeny na dlouho-
dobých obchodních vztazích s pěstiteli. Napří-
klad s brazilskými dodavateli z oblasti Mogiana 
spolupracuje společnost JULIUS MEINL již více 
jak 100 let.

Káva je zpracovávána ve dvou pražírnách – ve 
Vídni a v severoitalské Vicenze. Obě pražírny 
jsou vybaveny nejlepší dostupnou technologií, 
pražírna ve Vicenze dokonce patří mezi nejmo-
dernější v Itálii.

Filozofie značky je založena na vysoké kvalitě 
produktu a zároveň na vysoké úrovni posky-
tovaných služeb. Vycházíme z těch nejlepších 
tradic vídeňské kávové kultury. 

Naší poslední novinkou je kávový koncept 1862 
Premium, který obsahuje nejen speciální kávo-
vou směs druhů arabika, ale také progresivní 
technologie pro přípravu kávy 
v kavárně. Nezapomněli jsme 
ani na podávání kávy. Dnes 
již proslavené červené šálky 
pro naši společnost navrh-
nul významný designer Mat-
teo Thun a vyrábí je němec-
ká porcelánka Kahla.

„S produktem Julius Meinl 
1862 PREMIUM se nám 
podařilo spojit tradici, 
historii a moderní svět,“ 
říká Jeanette Skrbensky-
-Meinl, prezidentka Aka-
demie Julius Meinl Kaffee. 
„Kvalita, kterou přinášíme 
našim zákazníkům, je 
pro nás nejen tradičním 
závazkem, ale i velkou 
ctí a vysoko stavěnou lať-
kou. Za to, že naše káva 
chutná, bychom chtěli 
poděkovat všem našim 
zákazníkům a doufáme, 
že Julius Meinl 1862 PRE-
MIUM přinese do jejich 
domovů či oblíbených 
kaváren ještě více po-
hody.“

Blíže o malém mouřenínovi
- obchodní značce společnosti 

Kávu přinesla do Vídně plenící armáda šejka Kara 
Mustafa. Červený fez s černým střapcem nosíva-
li muži v Tureckem okupovaných zemích jako 
symbol suverenity sultanátu, jehož centrem byl 
dnešní Istanbul. 

Arabské i východoafrické země byly podmaně-
né a oddané sultanátu. Legenda označuje etiop-

skou provincii Kaffa jako místo původu kávy, která 
byla od roku 850 n. l. v arabštině nazývaná 
„gahwah“. 

Fez byl původně velmi rozšířený v řecké kultu-
ře, a to převážně v oblasti egejských ostrovů 
(anebo: a to převážně na ostrovech v oblasti 
Egejského moře), kde ho lidé převzali od kor-
zárů. Nejdříve byl vyráběný právě ve Vídni pro 
trh Ottomanova impéria. 

Dnes je malý mouřenín s červeným fezem na 
hlavě registrovanou obchodní značkou korpo-
race Julius Meinl Group, která sídlí ve Vídni.

Příběh značky Julius Meinl

22 23

technologie pro přípravu kávy 
v kavárně. Nezapomněli jsme 
ani na podávání kávy. Dnes 
již proslavené červené šálky 
pro naši společnost navrh-
nul významný designer Mat-
teo Thun a vyrábí je němec-
ká porcelánka Kahla.

„S produktem Julius Meinl 
1862 PREMIUM se nám 
podařilo spojit tradici, 
historii a moderní svět,“ 
říká Jeanette Skrbensky-
-Meinl, prezidentka Aka-
demie Julius Meinl Kaffee. 
„Kvalita, kterou přinášíme 
našim zákazníkům, je 
pro nás nejen tradičním 
závazkem, ale i velkou 
ctí a vysoko stavěnou lať-
kou. Za to, že naše káva 
chutná, bychom chtěli 
poděkovat všem našim 
zákazníkům a doufáme, 
že Julius Meinl 1862 PRE-
MIUM přinese do jejich 
domovů či oblíbených 
kaváren ještě více po-

Blíže o malém mouřenínovi
- obchodní značce společnosti 

Kávu přinesla do Vídně plenící armáda šejka Kara 
Mustafa. Červený fez s černým střapcem nosíva-
li muži v Tureckem okupovaných zemích jako 
symbol suverenity sultanátu, jehož centrem byl 
dnešní Istanbul. 

Arabské i východoafrické země byly podmaně-
né a oddané sultanátu. Legenda označuje etiop-

skou provincii Kaffa jako místo původu kávy, která 
byla od roku 850 n. l. v arabštině nazývaná 
„gahwah“. 

Fez byl původně velmi rozšířený v řecké kultu-
ře, a to převážně v oblasti egejských ostrovů 
(anebo: a to převážně na ostrovech v oblasti 
Egejského moře), kde ho lidé převzali od kor-
zárů. Nejdříve byl vyráběný právě ve Vídni pro 
trh Ottomanova impéria. 

Dnes je malý mouřenín s červeným fezem na 
hlavě registrovanou obchodní značkou korpo-
race Julius Meinl Group, která sídlí ve Vídni.

technologie pro přípravu kávy 
v kavárně. Nezapomněli jsme 
ani na podávání kávy. Dnes 
již proslavené červené šálky 
pro naši společnost navrh-
nul významný designer Mat-
teo Thun a vyrábí je němec-

„S produktem Julius Meinl 
1862 PREMIUM se nám 
podařilo spojit tradici, 
historii a moderní svět,“ 
říká Jeanette Skrbensky-
-Meinl, prezidentka Aka-
demie Julius Meinl Kaffee. 
„Kvalita, kterou přinášíme 
našim zákazníkům, je 
pro nás nejen tradičním 
závazkem, ale i velkou 
ctí a vysoko stavěnou lať-
kou. Za to, že naše káva 
chutná, bychom chtěli 
poděkovat všem našim 
zákazníkům a doufáme, 
že Julius Meinl 1862 PRE-
MIUM přinese do jejich 
domovů či oblíbených 

Blíže o malém mouřenínovi
- obchodní značce společnosti 

Kávu přinesla do Vídně plenící armáda šejka Kara 
Mustafa. Červený fez s černým střapcem nosíva-
li muži v Tureckem okupovaných zemích jako 
symbol suverenity sultanátu, jehož centrem byl 
dnešní Istanbul. 

Arabské i východoafrické země byly podmaně-
né a oddané sultanátu. Legenda označuje etiop-

skou provincii Kaffa jako místo původu kávy, která 
byla od roku 850 n. l. v arabštině nazývaná 
„gahwah“. 

Fez byl původně velmi rozšířený v řecké kultu-

Egejského moře), kde ho lidé převzali od kor-
zárů. Nejdříve byl vyráběný právě ve Vídni pro 
trh Ottomanova impéria. 



Kořeny výroby
hraček v Čechách
Kořeny výroby
hraček v Čechách
Kořeny výroby
hraček v Čechách
Kořeny výroby
hraček v Čechách

vyráběné tradiční technologií, to znamená ručně 
montované a kolorované ofsetovým nebo tampó-
novým tiskem.

Některé typy jsou poháněny pérovým strojkem, 
případně mají i funkční zařízení. Modely trakto-
rů mají funkční čtyřstupňovou převodovku 
a ruční brzdu. U všech výrobků je kladen 
velký důraz na detail a každý kousek napodo-
buje v přesném měřítku daný originál. Modely 
autíček nekupují jenom malí kluci, ale i dospělí – 
sběratelé. Nejvzácnějším sběratelským modelem 
je pokladnička s logem pivovaru Hanušovice.

