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PUBLISHING PLAN
JANUARY

How to be better
Investing into health and education
Green Deal

FEBRUARY

30 Under 30
The nation‘s most successful underthirties, the young hopes of the Czech
Republic

MARCH

The entrepreneur of the year
Real estate investments
+ FORBES NEXT, SPRING EDITION

APRIL

Forbes selection of top law firms in the
Czech Republic
Top lawyers
+ SPECIAL: FORBES LIFE

MAY

Family firms + ranking
+ SPECIAL: THE WORLD BILLIONAIRES
(PART OF THE ISSUE)

JUNE

The Czech Republic‘s most influential
women + ranking
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JULY

The social web‘s biggest influencers
The world‘s most influential celebrities
Karlovy Vary IFF

AUGUST

Successful Czech athletes
Ranking of the world‘s best-paid athletes

SEPTEMBER

Investments
Ranking of the best investors
Forbes & Google selection of the top
e-commerce companies in Central Europe
US Midas list
+ FORBES NEXT, AUTUMN EDITION

OCTOBER

The richest Czechs + ranking

NOVEMBER

Selection of the best Czech CEO‘s
innovators and innovations
Forbes Index - A better Czech Republic
+ SPECIAL: FORBES WOMAN
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Philanthropy and goodwill gift tips
Cars
Watches
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FORBES SPECIALS
FORBES NEXT

BUDOUCNOST | INOVACE | STARTUPY | TECHNOLOGIE | VĚDA | SPECIÁLNÍ EDICE | PODZIM 2020

KDO VYDĚLÁ NA
MILIARDÁŘSKÝCH, HVĚZDNÝCH
VÁLKÁCH A JAK ČEŠI DOBÝVAJÍ
VESMÍR.

STARTUP ROKU

KDO BUDE DALŠÍ
JEDNOROŽEC?

SPECIÁLNÍ EDICE

BITCOIN

KRYPTO
Z UHELNÉHO DOLU.

FORBES NEXT

160

NEJVĚTŠÍCH
RODINNÝCH
FIREM ČESKA

VINNÝ PŘÍBĚH
NESTAREC

K VĚ TEN 202 1

9 ČECHŮ VE SVĚTOVÉM VÝBĚRU

Technologies that are changing
the world electromobility
Smart home/city
Digitalisation,
Cybersecurity

THE WORLD’S RICHEST PEOPLE

PALÍRNY, PAPÍRNY A SNÍH
PRO HOLLYWOOD

2755 MILIARDÁŘŮ • 493 NOVÁČKŮ

CENA 99 Kč

LÉTO 2020

BIOTECHNOLOGIE
MADE IN CZECHIA
DVOJČATA Z FACEBOOKU
A JEJICH KRYPTOSTORY

This special issue brings readers topics such as
technologies, innovations, and new challenges in
science, tech, gadgets, and IT.

SPECIÁL
NEJBOHATŠÍ
LIDÉ SVĚTA

DIGIBANKA NUBANK JE PŘÁTELSKÝ ZABIJÁK
NEJBOHATŠÍ ŽENY SVĚTA

 xclusive interviews with billionaires from all across
E
Europe
Infographics showing the value of the
world’s richest people’s possessions
The lives of billionaires – toys, hobbies,
and collecting

TŘI
BRATŘI
JEDEN
MILIARDÁŘ
NEJBOHATŠÍ LIDÉ SVĚTA
2755 SVĚTOVÝCH MILIARDÁŘŮ
NA 50 STRANÁCH

CENA 129 Kč

Published on: March, September
Circulation: 32 000
Distribution: 3 months

VALDEMAR, MARIUSZ A ADAM WAŁACHOVI A JEJICH ŽIVOT PO WALMARKU.
POPRVÉ VYPRÁVĚJÍ SVŮJ MILIARDOVÝ PŘÍBĚH O SKROMNOSTI.

DENNĚ

ZATÍMCO SVĚT MINULÝ ROK TRPĚL,
JMĚNÍ ŘADY LIDÍ ROSTLO
NEBÝVALÝM TEMPEM.
A TAHLE DYNAMIKA NAZNAČUJE
LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO VŠECHNY.
C A M E RO N
A
TYLER
W I N K L E VO S S OV I
jsou teď také miliardáři
(ne zásluhou Marka
Zuckerberga)

FORBES LIFE

„If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman.“ – Margaret Thatcher

A standalone magazine about lifestyle, dining, art,
fashion, travel, and architecture. It provides readers
with a guide on how best to enjoy the money they’ve
made.

MAJA
HAMPLOVÁ

ČAS
ZMĚNY
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CENA 129 Kč

SPECIÁL 2021

Interviews with personalities from the arts,
movies, sports, and more.
The stories of successful brands Tips,
gadgets, and applications Travel, fine dining
Published on: 21. 4. 2022
Circulation: 29 000
Distribution: 3 months

Forbes’ ranking of the world’s richest people is
among its best-known rankings and its longestrunning specials. This special issue contains the
latest list, which is widely cited domestically and
abroad.

Published on: Part of the May issue
Circulation: 32 000

FORBES WOMAN

A special issue on successful and inspiring women,
presented for the fifh time.
The unconventional stories of women
who changed the world
I wish I knew – practical tips from
businesswomen
Up-and-coming women scientists worldwide
Women’s startup businesses; women
starting in business
Published on: 16. 11. 2022
Circulation: 29 000
Distribution: 3 months

2022

AD SPECS AND PRICING

FORBES

For each ad price below, individual ad dimensions (width x height) are shown.
These come in two versions: bleed ads and no-bleed ads.
ADS’ TECHNICAL PARAMETERS
Files in PDF format (CMYK/300 DPI, without ICC profiles). Texts broken up into curves.
Each of an ad’s given dimensions must include +5mm bleed on all sides.

FORBES NEXT
1/1

1/2

1/2

2/1

Cover II

Cover IV

203 x 265 mm

203 x 134 mm

97 x 265 mm

406 x 265 mm

203 x 265 mm

203 x 265 mm

275 000 CZK

155 000 CZK

155 000 CZK

485 000 CZK

350 000 CZK

380 000 CZK

DISCOUNTS FOR REPEATED
ADDITIONAL FEES
1st and 2nd inside page – add 20% to ad price

