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Nepostavitelná
Projekt americké jaderné
elektrárny VC Summer nebylo
možné dokončit, tvrdí
nezávislá analýza.

SÁMOŠKA 4.0
Kdo vládne
českému
retailu a jak
SÁMOŠKA 4.0
bude vypadat
obchod
budoucnosti.
Čtěte v novém
magazínu
E15 Premium.
ČESKÉ OBCHODY
KOMU PATŘÍ
TI
PRODEJE BUDOUCNOS
VS. E-SHOP
KAMENNÝ OBCHOD

E15
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PASTI NA ZÁKAZNÍ

působí
už nefungují. Prodejci sítí.
Jen klasické triky
sociálních
stran – třeba ze
na lidi ze všech

KDO JE ZA PULTEM?
a stále častěji
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SONDA
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Obchodník
každém kroku nabízet.
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TRHY & SVĚTOVÁ EKONOMIKA
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e-shop

,...,...
BAVIT
“mucholapka”
“mucholapka”
MUSEJÍ
zákazníků,
lapánízákazníků,
lapání
za pultem,....
NÁKUPY
proměna ženy
Obchodní centra

klienta,...
sledujeklienta,...
, obchodsleduje
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obchodní centra,
...

V prodeji od 18. září
CZK/EUR • 26,100 / –0,01 Kč

CZK/USD • 21,641 / +0,160 Kč

PX • 1021,07 / +0,19 %

EURO STOXX 50 • 3447,69 / –0,024 %

ZLATO • 1346,25 $ / +0,020 %

KOMENTÁŘ: MOSKVA SHÁNÍ ČÍNSKÉHO SCHRÖDERA / str. 11
Krátce
Únikům má zabránit
změna zákonů
Poslanecká komise
navrhuje větší kontrolu
a zpřesnění pravomocí
orgánů činných v trestním řízení, tedy policie,
GIBS i státních zástupců.
Celkem by mělo doznat
změny na sedmero zákostr. 2
nů.

Rychlé půjčky
před volbami

Šéfové Zootu budou
financovat start-upy
Někdejší generální ředitel
PPF Investments Jiří
Rydvan a spoluvlastníci
e-shopu s módou Zoot
Ladislav Trpák s Petrem
Ladžovem založili skupinu
Echilon Capital, která se
chystá lít kapitál do popustr. 4
lárního fintechu. 

Wiener Privatbank chce
pobočku v Praze

Koláž E15

Soukromou rakouskou
banku Wiener Privatbank kupuje skupina
Arca Capital podnikatelů
Pavola Krúpy a Rastislava
Veliče. Finanční ústav chce
expandovat ve střední
Evropě, chystá pobočky
v Praze i Bratislavě. str. 5

přečtěte si:

SPECIÁL
Domácí
spotřebiče
9 771803 454307

17437

lapání zákazníků,

“mucholapka”

prodavačka, už nestačí.
Prodávat zboží
a zábavu.
lákají na gastronomii

Dluhopisové rotačky ministerstva financí za poslední dva měsíce vytiskly dosud
nevídaný objem pokladničních poukázek. I proto, že čas vylepšit rozpočet,
a tím i své skóre má současná vláda jen do voleb. Za krátkodobý dluh
se záporným výnosem platily hlavně domácí fondy.  TRHY & SVĚTOVÁ EKONOMIKA / str. 6

sleduj
personalizace, obchod
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BLÁZNIVÁ JÍZDA

Zápisník
Jany Havligerové

Poslanci v kopačkách?

Jana Nečasová (Nagyová), manželka expremiéra
Nečase, neuspěla se žalobou na ochranu osobnosti. Respektive s návrhem na předběžné opatření,
jímž se dožadovala, aby Piráti stáhli ze svého
volebního autobusu její podobiznu. Na ní je zobrazena jako loutkovodička bývalého předsedy vlády.
Karikatura podle Nečasové může ohrozit její život,
zdraví a vážnost, a tím způsobit vážnou újmu.
Sebe tedy Nečasová neochránila, pro propagaci
a zviditelnění Pirátské strany ovšem udělala dost.
Už teď by její členové měli děkovat.
Žádost o vydání poslanců za hnutí ANO k trestnímu stíhání je neprofesionálně zpracovaná,
je tam řada překlepů, jak si ostatně už všimla
média, postěžoval si ve sněmovní diskuzi mimo
jiné jeden z postižených, předseda hnutí Andrej
Babiš. Překlepy se vloudí, to se stává. Třeba jako
v ústředním heslu ANO „Teď nebo nikdy“, kde
chybí čárka. Také si toho povšimla až média.

Protagonisté dne
Václav VACHTA
ŘEDITEL EUC PREMIUM
Firmy spadající pod tuto značku dosáhly loni obratu 355 milionů korun,
meziročně o pět procent vyššího.
Obdobný růst čeká ředitel i letos.

str. 5
Chau TO CHAN
ŠÉF CEFC
Čínské společnosti se podařilo
získat zhruba čtrnáctiprocentní
podíl v ruském ropném gigantu
Rosněfti.

str. 7
Daniel RODERICK
ŘEDITEL WESTINGHOUSE
Jeho firma nezvládla stavbu
elektrárny VC Summer. Investoři
nedokázali projekt řídit a firma jim
slibovala nereálné termíny.

str. 7

Foto čtk

Do parlamentních voleb vstupuje hnutí
Sportovci pro společnost, kandidátky sestavilo
ve všech krajích. Tu pražskou povede internacionál Ladislav Vízek a spolu s ním i další fotbalisti,
například Horst Siegl, Jan Berger nebo Tomáš
Skuhravý, ale také třeba boxer Rostislav Osička,
známý díky pořadu StarDance. Jak Vízek říká,
v podstatě jsou obyčejní lidé, kteří chtějí říct svůj
názor, neboť mají pocit, že politiku vedou jenom
bohatí, aby ještě více zbohatli. Jestlipak, pokud se
dostanou do sněmovny, nastoupí v kopačkách.

JINAK NESJÍZDNÝ velký jez U Mráčku na řece Radbuze zdolaly v Plzni téměř tři desítky neobvyklých
plavidel s neobvyklými posádkami, které předtím ujely zhruba šestikilometrovou trasu po řece. Několik tisíc
diváků, kteří plavbu a zdolání jezu sledovali, mohlo ve studené vodě spatřit vrtulník, kolotoč, pohádkové
postavičky či osobní i nákladní auto.

Únikům ze spisů zamezí
změny zákonů
n Vyšetřovací komise

navrhuje větší kontrolu
a zpřesnění pravomocí
orgánů činných v trestním řízení: tedy policie,
GIBS i státních zástupců.
Pavel Otto
Za úniky z policejních spisů
do některých médií mohou
hlavně orgány činné v trestním
řízení, a nikoliv právní zástupci
stíhaných nebo obžalovaných
lidí. Závěrečná zpráva poslanecké vyšetřovací komise ustavené
z popudu ČSSD po zveřejnění
nahrávek, na nichž exministr
financí a šéf ANO Andrej Babiš
hovoří s novinářem Markem
Přibilem, proto navrhuje změnu
dohromady sedmi zákonů.
Většinou se týkají právě policie,
Generální inspekce bezpečnostních sborů a státních zástupců.
Přesněji definovat by se měla
i činnost soukromých detektivních agentur, aby měly výslovně
zakázáno získávat informace
od vyšetřovatelů či žalobců.
„V některých případech nebyly
úniky v zájmu obviněných, takže
z nich nelze vinit advokáty.
V každé konkrétní kauze je třeba
zkoumat, komu prospěly,“ uvedl
předseda komise Martin Plíšek

(TOP 09). Dodal, že na konečném
znění zprávy, která bude zveřejněna dnes odpoledne, se komise
shodla jednomyslně.
Dolní komoře parlamentu
členové komise doporučí, aby
vyzvala vládu k předložení změny zákona o státním zastupitelství, podle níž by podobně jako
v některých jiných zemích vznikl
zvláštní útvar zabývající se protiprávním jednáním návladních.
Speciální složka s celorepublikovou působností by fungovala
pod Nejvyšším státním zastupitelstvím. Vyzrazení informací
ze spisů by v trestním zákoníku
nově spadalo pod paragraf zneužití pravomoci úřední osoby.
V zákoně o Generální inspekci
bezpečnostních sborů by se měla
jasněji vymezit věcná a místní
příslušnost při prověřování a vyšetřování úniků. Lepší kontrole
by pomohla také podrobnější

úprava toho, kdy by se měly poskytovat důkazy například pro
civilní či správní řízení v případě,
že kauza je takzvaně živá.
Komise dále navrhuje, aby každý orgán činný v trestním řízení,
který poskytuje prostřednictvím
médií informace, zaznamenával
veškerou komunikaci s novináři
a její obsah ukládal.
Vláda by měla rovněž zvážit
změnu trestního řádu a definovat
v něm, jakou podobu by musel
mít veřejný zájem, aby ospravedlnil získávání a uveřejňování
informací z trestního řízení.
„V tomto případě by se upravil
trestní řád, využít by se mohla
judikatura EU,“ podotkl Plíšek.
Aby se zabránilo dehonestaci
stíhaných a jejich rodin, měl by
být novelizován zákon o ochraně
osobních údajů, aby s výjimkou
důkazů byly ostatní informace
NÁZORY str. 11
chráněny. 

Žalobci vznášejí
námitky
Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman je proti tomu, aby měl pod sebou
speciální útvar pro objasňování protiprávní činnosti žalobců. „Nejvyšší
státní zastupitelství nemůže působit jako orgán první instance, poněvadž
by v takových případech byl znemožněn dohled, který musí vykonávat vyšší
instance. Můžeme se ale zamyslet nad tím, zda by tato příslušnost měla
být dána vrchním státním zastupitelstvím. V dané věci považuji za důležité
zpřesnit kárné řízení a zavést přípravné řízení kárné,“ uvedl.
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Nezaměstnanost Horáček a Drahoš mají největší
je v Česku nejnižší šance utkat se se Zemanem
ze států unie
n Horáček má větší

Lidí bez práce je v tuzemsku nadále minimum. Nezaměstnanost v srpnu klesla proti červenci o desetinu
na rovná čtyři procenta.
Zaměstnání hledalo vůbec
nejméně občanů od léta
roku 1998 – necelých tři sta
tisíc.
„Velmi důležitý byl přínos
uvolněné měnové politiky.
Centrální banka se o nízkou
nezaměstnanost zasloužila víc než vláda. Máme
velmi nízké úrokové sazby,
relativně slabou a podhodnocenou korunu, což je
pro exportně zaměřenou
ekonomiku samozřejmě výhodné,“ řekl hlavní ekonom
Deloitte David Marek.

V mezinárodním
srovnání mělo Česko
podle evropského statistického úřadu Eurostat
za červenec nejnižší míru
nezaměstnanosti v celé
Evropské unii. Marek však
před přílišným optimismem varuje.
„Vyrobili jsme si montovnu s nízkou nezaměstnaností – čínskou ekonomiku v Evropě,“ myslí si
a dodává, že jsme jednou
z vůbec nejzranitelnějších
zemí vůči budoucí automatizaci. Důvodem je prý
příliš mnoho zaměstnanců
v činnostech s relativně
nízkou přidanou hodnotou. /lie/
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I přes velký počet ohlášených
kandidatur vychází z průzkumů pouze dvě osobnosti,
které mají v prezidentské
volbě šanci vážně konkurovat Miloši Zemanovi.
Michal Horáček má sympatie
23 procent voličů, bývalý
předseda Akademie věd Jiří
Drahoš potom 22. Známý
podnikatel a textař ovšem
má v nadcházejícím souboji
jednu podstatnou výhodu –
dokáže více oslovit ty voliče,
kteří před čtyřmi lety dali
hlas Zemanovi.

boj každopádně čeká Horáčka a Drahoše. „Jejich rozdíl
je tak malý, že je na hranici
statistické chyby,“ komentuje
minimální rozdíly v preferencích Šimoník.
Oba kandidáti ale mají
vcelku odlišnou voličskou
základnu. Drahoš mnohem
více těží z podpory a sympatií „antizemanovského
tábora“, přičemž Horáček
má podle dat jako jediný
protikandidát potenciál
přesvědčit bývalé voliče
současné hlavy státu.
Horáček má větší sympatie
u lidí z malých obcí a s maturitou. Drahoše předčí i u mladších voličských skupin.
Někdejší předseda Akademie
věd má zase výrazný náskok
u vysokoškoláků a obyvatel
Více E15.cz
Prahy. /lum/ 

Krátce
535 225
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501 494

481 535

493 751
312 333

372 759

458 729

536 012

505 254

Počty uchazečů o volná místa v ČR

páku na zklamané
voliče Miloše Zemana,
Jiří Drahoš naopak těží
z podpory jeho kritiků.

Vyplývá to z unikátního
průzkumu, který pro deník
E15 vypracovala agentura
STEM/MARK. Analýza se
místo volebních preferencí
zaměřila na předpoklady
jednotlivých kandidátů na to
být ideálním prezidentem.
„Všichni máme v živé
paměti výzkumy při poslední
prezidentské volbě, kdy byl
podle preferencí jasným favoritem Jan Fischer. Víme, jak
dopadl,“ vysvětluje zvolení
netypické metodiky expert
agentury Pavel Šimoník.
I když se poslední dobou
množí spekulace o Zemanově zdravotním stavu a jeho
účasti v prezidentských
volbách, stále by byl jejich
hlavním favoritem, sympatie
mu v průzkumu vyjádřilo
31 procent voličů. Těsný sou-

Ministerstvo zvýšilo odhad
výše příjmů rozpočtu

Veřejné zdravotní
pojištění bylo loni v zisku

Ministr financí Ivan Pilný
(ANO) zvýšil v novém návrhu
rozpočtu příjmy o 21 miliard
korun. Zvýšil se odhad růstu
ekonomiky v roce 2018 na 3,1
procenta. Stále ale kvůli
platům chybí zhruba osm
miliard, uvedl Pilný v pořadu
ČT Otázky Václava Moravce.