Ve výrobním programu firmy KOVAP jsou i výrob-
ky, které byly v sortimentu Kovodružstva Náchod 
při jeho vzniku, tedy kolem roku 1950. Tyto hrač-
ky - beruška, silniční válec a traktor s valníkem se 
prakticky nepřestaly vyrábět celých 60 let. Původ-
ní kolekce byla postupem času rozšířena o osobní 
a nákladní auta a další. Velká část výrobků je z vlast-
ního vývoje. Jsou to především různá zemědělská 
příslušenství k traktorům a v dnešní době již dva-
náct nových modelů traktorů vyvinutých na bázi 
původního traktoru Zetor s unikátním strojkem 
(3 rychlosti dopředu, 1 zpět a ruční brzda). Jedná 
se traktory vyráběné na základě licenčních smluv, 
v současné době máme licenci na výrobu modelů 
od známých světových výrobců traktorů značky 
John Deere, Lanz Bulldog, Fendt, Porsche, Ei-
cher, Deutz a samozřejmě Zetor. U aut jsou to 
licenční smlouvy na značku VW a Mercedes. 

V programu máme také historické výrobky, 
jejichž výroba byla obnovena. Jsou to například 
výrobky ze šedesátých let minulého století horská 
dráha a kluk na tříkolce. Ojedinělým výrobkem ve 
světové produkci hraček je také lanovka poháně-
ná pérovým strojkem. 
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Jedním ze semilských výrobců hraček, tentokrát 
mechanických, se stal po skončení 2. světové vál-
ky Eduard Sedlák, syn majitele dnes již zbořeného 
hostince uprostřed Riegrova náměstí. Po vyučení 
a absolvování vyšší průmyslové školy pracoval 
krátce jako konstruktér letadel v Avii Čakovice. 
Pak se vrátil do Semil, kde vyučoval na místní 
učňovské škole, ale současně se připravoval na 
založení vlastního výrobního podniku. V Hospo-
dářské záložně si vypůjčil do začátků 400 tisíc Kč 
a 15. února 1946 začal s výrobou. V té době již jeho 
dluh za materiál dosáhl přes milión korun. V pro-
najaté budově zřídil lisovnu, tiskárnu plechu, ná-
strojárnu, kancelář a sklad. Finančně ho podpořil 
jeho bratr Ota, který prodal svou drogerii ve Vi-
nařicích u Slaného. Firma v obchodním rejstříku 
zněla „Bratři Sedlákové, výroba mechanických 
hraček, Semily“ a měla 15 zaměstnanců. Projekční 
práce byly vyčerpávající, jejich tíha ležela na Edu-
ardovi Sedlákovi, který po více než tři roky jezdil 
domů až k ránu a téměř nespal. Velkou roli hrála 
nepřízeň režimu. Soukromníci tehdy nedostali 
legálně ani kousek materiálu a pracně ho sháněli, 
jak se dalo. Za těchto podmínek přistoupili bratři 
Sedlákové na nabídku družstva SVED Liberec, aby 
se do tohoto družstva zapojili. Podařilo se dojed-
nat pronájem Plecháčovy továrničky v Benešově-
-Podolí. Tam výroba od roku 1951 pokračovala. Při 
územní reorganizaci byl závod převeden pod Ko-
vodružstvo Náchod. Pod novým vedením závod 
v Podolí zůstal a rozrostl se na 75 zaměstnanců. 
Eduard Sedlák zůstal technickým vedoucím, jeho 
bratr vedl obchodní záležitosti. 

V roce 1991 zaniká Kovodružstvo Náchod a ná-
sledně vznikají dvě výrobní družstva KADEN 
A KOVAP, která úspěšně navázala na tradice sta-
rých výrobců plechových hraček. Hlavním výrob-
ním sortimentem Kovapu jsou plechové hračky 
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Historie výroby hraček v Čechách je podobná té, která dala vzniknout výrobě plechových mechanických hraček ze Semil. Výroba hraček v pod-
krkonoší má své kořeny. Před rokem 1900 se výrobou tehdy ještě převážně dřevěných hraček v Semilech zabývali příležitostně jen manuálně 
zruční jednotlivci. Šlo o nekomerční výrobu malého rozsahu, většinou pro vlastní děti nebo děti příbuzných a známých. Pravděpodobně první 
výstavou hraček v Semilech byla výstava v prosinci 1907, konaná v sále hostince v Ráji na dolením náměstí. Výstavu pořádal Vzdělávací klub 
v Semilech, vedený předsedou, spisovatelem Antalem Staškem.

Zakázková výroba & reklamní využití
Kromě výrobků sériového sortimentu KOVAP vyrábí modely a hračky dle přání zákazníka. Se zakázko-
vou výrobou úzce souvisí i další odbytiště hraček – reklamní trh. Největší zájem o využití pro reklamní 
účely je o nákladní auto Hawkeye v provedení na klíček nebo jako autopokladnička. 
„Výroba hraček v asijských zemích je nesporně výrazně levnější,“ říká Ing. Kulek Josef, předseda před-
stavenstva KOVAP v. d. Náchod, „ale chybí jí dlouhodobé zkušenosti a tradice předávání těchto zku-
šeností z generace na generaci. Naše deviza je v kvalitě. Všechny naše výrobky mají certifikát jakosti 
a již při konstrukci prototypu bereme na zřetel podmínku jeho získání. Také proto jsme již v roce 2008 
získali koncesi na používání značky „BEZPEČNÉ HRAČKY“ pro téměř všechny naše výrobky. 
Naše výrobky dodáváme nejvíc do zemí EU (především Německo), ale jinak prakticky do celého 
světa. Mezi naše pravidelné odběratele patří také zákazníci z Japonska, Austrálie, Brazílie a Kanady. 
Výrobci hraček to u nás ani v Evropě nemají jednoduché a boj o přežití a zachování tradiční výroby je 
těžký a výsledek nejistý. Je to možné opravdu jen za určitých obětí a s určitým nadhledem. Bez zápalu 
pro věc a fandovství by tato výroba již dávno zanikla. Proto patří dík všem, kdo se na výrobě podílí od 
dělníků až po řídící pracovníky a neposlední řadě také těm co našim výrobkům fandí a kupují je.“

�������������
����������������

���������������������
�����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Café Colore | Palackého 740/1, 110 00 Praha 1 | tel.: +420 222 518 816 | kavarna@cafecolore.cz | www.cafecolore.cz



27

Funkcionalistickému hotelu Amarilis jsou právě 
tři roky. Tato budova původně byla navržena 
světoznámým architektem Ludvíkem Kyselou 
pro pojišťovnu Patria a zkolaudována v roce 
1929. Sloužila jako víceúčelový objekt, kde se 
nacházely luxusní byty a reprezentační prosto-
ry pojišťovny. V padesátých letech minulého 
století objekt přešel do vlastnictví VŠE a vznikly 
zde kanceláře a učebny. V roce 2005 firma Jero-
me vyhrála výběrové řízení na koupi této budo-
vy a začala připravovat komplexní rekonstrukci 
a její přestavbu na hotel, který byl v roce 2007 
slavnostně otevřen.

Architekt Ludvík Kysela žil v letech 1883 – 1960. 
V letech 1902 – 1908 studoval architekturu na 
české technice v Praze. Ludvík Kysela je autorem 
několika význačných pražských, ale i světových 
budov. Své projekty vystavoval na výstavách 
v České republice i v zahraničí, jako například ve 
Varšavě, Bělehradě, Bukurešti, Paříži, Stockhol-
mu a dalších. První stavby L. Kysely byly ovlivně-
ny českým kubismem. Později se stal typickým 
funkcionalistou a realizoval několik významných 
budov v centru Prahy. Jeho elegantní stavby jsou 
technicky domyšleny, jsou konstrukčně odvážné 

a jsou charakteristické užíváním velkých skleně-
ných ploch.