AD PLACEMENTS
Individualized – volume-dependent
Cover II / II

Cover III

Cover IV

V-GATE

203 x 265 mm

203 x 265 mm

203 x 265 mm

203 x 265 mm

350 000 CZK

330 000 CZK

300 000 CZK

380 000 CZK

1/1

2/3

1/2

1/2

1/3

1/3

1/1

1/2

1/2

2/1

Cover II

Cover IV

372 x 265 mm

190 x 250 mm

190 x 125 mm

95 x 250 mm

380 x 250 mm

190 x 250 mm

190 x 250 mm

580 000 CZK

230 000 CZK

120 000 CZK

120 000 CZK

435 000 CZK

300 000 CZK

325 000 CZK

FORBES WOMAN
1/1

1/2

1/2

2/1

Cover II

Cover IV

203 x 265 mm
175 x 240 mm

126 x 265 mm
115 x 240 mm

97 x 265 mm
85 x 240 mm

203 x 134 mm
173 x 115 mm

67 x 265 mm
55 x 240 mm

203 x 88 mm
173 x 73 mm

210 x 265 mm

210 x 134 mm

105 x 265 mm

420 x 265 mm

210 x 265 mm

210 x 265 mm

275 000 CZK

200 000 CZK

155 000 CZK

155 000 CZK

110 000 CZK

110 000 CZK

230 000 CZK

120 000 CZK

120 000 CZK

435 000 CZK

300 000 CZK

325 000 CZK

1/4

1/4

2/1

1/6

97 x 134 mm
85 x 115 mm

203 x 70 mm
173 x 54 mm

406 x 265 mm
376 x 265 mm

68 × 135 mm

95 000 CZK

95 000 CZK

485 000 CZK

55 000 CZK

Send source materials to: podklady@forbes.cz
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INSERTS
– calculated individually

ADVERTORIAL

1/1

2/1

1/1

1/2

2/1

330 000 CZK

580 000 CZK

310 000 CZK

175 000 CZK

540 000 CZK

2/1

CONTENT PRESENTATIONS
1/1

BrandVoice

BrandVoice
Záleží na cílové skupině, pro kterou
chce investor stavět. Podobný dům by
se dal postavit za dvě třetiny ceny, ale
nebyl by ničím unikátní. My jsme chtěli
nabídnout nadstandardní komfortní bydlení a na projektu je to vidět
zvenku, ale i na použitých materiálech
a vnitřním vybavení. Byty jsou například
vybaveny technologiemi pro efektivní
vytápění a pro chytré domácnosti –
smartphonem je možné ovládat žaluzie,
osvětlení nebo topení. Zatopit si můžete
už cestou na hory…

Milionový útěk
ZPÁTKY DO ČESKÝCH HOR
Češi znovuobjevují vlastní hory. V kopcích hledají využití pro svá elektrokola i náhradu za
koronavirem seškrtané zahraniční dovolené. Zároveň na horách ve velkém skupují
nemovitosti, ať už v tom vidí investiční příležitost, nebo prostě chtějí žít blíž přírodě.
„České hory se mění. Řada lidí pochopila, že je to dobré místo pro život,“ říká
vyhledávaný architekt Martin Vokatý.
Spoluautor pražské O2 areny i sousedního O2 universa, které získalo letošní
ocenění Stavba roku, se podílí také na
rozvoji lyžařských areálů ve Špindlerově
Mlýně a stojí i za několika bytovými projekty v podhůří Krkonoš. Jedním z nich
je Viva Vrchlabí – čtyři bytové domy na
místě bývalé vrchlabské továrny Mileta.

kým standardem, přitom jsou mnohem
dostupnější. Pořád jde o atraktivní
lokality, například Vrchlabí je ideálním
centrem se skvělou polohou mezi všemi
krkonošskými středisky.

Zájem o nemovitosti se postupně
rozšiřuje z dnes už luxusních horských
středisek i na úpatí Krkonoš. Čím je
podle vás české podhůří lákavé?

Berou lidé bydlení na horách spíše
jako investici, komfortní základnu pro
víkendové pobyty, nebo jako místo pro
život?
Je to takový mix. Pro část lidí je
apartmán nebo byt na horách určitě
zajímavou investicí. Ale stále se zvyšuje
i počet lidí, kteří tu chtějí žít trvale či
alespoň po nějakou část roku. Utíkají na
hory před stresem, hledají zdravější, ak-

Vyhlášená horská střediska, jako je
Špindl nebo Pec, nejsou nafukovací
a ceny nemovitostí tam rychle vzrostly
až na úroveň bytů v Praze. Proto se
investice přesouvají do měst, jako jsou
Vrchlabí, Janské Lázně nebo Svoboda
nad Úpou. Vznikají tu projekty s vyso-

tivnější životní styl a chtějí vychovávat
svoje děti v přírodě. V mnoha profesích
je navíc možné častěji pracovat na
dálku. To jsou asi hlavní motivy, proč
si kupovat bydlení na českých horách.
A poslední měsíce ten zájem jen prohlubují.

Jste autorem projektu Viva Vrchlabí, který tvoří čtyři domy s 58 byty.
Nevzniknou tam takzvané studené
postele, ve kterých se bude spát jen
o víkendech?
Bylo by fajn, kdyby tam nebylo od
pondělí do pátku zhasnuto jako ve
Špindlu. To neprospívá městu ani jeho
kultuře. Investor chtěl nabídnout lidem
z Prahy a dalších větších měst srovnatelný komfort bydlení, aby chtěli a mohli
žít v Krkonoších třeba polovinu roku.
Mně se ta myšlenka líbí. Může to být
zajímavé pro rodiny se zajištěnými příjmy, které chtějí trávit co nejvíc času na
horách a nechtějí mít starosti s vlastním
domem. Nebo pro starší lidi, kteří celý
život vydělávali a teď si chtějí užít víc
klidu, přitom nechtějí být daleko od dětí
a vnoučat.

Měl by být luxusní byt a bytový dům na
horách stejný jako byt ve městě?
Vrchlabí není Špindl nebo Strážné,
je to město, takže tvar a výraz domů
můžou být městské. Přizpůsobili jsme
objemy, aby nové domy nebyly agresivní vůči okolí, ale celkově jsme se snažili
navrhnout městské domy, ne horské
apartmány pobité dřevem. Přitom jsme
ale mysleli na co největší propojení
s okolní přírodou. Každý byt má velkou
lodžii, kde se dá grilovat a užívat si sluníčka. Byť to bylo nákladnější, zachovali
jsme co největší prosklené plochy zcela
bez rámů, takže člověk má i uvnitř
pocit, jako by byl součástí přírody.
Viva vzniká na místě bývalého průmyslového areálu. Podobných chátrajících
fabrik jsou v českém podhůří stovky, je
podle vás správná cesta využít je pro
bydlení?
Opuštěné chátrající areály stojí
většinou uprostřed měst nebo vesnic.