Zisku ve výši 5,91 miliardy
korun dosáhlo v loňském roce
veřejné zdravotní pojištění.
Příjmy byly 265 miliard,
z toho 62,2 miliardy ze státního rozpočtu, a výdaje 259 miliard korun. Proti předchozímu roku jde o úsporu, do systému ale víc přidal i stát. /čtk/
inzerce

Exšéf PPF a majitelé
Zootu začínají
financovat start-upy
n Mezi technologický-

mi inovátory finančních služeb je čím dál
větší zájem o byznys
kolem firemních pohledávek. Start-up Investiční aukce přitáhl
peníze z nové skupiny
Echilon Capital.
Daniel Novák

Někdejší generální ředitel
PPF Investments Jiří Rydvan
a spoluvlastníci e-shopu
s módou Zoot Ladislav Trpák
s Petrem Ladžovem vstoupili
do fintechového start-upu
Investiční aukce. Je to první
zářez jejich společné skupiny
Echilon Capital, která se
do populárního fintechu chystá lít kapitál.
Během následujícího roku
chtějí do Investiční aukce
vložit až čtyřicet milionů
korun, a to za podíl do zhruba
pětadvaceti procent. „Jsme

Více o tématu se dočtete
v magazínu E15 Premium.

měříme se na expanzi a růst
přesvědčeni, že Investiční
na domácím trhu,“ dodal.
aukce má díky objemu domácího faktoringového trhu
Zájem bank a známých
přes 180 miliard korun ročně
jmen byznysu o finanční start-upy je trendem.
velký potenciál růstu. Nyní
„V našem projektu Tipli.
se zaměříme na zvýšení ziskovosti objemu profinancocz testujeme fintech řešení
vaných pohledávek a získání
a banky nás aktivně oslovují
bonitních malých a středních se zájmem o spolupráci. Již
firem, které budou atraktivní
nastala doba, kdy mají zájem
pro investory,“ uvedl Jiří
investovat do start-upů,“
Rydvan.
uvedl startupový
Nová invespodnikatel Michal
torská skupiHardyn.
Objem faktur
na v tendru
V případě Infinacovaných Investiční
na minoritu
aukcí má letos dosáhnout vestiční aukce
nalákal invesv Investiční
tory rychle
aukci porazila
rostoucí trh
několik dalších zájemců
a skutečnost,
milionů korun.
včetně bank.
že na rozdíl
Jeden investor
od řady jiných
už dokonce dostal
technologických
exkluzivitu a chystala
firmiček je v zisku.
se smlouva. Na poslední chvíli Za letošní rok má objem faktur financovaný start-upem
ale stávající vlastníci start-upu cukli.
dosáhnout půl miliardy
„Vybírali jsme ze tří nabíkorun. V příštím roce se už
dek, jež nám dávaly o třiplánuje dostat na miliardu
cet procent více peněz. Pro
korun. Průměrný výnos pro
Echilon Capital rozhodl nejen investory je těsně pod šesti
směr, kam bychom se chtěli
procenty. Díky prověřování
ubírat, ale hlavně vize stejné
firemních klientů je podíl
budoucnosti pro Investiční
nedobytných pohledávek pod
aukci,“ zdůraznil spoluzajedním procentem.
kladatel a většinový vlastník
U Ladislava Trpáka a Petra
start-upu Adam Šoukal. „Díky Ladžova je to krok přesahující
investici od Echilon Capital
jejich dosavadní největší projekt, e-shop s módou Zoot.
personálně posílíme a za-

500

Foto profimedia.cz
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POČETNÍ ODBĚRATELÉ. Továrna v Klecanech vyrábí široký sortiment – dodává stěrače pro vozy Škoda, Nissan, Suzuki či Renault.

Indové si předali
výrobce stěračů
pro škodovky
Společnost Pricol, indický
dodavatel automobilek, převzala výrobce autodílů PMP
Pal International. Jediná
továrna této firmy v Evropě
se nachází ve středočeských
Klecanech. Prodávajícím
za blíže neurčenou cenu
byla jiná indická skupina
Ashok Primala Group.
„Rozhodli jsme se prodat
tento byznys v rámci strategické přeměny našeho portfolia, z níž tato část skupiny
vzešla jako nedůležitá pro
náš další rozvoj,“ sdělil
Harsh Piramal, šéf mateřské PMP Auto Components.
Podnik dodává stěrače
automobilkám typu Škoda,
Nissan, Suzuki nebo Renault. Kromě Česka má PMP
ještě po jednom výrobním
závodu v Mexiku a v Indii.
Tržby tuzemské části firmy
převyšují tři čtvrtě miliardy

korun. Naposledy byl podnik v čistém zisku třináct
milionů korun.
„Věříme, že stírací systémy představují rostoucí segment imunní vůči rychlým
technologickým změnám
v automobilovém sektoru
a k případnému posunu
k elektrickým vozům. S výrobními kapacitami v Česku
a v Mexiku tato akvizice
zapadá do našich plánů
na vybudování tržní pozice
v těchto regionech,“ uvedl
šéf Pricolu Vikram Mohan.
Transakce se účastnila
řada poradenských a advokátních firem. Na straně
kupce pomáhala s obchodem advokátní kancelář
CMS a poradci z BMR Advisors, prodávajícímu radili
konzultanti z PwC a právníci z indické kanceláře DSK
Legal. /dnv/

276525/27

Výhodný
filmový balíček
poukázky na film i na menu

inzerce

Ve dvo
u

ušetřít
až 220 e
Kč!
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Klinikám nadstandardní péče
přibývá klientů a roste obrat
n Firmy ze skupiny
EUC Premium utržily
loni 355 milionů korun, meziročně o pět
procent více.

Prémiovým zdravotnickým
zařízením, které nabízejí
obvykle za roční členství
péči bez čekání, telefonické
konzultace s lékařem a důraz na prevenci, se byznys
daří. Například firmy, které
spadají pod značku EUC Premium, dosáhly loni obratu
355 milionů korun, tedy o pět
procent více než v předchozím roce. Nárůst tržeb je podle vedení EUC tažen růstem
poptávky jak od individuálních, tak firemních klientů.
„Letos počítáme s obdobným
růstem tržeb. Nárůst zisku
ale neočekáváme, investuje-

Foto EUC Premium

Adéla Čabanová

PLACENÁ PÉČE. Vzestup tržeb je podle vedení EUC Premium
tažen růstem poptávky individuálních i firemních klientů.
me do rozvoje,“ říká ředitel
EUC Václav Vachta. Skupina
rozvíjí webové zdravotní
služby. „Na příští rok chystáme projekt telemedicíny, který pacientovi ve vybraných
případech umožní ušetřit

MÁSLO ZA SEDMDESÁT

cestu k lékaři,“ uvádí Vachta.
Do EUC Premia letos přibyl
poskytovatel nadstandardní
péče Homolka Premium
Care.
Brněnské nadstandardní
klinice Top Moravia Heatlh

mezi lety 2015 a 2016 rovněž
stoupl obrat, a to podle účetní závěrky z dvaceti milionů
korun na více než 25 milionů korun, tedy více než
o čtvrtinu. Firmě založené
v roce 2001 ostatně rostou
výnosy už několik let po
sobě.
Celkový obrat 194 milionů
korun hlásí za loňský rok
soukromá zdravotnická síť
TeamPrevent-Santé, která
loni vznikla spojením dlouholeté známé značky Santé
a dalších dvou firem, TeamPrevent-PREPO a DentInn.
Za rok 2015 tvořil součet
výnosů těchto tří společností
zhruba 200 milionů korun.
Síť patří německé skupině
BAD Gesundheitsvorsorge
und Sicherheitstechnik,
která se zaměřuje na pracovní lékařské služby a loni
dosáhla obratu 265,5 milionu
eur.

Foto čtk

Další velká investiční skupina
z Česka a Slovenska hodlá
získat banku. Tu již vlastní
například PPF nejbohatšího
Čecha Petra Kellnera, J&T
nebo česko-slovenská investiční skupina Penta. Ráda
by se k nim přiřadila Arca
Capital slovenského podnikatele Pavla Krúpy, která usiluje
o rakouskou privátní banku
Wiener Capital, jak informoval server Euro.cz.
„Rámcově jsme dohodnutí
s vlastníky. Sama transakce je
podmíněna souhlasem regulátorů,“ říká partner skupiny
Rastislav Velič. „Akviziční

Foto Arca Capital

Vladan Gallistl

znamenává meziročně dvojnásobnou poptávku po másle. Podle
odhadu šéfa firmy Milana Teplého může máslo před Vánoci stát
až sedmdesát korun. Madeta vyrobí v Plané nad Lužnicí 150 až
Více E15.cz
160 tun másla týdně. 

Strnadovu firmu
kupuje dopravce Šmídl
Logistickou společnost
Nika z holdingu Czechoslovak Group podnikatele
Jaroslava Strnada kupuje
za neuvedenou cenu
autodopravce Šmídl ze
Žamberka. Díky tomu
zdvojnásobí počet vozidel,
jichž má zhruba 280,
napsal server iHNed.cz.
Dopravce rozváží zakázky
hlavně do západní Evropy,
loni utržil 866 milionů
korun. Více E15.cz

Rusové v Prostějově
investují 2,6 mililiardy
Továrnu na výrobu a potisk flexibilních obalů
chce v průmyslové zóně
na kraji Prostějova postavit firma DGPack, dcera
ruského firmy Danaflex.
Investuje do ní 2,6 miliardy korun. Výrobní
závod na ploše 12,4 tisíce
metrů čtverečních má být
hotov do konce roku 2020.
Zaměstná 245 pracovníků.
Více E15.cz
/čtk/

Wiener Privatbank chce
pobočku v Praze a Bratislavě
n Skupina Arca
Capital podnikatelů
Pavola Krúpy a Rastislava Veliče kupuje
soukromou rakouskou banku.

MLÉKÁRNA MADETA, největší zpracovatel mléka v zemi, za-

Krátce

EXPANZE. Založíme nové
bankovní pobočky, říká partner
Arca Capital Rastislav Velič.
proces bude trvat zhruba půl
roku,“ dodává. Poté co Arca
Capital převezme kontrolu
nad vídeňskou bankou, hodlá
výrazně expandovat. „Rozvoj
by měl být napojen zejména
na vznik zahraniční pobočky
banky v Praze a následně
v Bratislavě,“ upozorňuje
Velič. Pokud se skupinaArca
prosadí v Maďarsku, tak je podle něj možný vznik pobočky
v Budapešti. Náklady na vznik

zahraniční pobočky odhaduje
na desítky milionů korun.
Nároky na nové klienty z řad
českých boháčů ale budou
zřejmě jiné, než jsou ve Vídni.
„Klient, který je zajímavý
pro vídeňskou Wiener Privatbank, může být jinak definován než klient její pražské
pobočky,“ uvádí Velič. Cílem
je podle něj účelně začlenit
banku do struktur skupiny
Arca Capital.
Arca koupí bankovní dům
od rakouských realitních
magnátů Güntera Kerblera
a Johanna Koware, kteří
kontrolují zhruba 72 procent
banky. „Součástí dohody bylo,
že bude vyčleněn realitní
segment,“ upřesňuje Velič.
„Zajímáme se čistě o bankovní část a správu majetku,“
připomíná.
Na konci loňského roku
spravovala banka majetek
ve výši půl miliardy eur, její
vlastní kapitál je čtyřicet
milionů eur.  Více E15.cz
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Stát rychle vylepšuje
rozpočtové skóre
n Během nejruš-

nějších prázdnin
v historii českého
trhu s krátkodobými
bondy ministerstvo
financí prodalo papíry
za 136 miliard korun.
Jaroslav Bukovský
Zahraniční, a především
domácí investiční fondy
přes prázdniny vydatně
přilepšily českému rozpočtu. Jen za červenec a srpen
nalily do státní kasy přes
52 milionů korun. Skoupily
totiž několik obrovských
emisí krátkodobého dluhu
české vlády se záporným
výnosem a zaplatily tak
za možnost půjčit české
vládě. A to mnohdy ne zcela
dobrovolně.
Přes obvykle stojaté
prázdninové vody na finančních trzích dluhopisové rotačky ministerstva
financí přidaly na tempu.
Úřad trh zaplavil pokladničními poukázkami
splatnými v řádu několika měsíců dohromady
za 136 miliard korun, což
odpovídá třem čtvrtinám

Kurzovní lístek ČNB
Země

objemu prodaného za celé
první pololetí. Šlo zároveň
o desetinásobek loni prodaného objemu, dluhopisové
trhy tak zažily nejrušnější
prázdniny v české historii.
Ministerstvo má totiž
naspěch. Vylepšit skóre
současné vlády totiž lze jen
do příštích parlamentních
voleb. Všechny poukázky
jsou tak splatné nejpozději
koncem září. Do řady zájemců o dluh se záporným
výnosem se přitom postavily především domácí fondy,
kterým regulace nenabízí
investiční alternativu.
Krátkodobý dluh tak
mimo jiné skončil v peněžních fondech České spořitelny či Komerční banky.
„Je to nutné zlo z titulu
dodržování investičních
limitů,“ vysvětluje nákupy
domácích hráčů portfolio
manažer Consequ Ondřej
Matuška.
O tom, že se na zušlechťování státních financí skládají především české fondy,
úřad ví. „Naprostá většina
pokladničních poukázek,
které byly v oběhu ke konci
července, je v držbě sektoru
domácích finančních institucí,“ potvrzuje mluvčí

Platnost od 8. 9. 2017

Množství

Emise státních pokladničních poukázek
(v miliardách korun)
leden

únor

březen

Název

květen

červen

červenec

srpen

1,2

13,8

23,0

23,7

33,0

57,4
78,2

80,6

2017
e mise během
července a srpna

135,6
48,9

44,3
34,0
24,0

16,9 14,4

14,7

2007

2009

2008

23,0
13,0

12,0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Pramen ČNB (2017) a MF ČR

úřadu Kateřina Vaidišová.
Z přespolních hráčů zase
u české vlády za bezmála
půldruhé miliardy nakoupily americké fondy Pimco
založené legendárním
dluhopisovým investorem
Billem Grossem. „V obdobných případech jde hlavně
o součást spekulací na tvrdší korunu,“ říká ekonom
Komerční banky Marek
Dřímal.
Ministerstvo podle
svých zářijových propoč-

Akcie na pražské burze

Kurz

duben

8. 9. 2017

Kurz [Kč]

Změna

tů vydělalo od roku 2014
prodejem dluhopisů všech
délek splatností celkem
2,3 miliardy korun. Velká
část těchto peněz nicméně
pocházela ze spekulativních investic zahraničních
hráčů v období před skončením devizových intervencí České národní banky.
Fondy předpokládaly silné
posílení české měny, a tím
i zhodnocení svých korunových sázek.