Novinkou ke tříletému výročí je otevření lobby 
baru, který je navržen v novodobém a velice ob-
líbeném stylu feng šuej, který zaručuje příjemné 
a odpočinkové prostředí po náročném dni. Umě-
ní feng šuej čerpá z poznání a zkušeností starých 
tisíce let. Bere v úvahu světové strany, vlastnosti 
prvků jako jsou oheň, voda, kov a dřevo a pracu-
je s množstvím předmětů, které se běžně užívají. 
Vychází z přesvědčení, že život lidí je v dobrém 
i špatném ovlivňován jejich životním prostředím, 
při čemž spojuje symbolické, intuitivní a prak-
tické prvky. Název vychází ze spojení slov feng 
znamená vítr, šuej je voda. Proto se v lobby baru 
plánuje fontána, která bude zprovozněna v do-
hledné době. Ale už teď si zde mohou návštěvníci 
odpočinout a načerpat novou energii. „Tím Ama-
rilis otevírá svoje prostory také nehotelovým hos-
tům. Za cíl si klade „zbořit“ bariéru mezi hotelem 
a kolemjdoucími, kterým restaurace i wellness 
centrum nabízí řadu programů v podobě růz-
ných druhů masáží, kosmetického ošetření, sau-
ny či whirlpoolu. Z nabídky restaurace je možné 
vybrat řadu zdravých jídel české i mezinárodní 

kuchyně a pochutnat si ve velmi příjemné atmo-
sféře,“ dodává Jiřina Mašičová, spolumajitelka 
společnosti Jerome.

Restaurace Energia nabízí v poledních hodinách 
zdravé a cenově výhodné menu. Služby restaura-
ce zahrnují i rozvozy jídel do kanceláří. Hotel se 
nachází na strategickém místě v centru Prahy, což 
ocení nejen turisté, ale i návštěvníci, kteří mohou 
využít služeb hotelu i bez ubytování. 

Pro nehotelové hosty mohou být zajímavé i kon-
ferenční prostory hotelu Amarilis. Jsou přizpů-
sobeny pro malé i velké, firemní i soukromé 
události. Firmy si zde mohou organizovat tiskové 
konference, večírky, prezentace, semináře a další 
oficiality. Naopak soukromé osoby mohou využít 
prostory pro narozeninové párty či jakékoli slav-
nosti. Sál nabízí prostor až pro 150 osob, s tím, že 
ho lze variabilně rozdělit na čtyři části a je vyba-
ven moderní audio a video technikou.

Hotel Amarilis v centru Prahy byl pojmenován po silné a obdivuhodné květině Amarilis, 
která má stejně jako hotel mnoho „barev a využití“. Amarilis je hvězdou mezi květinami, 
stejně jako Amarilis mezi hotely. 

Hotel Amarilis

Český hotel Amarilis
aneb co dělá hotel dobrým hotelem



Značka roste
a hledá obchodní partnerství

Své zákazníky chce oslovovat nejen tím nejkvalit-
nějším zbožím, ale také doplňkovými a nadstan-
dardními službami. V rámci změny prodejního 
konceptu Gigasport postupně modernizuje a při-
způsobuje své prodejny tak, aby každý zákazník 
měl pocit, že se mu dostává to nejlepší, ať již ve 
smyslu příjemné atmosféry, výjimečného přístupu 
ze strany zaměstnanců, sortimentu nebo služeb. 

Další z prodejen Gigasport – tentokráte ta v Avi-
on Shopping parku na pražském Zličíně, prošla 
modernizací v průběhu října tohoto roku. Zcela 
nový koncept dělí prodejní plochu na několik 
tzv. sportovních světů – shopy světových značek, 
běh, tenis, turistika ale zejména extra rozšířené 
oddělení fitness a lyží. Zákazník zde najde vždy
kompletní sortiment od daného sportu. Tedy 
například v případě lyží může přímo v této sek-

ci vybrat nejen špičkové lyže s nejmodernějšími 
technologiemi a nejlepší lyžařskou obuv od re-
nomovaných značek, ale také helmu, hůlky, kom-
pletní oblečení, lyžařské vaky a spoustu dalšího 
co do světa lyžování patří. Samozřejmostí je, že si 
přímo v prodejně může nechat lyže odborně na-
montovat a seřídit nebo zajistit servis skluznic. 

S novým konceptem přichází samozřejmě i to, 
co k nejlepšímu obchodu neodmyslitelně patří 
– špičková, specializovaná obsluha, na kterou se 
Gigasport hodně soustřeďuje a tomu přizpůsobil 
a přehodnotil i nábory zaměstnanců. Asistent 
prodeje musí být aktivní sportovec, danému 
sportu musí absolutně rozumět a zároveň mít 
přehled, dobré vystupování i vizáž. Jeho znalosti 
jsou samozřejmě průběžně podporovány odbor-
nými školeními. Jen tak má zákazník možnost 

vyměnit si sportovní zkušenosti a nechat si pří-
padně poradit. 

Součástí nového konceptu je také to, že se Gi-
gasport více zaměřuje na dámské publikum. Ve 
zličínské prodejně je to zcela patrné. Prezentace 
zboží je realizována „ženským pohledem“, dámské 
zimní kolekce doslova jen září. Součást filozofie
Gigasportu je, že ženy se i při sportu musí cítit stá-
le žensky, příjemně a sebevědomě a přitom mít tu 
nejkvalitnější výbavu podle nejnovějších trendů. 

Gigasport je zkrátka náročný ve všem, protože 
chce pro své zákazníky to nejlepší a nadstan-
dardní. Hlavním cílem nové prodejní strategie 
Gigasport je směřovat kvalitativně výš ve všech 
ohledech a být jedinečným sportovním obcho-
dem i pro náročné klienty. 

„Záměrem společnosti na našem a slovenském 
trhu je budovat povědomí o značce. K tomu vy-
užíváme moderní marketingové podpory. Status 
rodinné firmy s sebou nese jednu velkou výhodu,
a tou je možnost flexibility. Máme v plánu kvali-
tativní expanzi, růst smysluplným směrem ať již 
přes retail či další distribuční kanály. Hodláme 
expandovat prostřednictvím vlastních obchodů, 
shop in shop systémů, výhledově i franchisin-
gu. Pro všechny naše partnery může být prvním 
předpokladem záruky solidnosti jednání ten fakt, 
že s. Oliver má u nás dceřinou společnost. V sou-
časnosti má naše značka na českém a slovenském 

trhu 17 monobarandových obchodů. V Německu 
je rozšířena přes cca 180 obchodů různé velikosti, 
velmi silně je značka zastoupena v Rakousku, kde 
má 26 vlastních a 42 franchisových obchodů.“

„Máme to štěstí, že pracujeme v dobrém týmu, 
který je ochoten pro značku dobře pracovat. Já 
osobně mohu zúročit při své práci zkušenosti 
z velmi úspěšného projektu štěrboholské Fashion 
Outlet Areny, kde jsem působil dva roky. Několik 
let jsem před tím pracoval pro Kika a Freeport.

Jak jsem již zmínil jen dobrý tým může vybudovat 
dobrou značku, a to nemluvím jen o týmu naší 
dceřinné či mateřské společnosti. Chceme najít 
kvalitní, obchodně partnerské vztahy a s novými 
obchodními partnery dále rozvíjet naši flexibilní,
moderní a progresivní módní značku.

S.Oliver je německá rodinná firma, která v loni oslavila čtyřicáté narozeniny. Je
jednou z vedoucích firem na německém trhu, u nás působí velmi úspěšně již šes-
tým rokem. S.Oliver je móda pro každého na každý den v každé situaci - hlavním 
mottem je pro ně „REAL PEOPLE – REAL LIFE FASHION“. „Pro nás je to poslání a sku-
tečné tajemství našeho úspěchu,“ říká Country manager pro Českou a Slovenskou 
republiku – Vladislav Hypš.