Městu vždycky prospěje, když se
podaří citlivá rekonstrukce anebo i demolice zdevastovaných budov a stavba
nových městských domů jako v našem
případě. Vyhneme se tak nesmyslnému
zastavování krajiny a horské město se
nerozrůstá do zelených luk, ale kultivuje se zevnitř.
Mohou z měst, jako je Vrchlabí, postupně vzniknout nová rušná horská centra
typu francouzského Chamonix?
Chamonix asi ne, ale spíš takové
Zell am See. Vrchlabí je perspektivní
živé město, které se rozvíjí správným
směrem. Je tam kvalitní nemocnice,
sportovní gymnázium, v restauracích
se dá za rozumné peníze velmi dobře
najíst, v plánu je stavba bazénu, hokej
je až na zázračné úrovni.
Sport je kromě přírody a dobré investice asi největším motivem, proč stále
víc lidí pokukuje po bydlení na horách.
Počítáte s tím při navrhování bytů?
No samozřejmě. Věnujeme například
hodně pozornosti dispozicím jednotlivých místností a užitných prostor,
aby obyvatelé měli možnost uložit si
bezpečně kola nebo aby měli dost
místa na lyžařskou výbavu. Poměry
velikostí šaten k velikosti bytu jsou nadstandardní. Sám jsem byl v minulosti
poměrně úspěšný lyžař, projel jsem
celou řadu lyžařských center a vím, co
aktivní sportovec potřebuje. Z těch
zkušeností těžím i při navrhování svých
projektů.

BURZA V KAPSE

Jak se stane z úspěšného vrcholového
lyžaře úspěšný architekt?
Je to rodinná anamnéza. Můj táta
je architekt, s mámou se potkali na
lyžích, oba byli v reprezentaci. A já
v tom pokračoval. Na přelomu 80. a 90.
let jsem osm let v reprezentaci jezdil
sjezdy, obřáky i slalom. Dalo se u toho
vystudovat, ale pak jsem se musel rozhodnout – abych se udržel na špičkové
úrovni, musel bych tomu dát víc. A já
jsem někdy v pětadvaceti dal přednost
architektuře. Nicméně i u lyžování jsem
zůstal, stal jsem se zástupcem ČR v mezinárodní organizaci FIS pro homologaci
a stavbu tratí, a když se před sedmi

Profesionálním investorem na pár kliků. Digitální technologie dnes umožňují
to, o čem jsme ještě před deseti lety jen snili. Třeba zadávat burzovní příkazy
odkudkoli jen pomocí svého mobilu.

S

lety objevila možnost koupě lyžařského
areálu v Herlíkovicích, s kamarádem
jsme se do toho vrhli. Oba jsme na tom
kopci zamlada hodně trénovali, máme
k němu symbolickou vazbu.

lunečný den, modrá obloha a až k horizontu všude kolem zelená plocha.
Na ní muž v károvaných kalhotách

platformě nabízíme při nízkých poplatcích

-time data a ani podpora dedikovaného

přes 40 tisíc finančních produktů po celém
světě včetně těch nejmenších akcií, které jin-

týmu SaxoStrats, nepřetržitě sledujícího vývoj finančních trhů. Navíc funkce SaxoSelect

a bílém tričku s límečkem právě svou holí
a lehkým impactem posunul golfový míček

de stěží koupíte,“ vypichuje Tomáš Daňhel
s tím, že platformu dnes využívá přes 800 ti-

si před zahájení obchodování každého otestuje několika obecnými otázkami, kterými

do 17. jamky. Vtom mu v kapse zadrnčí

síc lidí po celém světě. Ti přes ni mohou

zjistí apetit k riziku, a dle toho automaticky

telefon s notifikací o zajímavém výkyvu na
burze. Dlouho neváhá

kromě akcií investovat také do dluhopisů,

nabízí personalizované vhodné finanční
produkty.

a pomocí pár doteků

Jste mimo jiné spoluautorem pražské
O2 areny, sport vás baví i v architektuře?
Vždycky jsem tíhl ke sportovním
stavbám. Kromě O2 areny a sousední
kongresové haly O2 universum jsme
dělali lanovky ve Špindlu, bazény, navrhli jsme rekonstrukci zimního stadionu ve Zlíně. Sportovní věci děláme rádi
a věříme, že jsme v tom dobří. A když
nedělám zrovna sportovní stavby, nejraději pracuji na horách. Náš ateliér je
s tím prostředím spjatý. Netroufl bych si
dělat hotel u moře nebo na Václaváku.
Ale na hotel v Chamonix bych si klidně
troufl…

„I nadále budeme

palcem v aplikaci investuje rovnou 17 milionů eur.

svědky častějšího využití
moderních technologií,

Tahle příležitost se totiž
nemusí opakovat, a není

jako je umělá inteligence
a digitalizace finančního

proto čas váhat.

sektoru. A my bychom

Reálný příklad, který
ukazuje na to, že investo-

chtěli být takovým
butikem současných

vat se dnes dá v podstatě
odkudkoli. Jednoduše,

i budoucích digitálních
nástrojů,“ dodává Tomáš

rychle, bez potřeby mít

Daňhel. Důkazem je i to,

u ucha na telefonu svého
makléře nebo být ob-

že Saxo Bank v úvodu
roku zavedla například

klopen velkými monitory,

tzv. digital onboarding,

na kterých problikávají
grafy. Dnes už stačí jen

který umožňuje uživatelům vzdálené založení

chytrý telefon a můžete
se stát investorem nebo

účtu a ověření digitální
formou, tedy opět kom-

traderem kdekoli. Ať už

Absolvent Fakulty architektury VUT Brno, spolumajitel trutnovské architektonické kanceláře
ATIP. Mezi jeho projekty patří například O2 arena, Výzkumné a výukové centrum Univerzity
Karlovy v Hradci Králové, rozvoj Skiareálu Špindlerův Mlýn a kromě aktuálního projektu
Viva (vivavrchlabi.cz) i řada dalších bytových domů ve Vrchlabí. Byl členem české lyžařské
reprezentace, působí jako inspektor lyžařské organizace FIS. Je spolumajitelem společnosti
Snowhill, která provozuje skiareály na českých horách.

A text advertisement supplied by the client, without
a company logo. The Forbes editorial team will only review
the text for language issues, although it does reserve the
right to adjust the ad’s title, lead paragraph, and graphical
treatment so as to make it compatible with the Forbes
magazine style and maximize its readership.
SCOPE: 1/2–2 PAGES

fortně z pohodlí svého

při byznysových cestách,
nebo během relaxu na

MARTIN VOKATÝ

domova nebo z cest jen
přes chytrý telefon.

jachtě či právě golfu.
Přesné informace a rychlost v rozhodování

komodit, měn, opcí nebo podílových fondů

vždy hrály na rychle se měnících trzích klíčo-

či spravovaných portfolií. A pak už jen pře-

nikdy dříve nebylo snazší, než je tomu dnes.

vou roli na cestě k vyšším ziskům.
„Do rukou běžných uživatelů dáváme

hledně pod jedním účtem sledovat, jak se
jim daří. K tomu je potřeba udělat minimální

A mít díky svému mobilnímu telefonu, který
nosíme všude, okamžitý přehled o tom, co