Více E15.cz

Čína masivně
nasazuje
roboty
Čínské podniky instalují
více průmyslových robotů
než firmy v kterémkoliv
státě na světě. Dodávky
se poslední rok zvýšily
o 27 procent na 90 tisíc
jednotek, což je téměř třetina celosvětové poptávky.
Podle Mezinárodní federace robotiky se uvedené
množství jednotek v roce
2019 zvýší téměř na dvojnásobek. Masivní nárůst
v počtu průmyslových
robotů dříve zažilo i Česko.
Další vlna přijde, míní
analytici.
Čínská vláda uvádí
robotizaci jako jednu
ze svých priorit i ve své
strategii s názvem Made
in China 2025. Číňané
podle ní mají roboty nejen
houfně instalovat, ale být
schopni je rovnou vyrábět.
A to v počtu 100 tisíc kusů
ročně do roku 2020. V roce
2015 jich přitom vyprodukovali 33 tisíc.
S uvedenou vizí souvisí
také záměr zvýšit podíl
nákupu robotů od čínských výrobců z 31 procent
minulý rok na 50 procent
do roku 2020. Nárůst počtu průmyslových robotů
má zajistit, že se tamní
ekonomika lépe vyrovná
s postupným propadem
podílu pracujících v čínské
populaci v důsledku jejího
stárnutí. /mšp/  Více E15.cz

Krátce
Air Berlin už dostaly první část státní pomoci

Austrálie

1

17,538

CETV

91,75

-0,76 %

Čína

1
1

3,352

ČEZ

418,00

0,77 %

Dánsko

3,508

EMU

1

26,100

Erste Bank

909,00

-0,13 %

Chorvatsko

1

3,512

Fortuna

145,00

-0,68 %

100

20,151

Kofola

413,50

0,12 %

Apple se chystá představit nový iPhone

971,80

1,23 %

76,05

0,00 %

Představení nových zařízení s jablkem ve znaku letos
připadá na 12. září, hlavním tahákem má být tradičně
iPhone. Chytrým telefonem, který pravděpodobně ponese
označení „8“ či „X“, chce Apple oslavit desáté výročí svého
Více E15.cz
vstupu na trh smartphonů. 

Japonsko

1

17,901

KB

100

8,516

Moneta

1
1

2,804

O2 CR

269,80

-0,63 %

Polsko

6,137

Pegas

1 004,00

0,30 %

Rusko

100

37,849

1
1

2,736

15 899,00

0,31 %

22,885

TMR

710,00

0,00 %

Turecko
USA

1

6,333

Unipetrol

322,00

-0,19 %

1

21,641

VIG

635,00

-1,57 %

Velká Británie

1

28,592

Celkový objem (v tisících korun)

Kanada
Maďarsko
Norsko

Švédsko
Švýcarsko

Philip Mor. ČR

503 560

Insolventní aerolinky Air Berlin obdržely první část půjčky od německé vlády. Podnik ale neupřesnil výši tranše.
Air Berlin jsou druhým největším leteckým přepravcem
v Německu. Státní pomoc 150 milionů eur schválila EK. 

Uber čelí další žalobě
Americká justice vyšetřuje taxislužbu Uber. Používala nelegální software ke sledování řidičů konkurenčního Lyftu.
Podle zdrojů agentury AP se nyní zkoumá, zda došlo k porušení federálních zákonů. Mluvčí Uberu tvrdí, že firma
spolupracuje a že užívání softwaru bylo přerušeno. /čtk/

www.E15.cz | 7 |

Elektrárnu VC Summer nešlo postavit
n Westinghouse
a jeho partneři slibovali americkým
investorům do jaderné elektrárny VC Summer nemožné. Neměli
ani hotový její detailní
design, ukázala nezávislá analýza společnosti Bechtel.

Nekončící a předražená stavba americké jaderné elektrárny VC Summer nemohla
skončit úspěšně. Vyplývá to
ze zprávy, kterou si nechalo
od společnosti Bechtel zpracovat už v roce 2014 konsorcium soukromé energetické
firmy SCE&G a státní Santee
Cooper, pro niž elektrárnu
stavěl Westinghouse. Letos
na konci července SCE&G
jako většinový vlastník
stavbu kvůli vidině dalších
průtahů a prodražování
raději ukončila.
Chyby našli auditoři studie
jak na straně investorů, tak
na straně dodavatelů. Konsorcium neumělo projekt
stavby řídit. Jenže Wes-

Foto profimedia.cz

Jan Stuchlík

PŘEDRAŽENÁ VÝSTAVBA. Projekt jaderné elektrárny měl daňové poplatníky stát 11 miliard dolarů,
nakonec však nabobtnal na dvacet miliard. Děvět miliard je však již nenávratně utraceno.
tinghouse a další dodavatelé
zjevně nechali investory
žít v iluzi, že elektrárnu
dokážou postavit včas. Společnost Bechtel například
zjistila, že elektrárna se podle projektu nedala postavit.
Detailní design elektrárny
navíc nebyl hotový.
Jihokarolínská elektrárna
VC Summer měla dostat

novátorské reaktory AP1000
od Westinghouse, které
americká firma nabízela
také na dostavbu českého Temelína a Dukovan. Za jednu
z hlavních výhod konstrukce
AP1000 Westinghouse uváděl modulární konstrukci,
kdy se řada prvků na rozdíl
od konkurenčních projektů mohla vyrobit mimo

staveniště. Mělo to stavbu
zlevnit a zrychlit. Zpráva
Bechtelu, kterou na začátku
září zveřejnil jihokarolínský
guvernér Henry McMaster,
uvádí, že tyto prvky stavbu
brzdily a prodražovaly ji.
Při podpisu kontraktu
v roce 2008 měla elektrárna
stát 11 miliard dolarů. Jenže
letos vyšlo najevo, že nákla-

CEFC koupila podíl v Rosněfti

Čínský konglomerát CEFC
koupí zhruba čtrnáctiprocentní podíl v největší ruské ropné společnosti Rosněfť za 9,1 miliardy dolarů.
Dohodu o prodeji podílu ještě musejí schválit
regulační úřady. Většinovým vlastníkem Rosněfti
i nadále zůstane ruský
stát. Generálním ředitelem Rosněfti je Igor Sečin,
blízký spojenec ruského
prezidenta Vladimira Pu-

tina, upozorňuje agentura
nepodaří najít finálního
AP. Ruská vláda koncem
kupce. Politický význam
loňského roku společnosprodeje téměř pětinového
tem Glencore a QIA za více
podílu v Rosněfti byl podle
než deset miliard dolarů
agentury Bloomberg deprodala podíl 19,5 procenta monstrován letos v dubnu,
kdy od Putina obdrželi
v Rosněfti. Po dokončení
státní vyznamenání šéfové
transakce s CEFC zůstane
společností Glencore
firmě Glencore v Rosněfti podíl 0,5 proa QIA i bankéři,
centa, zatímco
kteří se na loňCEFC
ské transakci
QIA si ponechá
zaplatí za podíl
podíleli.
podíl 4,7 prov Rosněfti
centa.
Sečin uvedl, že firmy
Vůdce
Glencore
liberální
a QIA prodástrany Jablomiliardy
ko Grigorij
vají čínskému
dolarů.
Javlinskij loni
podniku tu část
v prosinci ruspodílu, kterou fikou vládu obvinil,
nancovaly pomocí
že tehdejší prodej
půjček, a ponechávají
podílu v Rosněfti narychlo
si pouze ty akcie, za které
zaranžovala, aby získala fi- zaplatily vlastní hotovostí.
nance pro loňský rozpočet.
Přivítal rovněž, že nový
Firmy Glencore a QIA
investor Rosněfti pochází
podle něj měly za úkol
právě z Číny. /čtk/
Více E15.cz  NÁZORY str. 11
držet podíly, dokud se

LUXUS V ÚTLUMU

9,1

Foto reuters

n Dosavadní vlastníci
části Rosněfti, společnosti Glencore a QIA,
si po uskutečnění
transakce ve firmě
udrží minoritní podíl.
Ruská opozice vládu
viní, že si prodejem
vydělává na zalepení
děr v rozpočtu.

dy se vyšplhají přes 20 miliard dolarů. Westinghouse
kvůli hrozbě vysokých ztrát
způsobených protahováním
stavby spadl do insolvence.
Následná analýza stavu
projektu potvrdila, že stavba
by nebyla hotová před rokem
2024. Investoři už za VC
Summer utratili 9 miliard
dolarů. Spotřebitelé energie
už ve vyšších cenách elektřiny za elektrárnu zaplatili
dvě miliardy a další ještě
v následujících desetiletích
budou muset uhradit.
Stavbu začali vyšetřovat
také jihokarolínští senátoři,
kterým se nelíbí, že selhání Scany nakonec zatíží
odběratele elektřiny. V srpnu
jeden z představitelů Santee
Cooper při slyšení přiznal, že
projekt elektrárny nikdy neměl detailní harmonogram
stavby. Státní energetický
regulátor, který schvaloval
navyšování cen elektřiny,
prý vycházel jen z obecných
termínů, které se netýkaly
přímo VC Summer.
SCE&G tvrdí, že po analýze
od Bechtelu zlepšilo konsorcium dohled nad projektem,
a povedlo se tak některé problémy odstranit. Ukončení
stavby to ale nezbránilo.

ITALSKÉMU VÝROBCI luxusního zboží Prada klesl v první
polovině finančního roku čistý zisk o 18,4 procenta na 115,7
milionu eur. Příčinou je propad prodeje na klíčových trzích
ve Spojených státech, Evropě a Japonsku.

| 8 | ZAHRANIČÍ

Francie či Německo chtějí
danit velké firmy podle obratu
n Část ministrů zemí
Evropské unie chce
radikálně změnit
způsob firemního
danění a zamezit nízkým odvodům, které
například umožňuje
systém v Irsku.
Jan Vávra
Ministři financí Francie,
Německa, Itálie a Španělska chtějí změnit současný

způsob zdanění technologických korporací typu
Amazon či Google. Podle
jejich návrhu by dané
firmy měly v Evropské unii
odvádět daně nejen na základě vykázaného zisku,
ale i podle výše obratu v té
které zemi.
O problematice budou
příslušní ministři členských
států EU jednat na konci
týdne v Tallinnu. Ke změně
nicméně potřebují souhlas
všech členských zemí.
„Neměli bychom se smířit
s tím, že tyto společnosti

Foto čtk

IRMA NA FLORIDĚ

RYCHLOSTÍ AŽ 215 KILOMETRŮ v hodině se pohyboval vítr
doprovázející hurikán Irma, který poté, co způsobil značné škody
na Kubě, dorazil na Floridu. Voda částečně zaplavila některá přímořská města, jako například Miami. Bez elektřiny zůstalo přes
1,1 milionu lidí, do krytů zamířilo téměř 130 tisíc obyvatel, Tampa
Fotogalerie na E15.cz
vyhlásila zákaz nočního vycházení.

rozvíjejí v Evropě svůj
byznys, zatímco do našich
rozpočtů odvádějí jen
minimální daně,“ uvedla
čtveřice ministrů v dopise
směřovaném vedoucím
představitelům Evropské
unie. Navrhují proto vytvoření speciální „vyrovnávací
daně“ z obratu.
Podle nejmenovaného
představitele francouzské
vlády by státy z příjmů
technologických gigantů
v jednotlivých zemích
ukrojily mezi dvěma až
pěti procenty. I to by však

znamenalo výrazné přilepšení do státní kasy oproti
současnému stavu, citují
Financial Times svůj zdroj.
V současnosti mnohé
nadnárodní společnosti
odvádějí daně prostřednictvím zisku svých filiálek
zapsaných ve státech
s velmi nízkým zatížením
právnických osob. Jako příklad takového státu uvádí
agentura Reuters Irsko.
Právě tyto státy se k podobným návrhům zaměřeným na úpravu evropského
daňového systému stavějí

kriticky. Argumentují přitom státní suverenitou.
Francie se mezitím sama
za sebe pokusila vybrat
od nadnárodních korporací
více, na Googlu si její úřady
nárokovaly daňové doplatky ve výši 1,1 miliardy eur,
o které stát údajně přišel
v důsledku daňové optimalizace.
Soud však tyto požadavky zamítl s tím, že Google
neměl ve Francii trvalou
přítomnost a podléhá irské
daňové soustavě.

Více E15.cz

Za každého běžence
získá člen EU 60 tisíc eur
Státy Evropské unie by
v budoucnu mohly dostávat
60 tisíc eur (asi 1,57 milionu
korun) za každého běžence
přijatého podle kvót. Uvedl
německý deník Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ)
s odvoláním na vyjednávání v rámci osmadvacítky.
Zemím, které by uprchlíků
přijímaly velmi málo, by se
peníze naopak odečítaly.
Spor o přerozdělování
uprchlíků už dva roky výrazně komplikuje vztahy v rámci
EU. Členské země se proto

snaží najít kompromis, který
by pomohl tento nesoulad
překonat. Podle FAZ by mohl
kompromis vypadat tak, že se
dublinský systém pro případ
nouzové situace doplní o mechanismus na přerozdělení
maximálně 200 tisíc žadatelů
o azyl.
Za každého běžence, kterého členský stát převezme,
by země získala 60 tisíc eur.
Celková částka, kterou by
za jejich přerozdělení dostaly
země EU, by tedy mohla dosáhnout 12 miliard eur (zhru-

ba 313 miliard korun). Systém
zároveň počítá i s negativní
finanční motivací. Pokud by
stát přijal méně než polovinu
své kvóty, naopak by se mu
60 tisíc eur za osobu odečítalo. Čísla se ale ještě mohou
pozměnit.
FAZ také poznamenává, že
by nový systém měl umožnit přijímat méně běženců
zemím, které přetíženým
hraničním státům pomáhají
vysláním vlastních azylových
úředníků nebo strážců hranic. /čtk/
Více E15.cz

Krátce
Blair je proti brexitu,
stačí prý omezit imigraci

Rohingové v Barmě
vyhlásili příměří

Čína do roku 2030
předstihne Spojené státy

Británie by měla zpřísnit
pravidla pro přistěhovalce
z Evropské unie a neodcházet
z EU. Uvedl to ve svém článku
v listu The Sunday Times
bývalý britský premiér Tony
Blair, který je dlouhodobým
kritikem odchodu Británie
z EU. Podle Blaira by kontrola
přistěhovalectví z dalších
zemí EU uspokojila požadavky britské veřejnosti, a nebyl
tak důvod odejít z unie.