Současnost značky s.Oliver
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Prodejní koncept Gigasport

28

Značka Gigasport je na českém trhu etablovaná již 13 let. V současné době však radikálně mění svůj prodejní koncept, jehož cílem je, aby byl Gigasport 
v rámci sportovních prodejen na českém trhu vnímán jako jedinečný sportovní obchod – sportovní specialista. 

Další prodejna Gigasport
prošla rozsáhlou modernizací 



30 31



G087_10_10_LLML_Inz_PS_2x230x3302   2 11.10.2010   14:26:41G087_10_10_LLML_Inz_PS_2x230x3301   1 11.10.2010   14:26:23



Boheme, která se zabývala na jihu Německa ve 
městě šperků a bižuterie ve Pforzheimu prode-
jem především tohoto sortimentu v Německu, 
Rakousku a Švýcarsku. V roce 1990 byl oslo-
ven v té době největším koncernem v Němec-
ku a v Evropě v oblasti zásilkového obchodu 
– Quelle – s nabídkou vedení katalogového 
prodeje především v zemích střední a východní 
Evropy, kde se po roce 1990 tento obchod velmi 
úspěšně rozvíjel. V letech 1991-1995 pak praco-
val jako GŘ Quelle pro tehdejší Československo.

Od roku 1995 do 2001 působil jako generální 
ředitel OBI v ČR a dal základ tomu, že se OBI 
po několika letech stala č. 1 na českém trhu. 
Dříve než se začal věnovat vlastnímu podni-
kání pracoval ještě necelé dva roky jako člen 
představenstva a obchodní ředitel rakouské 
skupiny Lasselsberger, která ovládla českou 
výrobu dlažeb a obkladů (včetně známé značky 
RAKO). Od roku 2005 je majitelem vlastní po-
radenské společnosti AVEX systems a od roku 
2007 spolumajitelem firmy AVEX Baumarkt
franchisová centrála s.r.o.

Zeptali jsme se pana Ing. Aleše Tulpy, jaké 
byly jeho největší úspěchy, které osobnos-
ti při své práci mezinárodního manažera 
poznal a jaké má plány do budoucna?
V době mého působení jako generální ředitel 
Quelle se stala tato společnost, stejně jako poz-
ději společnost OBI, kterou jsem vedl téměř 7 
let, číslo jedna na českém trhu. To považuji za 
největší úspěchy v mé profesionální manažer-
ské kariéře. 

Při své práci jsem se setkal v České republice 
i v zahraničí s řadou významných a známých 
osobností, a to nejen z oblasti managemen-
tu mezinárodně působících firem, ale poznal
jsem i mnoho zkušených podnikatelů, význam-
ných politiků, herců apod. Nelze vyjmenovat 
všechny a také nechci na někoho zapomenout, 
proto uvedu jen několik příkladů. Měl jsem tu 
čest poznat osobně všechny prezidenty České 
republiky – jsou to vlastně jen dva: pana Václa-
va Havla a pana Václava Klause, se kterým jsme 
slavnostně otevírali nový OBI market v Praze-
-Roztylech. Společně se zakladatelem OBI pa-
nem Manfredem Mausem jsme navštívili i slo-
venského prezidenta pana Schustera, který nás 
překvapil nejen velmi dobrou němčinou, ale 

i rozsáhlými znalostmi z oblasti mezinárodní-
ho obchodu. Dodnes jsem nezapomněl i na 
setkání s vynikajícím hercem panem Mirosla-
vem Donutilem a mou oblíbenou zpěvačkou, 
kterou znám osobně již velmi dlouho, je Lenka 
Filipová. 

Pokud jde o mé plány do budoucna, tak se 
chci více věnovat franchisovému poradenství 
a zprostředkování franchisových systémů, 
které chtějí vstoupit v dalších letech na český 
a slovenský trh. Po úspěšném vývoji a prodeji 
značky AVEX Baumarkt na českém trhu se po-
kusím tento koncept etablovat i na Slovensku 
a v Polsku, kde je pro menší baumarktové for-
máty stále ještě na trhu značný prostor a zájem, 
a to jak ze strany podnikatelů, tak u zákazníků. 
Z mnoha průzkumů i v těchto zemích vyplývá, 
že zákazníci chtějí mít ve své spádové oblasti 
maximálně do vzdálenosti 20-30 km alespoň 
jeden baumarkt, kam by rádi jezdili nakupovat. 
Stávající řetězce se převážně koncentruji na 
větší města.

Chování a postoje zákazníků se však mění. 
Již nejsou ochotni dojíždět za nákupy baumark-

tového sortimentu do vzdálených měst. Ochot-
ně změní prodejnu, kde až dosud nakupovali, 
pokud jim jiná prodejna DIY v jejich bližším 
okolí nabídne srovnatelný sortiment zboží, 
stejné nebo nižší ceny, kvalitní a zákaznicky 
orientovaný personál, adekvátní služby a pří-
jemné nákupní prostředí. Pokud mohou navíc 
v nejbližším okolí baumarktu nakoupit i jiný 
potřebný sortiment (např. potraviny), budou 
toto nákupní centrum v jejich spádové oblasti 
a blízkosti preferovat a navštěvovat. Toto jsou 
mé poznatky, které se opírají o mnoholeté zku-
šenosti a praxi. 

Jak jste se vlastně dostal k franchisingu?  
Co Vás motivovalo se mu věnovat?
S tímto způsobem podnikání jsem se seznámil 
již brzy po mém příchodu do Německa – tedy 
již v letech 1985-1986. Jak v Quelle, tak v OBI 
jsem získal první praktické zkušenosti z oblas-
ti franchisového podnikání, protože obě tyto 
firmy využívaly tuto formu pro rozvoj svých
značek a distribuci zboží. V letech 2001-2005 
jsem zastával i funkci prezidenta České asocia-
ce franchisingu a i tato čestná funkce mi dala 

možnost nebo mě naopak přiměla se zabývat 
franchisingem i v jiných oblastech podnikání, 
než například obchod a služby. Především však 
práce mezinárodního franchisového poradce 
(viz www.avexsystems.eu) a praktické zkuše-
nosti s tímto způsobem podnikání daly základ 
mým znalostem tohoto oboru a předpoklad 
tomu, že se na mě nyní obrací zahraniční fran-
chisové systémy, které mají zájem o vstup na 
český a slovenský trh, abych jim pomohl najít 
vhodné master-franchisové a franchisové part-
nery. A naopak – zájemci o tuto formu podni-
kání z České a Slovenské republiky mě kontak-
tují s žádostí o pomoc při vyhledávání pro ně 
vhodných franchisových značek, při jednáních 
se zástupci těchto systémů o podmínkách spo-
lupráce a nebo při přípravě rozvoje „jejich“ 
nové značky na českém a slovenském trhu.

Co nabízí Vaše společnost AVEX systems 
a v čem spočívá Vaše franchisové poraden-
ství?
Vzhledem k tomu, že tato franchisová forma 
podnikání je na českém a slovenském trhu re-
lativně krátkou dobu, není stále ještě tak známá 
a rozšířená, jako jiné formy podnikání, lidé s ní 
nemají dostatek zkušeností a na trhu je velmi 
málo kvalifikovaných a zkušených odborníků
na franchising, je o naši poradenskou činnost 
relativně velký zájem. Obrací se na nás jak výše 
uvedeno zájemci o franchising, zahraniční 
franchisové systémy, ale i české podnikatelské 
subjekty, které mají dobrý podnikatelský kon-
cept, vlastní know-how a chtěly by jej franchi-
sovat. O tom, že není tak jednoduché vyvinout 
svůj vlastní franchisový koncept, se však již 
mnozí přesvědčili sami. Co vše má obsahovat 
například tzv. „franchisový balík“, jaké jsou 
hlavní atributy franchisového podnikání, jak 
má vypadat franchisový manuál – zdokumen-
tované know-how franchisora, co vše by mělo 
být v kvalitní franchisové smlouvě – je jen pří-
klad témat, na které laik nebo podnikatel, který 
dosud neznal franchising, jen těžko hledá od-
pověď.