Pohybovat se a porozumět pohybům na finančních trzích tak

nástroje, které používají velcí hráči na trhu,

vklad 10 tisíc dolarů, v přepočtu necelých

se zrovna na trzích děje, je v době jejich

jako například banky. Každý si tak může na
pár kliků sestavit investiční portfolio a flexi-

čtvrt milionu korun.
Jste-li opravdovým cifršpionem hltajícím

silných výkyvů, jako je případ současné pandemie koronaviru, doslova k nezaplacení.

bilně jej spravovat,“ říká ekonomický expert

fundamentální a technické analýzy a oka-

Saxo Bank Tomáš Daňhel. Česká pobočka
dánské banky stejně jako celá Saxo Bank

mžité pohyby cen, nejvhodnější je profesionální platforma SaxoTraderPro. Pro běžné

sází na moderní technologie a také chytré
digitální nástroje pro obchodování na bur-

investory potřebující kontrolovat stav svého
portfolia jen jednou začas právě i přes mobil-

zách, které jsou součástí její investiční online
platformy.

ní telefon je určená platforma SaxoTraderGo,
která má sice omezené funkce, ovšem

„Naše síla je mimo jiné v tom, že na své

nechybí jí základní analytické nástroje, real-

WELEDA – KRÁSA Z PŘÍRODY,
KTERÁ PŘEKONÁVÁ ČAS
Světu zase začínají vládnout přírodní produkty. Zelená vlna se line napříč všemi
regály s potravinami, dekoracemi a v neposlední řadě i kosmetikou. Tímto se
dostáváme ke značce, která je trhu již téměř 100 let.

Tomáš Daňhel

H

istore značky Weleda se píše už okolo roku 1921, kdy si doktor-

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?

ka Ita Wegmanová, chemik Oskar Schmiedel a Dr. Rudolf Stei-

• Weleda je historicky první značkou přírodní kosmetiky, která je
stále na trhu?

ner otevřeli Klinický a terapeutický institut ve Švýcarsku. Byla

to speciální a na tehdejší dobu velmi moderní nemocnice, která pou-

• Ve svém současném portfoliu má téměř 140 produktů kompletní

tam byly vyvinuty přípravky, které dokázaly spojovat tělo s jeho přirozenými rytmy, které reflektují identické rytmy v přírodě. Prokazatelné
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kontrolovaných zdrojů z volné přírody?
• Weleda je nositelem certifikátu UEBT (Union of Ethical Bio Trade)
a jako jedna z prvních umístila značku UEBT na své produkty?
• Své zastoupení má ve více než 50 zemích na pěti kontinentech?

republika byla jedna z prvních zemí, kde Weleda měla své zastoupení,

• Do roku 2022 se zavázala zvýšit poměr rostlinných zdrojů pěsto-

Mezi globální
celebrity, které si
Skin Food oblíbily,
patří mimo jiné
Julia Roberts, Adele
a Rihanna.

Všechny produkty Weleda vyrábí s úctou k přírodě. Vše začíná
kvalitní půdou a pěstováním rostlin přirozeným způsobem. I když má
společnost své vlastní zahrady, s ohledem na široký sortiment, není
z kapacitních důvodů možné pěstovat vše tam. Proto v rámci fair
trade spolupráce podporuje i drobné farmáře, kteří dodržují podmínky ekologického zemědělství.

Měsíček lékařský je pěstován
v zahradách léčivých rostlin
Schwäbisch Gmünd,
v jižním Německu.

Ročně se v těchto zahradách v Schwäbisch Gmündu
sklízí na 4000 kg květů.

Exkluzivní výhledy, vířivka na terase,
dostatek soukromí. Prémiový projekt
Čertův vršek splňuje ta nejnáročnější
očekávání. Autor: Skanska Reality

Dnes již neplatí, že zájemci
o nové bydlení hledají jen dobrý
poměr ceny a kvality nového
bytu v dobré lokalitě.

Z

a peníze, které do pořízení nového
bydlení investují, mají klienti stále více
nadstandardních požadavků. Lukáš

Maděra, ředitel prodeje a zákaznické péče

ve Skanska Reality, vysvětluje, o jaké se
jedná nejčastěji.

dostatek soukromí a prostoru pro sebe i pro
rodinu, velkou terasu s výhledem na město,

CO HLEDÁ NÁROČNÝ KLIENT, POKUD

komplexní bezpečnostní systém v celém

KUPUJE BYT PRO VLASTNÍ BYDLENÍ?

domě či společné prostory, kde si člověk

Za současné ceny musí nové bydlení splňovat

může odpočinout nebo sportovat. Pro nároč-

a to vyžaduje dlouhodobou součinnost
nových nájemníků. V našich projektech
například regulujeme průtok vody výběrem
úsporných armatur, pracujeme s šedými
a dešťovými vodami i zelenou energií,

vysoká očekávání. Pokud chceme představit

nější klienty instalujeme klimatizaci, vířivku

pracujeme dle certifikace udržitelného

konkurenceschopný produkt, musí naše

na terasu, propracovaný systém smart home

stavění BREEAM. Klienti tato opatření vnímají

bytové domy splňovat náročná kritéria nejen

nebo bezpečnostní trezory.

z pohledu kvality, ale také bezpečnosti,

UMÍ DNEŠNÍ KLIENT NAOPAK TAKÉ

projektu Čertův vršek se nám navíc úspěšně

udržitelnosti a celkové atraktivity. Zájemci

Z NĚČEHO SLEVIT?

daří kombinovat prémiové atributy s vysoce

pozitivně. V našem nejnovějším libeňském

o prémiové bydlení očekávají kromě kvalit-

Umí, a to velmi vědomě. Řada nových pro-

udržitelným konceptem výstavby i životního

ních zařizovacích předmětů a materiálů také

jektů totiž pracuje s úsporami energií a vody

cyklu. To je na trhu ojedinělé.

Title: approx. 35 chars
Lead: 200–250 chars
Text: 1 000–1 200 chars
Total: 1 200–1 600 chars
including gaps, according to the
required number of photo

Celosvětově nejprodávanějším
produktem řady je Měsíčkový kojenecký
krém na opruzeniny (4 285 293), těsně
následovaný Měsíčkovým dětským
šamponem (3 095 485) a Těhotenským
pěstícím olejem (1 050 144).

Receptura Měsíčkového kojeneckého oleje zůstala
nepozměněna od data uvedení v roce 1958.
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Ročně se po celém světě prodá
12 745 144 produktů měsíčkové řady.

Během sezóny se na sklizni často
podílejí i další zaměstnanci
Weledy, například zástupci
administrativních pozic a kolegové
z kanceláře - každý pár rukou se
počítá, obzvlášť když se úroda musí
sklidit v urychleném tempu.