Rohingští povstalci včera
oficiálně vyhlásili měsíční
jednostranné příměří, které
má umožnit humanitárním
organizacím, aby pomáhaly
civilistům postiženým boji
na severozápadě Barmy.
Barmskou armádu vyzvali,
aby se zachovala stejně,
vláda ale zatím nereagovala.
Kvůli nepokojům už ze země
uteklo na 300 tisíc Rohingů,
především do Bangladéše.

Čína z ekonomického hlediska předběhne Spojené státy
ještě před rokem 2030. Uvádí
to studie vypracovaná pro
americkou vládu, podle níž
bude zdraví světové ekonomiky mnohem více záviset
na výkonnosti rozvojového
světa. Poptávka po jídle se
podle studie zvedne o pětatřicet procent, po vodě o čtyřicet
procent a po energiích dokonce o polovinu. /čtk/
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ZLATÝ LEV DO MEXIKA

Merkelová je pro
jadernou dohodu s KLDR
n Německá kancléř-

Foto reuters

ka chce zopakovat
předloňskou dohodu s Íránem, který
za ukončení svého
jaderného programu
získal příslib zrušení hospodářských
sankcí.

FANTASY THRILLER The Shape of Water (Tvar vody) mexického režiséra Guillerma del Tora získal hlavní cenu Zlatého
lva za nejlepší film na mezinárodním filmovém festivalu
v Benátkách.

Angela Merkelová naznačila, že by se se Severní
Koreou mohla uzavřít
podobná dohoda o ukončení jaderného programu jako
před dvěma roky s Íránem.
V rozhovoru s Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung řekla, že by byla
připravena účastnit se
diplomatické iniciativy s cílem zastavit severokorejský
jaderný a raketový program

za podobných podmínek,
jako toho bylo dosaženo
v íránském případu.
„Pokud by byla naše účast
v rozhovorech žádoucí,
okamžitě bych řekla ‚ano‘,“
prohlásila Merkelová.
Írán omezil svůj jaderný
program výměnou za zrušení hospodářských sankcí
v rámci dohody, kterou
v roce 2015 podepsal s USA,
Ruskem, Čínou a Británií,
Francií a Německem. Podle
Merkelové byla dohoda
výsledkem dlouhého a trpělivého diplomatického úsilí,
které nakonec přineslo své
ovoce.
„Dokázala bych si představit, že by takový formát
byl použit k ukončení konfliktu se Severní Koreou,“
sdělila Merkelová s tím, že
by Evropa a zejména Ně-

mecko mělo být připraveno
sehrát v tom aktivní roli.
Nové závody ve zbrojení,
které v regionu nyní vypukly, nejsou podle ní v zájmu
nikoho.
Před zhruba deseti lety
se podobné šestistranné
rozhovory o severokorejském jaderném programu
a raketových testech již vedly. Skončily ale fiaskem.
Vyjednávání se tehdy
kromě obou Korejí účastnily také Spojené státy,
Čína, Rusko a Japonsko.
Ztroskotala ale v roce 2008,
když je Pchjongjang označil
za zbytečná.
Oznámil tehdy, že z nich
odstupuje, zastavil spolupráci s Mezinárodní
agenturou pro atomovou
energii (MAAE) a vykázal
její inspektory ze země. /čtk/

262633/640

inzerce

JAK SE TOČIL
NEJNOVĚJŠÍ FILM
JANA SVĚRÁKA?

Film
h
v kinec
od 17.8.
Žádejte u svého knihkupce nebo se slevou 20 % na www.kniha.cz
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Neuronové sítě slídí
v gravitačních čočkách
n Umělá inteligence
pomůže obrovskou
rychlostí analyzovat
zkreslení prostoru
a času v hlubinách
vesmíru.

Astronomové pokračují
ve studiu fenoménu gravitačních čoček. A aby jim to
šlo rychleji od ruky, vzali si
na pomoc umělou inteligenci.
„Analýzy, jejichž dokončení obvykle zabere týdny až
měsíce a které jsou náročné
na výpočetní kapacitu, mohou
být díky neuronovým sítím
hotovy za zlomek sekundy –
plně automatickým způso-

Foto NASA

Jiří Černý

ÚSMĚV. Hubbleův teleskop předloni zachytil „usmívající se tvář“
tvořenou shlukem galaxií označeným SDSS J1038+4849. Zakřivení
způsobil efekt gravitačních čoček.

276237/29

bem a v zásadě na počítačovém čipu z mobilu,“ uvedl
Laurence Perreault Levasseur
z Kavli Institute for Particle
Astrophysics and Cosmology.
Odborníci využívají neuronovou síť, které nejprve několik hodin servírovali obrovské
množství simulovaných
obrázků gravitačních čoček.
Když jí pak předložili skutečné snímky, začala analyzovat
časoprostorová zkreslení
desetmilionkrát rychleji než
tradiční metody.
„Úžasné je, že se neuronové
sítě samy učí, jaké vlastnosti
hledat. Obdobně se děti učí
rozpoznávat předměty. Neříkáte jim, co přesně je pes, jen
jim ukazujete obrázky psů,“
komentoval to další člen týmu
Phil Marshall.

Gravitační
čočka
Objektům se silným
gravitačním polem, které
leží mezi pozorovatelem
a zdrojem světla či jiného
záření, dali astronomové
název gravitační čočka.
Svým gravitačním polem
zakřivuje paprsky vycházející
ze zdroje podobně, jako
to se světlem dělá optická
čočka. Proces ohybu světla
v gravitačním poli a související
jevy se označují jako
gravitační čočkování. Ohyb
světla v gravitačním poli byl
předpovězen na základě
obecné teorie relativity.

Nový přístup citelně zlepšil
výsledky dřívějšího projektu,
v němž vědci učili neuronové
sítě rozpoznávat, zda na snímku je, či není gravitační čočka.
Umělé inteligence po čase
dokázaly určovat klíčové
atributy všech čoček včetně
rozložení jejich hmoty.
 Autor je redaktorem vtm.zive.cz

inzerce

OSOBNÍ SLUHA

Nejlepší televize všech dob

Původně za 79 990 Kč, nyní u vybraných
prodejců za akční cenu 49 999 Kč!

Foto Jaguar

ka 139 cm
7V, úhlopříč
LG OLED55B

AUTOMOBILKA JAGUAR chce ze svých vozů odstranit
klasický volant. Vyplývá to z jejího konceptu automobilového průmysly po roce 2040. Technici Jaguaru nazývají věc
na snímku Sayer – má to být jediná část auta, kterou bude
uživatel vlastnit. Jejím prostřednictvím si přivolá sdílený
autonomní vůz, připojí Sayer a zadá cíl jízdy. Zařízení se
napojí na systémy vozu a převezme kontrolu, což má zamezit
únikům uživatelských dat. Vše zůstane v Sayeru. Ten také uživateli umožní fyzicky převzít řízení, nabídne osobní asistentku
a „další funkce“, které však automobilka neupřesnila.

NÁZORY A KOMENTÁŘE 
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Tvář dne

Pokud by byla naše účast
v rozhovorech žádoucí, okamžitě
bych řekla ‚ano‘,
uvedla německá kancléřka Angela
Merkelová k možnosti vyjednávat
s KLDR o zastavení jaderného
programu
Foto ČTK

str. 9

Komentář

Michael Romancov

Moskva shání
čínského
Schrödera
Když si Rusko anexí Krymu a rozpoutáním války
na Ukrajině vysloužilo sankce ze strany mnoha západních zemí, vyhlásil prezident
Putin za hlavní politicko-ekonomický cíl svého vládnutí
masivní průnik ruských surovin na čínský trh. S žádným
jiným významným státníkem
se od té doby nesešel tolikrát
jako se Si Ťin-pchingem.
A oba tvrdí, že mezi nimi
funguje skvělá „osobní chemie“. Rusko-čínské vztahy
nikdy nebyly lepší a obě země
mají velmi podobný pohled
na většinu globálních témat.
Blízkost však neznamená, že
jsou jejich pozice identické.
Jakmile Čína zahájila
intenzivní politické PR pro
svou iniciativu nové hedvábné stezky, Putin její aktivity
přivítal. Ale neopomněl
dodat, že čínský projekt bude
úspěšný, jen pokud se ho
podaří „spárovat“ s ruskými
představami o fungování
Eurasijské ekonomické unie
a Severní mořskou cestou.
Peking veřejně neprotestoval.

Glosa
Ale zdá se, že Čína momentálně mnohem více pozornosti
než transportním koridorům
vedoucím přes Rusko věnuje
průzkumu cest, kterými lze
ruské území objet z jihu.
Dosud největší Putinův
úspěch, dohoda o vybudování
plynovodu Síla Sibiře, kterým
by od roku 2019 měl do Číny
začít proudit ruský plyn, sice
vyvolal fanfáry v ruských
médích, ale mezi ekonomickou elitou velké nadšení
nevzbudil. Cena, kterou se
Čína za ruský plyn zavázala
platit, ani objem dodávek
totiž nebyly zveřejněny.
Rusové plynovod postaví
a Čína bude nejspíš odebírat
méně suroviny,
než jaká bude
kapacita. Více
odebere jen
tehdy, když se
to bude hodit.
V pátek oznámený prodej
14 procent akcií
ruské státní
společnosti
Rosněfť čínské
CEFC za devět
miliard dolarů
ovšem snahy o vybudování
silné energetické pozice
v Číně významně posílil.
Rusko si tím upevní roli hlavního dodavatele ropy na úkor
Saúdské Arábie a Angoly.
Blíží se tedy okamžik,
kdy se ruská touha stát se
největším energetickým
dodavatelem do Číny stane
skutečností? Budeme svědky

změny nálady panující mezi
Moskvou a Pekingem? Rusům
se nelíbí, jak obrovskou ekonomickou převahu nad nimi
Čína má. Nesmírná politická energie, kterou Moskva
do vztahů s Pekingem vložila,
zatím nepřinesla toužebně
očekávaný příliv investic
do ruské ekonomiky. Čínská
vláda je opatrná a ani skvělé
politické vztahy s Moskvou
pro ni neznamenají budování
ekonomických vztahů, které
by z jejího hlediska nebyly
výhodné.
Až dosud byly partnery ruských státních energetických
koncernů čínské státní firmy.
CEFC je ale oficiálně společnost soukromá,
a nabízí se proto
otázka, zda se
Moskva v Číně
nesnaží napodobit to, s čím
uspěla na Západě. Koupě
Gerharda Schrödera byla pro
Kreml užitečná
a dlouho se zdálo, že stejně to
bude fungovat
i v USA. V minulém týdnu si
však Putin posteskl, že Rex Tillerson, nositel vysokého ruského státního vyznamenání,
se nakonec ocitl ve špatném
táboře. Bylo by divné, kdyby
se Moskva nesnažila mít svůj
tábor vedle Evropy a Ameriky
také i v Číně.

Rusko si postupně
upevňuje
roli hlavního
dodavatele ropy
Číně na úkor
Saúdské Arábie
a Angoly.

Autor je politickým geografem

Strach z úniků
O poslaneckých vyšetřovacích komisích se říká, že toho příliš neobjasní a jsou tak trochu k ničemu. Často ale upozorní
na problémy, o nichž se všeobecně ví, ale dávají se od nich
ruce pryč. Zákon o státním zastupitelství, který měl ustavit
protikorupční speciál a dát žalobcům více pravomocí,
spadl pod stůl. Místo něj nyní komise k únikům ze spisů navrhuje jiný speciál, který by objasňoval protiprávní jednání
návladních. Co se stalo?
Zdá se, že protikorupčního běsnění, které dopomohlo
k moci Andreji Babišovi, má dost i šéf ANO. Když unikaly
do médií intimnosti ze vztahu expremiéra Petra Nečase
a někdejší ředitelky jeho kabinetu Jany Nagyové, ilustrovala
se na nich prohnilost starých pořádků. Ale co když uniknou
záznamy ze schůzek Babiše s novinářem, kde probírají
kompra na politické protivníky? Že by hlasatelé nových
pořádků byli ještě prohnilejší? Jistě, je to pro ně velmi nepříjemné. Pak se nelze divit tomu, že závěry komise odsouhlasí
i její člen z ANO.