Jinak na otázku, co vše nabízí naše společ-
nost AVEX systems , doporučuji navštívit naše 
webové stránky www.avexsystems.eu nebo 
nás kontaktovat s konkrétním dotazem. Rádi 
pomůžeme a poradíme.

Patříte mezi přední a největší odborníky 
na franchisové podnikání v České a Slo-
venské republice, pravděpodobně s největ-
ší praxí. Má toto postavení pro Vás i mezi-
národní význam?
Kromě toho, že se na nás obrací zahraniční 
franchisové systémy a nabízejí nám spolupráci, 
si velmi cením toho, že jsem byl vybrán meziná-
rodní poradenskou společností SYNCON- In-
ternational Franchise Consultants (www.syn-
con-international.com) jako jejich exkluzivní 
partner pro český a slovenský trh. Syncon pů-
sobí již mnoho desítek let zejména v Německu, 
Rakousku a Švýcarsku a v ostatních zemích si 
pro jejich činnost vybírá vždy ty nejlepší fran-
chisové poradce na lokálním trhu. 

Naše společnost AVEX systems je rovněž jedi-
ným partnerem z České republiky mezinárod-
ního seskupení poradenských firem v Evropě
pod označením Franchise Pool International – 
FPI (www.franchisepool.org). Tato organizace 
vznikla iniciativou Německého franchisového 
svazu a sdružuje v současné době nejen vybra-
né franchisové poradce v Evropě, ale i v mnoha 
zemích světa. 

Franchising
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Jaký byl profesionální vývoj úspěšného 
českého manažera a jaké byly jeho za-
čátky v Německu, kde se čeští manažeři 
v 90. letech jen těžko prosazovali mezi 
tvrdou „západní“ konkurencí (chyběly 
jazykové znalosti, zkušenosti s podniká-
ním, neznalost marketingu, IT, zkušenosti 
s „kapitalistickým“ způsobem myšlení po 
zániku socialismu, atd.)?

Ing. Tulpa vystudoval VŠE Praha – obchodní 
fakultu. Během studií absolvoval praktikum 
v Dánsku, v roce 1984 odešel do Němec-
ka, 6 let pracoval ve společnosti Bijoux de 

Franchisová forma podnikání se uplatňuje zejména v oblasti malého a středního podni-
kání. Je vhodná jak pro osoby fyzické, tak právnické. Pro expanzi na nové trhy, přede-
vším zahraniční, se nejvíce uplatňuje tzv. master-franchising. Podle zkušeností z praxe 
se franchising nejčastěji uplatňuje v obchodě, službách a gastronomii. V oblasti DIY – Do 
it yourself není nabídka franchisových licencí na českém i slovenském trhu obvyklá. Vět-
šina hobby řetězců se dosud orientuje pouze na větší města. V oblasti malých marketů 
určených pro menší města vznikl u nás první projekt Avex Baumarkt.

Kde se vzala značka
AVEX Baumarkt?

Franchising
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Za vývojem značky a know-how franchisového 
konceptu AVEX BAUMARKT stojí dlouholetý ge-
nerální ředitel OBI, Quelle a nyní mezinárodní 
franchisový poradce Ing. Aleš Tulpa.

Koncept byl od roku 2009 testován na pilotním 
projektu ve Valašském Meziříčí a v letošním roce 
prodán na společnost UNI-HOBBY, která tím zís-
kala práva nejen na tuto značku v České repub-
lice, ale i tento koncept na základě získaného 
know-how dále na českém trhu rozvíjet. 

Protože za společností UNI-HOBBY stojí zkušení 
odborníci z oblasti baumarktového podnikání, je 
to nejen potvrzením toho, že tento koncept byl 
velmi dobře připraven, jinak by o tuto značku 
zřejmě nebyl z jejich strany zájem, ale i dostateč-
nou zárukou dalšího úspěšného rozvoje, který 
společnost UNI-Hobby na českém trhu plánuje. 

Autor konceptu Ing. Aleš Tulpa využil pří vývoji 
tohoto franchisového systému svých mnohole-
tých zkušeností z oblasti franchisového podniká-
ní a zejména velmi dobré znalosti baumarktové 
branže, někdy označované také jako DIY – Do it 
yourself v České republice, kde téměř 7 let pů-
sobil jako generální ředitel společnosti OBI, ale 
i svých zkušeností ze spolupráce s jinými sítěmi 
v Evropě – zejména s německým koncernem 
BayWa (www.baywa.de). Protože předpokládal 
cca. před 5 lety, kdy s vývojem konceptu začal, 
že brzy přijde vhodná doba pro rozvoj a zájem 
o malé formáty baumarktových prodejen - stejně 
jako tomu bylo před mnoha lety v jiných zemích 
západní Evropy, zejména v Německu, Rakousku, 

Belgii, Francii - tak na základě této vize připra-
vil s předstihem nový český franchisový systém 
AVEX BAUMARKT pro malá a středně velká města 
v ČR a na Slovensku s možností expanze do dal-
ších zemí, na které se nyní poté, co byla výhradní 
práva na značku AVEX Baumarkt a know-how pro-
dány společnosti UNI-HOBBY, Ing. Tulpa zaměří. 
V zemích jako je Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slo-
vinsko aj., kde rovněž chybí franchisové koncepty 
malých baumarktů, bude tento systém nabízen 
v nejbližší budoucnosti lokálním zájemcům.



Konference o podnikání,
které přináší všem radost

První workshop byl postaven na panelové dis-
kusi mezi moderátorem RNDr. Jiřím Lošťákem, 
franchisovým poradcem a členem Správní rady 
ČAF a pozvanými hosty panelu: 

· Bc. David Petřík,
 manažer značkových restaurací
 Potrefená Husa, Staropramen
· Vladislav Fedoš
 obchodní ředitel ALPINE PRO

· Radim Štantejský,
 Franchising Distribution Department Director,
 UNICREDIT Bank
· Kamila Zárychtová,
 držitelka master licence Business
 for Breakfast pro ČR
· Jan Gonda,
 držitel master licence NATURHOUSE pro ČR a SR
· Ing. Lubomír Milek,
 finanční ředitel CENTURY 21 
· Rudolf Matějka, 
 ředitel EUROPHARM 

Do diskuse ke čtyřem uvedeným základním té-
matům, se zapojili i diváci, kteří svoji spokojenost 
s výstižnými komentáři, radami, ale i humorem 
pozvaných osobností franchisingu vyjádřili vře-

Konference jsou obecně vždy významnou událostí v oboru, málokdy je však konference opravdovou příležitostí ke konfrontaci, kde mají 
účastníci možnost diskutovat vybraná témata. Franchising Forum 2010, pořádané Českou asociací franchisingu, takovou konferencí 
určitě byla. Uskutečnila se 13. 10. 2010 v kongresovém centru U Hájků v Praze. Téměř 150 účastníků konference mělo možnost spatřit 
její novou tvář s panelovými diskusemi, která přesně vystihla aktuální potřeby účastníků. Konference byla přehlídkou možností fran-
chisového podnikání, výměnou zkušeností, ukázkou úspěchů mnoha českých i zahraničních konceptů, které se již nacházejí v České 
republice. Představily se zde také zahraniční systémy, které hledají partnery pro svoji expanzi. 