Advertorial

Mezi fanoušky měsíčku lékařského od Weledy se řadí
i celebrity jako Jessica Alba, Victoria Beckham (která
s čtyřmi potomky zřejmě ví, co je dobré), Demi Moore,
Gwyneth Paltrow a další slavné maminky.

Investice do saunování se vyplatí
Nejrychleji rostoucí startup v České republice se veze na vlně vzestupného trendu – saunování.
Společnost SAUNIA, jednička v provozování saunových světů v ČR, otevřela za rok 2019
tři nové pobočky, v tomto roce stihla otevřít již další dvě a tři nová otevření chystá.
Novou emisí dluhopisů chce tento růst dále akcelerovat.

TWO-PAGE SPREAD

Title: approx. 35 chars
Lead: 300–400 chars
Text: 5 500–6 500 chars
Total: 6 000–7 000 chars including gaps, according to
the required number of photos
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„Zájem o saunování u nás exponenciálně roste. Lidé v něm nacházejí

poměrně vysoký výnos se čtvrtletní výplatou. Každý investor navíc

protiváhu ke svému rychlému životnímu stylu. A to nás motivuje, aby-

obdrží bonus na saunování a občerstvení v celkové hodnotě 4 procenta

chom tento potenciál pokryli,“ říká jednatel společnosti Bohumil Píše.

z investované částky, který může uplatnit ve všech našich pobočkách.

SAUNIA je unikátní svým umístěním v obchodních centrech. Rozšiřuje
a obohacuje nabídku tzv. leisure, volnočasových konceptů, které se

AdVoice

v posledních letech těší velkému zájmu. Svým pojetím umí být tento koncept partnerem vlastníků komerčních nemovitostí v prostorách, dokáže
zhodnotit samotnou nemovitost např. prostřednictvím střešní přístavby

Investice se pohybují od nižších desítek tisíc až po milionové částky,“ říká
Matěj Frydrych, head of strategic sales ve společnosti SAUNIA.
Za značkou stojí úspěšná podnikatelská historie společníků (Invia,
EDUA Group – Tutor, Caledonian School, top vision, VŠRR – dnes spojená s Bankovním institutem Vysoká škola). Kromě toho se tato investiční

a v neposlední řadě vytváří destinaci, přivádí tak do obchodního centra

příležitost těší velkému zájmu i díky tomu, že je transparentní a hmata-

návštěvníky a vytváří zajímavou synergii s ostatními nájemci. Takový

telná. Investice jde do poboček, které investoři znají a mohou je navštívit.

koncept nemá ve světě obdoby. V současnosti má celá síť v České re-

FORBES

AdVoice

AUTOSERVIS V POHODLÍ
SKANDINÁVSKÉHO
OBÝVÁKU

Všude perfektně vypulírováno, žádné hadry nasáklé
olejem, nářadí vyrovnané v normovaných skřínkách,
mechanici nenosí montérky, ale kalhoty a vyžehlené
polokošile. Vlastně tady to nejsou mechanici, ale osobní
technici. Slovo mechanik tu nezaslechnete. Přestože jste
v autoservisu.

A

utomobilka Volvo pro své zákazníky v Česku zavádí unikátní koncept, který povyšuje autorizovaný servis na nový level. Sedíte v salonku připomínajícím skandinávský obývák, popíjíte kávu, můžete si přečíst noviny nebo se připojit k wifi a pracovat.
Přitom přes vyleštěnou skleněnou stěnu sledujete opravu svého auta. „Zákazník transparentně vidí, že se na je-

ho autě intenzivně pracuje. Je to zásadní změna důležitá pro důvěru klienta,“ tvrdí Antonín Růžička, který má
ve Volvo Car Czech Republic na starosti implementaci programu Volvo Personal Service do autorizovaných
servisů.
V dílně, která vypadá spíš jako sterilní laboratoř – světlá dlažba, bílé a šedé stěny, naprosto čisto –, pracují na
jednom voze vždy dva technici současně. „Dvě hlavy
jsou chytřejší než jedna, čtyři ruce rychlejší než dvě, požadovanou opravu tak můžeme dokončit za polovinu
času,“ vysvětluje Tomáš Maruniak, Customer Service
Director Volva v ČR.
I pohyb mechaniků, pardon, osobních techniků po
dílně tady má svoje pravidla. „Delší dobu jsme analyzovali pohyby techniků v dílně a díky reorganizaci jsme
výrazně snížili počet jejich kroků, čímž jsme docílili
zrychlení oprav. Učíme techniky pracovat chytřeji, což
pro zákazníka znamená zkrácení čekání na dokončení
opravy,“ dodává Antonín Růžička. Pro zajímavost: Volvo spočítalo, že v nově uspořádané dílně technik během
kompletní prohlídky jednoho auta nachodí 253 kroků,
před reorganizací ve stejném čase nestihl ani dvě třetiny prací, přitom našlapal 454 kroků.
Švédská automobilka, kterou od roku 2010 vlastní čínská
společnost Geely, se chce dostat mezi top 3 světové brandy, co
se spokojenosti zákazníků týká. V roce 2020 plánuje i díky lepším službám prodat celosvětově 800 tisíc vozů, přičemž vloni
to bylo 550 tisíc.
Základem konceptu Volvo Personal Service je osobní přístup a maximální komfort. Žádný přijímací technik, který by
předával auto anonymním mechanikům v dílně. Tady klíčky
od zákazníka přebírá stejný člověk, který potom auto opravuje
a znovu ho zákazníkovi vrací s vysvětlením prací i sumy na faktuře. O klienta se stará od prvního okamžiku až po dobu, kdy
auto vyjíždí z vrat.

LIKO-S

Jak přivolat zpátky déšť,
bez kterého nebudeme prosperovat
MAJITELÉ FIREM SE VE FORBESU VĚTŠINOU RÁDI POCHLUBÍ ÚSPĚCHY VE SVÉM
BYZNYSU. ZAKLADATEL A NEJVYŠŠÍ ŠÉF MORAVSKÉ FIRMY LIKO-S, KTERÁ VYRÁBÍ
MONTOVANÉ HALY A RŮZNÉ VESTAVBY A ČÍM DÁL VÍC SE SOUSTŘEDÍ NA ZELENÉ STAVBY,
VYUŽIL PROSTOR V NAŠEM MAGAZÍNU K OSVĚTĚ. PÍŠE O TOM, JAK PŘIVOLAT ZPÁTKY
DÉŠŤ, ABY SE Z NÁS NESTALA POUŠŤ. TADY JE JEHO VZKAZ.