Pavel Otto

Když se nechám kousnout upírem, takže se stanu
nesmrtelným a zabít mě bude moci jenom dřevěný kolík,
mohl bych dostat lepší podmínky životního pojištění?
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Foto 3 x čtk, 3 x reuters

Fotoreportáž

PŘÍPRAVA
NA START.
Na bajkonurském
kosmodromu se
chystá ke startu kosmická loď Sojuz MS06, jejímž úkolem je
vynést k Mezinárodní
vesmírné stanici tři
členy Expedice 53.
Následně bude
sloužit na ISS jako
záchranná loď až
do března 2018, kdy
se s ní stejná trojice
kosmonautů vrátí
na Zemi.
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Komerční speciál

Domácí spotřebiče:
Veletrh IFA 2017

PARTNEŘI PŘÍLOHY

REDAKČNÍ PARTNER
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VELETRH IFA 2017

Speciál

Editorial
Lubor Jarkovský
Šéfredaktor a sales director magazínu SELL

Vážení čtenáři,

v dnešním vydání jste dolistovali do dalšího
rozsáhlého speciálu o domácích spotřebičích,
který jsme se rozhodli zcela věnovat před pár dny
konanému veletrhu IFA. V Berlíně se každoročně
prezentují nejnovější telefony, televizory, počítače
a množství technologií. Velkou část výstaviště si
už od roku 2008 pronajímají také výrobci domácích spotřebičů. Postupně se z IFA stal nejvýznamnější veletrh s touto technikou v celé Evropě.
Komplexní zpravodajství přinášejí z Berlína česká
média pouze o spotřební elektronice, telekomunikacích a počítačích, přičemž domácí spotřebiče
jsou pro ně zcela okrajovou záležitostí. My jsme
pro vás proto letos znovu připravili tento speciál,
kde se naopak věnujeme výhradně spotřebičům
a zcela vynecháváme ostatní techniku, jíž jsou
online i tištěná média v kontextu s IFA v posledních dvou týdnech zahlcena. Věřím, že množství
novinek a informací, s nimiž se na následujících
stránkách můžete seznámit, oceníte. Některé ze
zařazených výrobků budou v obchodech ještě do
konce roku, jiné dorazí v roce příštím. A přestože
veletrh nepřinesl velké množství vyloženě revolučních inovací, máme se i tak na co těšit.
Příjemné čtení přeje
Lubor Jarkovský

Jednou z mála nikoliv digitálních, ale ryze konstrukčních inovací domácích spotřebičů, které byly na veletrhu IFA prezentovány, je systém QuickDrive nových praček značky Samsung.
Obsahují hned dva motory a řemeny místo jednoho. Nezávisle na sobě se otáčí, a to i proti sobě,
samotný buben a jeho zadní stěna. Dochází tak k výrazně většímu vířivému efektu. Běžné, tedy
nezkrácené či rychlé programy, trvají zhruba o 50 % méně času bez nárůstu spotřeby energie
a vody.

Domácnost bude ještě chytřejší.
Veletrhu IFA se zmocnilo hlasové ovládání
domácích spotřebičů
Nemusí pršet, stačí, když kape.
I tak by se dal, pokud jde o segment
domácích spotřebičů, do jedné věty
shrnout letošní ročník největšího
veletrhu technologií pro domácnosti
v Evropě. Středobodem většiny
prezentací velkých spotřebičů byla
konektivita, ovšem už nikoliv pouze
s ovládáním přes aplikaci, ale ve
spojení s hlasovými pomocníky, jako
jsou Google Assistant nebo Amazon
Alexa. Jak to tak vypadá, během pár
let si budeme se svou kuchyní a jejím
vybavením povídat.
Představte si, že se své pračky v běžné mluvené
řeči zeptáte, jak vyprat skvrnu od vína na bavlněné košili, a ona vám hlasově odpoví, poradí,
co udělat, případně co aplikovat před samotným
praním, a následně doporučí z několika stovek
uložených speciálních programů ten nejvhodnější. Vy jen vložíte prádlo včetně oné košile do
bubnu a pračka se následně sama zapne. Nebo

Jedním z chytrých asistentů je Google Assistant, který
se nachází v telefonech nebo tabletech se systémem
Android při nastavení podporovaného jazyka. Případně
ve speciálním do Wi-Fi sítě připojeném reproduktoru
Google Home. U nás se zatím neprodává stejně jako
konkurenční Amazon Alexa, protože žádný z těchto
systémů nepodporuje češtinu.

jinak, sedíte v práci a nevíte, co uvařit k večeři.
Nepamatujete si, co přesně v ledničce máte. Zeptáte se chytrého asistenta v telefonu a ten vám
v aplikaci ukáže, co doma máte, a doporučí podle
toho i recept. Seznam potravin ovšem nevytváříte
vy, většinu těch základních pozná chladnička
sama pomocí inteligentního a učenlivého softwaru ve spojení se dvěma kamerami uvnitř. Zbytek
můžete aplikaci nadiktovat. Asistent pak doma
předehřeje troubu, vybere správný program, vy
jen vložíte pokrm do pečicího prostoru a počkáte,
než vám přijde notifikace, že je jídlo hotovo.
Zdá se to jako science fiction, ale na letošním
veletrhu IFA byly tyto systémy prezentovány
a mnohé z nich už pomalu míří na trh. Chystá
je nebo má připraveny mnoho firem, jako BSH
(Bosch a Siemens), Candy Hoover, LG, Liebherr,
Samsung a další. Teď se asi zeptáte: „A kdy to
bude česky?“ Inu, v tom je samozřejmě trochu
potíž, protože všichni chytří asistenti, jako ten
od Googlu nebo Amazonu, fungují jen v několika
málo světových jazycích, a nejlépe samozřejmě
v angličtině. Pro našince, pakliže nebude se svou
domácností a spotřebiči komunikovat v angličtině, jde stále o vizi, nikoliv realitu. Nedávno se na
internetu objevily zprávy, že v češtině by mohl být
Google Assistant do pěti let. Hodně dlouhá doba,

Speciál
na druhou stranu berme jako pozitivní, že se
v našem jazyce asistent chystá.
Pokud stále trochu tápete, o čem to vlastně
píšeme, vězte, že jde v podstatě o umělou inteligenci, která je schopná reagovat a odpovídat
na běžnou řeč (nikoliv pouze přesně vyslovené
věty a hesla) a hlasově též odpovídat. A když jí
to dovolíte, může získat přístup k prvkům vaší
domácnosti a na základě vašich instrukcí je
nastavovat a řídit. Jelikož jde o velmi komplexní
systém, fungující jak v chytrých telefonech,
tak solitérních reproduktorech s konektivitou
(Google Home nebo Amazon Alexa), asi si každý
z nás dokáže představit, jak složité je něco takového přinést na trh ve skutečně funkčním stavu
v českém jazyce.

Konektivita bude standardem

Jestliže dala letošní IFA něco jasně najevo, je to
fakt, že konektivita brzy pronikne prakticky do
všech domácích spotřebičů. K Wi-Fi sítím se
budou v budoucnu připojovat i levnější pračky,
myčky nebo trouby. A nejde jen o jejich ovládání
či kontrolu na dálku, protože konektivita přinese
také jejich vzájemné propojení a mnoho funkcí se
nastaví podle činnosti jiného zařízení. Aby toho
nebylo málo, výrobci začínají podporovat systém
IFTTT, jenž vám umožňuje vytvářet řetězce
určitých podmínek „když nastane toto, učiní
se toto“. Abychom byli konkrétní. Pokud určíte
oblast na mapě, kam jezdíte nakupovat jídlo, ve
chvíli, kdy v ní budete (tedy váš telefon), nastaví
se doma chladnička do režimu rychlého chlazení,
aby byla připravena na větší množství čerstvých
a často nevychlazených potravin. Samozřejmě lze
IFTTT použít prakticky na cokoliv v digitálním
světě – například když někdo nahraje na Instagram fotku s určitými klíčovými slovy v popisku,
můžete na ni být aktivně upozorněni apod.

Konstrukčních inovací minimum

Přinést v dnešní době novinku, která by daný
spotřebič nějak zásadně posunula v jeho činnosti,
úspornosti, kvalitě práce a rychlosti vpřed, není
jednoduché. Občas představí firmy až geniálně
jednoduché inovace, jako před lety Electrolux
276576/10

| 15 |

systém ComfortLift, díky němuž lze spodní koš
v myčce zdvihnout až do výše koše horního
a pohodlně naplnit nebo vyprázdnit bez neustálého ohýbání. Letos na jaře se roky prezentované
vylepšení konečně dostalo na trh.
Na IFA 2017 jsme „mechanických“ inovací mnoho neviděli – jednou z mála vyloženě zajímavých
je systém QuickDrive, který krátce popisujeme
u úvodní fotky na předchozí straně a podrobněji
potom dál v části reportáže věnované značce
Samsung. Druhou je nová trouba Miele Dialog, již
jsme do reportáže taktéž zařadili.

Úspory nahradila v marketingu kvalita práce

Dobrou zprávou je, že výrobci konečně opustili
hlasitou komunikaci marginálních úspor v energiích, protože rozdíl mezi pračkou, která je o 50 %
úspornější než vyžaduje třída A+++ a tou o 70 %,
v peněžence nepocítíte. Na ploše celého roku jde
maximálně o nízké desítky korun. Místo toho se
zaměřili na to, aby myčky pořádně myly, chladničky prodlužovaly čerstvost a trouby poznaly, kdy
je maso správně propečené. Například z myček
po rekordech s 5litrovou a nižší spotřebou vody
dokonce tyto extrémní a v praxi skoro nepoužitelné programy zmizely. Myčky se tak vrátily zpět na
spotřebu kolem 10 l, v automatických programech
může být při hodně zašpiněném nádobí dokonce
téměř 20litrová. A to je dobře, protože nekvalitně
umyté nádobí určitě všichni rádi vyměníme za
pár litrů vody navíc.
Pojďme už se ale vrhnout do víru berlínského
veletrhu a představit si, na co zajímavého naše
redakce při velmi podrobném pětidenním procházení zdejších hal narazila.

vesmírné agentury a armády, nemohl kolem roku
2000 konkurovat. Electrolux se proto z trhu stáhl
a vrací se na něj až nyní se zcela novým produktem s technologií 3D Vision, která je schopna
mapovat prostor trojrozměrně, takže se mnohem
účinněji pohybuje v celé místnosti. Electrolux též
zdůrazňuje vysoký sací výkon, jenž především
extra levné čínské roboty postrádají. Na obrázku
robot se značkou AEG – u nás bude prodáván pod
značkou Electrolux.
Velký prostor věnovala firma pochopitelně
pračkám a sušičkám, které jsou pro ni klíčovou
produktovou kategorií. Nicméně nám padly do
oka nové parní trouby SteamPro z řady Mastery
Range, již už firma uvedla na český trh. Pomocí
otočného voliče si můžete například jednoduše
zvolit stupeň propečení masa. O přesnost se postará k systému trouby připojená masová sonda.

AEG a Electrolux

Jednoznačně největší pozornost na sebe strhl
v expozici společnosti Electrolux jeden z jejích
nejmenších výrobků – robotický vysavač RX9.
Možná si řeknete, že ten dnes prodává kdekdo,
jenže Electrolux byl vůbec první společností,
která domácí úklidový robot představila, a to už
v roce 1996 model Trilobite. Byl ale příliš drahý
a nástupu americké společnosti iRobot, využívající i pro domácí roboty technologie vyvinuté pro
INZERCE
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Amica

Společnost Amica se chystá uvést na trh na začátku příštího roku zcela novou řadu praček Dream
Wash. Pro firmu to bude jeden ze zásadních
milníků, protože doposud nebyla v péči o prádlo
příliš aktivní. Dream Wash to má změnit. Že se
jedná o výrobky schopné konkurovat i zvučným
značkám, dokazuje jak moderní a čistý design,
tak přítomnost invertorových motorů, parních
programů (s pravým generátorem páry), úsporný
provoz za hranicí třídy A+++ a například i to, že
vybrané modely budou vybaveny zásobníkem na
tekutý detergent a aviváž. Samy si tak budou dávkovat jejich množství podle hmotnosti a stupně
zašpinění prádla.

Amica dále představila novou nabídku
chladniček včetně amerických modelů
čtyřdveřového typu v plné šíři (91 cm, výrobek
vlevo) nebo zúžené (71 cm, výrobek vpravo). Tyto
dvě chladničky se zatím objeví na vybraných
zahraničních trzích a o jejich uvedení české
zastoupení uvažuje pro rok 2018. Do Česka však
stoprocentně zamíří nové kombinované modely,
které jsou na fotce v pozadí úplně vpravo a také
retro chladničky v nových barvách.

Beko

Vybrat do omezeného prostoru této reportáže
od značky Beko to nejlepší nebylo jednoduché.
Firma představila skutečně mnoho zajímavých
novinek – například začíná sériově vyrábět
myčku s automatickým dávkovačem detergentu
na zhruba 20 mytí (loni ukázala na IFA prototyp).
Chystá ještě další myčky ve zcela novém designu
a spoustu novinek v kategorii chlazení. Velkým
tématem však pro ni budou v příštím roce pračky,
protože aktuální řada Superia už má svého
nástupce. Vedle nového designu, ať už v tradiční
bílé, nebo zde zobrazené stříbrné, se můžete těšit

na inovativní funkce. V první řadě je to AirTherapy – pračka obsahuje ventilátor a ohřívač
vzduchu, takže je schopná usušit menší množství
prádla. Nejde o pračkosušičku v pravém slova
smyslu. K dispozici je například možnost během
120 minut vyprat a usušit 1 kg prádla. Anebo ho
pouze osvěžit. Voda nekondenzuje do zásobníku,
protože je vlhký vzduch vypouštěn ven. Vzhledem k malému množství prádla v bubnu u těchto
programů nehrozí v běžných prostorech tvorba
plísní. Chybět nebudou ani čistě parní programy
(s generátorem páry), samočištění zásobníku na
prášek nebo modely s automatickým dávkováním tekutého detergentu podle množství prádla
a míry jeho zašpinění. Vyšší modely budou tvořit
novou ucelenou řadu Beko Premium.
Letos vstoupila značka Beko na český trh se
svými malými domácími spotřebiči. Už nyní prodává například kuchyňský robot a další drobnou
techniku. Brzy budou přibývat nové vysavače,
mixéry a odšťavňovače. Mixér v levé části fotky je
vakuový – to znamená, že mixuje obsah bez přítomnosti vzduchu. V rozmixovaném jídle je proto
minimum kyslíku způsobujícího oxidaci a rychlé
kažení například ovocných koktejlů apod. Zdravý
drink si v něm můžete přichystat už večer a ráno
si ho jen vzít v lednici, což u běžných mixérů určitě nedoporučujeme. Tam je vždy žádoucí koktejl
krátce po přípravě vypít.

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.
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Program sensoFresh osvěží vaše prádlo
Hezké vzpomínky zůstanou, nepříjemný zápach zmizí.
siemens-home.bsh-group.com/cz

Technologie aktivního kyslíku je revoluční
inovací v péči o prádlo. Pračka tak navíc
poskytuje ideální pomoc v čištění prádla
od nežádoucích pachů či bakterií.

Systém sensoFresh ošetří šetrně a důkladně
choulostivé prádlo i prádlo, které nemůžete
prát v pračce.
Siemens. Seznamte se s budoucností.