Franchising
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I N Z E R C E

PORADENSKÁ KANCELÁŘ
PRO FRANCHISING

telefon: 585 242 642 • 606 392 348 • e-mail: lostak@lostak.cz • www.lostak.cz

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST
pro studenty VŠ, MBA, Ph.D., kurzy franchisingu / TUTOR, konference

EXPORT A IMPORT FRANCHISOVÝCH KONCEPTŮ
příprava, asistence při jednáních, posouzení kvality konceptu, průzkum trhu, 
vyjednávání o cenách licencí, srovnávací testy, odhad úspěšnosti v ČR a SR, 
úprava zahraničních konceptů pro ČR a SR, překlady manuálů, aj.

VÝVOJ FRANCHISOVÝCH KONCEPTŮ
analýza podnikatelského záměru, metodické vedení, dokumentace know-
how, příprava manuálů, návrhy právních dokumentů, doporučení postupů 
při jednání o prodeji franchisových a master-franchisových licencí v ČR 
i v zahraničí, odhad úspěšnosti konceptu, řešení sporů – medializace, 
zdokonalování a rozvoj fungujících franchisových konceptů, kaučing 
manažerů sítě, aj.

FRANCHISING FORUM 2010

lým potleskem.

Druhý workshop byl věnován právním aspektům 
franchisingu. Jeho moderaci i přípravu zajistila 
advokátka Martina Parusová Zímová z advokátní 
kanceláře Kocián Šolc Balaštík.

Účastníky workshopu byly specializované advo-
kátní kanceláře v oblasti franchisingu:
· JUDr. Tadeáš Petr,
 advokát Hájek Zrzavecký
· Mgr. Antonín Kazda,
 advokát AK Kazda & Partners
· JUDr. Marilla Kokešová,
 advokát Mašek advokáti
· JUDr. Halka Pavlíková,
 advokátka Noerr,
· Ing. Aleš Tulpa,
 franchisový poradce AVEX Systems

Diváci měli jedinečnou možnost seznámit se 
s novinkami v oblasti franchisového práva (EU) 
a diskutovat konkrétní problémy s nejlepšími 
právníky pro franchisové podnikání v ČR.

Třetí část konference byla věnována představení 
franchisových konceptů. Prezentace uváděl a mo-
deroval Ing. Aleš Tulpa, mezinárodní franchisový 
poradce, člen Dozorčí rady ČAF. Na konferenci 
se prezentovaly vedle známých franchisových 
značek také nové koncepty, o kterých brzy uslyší-
me a jejichž služby budeme s radostí využívat.

Maxíkova školka
předškolní výchova a vzdělávání  

Marvel mobilní domy
prodej mobilních domů, mobilní 
domy nabízejí velice komfortní ná-
hradu rekreačních chat, menších 
domků k přechodnému, mobilnímu 
bydlení a jsou také zajímavou mož-
ností využití jako malé provozovny či 
kanceláře. 

EXPRESKA®

Fitness pro ženy - expresní 30 mi-
nutový fitness klub pouze pro ženy, 
kde během 30 minut na speciálních 
hydraulických strojích procvičíte 
kompletně celé tělo

Alpine Pro
outdorové, sportovní a ski oblečení 

Naturhouse
služby a produkty určené pro zdra-
vou výživu a dietu

Business for Breakfast
unikátní koncept byznys klubů, kva-
litní reference a vyhledávání nových 
obchodních příležitostí 

Gloria Jean´s Coffees
největší australský obchodník se spe-
ciální kávou, podává a prodává ručně 
vyrobené kávové nápoje, espreso, 
chlazené nápoje, míchané a jedno-
druhové celozrnné kávy a čaje    

Chocolate Graphics
čokoládové produkty s reliéfním 
potiskem vysokého rozlišení s vel-
mi rozmanitým využitím, např. jako 
propagační předměty, dárky pro VIP 
zákazníky atd.

Howards Storage World
zajímavý koncept pro ukládání, 
organizování a šetření místa v do-
mácnosti

CENTURY 21
koncept realitních kanceláří

MaxMara Weekend
italská móda pro ženy; komfortní out-
fity pro každý den, praktické a funkč-
ní, které však podtrhují osobnost, 
zdůrazňují ženskost a moderní styl.

Marella
je italská dámská módní značka 
s různorodými kolekcemi; přináší 
neustále nové nápady pro různé 
každodenní příležitosti.

Marina Rinaldi 
exkluzivní italská móda pro pl-
noštíhlé ženy, které chce oblékat, 
ne pouze zahalovat

Liu•Jo
italská módní značka přinášející vždy 
nejnovější trendy, které ocení jak 
mladé dívky tak i neformální dámy.

Rifle
jsou nejstarší italskou denimovou 
značkou založenou v roce 1958

Brand New Products
factory outlet specializovaný na 
prodej značkových oděvů většiny 
známých světových i regionálních 
značek 

CELIO
francouzská značka celio* je specia-
listou v oblasti pánské módy určené 
pro nošení do zaměstnání, do měs-
ta i na volný čas. Pánské oděvy jsou 
určeny pro teenagery až pro muže 
v seriózním věku.

Dietplus
kompletní celodenní program di-
etplus® určený pro zdravou redukci 
tělesné hmotnosti, vyvinutý ve spo-
lupráci s uznávanými odborníky na 
výživu.

CYRRUS
poskytuje komplexní služby na ka-
pitálových trzích pro individuální 
investory i korporátní klientelu.

Více informací k prezentovaným systémům získáte na:
www.czech-franchise.cz, příp. na www.lostak.cz nebo www.avexsystems.eu

První workshop byl postaven na panelové dis-



Hotel Pivovarská Bašta
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Tříhvězdičkový hotel a restaurant Pivovarská Bašta se nachází na severním okraji Vrchlabí na břehu 
Labe. Neobvyklou součástí hotelu je minipivovar, který patří k nejmodernějším v Evropě. Vaří se zde světlé, 
tmavé a třešňové pivo Krkonošský medvěd. Minipivovar dodává pivo do restaurací v širokém okolí, pře-
devším však zásobuje vlastní zařízení. Interiér restaurace je rozdělen do tří sálů, z nichž každý má svou 
osobitou atmosféru. V pivnici je instalována varna. Rytířský sál je vybudován ve sklepení původní budovy. 
Při příjemném posezení v Rytiřském sále vidí hosté prosklenými okny otevřené kvasné kádě, ležácké a stá-
čecí tanky, instalované v pivním sklepě. Kapacita pivovaru je 6 000 hl ročně. Pivo v lahvích a reklamní 
předměty je možno koupit v prodejně v minipivovaru. 

Pro firemní akce a sportovní vyžití

Hotel Pivovarská Bašta 
Tříhvězdičkový hotel a restaurant Pivovarská Bašta 
nabízí ubytování v 17 dvoulůžkových pokojích, vyba-
vených koupelnou a toaletou. Celková kapacita s při-
stýlkami je 45 lůžek. Některé pokoje jsou pokryty 
signálem WIFI a lze se zdarma připojit k internetu. Ji-
nak se lze zdarma připojit k internetu v přízemí hotelu 
a salonu. K parkování slouží přilehlé vlastní parkoviště, 
kde mohou parkovat osobní automobily i autobusy. 
 
Sportovní vyžití
Město Vrchlabí je, jak je všem fanouškům lyží známo, 
součástí rekreační oblasti středních Krkonoš - Špindle-
rův Mlýn, Benecko, Strážné. Hotel Pivovarská bašta je 
tedy ideálním místem pro pobyt milovníků zimních 
sportů. SKI areál Vrchlabí je vzdálen od hotelu cca 300 
metrů, Herlíkovice pak přibližně kilometr. V dosahu 
2 km jsou k dispozici 3 lanovky.