Zákazník může kdykoliv do dílny, technik mu na vše odpoví
a odhadne čas prohlídky nebo opravy. Klient se rozhodne, jestli na auto počká, nebo se vrátí později. Vzhledem k tomu, že na
vozidle pracují dva technici, bude většina zakázek hotova do
jedné hodiny.
„Volvo Personal Service je koncept založený na důvěře zákazníka v osobního technika, přímé komunikaci, maximálně
efektivním týmu a optimálních pracovních postupech. Jeho zavedením chceme zákazníkům nabídnout vyřešení problémů
správně, napoprvé a komplexně,“ doplňuje Tomáš Maruniak.
Tento nový koncept už funguje v brněnském dealerství Auto
Cardion a zlínském SPX – CAR, u dalších autorizovaných dealerů bude postupně zaveden do roku 2020.

Letošní léto byl extrém. Žhavé slunce
udělalo z naší země vyprahlou krajinu.
Toho jste si konec konců jistě všimli
i beze mě. Nejsem si ale jistý, jestli si
všichni uvědomují, jak vážné důsledky
to pro nás může mít.
Problém je to hlavně ve městech. Jejich obyvatelé o tom vědí svoje. Když se
podíváte na termosnímky krajiny, zjistíte, že v zastavěných oblastech jsou ve
vedrech obdobné teploty jako na Sahaře. Podobné je to na dálnicích nebo
na zoraném lánu pole, kde může být
i 50 stupňů Celsia.
Podle Českého statistického úřadu
se v Česku denně zastaví deset hektarů půdy. To je rychlost, s jakou se šíří
česká poušť. Krajina mizí pod výrobními halami a spedičními centry. A protože metr čtvereční plechové střechy
se za slunečného počasí rozpálí až na
80 stupňů Celsia, všechny tyhle stavby
fungují jako radiátory, které sálají teplo
do okolí a které mění klima v České republice. Výkon jimi uvolněný se rovná
výkonu dvěma blokům jaderné elektrárny Temelín.
Ano, i my vyrábíme tyhle budovy.
Už sice umíme udělat zelené haly a na
ekologii se soustředíme čím dál víc, ale
dokud se nezmění myšlení podnikatelů
a zeleň se nezanese do ekonomiky staveb, půjde vždy jen o okrajovou záležitost. Přitom by to měla být priorita.
Je potřeba uvědomit si, že voda se
do země vsákne jen tehdy, když je

studenější než vzduch. V opačném případě odteče pryč. A oblastem, kde je
země zahřátá, se mraky vyhýbají. Proto
v nich neprší.
V přírodě chybí přirozená klimatizace,
tedy stromy a zeleň, které udržují vlhkost a ochlazují a které z krajiny cíleně
vytlačujeme kvůli urbanizaci a zemědělství. V autech a kancelářích jsme si díky
technologiím vytvořili umělé klimatizované prostředí, takže nám nedochází
naléhavost celé situace.
Co s tím? Především musíme změnit
naše uvažování a systém ochrany přírody. O to se dnes snaží prakticky jen
levicově smýšlející nadšenci, kteří sice
dělají, co můžou, ale moc se jim nedaří.
Dále je nutné vrátit zeleň do měst
a snížit tak jejich přehřívání. Musíme je
doslova zaplavit stromy a kaři, nechat zarůst střechy domů, fasády, autobusové
zastávky.. Stejně tak musíme snížit teplotu na dálnicích, napnout nad nimi sítě
a nechat je zarůst popínavými rostlinami.
Když se nám podaří snížít teplotu
v zastavěných pouštích, potom začne
zase pršet.
Musíme si uvědomit, že příroda nepotřebuje nás, ale my ji. Máme vůči ní
obrovský dluh, a to všichni - stát, podnikatelé i běžní občané. Příroda ví sama,
jak to má zařídit, my jí ale musíme vrátit
zpět do harmonie. Doufám, že ještě není
pozdě na to, abychom dokázali rozpínající se českou poušť zastavit.

LIBOR MUSIL

www.forbes.cz

”

Skin Food je produkt doporučovaný
vizážisty po celém světě díky své husté
textuře a mnohostrannému využití.

Za rok se ho prodá tedy
přes 6 milionů kusů.

vaných biodynamicky na 30%.

a to už v roce 1926.

SCOPE: 1–4 PAGES (depending on the communicated content and the client’s wishes)

SCOPE: 1–2 PAGES (depending on the
communicated content and the client’s wishes)

továno v ekologickém zemědělství nebo pochází z ekologicky

lékáren s vlastní výrobou léčiv, až po velké laboratoře s desítkami zaměstnanců a vlastními zahradami léčivých rostlin. Výroba kosmetiky
v té době, měla za cíl především financování výzkumu léčiv. Česká

Každých 5 vteřin se na světě
prodá jeden produkt z řady
Skin Food.

Skin Food
je zázračný
pomocník,
udělá krásnou
pleť a jeho bylinková
vůně nabíjí energií.

• 83 % z rostlinných surovin, které Weleda využívá, je buď vypěs-

poboček Weledy, které úzce spolupracovaly s mateřskou firmou - od

An interview, infographic, or other content format composed in a way that makes the
article feel like general Forbes content. A custom-built solution is created for each client,
combining their communication goal and the tried-and-true style of Forbes articles.
The goal is for all the content to feel natural, yet attractive, giving it the largest possible
reach. This format is an especially good fit for presenting the client’s image and activities.
Forbes handles all of the preparation; the client may provide up to three rounds of content
proofreading.

“

• Je nejdoporučovanější značkou dětské kosmetiky v ČR?

výsledky léčby, měly za následek zakládání různých forem nových

BrandVoice

Advertorial

Prémiové bydlení –
víc než jen luxus

HALF-PAGE
V ČR si krém oblíbila
přední fashion a celebrity
make-up artistka
HRISTINA
GEORGIEVSKÁ,
která ho používá
pro své klienty jako
podkladovou bázi.

péče o ženy, muže a děti.

žívala metody antroposofické medicíny k léčbě nemocných. A právě

A direct presentation of the client’s content,
tailor-made by the Forbes staff. This format is an
especially good fit for presenting specific products
and services. The goal is for the final content
to deliver a maximum of the client’s message,
presented using the sort of language and form that
Forbes readers appreciate and seek out. All the
preparation is provided by Forbes based on the
client’s source materials. The client may provide up
to three rounds of content proofreading.
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Advertorial

Jak na to reaguje projekt, v čem je
třeba bydlení na horách přizpůsobit?

AdVoice
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Advertorial

Ikony Weledy

2022

Podnikat začal v roce 1992 ve staré hale ve Slavkově u Brna s pár kusy nářadí
a Škodou 120 půjčenou od tchána. Podařilo se mu vybudovat rodinnou firmu
s obratem přes 850 milionů korun ročně a dodávající produkty do dvaceti zemí
světa.