Speciál
Bosch a Siemens

Bezkonkurenčně největší prezentaci má v kategorii domácích spotřebičů
německá společnost BSH, která na českém trhu působí se značkami Bosch
a Siemens. V luxusním segmentu pak ještě se značkou Gaggenau, ale ta se
na IFA neprezentuje. Novinky Bosch a Siemens nám na místě představil
sám generální ředitel českého a slovenského zastoupení pan Per Funch.
Upozornil nás na příchod nových vestavných spotřebičů Bosch Serie 4 a 6
a Siemens iQ500 (podrobnosti i v rozhovoru vpravo). Na fotce nová trouba
řady iQ500.
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Novinky z veletrhu
IFA najdete už
brzy i v našich
obchodech
Německá společnost BSH Hausgeräte je v Německu
jasným lídrem trhu s domácími spotřebiči a se svými
značkami Bosch a Siemens má na veletrhu IFA
každoročně největší prezentační prostor. Chystané
novinky nám na místě představil sám Per Funch,
generální ředitel českého a slovenského zastoupení.

Novinky přinesou Bosch a Siemens i v oblasti praní. Na fotce pračkosušička řady iQ500 s kapacitou na 9 kg prádla (6 kg sušení). Na první pohled
nás zaujala jednoduchým designem a dotykovým ovládáním s rozměrným
displejem.
Na trhu také dlouhodobě roste zájem o barevné chladničky. Nejde o velkou masu zákazníků, nicméně počet lidí toužících mít jinou lednici než
bílou nebo stříbrnou stoupá. Bosch jim vychází vstříc, protože uvede na trh
řadu s výměnnými čelními kovovými panely. Zákazník si tak vybere kompatibilní lednici a k ní kryt, který lze připevnit a sejmout během několika vteřin bez jakéhokoliv nářadí. Ti hravější z nás si budou moci koupit krytů víc
a dle libosti je měnit. Velkou výhodou z hlediska výroby je, že Bosch bude
produkovat univerzální lednice a barevné kryty samostatně. Pokud bude určitá barva nepopulární, nebudou mu
na skladech zůstávat celé spotřebiče.
Může se si tedy dovolit nabídnout
opravdu širokou paletu barev.
Posledním zařazeným výrobkem
je robotický vysavač Roxxter, jelikož
jde pro Bosch o premiéru na tomto
trhu. Robot s konektivitou a podporou chytré hlasové asistentky
Amazon Alexa se dostane do prodeje
i u nás.

Braun, De’Longhi a Kenwood

Italská De’Longhi Group, pod
kterou kromě kmenové značky
spadají i německý Braun v kategorii
vaření a žehlení spolu s britským
Kenwoodem, proslaveným hlavně svými kuchyňskými roboty,
přivezla do Berlína nový kávovar
PrimaDonna Class – na fotce nerezový model. Kromě něho bude v prodeji i černá varianta. Plnoautomat
s dotykovým ovládáním, barevným
displejem a schopností přípravy
cappuccina a jiných mléčných káv
dorazí do Česka už během podzimu.
De’Longhi se chce také u nás ještě
více angažovat v technice pro úpravu vzduchu. Vedle mobilních klimatizací to jsou kupříkladu zvlhčovače
vzduchu. Na další stránce na fotce
kompaktní model s miskou pro von-

Na veletrzích představují firmy vždy mnoho úžasných výrobků. Pak se ale často
ani rok nato do obchodů nedostanou. Jak jsou na tom Bosch a Siemens?

Pokud jde o koncepty, ukazujeme na nich samozřejmě určité vize a zároveň vyhodnocujeme reakce návštěvníků. Většina prezentovaných řešení je
ale připravena pro sériovou výrobu nebo už se dokonce vyrábí. Řada novinek, které zařazujete do své reportáže, zamíří už během tohoto podzimu
nebo v první polovině příštího roku i na český a slovenský trh.

Co v seznamu chystaných novinek považujete za stěžejní?

Určitě naše nové řady vestavných trub Bosch Serie 4 a 6 a Siemens iQ500,
které inovují a současně rozšiřují naši nabídku domácích spotřebičů. Před
dvěma lety jsme na trh uvedli špičkové modely nejvyšších řad Bosch Serie
8 a Siemens iQ700, které zůstanou i nadále v našem portfoliu. Pro obě
značky jsou to mimořádně úspěšné řady s těmi nejmodernějšími technologiemi. Přišel čas obnovit i nižší řady a vybavit je funkcemi, které byly
původně určené pouze pro vlajkové modely. Naše jedinečné technologie
se tak stávají dostupnějšími širšímu okruhu zákazníků. Kromě technické
výbavy dostaly tyto nové řady vestavných trub i nový modernější design.
Uvedení těchto novinek právě chystáme.

Slyšeli jsme také, že se značka Siemens vrací na český a slovenský
trh v kategorii automatických kávovarů? Je to pravda?

Ano, všechny modely prezentované na veletrhu IFA budou v prodeji
i u nás, a to včetně nejvyššího modelu EQ.9 connect, který je vybaven systémem pro automatickou přípravu ne pouze jedné, ale hned dvou mléčných
káv najednou. V kategorii domácích automatických kávovarů to zatím
rozhodně není běžné. Zákazníci jistě ocení také přítomnost dvou zásobníků na různé druhy kávy s možností snadného přepínání. Musím zdůraznit,
že kávovar má pro každý zásobník samostatný mlýnek, takže se nemusíte
bát ovlivnění chuti připravované kávy zrny z druhého zásobníku. Uvedení
nových kávovarů Siemens připravujeme ještě během letošního podzimu.
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nou esenci na svrchní části. V zimních měsících
tak zvlhčí vzduch a současně provoní místnost.
Úspěšná řada tyčových mixérů MultiQuick 9
s mixovací nohou, u níž dojde přitlačením k posunu nože blíže dnu nádoby, aby byly všechny
suroviny dokonale zpracovány, dojde rozšíření.
Novinkou je příslušenství v podobě mlýnku
(nerezový v popředí nalevo od mixéru). Mlýnek
může posloužit pro mletí koření i jeho mísení
pro domácí marinovací omáčky. Poradí si také
s kávovými zrny. V prodeji bude zatím pouze jako
součást nového nadstandardního setu s mixérem
a dalším příslušenstvím.

Speciál
Candy a Hoover

stavila některé očekávané novinky. Největší pozornost byla věnována nové pračce Candy Bianca,
která podporuje připojení k chytrému hlasovému
asistentu. Samotná Candy do systému přidává dle
dotazů, které jsou pokládány, odpovědi a asistentku Biancu kontinuálně vylepšuje. Pračky se
můžete zeptat, zatím samozřejmě ne v češtině,
jak na ten a ten typ prádla či skvrny. Bianca na
vaše dotazy hlasově odpovídá a pomůže vám zvolit vhodný postup a program. Sama se pak postará
o spuštění programu. Pračku můžete ovládat také
klasicky pomocí voliče kombinovaného s displejem. První kusy by měly dorazit na český trh do
konce tohoto roku.

Aktualizované energetické štítky vysavačů a přísnější podmínky pro výrobu této techniky znovu
vzbudily velké vášně. Faktem však je, že EU pouze
přinutila výrobce investovat do vývoje a přinést
na trh vysavače, které při zachování účinnosti
nespotřebují tolik energie. Dokazuje to i novinka
značky Hoover v podobě bezsáčkového vysavače
v energetické třídě A++ při zachování dalších
tříd v kategorii AAA (účinnost sběru nečistot na
pevných podlahách, na kobercích a míra emisí
prachu). V praxi to znamená, že tomuto vysavači
stačí pouhých 450 W, aby pracoval nejúčinněji ve
všech laboratorně měřených kategoriích.
Značka Candy během velkolepé tiskové konference, jíž provázel sám její šéf Beppe Fumagalli
z rodiny majitelů a zakladatelů celé firmy, před-

Dirt Devil

264226/28

Kategorie tyčových vysavačů prochází aktuálně
velkou transformací. Koncepci s motorem a ovládáním v horní části a klasickou tyčí představila
jako první společnost Dyson, která ovšem prodává
akumulátorové vysavače výhradně v prémiové kategorii. Trh však její design přejal a přichází s ním
mnoho výrobců včetně americké značky Dirt
Devil, která bude své nové vysavače řady Blade
prodávat za dostupnější ceny než Dyson. Přitom jde stále o nadstandardní řešení s vysokým
sacím výkonem a praktickým příslušenstvím.
Nyní představené modely používají 24V nebo 32V
Li-Ion akumulátory a vydrží v chodu až 45 minut.
Po Novém roce by se měla objevit ještě vlajková
loď s 40V akumulátorem a výdrží až 60 minut.

INZERCE

Nezapomenutelné praní
Přidejte zapomenuté prádlo
do pračky snadno a rychle

STISKNOUT – OTEVŘÍT - STISKNOUT

Speciál
DOMO

Při procházení části s menšími prezentacemi jsme narazili na expozici
belgické značky DOMO, kde jsme navíc potkali šéfa jejího českého zastoupení Josefa Tvardíka. Firma DOMO je známá svým rychlým vstupem do zcela
nových produktových
kategorií. Jednou
takovou byly před
lety osobní smoothie
mixéry, kde se značka
angažovala jako jedna
z prvních. Nyní vidí
potenciál v takzvaných
polévkovarech – ty
automaticky zpracují
suroviny a uvaří krémovou polévku. Vlevo na
fotografii nový model
se zvětšenou 2litrovou
kapacitou.

Fisher & Paykel

O této luxusní novozélandské značce domácích spotřebičů jste pravděpodobně nikdy neslyšeli. Do Evropy se dostává díky tomu, že ji včetně výrobních kapacit a technologií koupil v roce 2012 čínský gigant Haier. Ten se na
českém trhu nadále také moc neprojevuje, ale jinde v Evropě už velmi aktivně konkuruje zavedeným tradičním značkám a na IFA má už několik let po
sobě velkou prezentaci.
Letos poprvé přivezli
Číňané do Berlína spotřebiče Fisher & Paykel
včetně luxusních sporáků, vestavných trub
a například i jedinečných výsuvných myček,
které lze instalovat
nad sebe. Získáte tak
v kuchyni dvě separátní
mycí zařízení a nemusíte čekat na zaplnění
obou. Používat je lze
nezávisle.

Gorenje

K uvedení v roce 2018 připravuje slovinský výrobce novou generaci praček
a sušiček nazývanou WaveActive. Novinky přijdou v novém designu, z našeho pohledu mírně inspirovaném úspěšnou řadou značky AEG s metalickým
ovládacím panelem v horní části spotřebiče. Uživateli nabídnou inovovaný
buben WaveActive se speciálně tvarovanými otvory a unašeči prádla, aby
docházelo k co nejšetrnější péči o veškeré oblečení. Navíc s minimálním
pomačkáním. Pomocí
technologie IonTech
vytvářející ionizovaný
vzduch budou ještě
účinněji odstraňovat
skvrny a zajišťovat hygienické praní bez nutnosti používat vysoké
teploty. Chybět nebude
ani stále populárnější
pára pro eliminaci
pomačkání a osvěžení
prádla.

Grundig

Německá značka patřící už řadu let tureckému
Arçeliku, pod který spadá například i značka
Beko, ukázala mnoho nových produktů. My jsme
se podívali hlavně na dva vymykající se běžným
standardům. Prvním je již vyráběná domácí
pěstírna bylinek. České zastoupení zvažuje její
uvedení, minimálně by mohlo přijímat speciální
objednávky tohoto produktu. Druhým je potom
koncept chytré trouby, která trochu připomíná
konvektomat. Trouba dokáže sama poznat typ
vloženého pokrmu, přesně ho zvážit a dokonale
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„Smart“
u spotřebičů
nestačí, funkce
musí být praktické
V hale číslo 9
berlínského výstaviště
měla během veletrhu
IFA působivou
prezentaci i italská
firma Candy Hoover,
nadále fungující jako
rodinný podnik. Na
její úspěchy na českém
trhu i představené
novinky jsme se
zeptali Jana Šacha,
regionálního ředitele
pro střední a část
východní Evropy.
Na pozici generálního
ředitele společnosti Candy
Hoover jste nastoupil před
více než dvěma lety. Firma
se přestěhovala do moderních kanceláří, otevřela svůj historicky první
showroom v Česku a viditelně roste. Jaký je váš recept na tento úspěch?

Nástup do Candy Hoover pro mě byl novým impulzem, ale nejen pro mě.
Přivedl jsem s sebou do firmy mnoho dosavadních spolupracovníků a od
počátku jsme tak byli sehraný tým. To se projevilo například i v tom, že
jsme během pár měsíců od nástupu uvedli na český trh značku Hoover
v kategorii velkých domácích spotřebičů. Nebudu pochopitelně zastírat,
že růst je dán také aktuálním vývojem na trhu celkově. Ekonomice se daří.
Bez úsilí a kvalitního týmu bychom však pozitivní trendy určitě nenastartovali.

Na veletrhu IFA jste letos představili dvě zásadní novinky. Začněme
pračkou Bianca. Co zákazníkovi nabídne? A kdy bude dostupná na trhu?

Naši novou jedinečnou a chytrou pračku očekáváme v závěru roku nebo na
začátku roku příštího. Jde o výrobek, který kompletně mění přístup k domácímu spotřebiči jako takovému. Všichni jsme si zvykli, že do domácí
techniky proniká konektivita, že můžeme výrobky na dálku ovládat aplikací a podobně. Bianca jde ale ještě dál. Je připravena pro spojení s chytrými hlasovými pomocníky a umělou inteligencí, jako je Google Assistant.
Pračky se tak můžete zcela běžnou mluvou zeptat, jak se zbavit určitého
typu skvrny, ona vám odpoví a navrhne vhodný program. Možností využití
tohoto systému je samozřejmě nespočet. Zatím funguje pouze v hlavních
světových jazycích. Je to však začátek, který ukazuje směřování segmentu
domácích spotřebičů do budoucna. Ještě dodám, že pračku lze samozřejmě
ovládat i klasicky, a to pomocí jednoho jediného ovladače kombinovaného
s displejem, takže má Bianca dokonale čistý a moderní design.