Pro firemní akce
Pro nejrůznější eventy, firemní večírky, semináře a par-
ty lze vyzkoušet gotickou atmosféru Rytířského sálu. 
Restaurace má velice příjemnou atmosféru a může se 
pochlubit kapacitou 70 míst, je možné využít i odděle-
ný salonek s kapacitou 60 osob nebo Rytířský sál s dal-
šími 40 místy. Také venkovní prostor pod pergolou má 
velkou kapacitu – může tam posedět až 120 hostů.
 
Gastro servis
Objekt je ideální pro pořádání svateb, pracovních obě-
dů, večeří, rautů, večírků, promocí, pracovních schů-
zek s možností jednání v soukromí. Je možné také 
zajistit exkurze minipivovaru. Romantický a stylový 
Hotel Pivovarská bašta najdete na severním okraji 
města Vrchlabí. 

Hotel Pivovarská Bašta
Horská 198, 543 02 Vrchlabí
Tel.:+420 499 421 272
fax: +420 499 421 359
e-mail: bastavrchlabi@seznam.cz
www.pivovarskabasta.cz
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Ze života značek

ETA, tradiční česká značka malých domácích 
spotřebičů, uvádí na trh nové modely sáčko-
vých a bezsáčkových vysavačů. Novinky v řadě 
sáčkových vysavačů ETA Capolo, Beno a Galan-
to vynikají kompaktními rozměry při vysokém 
sacím výkonu a kvalitní 7násobnou filtrací, kte-
rá zaručuje hygienické vysávání. Nejen alergici 
ocení bezsáčkové vysavače Adoro a Attivo, kte-
ré díky omyvatelnému Hepa filtru a vysokému 
sacímu výkonu nabízejí vynikající poměr cena 
– užitek. Moderní a elegantní vzhled vysavačů 
je dílem dvorního designéra společnosti ETA 
MgA. Zdeňka Veverky. Příznivá cena do dvou ti-
síc korun dělá z těchto nových modelů dostup-
nou záležitost pro každou rodinu.

Vysavače ETA, 
které ocení majitelé 
menších bytů!

Veletrh FOR INTERIOR a souběžně probíhají-
cí veletrhy FOR DECOR a FOR PRESENT, které 
v říjnu 2010 proběhly v Pražském veletržním 
areálu v Letňanech, nadchly vystavovatele i ná-
vštěvníky. Více než 23 622 zájemců o interié-
rový design, dekorace a dárky shlédlo zajímavé 
a neotřelé expozice 365 vystavovatelů ve 4 ha-
lách na ploše 16 000 m2. Představeny zde byly 
novinky pro nadcházející sezónu 2011 z České 
republiky i zahraničí. Premiérově byl na vele-
trhu představen Drumben – originální sedák 
a buben v jednom, který se zalíbil i patronce ve-
letrhu Alici Bendové. Soutěž o nejlepší výrobek 
veletrhu GRAND PRIX získala firma JECH CZ za 
soubor sedacího nábytku. 

„Jsem ráda, že mohu hovořit pozitivně. Podařilo 
se nám dokázat, že i v době recese je místo pro 
nové a zajímavé nápady. První ročník veletrhů, 
které se zaměřily především na interiérové vy-
bavení a dekorace proběhl velmi úspěšně. Silná 
mediální a PR kampaň zafungovala a díky správ-
nému složení návštěvníků byli spokojeni i vy-
stavovatelé,“ říká Maria Wohlrabová, ředitelka 
obchodního týmu.

Nový veletrh FOR 
INTERIOR si našel 
své místo na trhu 

Společnost Nestlé Nespresso SA, světový prů-
kopník a špička na trhu s porcovanou kávou 
nejvyšší kvality, pokračuje v růstu na českém 
trhu a přináší zákazníkům hned několik novi-
nek, které zatraktivní současnou nabídku spo-
lečnosti.

NOVÁ PARTNERSTVÍ
Společnost Nespresso rozšiřuje lokální partner-
ství o spolupráci se společností Krups, jednou 
z nejrenomovanějších společností zabývající 
se výrobou a prodejem kávovarů na espresso, 
a díky tomuto partnerství nabízí českým zákaz-
níkům nejen nové modely kávovarů, ale též no-
vou atraktivitu prodeje v síti obchodů Home & 
Cook. Značkové butiky Home & Cook se vedle 
sítě úspěšně zavedených prodejen Datart, Elec-
tro World, Home Art, atd. nově stávají dalším 
stěžejním pilířem prezentace a prodejů kávova-
rů Nespresso. 

NOVÉ MODELY KÁVOVARŮ ESSENZA
„Díky partnerství se společnostmi De’Long-
hi a Krups přinášíme nový manuální model 
Essenza v nabídce a společnost De’Longhi, 
navíc přináší i nový model v automatické 
řadě. Jedná se o tzv. „D“ model, který je velmi 
žádaný na západních trzích, díky svému jed-
noduchému designu a kompaktnímu systému 
ovládání,“ říká Josef Volt, Country Manager 
společnosti Nespresso. A dodává: „Věříme, 
že manuální Essenza osloví především váha-
jící potenciální zákazníky za cestou k výtečné 
kávě, neboť cena modelu Essenza Manuální je 
2690,- Kč.“ 

NOVÉ TRENDY V ODÍVÁNÍ KÁVOVARŮ
„ Společnost Nespresso si nepřestává udržovat 
přehled o nejmodernějších trendech, přičemž 
se inspiruje posledními trendy v architektuře, 
moderním umění i módě tak, aby mohla milov-
níkům kávy nabídnout co nejširší řadu kávova-
rů a příslušenství pro jejich domov,“ prohlásil 
Josef Voltr a dodává: „poprvé v historii předsta-
vujeme zákazníkům kávovary v 7 ušlechtilých 
odstínech ve třech modelových řadách - Essen-
za, Citiz a Lattissima. Nové trendové barvy jako 
titan, metalické odstíny šedé, ledový hliník, 
červená, bílá „60’white“ atd. dodávají kávova-
rům elegantní a nadčasový vzhled.“

Kompletní škálu barev a typů
Nespresso kávovarů můžete shlédnout
na www.nespresso.com. 

Novinky v kávovarech Nespresso
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Dynamičtí, kreativní, optimističtí, vysoce 
kvalifikovaní sportovní nadšenci – takový 
je tým v Gigasportu! 
Lidé, kteří chtějí pracovat tam, kde je to 
baví. Jste-li taková/ý, přidejte se k nám! 
Rozšiřujeme náš marketingový tým! 

Očekáváme
• min. SŠ vzdělání
• zkušenosti v oblasti marketingu
• zkušenosti v tvorbě reklamních kampaní
• zkušenosti na obdobné vedoucí pozici 
• pokročilá znalost práce na PC (MS Office)
• znalost grafických programů výhodou
• NJ podmínkou, AJ výhodou 
• příjemné vystupování 
• samostatnost a loajalitu
• odolnost vůči stresu
• týmového hráče
• kladný vztah ke sportu

Gigasport hledá
SENIOR
MARKETING
SPECIALISTu 

Nabízíme  

• pracovní poměr
• nástup ihned, dle dohody
•  odpovídající finanční ohodnocení – dle znalostí 

a zkušeností uchazeče
• odměny v závislosti na hospodářském výsledku
• flexibilní pracovní dobu
• firemní benefity
 (slevy na sportovní zboží, mobilní telefon) 
•  práci v optimistickém, sportovně založeném 

kolektivu
• zázemí dynamické společnosti 

Pokud Vás nebudeme kontaktovat do 3 týdnů od 
přijetí Vašeho životopisu, byla v prvním kole vý-
běrového řízení dána přednost jinému uchazeči!