ZÁŘÍ 2018
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AdVoice column

A column for a manager or expert from the
client company regarding a topic of their
choice, presenting the company’s activities/
products/services. Its advantage over
the advertising formats is that AdVoice
is exclusive: there is never more than one
AdVoice per issue.
SCOPE: ⅔ PAGE (approx. 2 600 chars.
incl. spaces + portrait photo + company
logo).

publice 11 poboček a první zahraniční bude letos otevřena v Bratislavě.
Větší ambicí je pak podívat se za hranice do Rakouska a Německa, kde
je saunování ještě oblíbenější než u nás.
Začátkem roku 2020 společnost SAUNIA spustila emisi nových
dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 25 milionů korun. Jeden dluhopis
má jmenovitou hodnotu 10 000 korun a minimální výše investice do dluhopisů s výnosem 6,25 procenta p. a. je 20 000 korun. Jistina dluhopisu
je splatná za 4 roky a kupon (úrok) je vyplácen čtvrtletně.
„Většinu investorů tvoří naši spokojení zákazníci, kteří věří a fandí
našemu konceptu saunových světů uvnitř nákupních center. Oceňují

Více informací na: dluhopisy.saunia.cz

FULL PAGE

Title: approx. 35 chars
Lead: 200–300 chars
Text: 2 500–3 500 chars
Total: 2 800–3 800 chars
including gaps, according to the
required number of photos

2022

SCOPE: 6–16 PAGES
PRICE: ON REQUEST
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SAMNAUN

Nebuďte překvapení, že se lidé do téhle
horské vesnice sjíždějí na nákupy. Tady
je totiž jediná švýcarská bezcelní zóna,
a tak tu ušetříte na alkoholu, kosmetice
i benzinu. Vy sem ale přijeďte hlavně za
krásou hor a blízkého Švýcarského národního parku. A zastavte se i v místní
mlékárně Sennerei. Mají tu degustační středy s prohlídkou výroby, ochutnáte klasický horský sýr bergkäse i místní
speciální mutschli. Navíc v Samnaunu mají velkorysou nabídku pro ubytované: lanovky pro vás i kolo zdarma, k tomu i vstup do muzea a vodního
světa Alpenquell a také výlety s horským vůdcem do okolních hor.

VAL MÜSTAIR

Kouzelné údolí, kde na vás kromě perly
románské architektury, benediktinského
kláštera v Müstairu, čeká i božský klid.
K němu vám můžou pomoct místní biočaje z bylin z okolních pasek anebo za-

ROBOTI UŽ JDOU
SAMNAUN

SCHILTHORN
NIESEN

ručeně přírodní místní pálenka. Kdyby
ani jedno nezabralo, od místních řádových sester si můžete koupit třeba andělikový nebo meduňkový likér či sirup.

ENGADIN

Do Svatého Mořice jezdíte každý druhý
rok? Zkuste ale letos lyžáky vyměnit za
tenisky nebo pohorky, budete okouzleni.
Jedinečná kombinace úzkých hřebenů,
vznešených vrcholů a duhově modrých
horských jezer dokáže vždycky znovu
ohromit. Krajina horského údolí Engadin nabízí všechno, po čem duše dobrodruha touží: mrazivé ledovce, třítisícové
velikány i stříbřitou stuhu Engadinských
jezer. Na legendární Silvaplaně ve výšce
1800 metrů nad mořem můžete kitovat,
jezdit na windsurfu i plachtit.

SCHILTHORN

Ať už se nahoru vydáte lanovkou nebo
po ferratě, na Schilthornu si z otočné
panoramatické restaurace Piz Gloria vychutnáte epické výhledy na dvě stovky
vrcholů švýcarských Alp. Jestli si potřebujete zvýšit adrenalin v krvi, projděte se po zavěšeném mostě Thrill Walk
anebo hledejte stopy agenta s povolením zabíjet. Schilthorn si totiž zahrál
i v jedné ze slavných bondovek.

NIESEN

Už od Interlakenu je vidět typická silueta krásky Niesen, švýcarské horské
pyramidy. Je slavná nejen díky svým
dvěma více než stoletým lanovkám, ale
i pro nejdelší schodiště na světě. Úctyhodných 11 674 ocelových a kamenných
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An exclusive opportunity to present an area of the client’s activities in the form
of news reports, interviews, engaging articles, photographs, and illustrations,
and to naturally integrate its message into reader-valued content authored by
the Forbes team spanning multiple pages. This variant requires exceptional client
cooperation, but it has a large impact on a high-credit target group. Presentation
within the magazine content equivalent to Forbes-authored content.
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foto:
foto: swiss-image.ch
swiss-image.ch /
/ Freddy
Freddy Enguix,
Enguix, Alain
Alain Kalbermatten,
Kalbermatten, Ricardo
Ricardo Perret
Perret

JOINT PROJECT/SUPPLEMENT/INSERT

středověkými mosty a pozorujte cvrkot města anebo si najděte lavičku na nábřeží a kochejte se líně se vlnící hladinou jezera. Až
budete unavení městským ruchem Luzernu, vyrazte do okolí.
Přímo nad městem se tyčí hora Pilatus s nejstrmější ozubnicovou železnicí světa a se skvostnými výhledy na jezero a okol-

ní alpské vrcholy. Pokud pro vás jízda nad propastí není dost velký adrenalin, zajeďte si na jih do Melchsee-Frutt, tenhle horský
resort nabízí více než 140 lezeckých cest. Anebo vyrazte na třítisícový Titlis a projděte se nad ledovcem po visutém mostě mezi
horskými štíty. Závrať zaručena.
Jestli máte raději poklidnější zážitky, pod vrcholem Titlisu leží Engelberg a v něm benediktinský klášter z 12. století. Dodnes
v něm žijí mniši, kteří v klášterních zdech vyrábějí sýry. Zkuste třeba Engelberger Klosterglocke, jemný sýr s bílou plísní ozdobený tradičním modrým zvonkem. Okolo andělské hory leží přes
500 kilometrů pěších stezek, vyžití najdete na horských kolech
anebo si dejte golfovou partii mezi štíty velikánů.
Můžete si taky najmout místního průvodce a podniknout třeba
horský přechod po místních gastronomických specialitách nebo
výlet po stopách legendy o lidovém hrdinovi Vilému Tellovi. Anebo si v muzeu slavné značky Victorinox u města Schwyz sestavte
vlastní švýcarský armádní nůž.
Břehy 38 kilometrů dlouhého Luzernského jezera nabízejí lákadel bezpočet, nezapomeňte ale ani na jezero samotné. Můžete
sednout na jednu z pravidelných lodních linek, které jsou součástí integrované dopravy a efektivně vás přiblíží vašemu cíli, anebo se vydejte na okružní plavbu na jednom z historických parníků. Plavba po modravém Luzernském jezeře, s výhledy na alpské
louky a rozeklané štíty hor, je totiž zážitek sama o sobě.