Značka Hoover zase představila systém chytré kuchyně s osobním
asistentem Hexe. Jde o něco podobného jako u pračky?

Ano, ale zde už hovoříme o komplexním řešení pro celou domácnost, kdy
jsou jednotlivé spotřebiče propojené mezi sebou. Asistenta se můžete například zeptat, co máte v chladničce a nechat si navrhnout vhodný recept
dle těchto ingrediencí. Hexe pak nastaví adekvátně i troubu. Komunikujete
s ním hlasově a on vám odpovídá a spoustu věcí řeší za vás. Navíc se učí
a postupně přizpůsobuje vašim životním potřebám a zvykům.

Speciál
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aroma kávy, a mlýnkem AromaG3 s dvojnásobnou
rychlostí mletí. Umožňuje rozsáhlou personalizaci
nastavení a pochopitelně se vyznačuje vysoce
kvalitním dílenským zpracováním. Kromě tohoto
stroje ukázala JURA na veletrhu ještě dva nové
modely pro profi segment, například do kanceláří
nebo menších hotelů či restaurací. Konkrétně jde
o kávovary JURA X6 a X8. Druhý jmenovaný dokáže připravovat dvě mléčné kávy najednou.

Kärcher

JURA

Specialista na automatické a především plnoautomatické kávovary schopné na stisk tlačítka připravit mléčné kávy uvede začátkem příštího roku
na český trh tento prémiový model. JURA S8 je kávovarem s barevným dotykovým displejem, systémem P.E.P. (pulzní extrakční proces), rozvíjejícím

do něhož umožňuje přístup výhradně obchodním partnerům a novinářům. Na místě jsme si
prohlédli nové plnoautomatické kávovary řady
Evidence, jejichž první kusy budou u vybraných
prodejců dostupné ještě letos. V široké distribuci
se pak objeví v roce příštím. Jedná se o kompaktní
plnoautomaty ve zcela odlišném designu od dosavadní produkce značky Krups.
Dále naši pozornost upoutal kuchyňský robot,
také značky Krups. Novinka řady Master Perfect
je vybavena nerezovou mísou a kovovým příslušenstvím. Kromě robotu byly na místě k vidění
a k vyzkoušení nové žehlicí systémy Tefal nebo
tyčové akumulátorové vysavače Rowenta, jejichž
popularita nadále roste.


INZERCE

připravit. Disponuje také připojením k vodovodu a tryskami, takže se po pečení sama umyje.
Uvedení výrobku pro nejnáročnější zákazníky
na trh je zvažováno a je pravděpodobné, že bude
minimálně v prodeji v zahraničí.

Německý výrobce
vysokotlakých čističů a profesionálních
vysavačů vyrábí
také rozličnou čistě
domácí techniku.
Novinkou je čistič
pevných podlah
FC 5, který současně vytírá a vysává.
Obsahuje nádržku
na čistou vodu,
přičemž špinavou
nasává do separátního zásobníku.
Podobný výrobek
s názvem AquaTrio
prodává už několik
let značka Philips
a my ho v redakci
více než dva roky
používáme. Novinka
Kärcher je ovšem
dle naší zkušenosti
z IFA lehčí a lépe
se s ní manévruje.
Dokonce s ní lze
bez problému čistit
efektivně schody.

Krups, Rowenta a Tefal
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Maximální potěšení z kávy –

čerstvě namletá,
nikoliv z kapsle.
Perfektní espresso díky technologii P.E.P.®. Z6 od společnosti JURA ohromí
i ty nejnáročnější milovníky kávy. Impulzní extrakční proces (Pulse Extraction Process, P.E.P.®) zaručuje espresso a ristretto výjimečné kvality jako od
baristy. S automatickým přepnutím z mléka na mléčnou pěnu je neuvěřitelně jednoduché připravit trendové speciality stiskem tlačítka. Ovládání
z přední strany a Inteligentní vodní systém (Intelligent Water System,
I.W.S.®), který automaticky rozpozná filtr, zajišťují dokonalou funkčnost.
JURA – If you love coffee.
www.jura.com
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Francouzský výrobce Groupe SEB, který na českém trhu působí se všemi uvedenými značkami,
se na IFA zatím nikdy neprezentoval veřejnosti.
Výstavy se každoročně účastní a má zde prostor,
INZERCE

Technologické a designové
perly z veletrhu IFA přicházejí
na český trh
Na veletrzích představují ﬁrmy z celého světa často různé vize, koncepty a prototypy výrobků. Některé inovativní a skutečně pokrokové
produkty, které byly k vidění letos na veletrhu IFA v Berlíně, však můžete mít již brzy u sebe doma. Dvě zásadní novinky společnosti LG –
prémiovou americkou chladničku typu InstaView Door-in-Door™ nebo revoluční duální pračku TWINWash™.
LG InstaView Door-in-Door™– dokonalý
přehled bez otvírání dvířek

Americká chladnička je ikonou v kategorii chladicí a mrazicí
techniky. Jde o výrazný designový prvek každé kuchyně a pochopitelně i praktický spotřebič s velkým úložným prostorem
a zpravidla dávkovačem vody nebo ledu. Amerických lednic
ovšem najdete na trhu dnes mnoho a jen málokterá zůstává
ještě onou ikonou nabitou inovativními technologiemi skrytými ve spotřebiči s mimořádným dílenským zpracováním
v kvalitním nerezu. Značka LG takovou chladničku v nabídce
má – jedná se o model GSX961NSAZ s dvířky InstaView
Door-in-Door™ a rychlým přístupem k chlazeným nápojům
a nejpoužívanějším potravinám. Pravá dvířka chladicí části
obsahují speciální izolační trojvrstvé sklo, na které stačí
zaklepat a vnitřní prostor za nimi se rozsvítí. Máte tak ihned
přehled o velké části chladicího prostoru, aniž byste dvířka
vůbec otevírali a z lednice zbytečně unikal chladný vzduch.
Nejde tedy pouze o efektní prvek, nýbrž i praktický, protože
pomáhá šetřit energii a udržovat potraviny déle čerstvé. Navíc jsou dvířka dvojitá (Door-in-Door™), takže buď můžete
otevřít jejich vnější část (pouze horní polovinu se skleněnou
částí) a získat okamžitě přístup k nápojům v přihrádkách
ve dveřích, nebo otevřít dvířka celá a přistupovat k samotným policím celého chladicího prostoru o nadstandardním
objemu 405 l (mraznička má 196 l). Při otevření vnější části
dvířek dochází pochopitelně k úniku menšího množství
chladu, takže pokud si chcete vzít jen studenou limonádu
nebo minerálku, není přeci potřeba otevírat celou lednici. Jak
elegantní, prosté a přitom užitečné.
Chladnička LG InstaView je poháněna spolehlivým a tichým lineárním kompresorem, na který poskytuje výrobce
záruku 10 let, a i díky jeho použití spadá do velmi úsporné
energetické třídy A++. Celý spotřebič je samozřejmě
beznámrazový, protože používá technologii Total No Frost,

což udržuje jeho spotřebu na stále stejné úrovni a zbaví vás
nutnosti pravidelného odmrazování, jako u běžných lednic.
LG nezapomíná ani na důležité prvky, jakými jsou rovnoměrná distribuce chladného vzduchu v celém prostoru
(Multi Air Flow), speciální zásuvky s optimalizovanou vlhkostí pro ovoce a zeleninu (Fresh Balancer a Moist Balance
Crisper) nebo pohlcovač pachů (Pure N Fresh). V dokonale
osvětleném interiéru pomocí LED žárovek oceníte i luxusní
detaily, kupříkladu kovový dekor polic a zásuvek. A zapome-

nout nesmíme ani na přítomný nápojový automat s vnitřním zásobníkem na vodu, kterou vydává i ve formě ledové
tříště a ledu. Jelikož není potřeba připojení k vodovodnímu
řadu, je instalace spotřebiče jednodušší.
Chladnička GSX961NSAZ spadá mezi zařízení kompatibilní s aplikací LG SmartThinQ a lze ji připojit do domácí
bezdrátové sítě – na chytrém telefonu pak můžete kontrolovat její stav na dálku, měnit nastavení teploty či aktivovat
režim rychlého mrazení.

LG TWINWash™ – velké i malé prádlo

Asi většina z nás se někdy dostala do situace, že potřebovala rychle vyprat barevné i bílé. Nebo měla jen malou
várku choulostivého prádla, které by se mělo prát v ruce.
Značka LG přišla s řešením v podobě přídavné malé pračky
TWINWash (F28K5XN3) určené k praní maximálně 2 kg
prádla. Tata sekundární pračka se nepoužívá samostatně,
ale lze ji připojit ke kompatibilní předem plněné pračce LG
– aktuálně k modelu pračkosušičky TWINWash (F126G1BCH2N) s kapacitou na 12 kg prádla (sušit lze 8 kg),
moderním ovládáním umístěným přímo ve skle dvířek. Jak
hlavní, tak sekundární pračka používají invertorový Direct
Drive motor (10 let záruka). Velká pračka pak také nabízí
6 pracích pohybů 6 MOTION DD, 7 parních programů včetně možnosti osvěžení prádla, sušení EcoHybrid (volba mezi
úsporou času, nebo úsporou energie) a přímé sprchování.
Stejně jako u prezentované chladničky InstaView jsou obě
pračky kompatibilní s aplikací LG SmartThinQ, takže vás
upozorní na skončení programu formou notiﬁkace na telefonu. Můžete také provádět jejich diagnostiku, stahovat
nové prací a sušicí programy, či využívat aplikaci ke snazší
a přehlednější volbě vhodného programu.
Díky systému LG TWINWash se může zcela změnit váš
přístup k praní a péči o prádlo. Díky vysoce nadstandardní kapacitě hlavní pračky vyperete velké objemy prádla
najednou. Malá pračka vám zase umožní se šetrně starat
o jemné prádlo či prát současně menší množství bílého
a podobně. Při využití obou praček pak šetříte nemalé
množství času.

Na www.e15.cz naleznete článek doplněný o prezentační videa k představovaným spotřebičům.

www.lge.cz

3 inspirace do Vašeho
nového domova
Unikátní a speciální…
PrimaDonna Class
Kdo říkal, že něco úžasného
se nemůže stát mezi zdmi
vlastního domova?
S novým kávovarem Prima-

Donna Class se váš domov
stává místem nezapomenutelných okamžiků, skvělé
chuti a emocí.
Užijte si snadnou interakci
díky novému, intuitivnímu

Plnoautomatický kávovar PrimaDonna Class ECAM 550.75.MS

Okořeňte si život i v kuchyni
Po loňském uvedení přelomového tyčového mixéru
MultiQuick 9 přichází
společnost Braun s další novinkou – mlýnkem na koření
a kávu. Mlýnek má unikátní
tvar s jednou zkosenou stranou, aby suroviny v mlýnku
nerotovaly, ale naopak se
dostávaly rychle přímo
k nožům. Díky nerezovému
provedení je možné mlít
jakýkoli druh koření, aniž by

docházelo k přejímání pachů
a chutí z předešlého mletí.
Současně má speciální polohu odnímatelných nožů, tak
aby bylo i nejdrobnější koření co nejjemněji rozemleto.
Plastové průhledné víčko
umožňuje kdykoliv zkontrolovat, v jaké fázi rozemletí
koření či káva je. Velkou výhodou je snadná rozebratelnost všech součástí mlýnku.
Díky tomu nejen, že obsah
koření či kávy lze z nádobky
jednoduše vysypat, ale navíc

rozhraní s 3,5 „barevným
displejem s dotykovým
ovládáním. Velký displej
s jeho černým pozadím
a barevnými ikonami
zajišťuje, že obrazovka je
perfektně čitelná, když je
přístroj v provozu, i při výběru nápojů jedním stiskem
nebo přizpůsobení každého
nápoje. Díky snadnému
ovládání můžete vybrat
a personalizovat svůj nápoj
a dokonce nastavit svůj
osobní pro�il.
S novým kávovarem PrimaDonna Class máte jistotu
perfektního espressa, stejně
tak jako mléčných nápojů
cappuccino, latte macchiato nebo �lat white, díky
patentovanému mléčnému
systému LatteCrema Systém
s jednoduchou údržbou.
Novinkou je možnost
přípravy nápojů Americano
(espresso nastavené horkou
vodou) a rozdílných teplot
vody pro přípravu čaje.
Nové plnoautomatické
kávovary PrimaDonna Class
budou na trhu dostupné od
října 2017 v černém a stříbrném provedení s označením ECAM 550.55.SB,
ECAM 550.75.MS.

Připraví domácí šťávu, smoothie i sorbet.

Odšťavňujte cokoliv,
extrahujte maximum
Pomalý odšťavňovač PureJuice Pro JMP802SI značky
Kenwood vymačká to nejlepší z každého kousku ovoce,
zeleniny a také bylinek. Díky
pomalým otáčkám (48 ot./
min) zachová vitamíny a extrahuje více než 80% šťávy.
PureJuice Pro je navržený
s dvojitým plnícím otvorem,
který umožní odšťavňovat
celé plody.