Jiřina Šimůnková 
tel.: 272 088 439 
e-mail: jirina_simunkova@gigasport.cz 
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Seznam inzerce:
• AQUAPALACE PRAHA• AUTOSALON KLOKOČKA CENTRUM• CAFÉ COLORE • DISPLAY-S • FIGREMA • HOTEL AMARILIS • LÉČEBNÉ LÁZNĚ 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • MARKETING AT-RETAIL POPAI FORUM • REKLAMA POLYGRAF • RETAIL SUMMIT • STORY DESIGN • WILLSON & BROWN CZECH •

Kde značky najdete

Hard Rock Cafe Praha
Malé nám. 142/3, 110 00 Praha-Staré Město 

www.hardrock.com/prague 
Tel.: +420 224 229 529, Fax: +420 224 236 166 

E-mail: prague_sales@hardrock.com 
Otevírací hodiny:

Pondělí - Neděle 11:30 – 1:00

Značkové prodejny Kappa
Prodejna v OC Campus Square,

Netroufalky 14-16, Brno, Tel.: 725 074 431
Prodejna Jánská, Jánská 11, Brno, Tel.: 

606 633 824 • Prodejna v OC Futurum Ostrava,
Novinářská 6a, Ostrava, Tel.: 602 740 182

Prodejci značky Kappa
Prodejna KV Arena Karlovy Vary, Západní 2080/
2A, Tel.: 359 909 111 • Prodejna PSG Arena Zlín, 

Březnická 4068, Zlín, Tel.: 608 740 141 • Prodejna 
City Center České Budějovice, F. A. Gerstnera 

2151/6, České Budějovice, Tel.: 724 987 918 • FC 
Slovácko, Fotbalový stadion, Stonky 635, Uherské 
Hradiště • Bike expert, Horáčkova 6/927, Praha • 
Rony Sport, Radniční 236/15, Šumperk • Fan Shop 
Bílý Tygři Liberec, Jeronýmova 492/20, Liberec • 

Karel Kroupa , Příkop 6, budova IBC, Brno • Petri-
láková Jana, Hornická 970, Nové Město na Moravě 

• Pintera, Masarykovo nám. 5, Kyjov • SPORT 
CENTRUM, Masarykovo n. 13, Říčany • Antra Jeans 
, NC Park Hostivař, Švehlova 32, Praha 10 • ANTRA 

JEANS s.r.o., NC Hypernova, Průhonice-Čestlice, 
Obchodní 111, Říčany u Prahy • Holický, Nádražní 
303, Planá nad Lužnicí • Gazza Sport, Moskevská 
946/10, Karlovy Vary • SPORT LUBAS, Ústecká 

789/36a, Praha 8
Síť prodejen Hervis Sport

Europark, Nákupní 389/2, Praha 10, Štěrboholy 
• Olympia centrum - Velký Týnec • Galerie 

Vaňkovka - Brno • OC Čepkov - Zlín
Síť prodejen Sportisimo

Metropole Zličín - Praha 5 • OC Tesco - Brno • 
Olympia - Teplice • OC Eden - Praha • OC Family 
Center - Pardubice • OC Galerie - Ostrava • OC 

Novoplaza - Praha • Centro 2 – TESCO - Zlín • Pal-
ladium - Praha • RETAIL PARK - Liberec • Nákupní 
centum OAZA - Kladno • Arkáda Pankrác- Praha 4, 

Kovap
Adresy největších prodejců na www.kovap.cz 
KOVAP v.d., Náměstí 9, 549 22 Nový Hrádek

tel.: 491 478 140, 491 478 141 
KOVAP v.d., Bítouchovská 473, 513 01 Semily

tel.: 481 625 590

s.Oliver
 Brno, Olympia Centrum,

U dálnice 777, 664 42 Modřice
• Plzeň, Olympia Centrum,

Písecká 972/1, 326 00 Plzeň 26
• Vaňkovka, Galerie Vaňkovka,

Trnitá 879/19, 602 00 Brno
• Zličín, Metropole Zličín, Řevnická 1, 155 21 

Praha 5 • Chodov, Centrum Chodov,
Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4 • Letňany, OC 
Letňany, Veselská 663, 190 00 Praha 9 • Šestka, 

OC Šestka, Fajtlova 1090/1,
161 00 Praha 6 – Ruzyně 

• Avion Ostrava, Avion Shopping Park,
Rudná 114/3114, 700 30 Ostrava – Zábřeh

• Zlaté Jablko Zlín, OC Zlaté Jablko,
Náměstí Míru 174, 760 01 Zlín

• AFI Palác Pardubice,
Masarykovo náměstí 2799, Pardubice, 530 02 

• Arkády Pankrác, Arkády Pankrác,
Na Pankráci 86, Praha 4, 140 00

• Olomouc, Centrum Olympia Olomouc, 
Olomoucká 90, Velký Týnec 2, 777 00

• Aupark Bratislava, SC Aupark,
Einsteinova 18, 851 01 Bratislava – SK
• Polus Bratislava, Polus City Center,
Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 2, SK

• Avion Bratislava,
Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava - SK • Brati-

slava Eurovea, NC Eurovea Galleria, Pribinova 8, 
811 09 Bratislava - SK • Trenčín

SC Laugaricio, Bela 6469, 913 21, Trenčín – SK

Gigasport
Gigasport Praha

Zličín Avion Shopping Park Skandinávská 9, 
Praha 5, tel. 251 013 311

Černý Most zábavní centrum CČM Chlumecká 
765, Praha 9 , tel.: 281 021 711

Gigasport Průhonice k.z.
Čestlice, Obchodní 112 , tel.: 272 088 511 

Gigasport Brno-Modřice
Svratecká 845, tel.: 547 426 611

Gigasport České Budějovice u Globusu,
České Vrbné 2352, tel.: 385 100 211
Gigasport Hradec Králové u Tesco,
Rašínova tř. 1686, tel.: 495 076 911

Gigasport Mladá Boleslav vedle OC Olympia, 
Jičínská ul., tel.: 326 900 711

Gigasport Olomouc
Slavonínská 1081/97, tel.: 585 711 011

Gigasport Plzeň Berounka Park,
Nákupní 7, tel.: 377 434 011

Gigasport Bratislava Avion Shopping Park,
Ivánská cesta 12/A tel.: +421 248 213 711

Gigasport Ostrava Avion,
Rudná 114, tel.: 595 707 811

Moët Hennessy
tel.: 00420 251 013 430

e-mail: julmanova@moet-hennessy.com
Gurmetum v OC Nový Smíchov
Kratochvílovci v OC Palladium

www.drinks24.cz
www.champagneshop.cz

Seznam autorizovaných prodejců Audi:
Araver CZ, s.r.o. - Uherské Hradiště

• Auto Exner - Praha 9 • AUTO Heller s.r.o. 
- Ostrava • auto I.S.R. - Průhonice

• Auto Jarov s.r.o. - Praha 3 • AUTO LIBEREC 
s.r.o., Liberec • Autocentrum BARTH a.s. - Hra-
dec Králové • Autocentrum Elán s.r.o. - Teplice 
• Autosalon Klokočka Centrum a.s. – Praha 6 

• Autosalon Louda, spol. s r.o. - Pardubice
• FROMMER AUTO a.s. - Olomouc

• Impromat Car s r.o. - Zlín • Porsche Brno 
- Brno • Porsche České Budějovice - České 

Budějovice; Porsche Plzeň - Plzeň
• Porsche Praha Smíchov - Praha 5
• Porsche Praha Prosek - Praha 8

• stauner palet s.r.o., CAR POINT Karlovy Vary 
o.z. - Karlovy Vary

• TOP CENTRUM car - Kyjov
Kompletní seznam na www.audi.cz

Autorizovaný prodejce
Triumph Praha,

Šífařská 4
147 00 Praha 4

tel.: +420 241 021 448.

Bulova
Výhradní zastoupení pro ČR a SR

PRO TIME s.r.o.
tel.: 603 805 574

www.protime-sro.cz