Malebné městečko se starobylými domy,
kde si romantiku letních nocí můžete
zpříjemnit v termálních lázních, ve Scuolu totiž vyvěrá 11 termálních pramenů.
Přes den by byl hřích nevyrazit za dobrodružstvím, ať už na rafty na řece Inn,
anebo do kouzelné horské vesnice s podivným jménem S-charl. Až se vrátíte do
městečka, ochutnejte u místního řezníka
třeba kozorožčí nebo kamzičí klobásky.
Pro ubytované má Scuol v létě speciální balíčky, které zahrnují místní dopravu
i vstup do lázní.

SCUOL

schodů slouží k servisu lanové dráhy,
už přes 30 let jsou ale také oblíbenou
kratochvílí běžců do vrchu. Ti tu rovněž každoročně pořádají prestižní závody. Zatímco vám by zřejmě cesta nahoru po schodech trvala okolo pěti hodin,
ti nejlepší borci ji mají vyběhnutou za
50 minut.

KAMBLY

V kraji údolí Emmental se nevyrábí jen
slavný sýr, ale také tradiční švýcarské
sušenky Kambly. Víc se o jejich stoleté historii, původním babiččině receptu
a o tom, jak dobyly svět, můžete dozvědět při exkurzi v továrně v Trubschachenu. Raději jeďte nalačno, ať můžete
ochutnat alespoň čtvrtku ze stovky různých příchutí a druhů sušenek.

VAL MÜSTAIR

ENGADIN

foto: swiss-image.ch / Andy Mettler, Robert Boesch,
foto: swiss-image.ch
Andy Schwab
Mettler, Robert Boesch,
Christof
Sonderegger,/ Heinz
Christof Sonderegger, Heinz Schwab

3

SCUOL

2
SPOLEČNÝ PROJEKT FORBESU A SWITZERL AND TOURISMU

SPOLEČNÝ PROJEKT FORBESU A SWITZERLAND TOURISMU
PŘIPRAVILI: KRISTÝNA TMEJOVÁ, ŠTĚPÁN KETTNER

S Freyou procházíme centrum města a ona mi ukazuje pamětihodnosti Luzernu. Jinému osmdesátitisícovému městu by
stačila jedna velká atrakce, ale tady je těch významných bodů
k zastavení hned několik. Středověká vodní věž se slavným dřevěným mostem Kapellbrücke, Rosengartova galerie s unikátní sbírkou Picassových obrazů, pradávnými silami přírody vytvořený ledovcový park. A vedle něj asi nejfotografovanější symbol
města, do skály vytesaná monumentální socha umírajícího lva,
památník švýcarských gardistů.
„Nemůžete ho nenajít. Stačí narazit na proud turistů a připojit se k davu. Vždycky vás ke lvímu památníku dovede,“ směje se
Freya, a než se rozloučí, dá mi poslední radu. „Kdyby zítra náhodou pršelo, určitě jděte do místního muzea dopravy.“
A vysvětluje, že tohle muzeum, vůbec nejnavštěvovanější ve
Švýcarsku, baví nejen děti. Fascinující je i pro dospělé. Kromě
všemožné historie i současnosti pozemské dopravy tam prozkoumáte i tu vesmírnou a můžete si zkusit všechno od crash testu po
chůzi po povrchu Marsu.
Až budete potřebovat doplnit energii, zkuste restauraci Wirtshaus Galliker, pokud chcete zkusit něco tradičního švýcarského, anebo mladý podnik Zur Werkstatt, jestli jste spíš na moderní cool gastronomii. Anebo si na městském trhu, který je v úterý
a v sobotu, nakupte ovoce, zeleninu a sýry od místních farmářů.
A udělejte si piknik. Posaďte se na břehu řeky Reuss mezi dvěma

KAMBLY

V Ženevě, Curychu i Luzernu už jste byli. Svatého Mořice znáte ze
zimní dovolené jako svoje boty. Tak čím by vás Švýcarsko ještě mohlo
překvapit? Těch míst a věcí, co dělat a vidět, je tolik, až se z nich točí
hlava. A tak jsme pro vás dali dohromady pár našich oblíbených.

Víc je víc, řekl si pánbůh, když tvořil tuhle krajinu. A krásou nešetřil. Není
lepší místo, kde začít putování po Švýcarsku, než Luzernské jezero.

ady to totiž všechno začalo. Před 727 lety, podpisem jedné listiny na louce Rütli na břehu Luzernského jezera.
Tři kantony se tehdy dohodly, že vstoupí do „věčného
spolku“, jak ho nazvaly, který položil základy moderního Švýcarska. Později se ke starému spříseženství přidaly italsky a francouzsky hovořící kantony, a tak vznikla multikulturní Švýcarská
konfederace, jak ji známe dnes.
I proto není lepší místo, kde začít putování po zemi helvétského kříže, než Luzern a jezero, na jehož břehu se psala historie.
Luzern, město světel, leží jen hodinku cesty vlakem z Curychu
v samém srdci Švýcarska. Na břehu jiskřivého jezera je posazený
jako okázalá perla a zve k návštěvě milovníky všeho dobrého. Jako by tu vydestilovali samotnou esenci Švýcarska – do hladiny jezera se zakusují horští velikáni i oblé kopce se zelenými alpskými loukami, můžete se líně procházet malebnými vesničkami
i se nechat strhnout živoucím tepem města. Dotkne se vás historie při procházce středověkým centrem Luzernu, projdete ulicí se
čtvrtou největší hustotou hodinářství na světě, jsou tu lokální sýrárny i exkluzivní chocolaterie.
„Máte štěstí, dnes je čtvrtek, nákupní den. Takže jsou obchody
otevřené až do devíti do večera,“ říká mi Freya Flory, má průvodkyně městem. A vysvětluje, že Švýcaři mají prodejní dobu omezenou zákonem a obchody zavírají už v půl sedmé – ale na čtvrtky
vydaly úřady povolenku.

CESTA
Z MĚSTA

ŠVÝCARSKO
NA JEDNO KLIKNUTÍ
Bližší a aktuální turistické informace o Švýcarsku naleznete
na webu MojeSvycarsko.com,
kde si také můžete zdarma objednat poštou brožury. Nezapomeňte sdílet své zážitky
ze Švýcarska a akcí Switzerland Tourismu na Instagramu
s hashtagem #MojeSvycarsko –
ty nejzajímavější fotografie budou uveřejněny v nadcházejícím vydání tištěného magazínu
SWISSmag.

MOJESVYCARSKO.COM

MEZI
ŠTÍTY HOR

Ať vaše srdce touží po
majestátních alpských štítech,
zvlněných hladinách jezer,
tepajících velkoměstech anebo
nedotčené krajině, ve Švýcarsku
mají všechno. Ta nejlepší místa
už jsme pro vás našli. Stačí sbalit
kufry a vyrazit.

MOJESVYCARSKO.COM

LETNÍ JÍZDA

MOJESVYCARSKO.COM

ŠVÝCARSKO

MOJESVYCARSKO.COM
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