Od počátečních návrhů
až po �inální technické
provedení byl PureJuice Pro
vytvořen tak, aby zaručoval
všestrannost a maximální
extrakci živin. Díky přidání
nástavců na přípravu
sorbetů a smoothie nabízí
PureJuice Pro ještě víc �lexibility než dříve. Robustní
design tohoto spotřebiče
umožňuje zpracování i těch
nejtužších druhů ovoce
a zeleniny.

lze také celý mlýnek vložit
do myčky nebo snadno umýt
pod tekoucí vodou. Mlýnek
na koření a kávu bude
dostupný v řadě MultiQuick
3 a MultiQuick 9. Spolu
s mlýnkem na koření a kávu
bude v balení dostupný také
velký sekací nástavec na
sekání či mixování většího
množství bylinek, sýrů či
ořechů, nerezová šlehací
metla a také mixovací plastová nádoba bez BPA.
Braun MultiQuick Mlýnek na koření a kávu

Speciál
LG

Korejský výrobce prezentoval
veškerou svou techniku v jedné
hale včetně spotřební elektroniky.
Rozhodně nelze říci, že by domácí
spotřebiče hrály druhé housle,
protože získaly velkorysý prostor.
Je to dáno i faktem, že v rámci
celého LG patří divize spotřebičů
k nejziskovějším a vykazuje dlouhodobě dynamický růst. Z novinek, které budou velmi brzy v prodeji také na českém trhu, musíme
zmínit pračkosušičku TWINWash,
která bude k dostání i v setu s mini
pračkou instalovanou pod hlavní
spotřebič. LG věnuje této novince
svůj vlastní obsáhlý článek na
straně 21. Budeme tedy struční.
Jde o kombinaci dvou pracích zařízení, abyste mohli prát dvě různé
várky prádla najednou, případně
použít mini pračku samostatně
pro menší prádlo či choulostivé
oblečení, které by se mělo prát
v ruce.
Další novinkou je robotický
vysavač CordZero R9 používající
invertorový motor dosahující
až 115 tisíc otáček za minutu. LG
uvádí 20krát vyšší sací výkon
než u běžných robotů. Na jedno
nabití vydrží přístroj v chodu až
90 minut.
V kategorii vysavačů ještě
zůstaneme, protože i LG vsází
na bezdrátové tyčové modely
v koncepci, s níž přišla jako první
značka Dyson. Půjde o prémiová
řešení pro náročnější zákazníky –
vysavače budou dodávány rovnou
se dvěma bateriemi a nabídnou též
vysoký sací výkon. Na trhu se objeví pod označením CordZero A9.

Liebherr

271594/37
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Německý odborník na chladicí
a mrazicí techniku přivezl na
IFA svůj nový chytrý systém,
který se netýká pouze jednoho či
dvou modelů chladniček, nýbrž
ho půjde instalovat do většiny
současné nabídky včetně cenově dostupných modelů. Sada čipu a dvou
kamer, instalovaných do chladicího prostoru, přidá spotřebiči moderní
„smart“ funkce a připojí ho do domácí sítě. Nejde však o pouhé ovládání
a nastavování na dálku. Systém je schopen sám poznat základní typy potravin (a nadále probíhá vylepšování analýzou tisíců nových a nových fotek
jídla) a automaticky je vést na seznamu v aplikaci. Podporována je hlasová
asistentka Amazon Alexa a systém IFTTT, jejž jsme popisovali
v úvodu reportáže. Pokud zapomenete například u mrazničky ve
sklepě otevřená dvířka, můžete
nastavit, aby nahoře v bytě začala
blikat všechna světla. Výhodou
řešení Liebherr je možnost časem
vyměnit čip za nový vyspělejší
bez nutnosti kupovat celou novou

lednici.

Miele

Jedním z největších hitů letošního veletrhu byla nová trouba Miele Dialog,
která nemá a asi nějakou dobu nebude mít na trhu konkurenci. Velmi zjednodušeně se jedná o kombinaci klasické a mikrovlnné trouby, byť Miele toto
označení odmítá. Jde totiž o to, že trouba emituje vlny na frekvenci 915 MHz
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O unikátní myčky
ComfortLift je
enormní zájem
Během veletrhu IFA
jsme se krátce setkali
i s generálním ředitelem
společnosti Electrolux pro
Česko a Slovensko. Firmě se
v poslední době velmi daří
a podařilo se jí uvést na trh
zajímavé produkty, o kterých
s námi Martin Svoboda
osobně mluvil.
Ekonomika je na tom dobře.
Dle informací monitoringové
agentury GfK se daří i trhu
s domácími spotřebiči. Jaká je ale
situace na českém trhu pohledem společnosti Electrolux? A co vnímáte
jako určitá úskalí, která by pozitivní vývoj mohla narušit?

Samozřejmě, že i Electrolux vnímá velmi dobrou ekonomickou situaci na
českém trhu, která má určitě pozitivní vliv na vyšší ochotu lidí investovat a utrácet. Zásadně se z našeho pohledu změnilo to, že jsou zákazníci
ochotni pořídit si i dražší spotřebiče, které jim přináší nejen vyšší kvalitu
a zajímavé nové technologie, ale především výrazně lepší „prožitek“ při
jejich používání. A nemám na mysli pouze snazší či intuitivnější ovládání
či nižší spotřebu. Jde především o lepší výsledek samotného procesu, ať už
se jedná o skvělou péči o oblečení či přípravu pokrmů na úrovni profesionálního kuchaře.
Co se týče případných úskalí pro českou ekonomiku, byl bych v zásadě
optimistou, ale pokud bych měl přeci jen nějaká zmínit, viděl bych dvě.
Faktem je, že aktuálně jsme již na, či velmi blízko, vrcholu ekonomického
růstu, takže do budoucna je otázkou, jak strmá může být křivka případné
recese a kdy ji můžeme očekávat. Pak jsou tu samozřejmě vnější geopolitické faktory. Doposud byl nicméně dopad těchto událostí na lokální ekonomiku velmi malý a asi není důvod, aby se tento trend v budoucnu změnil.

Letos na jaře jste představili unikátní myčky ComfortLift, u nichž
lze spodní koš zdvihnout do výše koše horního a uživatel se nemusí
ohýbat tak jako dřív. Jak trh na tuto novinku reagoval?

Technologie ComfortLift je opravdu jedinečná a mohou se jí pochlubit jen
naše špičkové myčky AEG a Electrolux. Jsou velmi viditelnými zástupci
toho, co si obecně při navrhování našich spotřebičů klademe jako jeden
z hlavních cílů. Tedy aby nové technologie, jež uvádíme na trh, byly skutečně
užitečné. Přestože se jedná o prémiové produkty s vyšší cenou, odezva trhu
byla v České republice velmi pozitivní. Již za první měsíc od zahájení prodeje jsme dodali na trh množství zboží původně odhadované pro celý půlrok.

Na veletrhu IFA představujete spoustu nových produktů, ale
mnoho z nich se pochopitelně dostane do obchodů až příští
rok. Co máte připraveno k uvedení letos na podzim?

Letošní rok je pro nás na novinky velmi bohatý a druhá polovina roku není
výjimkou. Naprosto zásadní je uvedení nové řady vestavných spotřebičů
AEG Mastery, kdy kromě nového atraktivního designu přineseme našim
zákazníkům neopakovatelný zážitek z vaření se skvělými výsledky, tedy
pokrmy připravenými na úrovni šéfkuchařů. To by ale bylo na delší povídání. Dále na podzim obměníme sortiment v oblasti sporáků, kdy nové
modely budou vylepšeny o funkci PlusSteam, známou z našich vestavných
trub, která se postará o výrazně lepší výsledek při pečení, především u pečiva. V oblasti péče o prádlo uvedeme na trh novou řadu praček a sušiček
Electrolux PerfectCare s mnohými uživatelskými benefity, kdy za zmínku
stojí především nová funkce antialergické páry či parní programy jako
takové.

Speciál
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místo 2,45 GHz. Elektromagnetické záření je
podle zjištění Miele při nižší frekvenci účinnější,
lépe proniká do jídla a ohřívá ho rovnoměrněji
a rychleji. V kombinaci s klasickým pečením
a dalšími chytrými technologiemi dokáže při
dosažení nejlepších chuťových výsledků zkrátit
čas přípravy až na polovinu ve srovnání s konvenčními troubami. V pečicím prostoru jsou ještě
dvě čidla měřící míru absorpce záření jídlem,
tudíž dokáže trouba sama určit optimální výkon
a poznat, kdy je jídlo skutečně hotovo. Jelikož
by použitá frekvence záření mohla kolidovat se
současnými mobilními technologiemi, má trouba
neprůhledná dvířka, aby nemohly v žádném případě elektromagnetické vlny uniknout. Troubu
Dialog očekávejte na trhu až příští rok na jaře. Za
její unikátní systém a technologie si připlatíte,
oficiální cenovka je 7 990 eur.

Nespresso

Z novinek pro systém Nespresso, které dodávají
na trh značky De’Longhi a Krups, se v Česku nově
objevuje kávovar Essenza Mini. Jde o nejmenší model pro Nespresso na světě. Nás zaujal především
typ Lattissima One (na fotce). Ten pro Nespresso
vyrábí italské De’Longhi. Jde také o kompaktní
stroj, ovšem plnoautomatického typu. Nádobka na

mléko má dostatečný objem pro přípravu jednoho caffe latte nebo cappuccina (proto také název
One). Cílen je na menší domácnosti nebo „singles“,
případně ty, kteří preferují většinou čisté espreso
a čas od času neodolají mléčné kávě.

Philips

Nizozemský výrobce přivezl na IFA spoustu
novinek. Nám padly do oka hlavně výrobky z kategorie péče o chrup, a to zejména nové kartáčky
Sonicare DiamondClean Smart vybavené senzory
a připojením k chytrému telefonu, aby vás naučily
správně pečovat o zuby a informovaly vás o tom,
jak postupovat při konkrétním čištění. Volitelně
si pak můžete dokoupit sadu Sonicare Breath
tvořenou analyzátorem dechu, čističem jazyka
a sprejem pro jazyk. Díky spojení kartáčku a chytrého telefonu lze sledovat výsledky péče o celá
ústa. K připojení slouží široce rozšířená technologie Bluetooth.
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KUCHYNĚ, KTERÉ
ŠÉFUJETE VY.
AEG Mastery range – to je čistý nadčasový
design, precizní zpracování a nejvyspělejší
funkce. Posuňte vaření na vyšší úroveň
se spotřebiči, které se přizpůsobí vašim
potřebám a chutím. Dosahujte perfektních
výsledků v kuchyni, které šéfujete vy.

www.aeg.cz
www.aegmastery.cz
/aegceskarepublika

360° požitek pro všechny smysly,
to je nový plnoautomatický
kávovar JURA J6
Kávovar JURA J6 je stvořen k tomu, aby se stal
designovou dominantou kuchyně. Ušlechtilé
materiály a promyšlené kontrastující detaily se
snoubí s jeho schopností připravit široké spektrum
kávových specialit v té nejvyšší kvalitě. Postarají
se o to nejmodernější technologie z dílny značky
JURA. Ovládání stroje je navíc jednoduché, a pokud
si k němu zákazník dokoupí volitelný modul Smart
Connect, může jej dokonce ovládat chytrým
telefonem.
Harmonický design nejmladšího člena úspěšné řady
J charakterizuje rotační ovladač s krystalově modrým
podsvícením, barevný displej, skleněný odkapávací rošt
a nastavitelná pochromovaná kávová výpust. V přístroji J6

se pojí bohaté zkušenosti s nejmodernějšími technologiemi. Výsledkem je plně automatický kávovar,
který poskytuje špičkový požitek pro všechny
smysly. Připraví rozmanité speciality s vynikající
kvalitou aromatu, má intuitivní ovládání, bezchybně dodržuje hygienické standardy s certifikací
TÜV, má skvělý design a se švýcarskou přesností je
vyroben z hodnotných materiálů.

Nejlepší výsledky v každém ohledu díky
technologii P.E.P.® a technologii jemné
pěny
Hned několik špičkových novinek umožňuje přípravu klasických i nových specialit v nepřekonatelné
kvalitě: mlýnek AromaG3 pomele kávová zrna dvojnásobnou rychlostí, a přesto zachová lahodné aroma kávových zrn. Impulzní extrakční proces (P.E.P.®)
optimalizuje dobu extrakce u tzv. krátkých specialit
a ristretto a espreso se díky němu rozzáří celým
ohňostrojem chutí. Módní speciality zakončené
mlékem a mléčnou pěnou jsou díky technologii
jemné mléčné pěny připraveny v té nejvyšší kvalitě.
A poradí si dokonce s módní specialitou flat white
na pouhý stisk tlačítka.
Jednoduchá a komfortní je i údržba kávovaru pomocí
integrovaných automatizovaných programů. Kávovar JURA

J6 je již v prodeji v bílém nebo stříbrné provedení. Seznam
míst, kde vám bude profesionálně představen naleznete
na webových stránkách www.jura.com.

Dalším velkým tématem jsou pro Samsung
chladničky. Kromě toho, že nyní vstoupila firma
na náš trh s vestavnými modely s oddělenými
chladicími okruhy (nedochází k vysušování
čerstvých potravin), což není obzvláště ve „vestavbách“ běžná konstrukce, chystá také volně
stojící novinky. Například čtyřdveřové americké
lednice dokonce se třemi samostatnými okruhy
(na fotce). Jeden okruh je pro chladicí část v horní
polovině spotřebiče. Dolní část tvoří nalevo
samostatná šuplíková mraznička za jedněmi
dvířky a multiteplotní zóna za druhými. Tuto část
bude možné variabilně používat jako mrazničku,
nulovou zónu nebo chladničku.
Pro Samsung jsou důležité i vysavače. Uvádí
na trh hned několik robotických včetně mo-

delů s vysokým sacím výkonem. Jeden z nich
zařazujeme do našich redakčních tipů, protože
už je v Česku v prodeji, a tak jsme do reportáže
zvolili nový akumulátorový tyčový vysavač, který
Samsung označuje za nejvýkonnější na trhu –
model POWERstic PRO schopný dosáhnout až
150W sacího výkonu. To je úroveň sání u silných
síťově napájených vysavačů. Mezi jeho další
přednosti patří výklopná rukojeť, díky které lze
vysavač prakticky položit na zem a bez problému
se dostat i pod nábytek. Hubice se při sklopení
nezdvihne, takže je účinnost vysávání zajištěna.
Dodáván bude na trh v několika verzích včetně
nejvybavenější s bohatým příslušenstvím. Cenové
rozpětí modelů se bude pohybovat mezi 400
a 800 eury.

Samsung

Ze společnosti Samsung nás na veletrhu přivítal
její početný tým z divize domácích spotřebičů
a představil nám klíčové novinky. Tou nejvýznamnější jsou pračky QuickDrive se dvěma motory –
jeden otáčí bubnem a druhý zcela nezávisle zadní
stěnou bubnu. Při otáčení obou částí v protichůdném směru dochází v pračce k většímu víření
vody a Samsung je tak schopen zkrátit standardní
cykly až o 50 % bez zvýšení spotřeby vody a energie. Nejde o žádné zkrácené programy pro málo
znečištěné prádlo. I plný buben prádla vyperou
v maximální kvalitě, a to většinou s dobou trvání
kolem jedné hodiny. U novinek, které dorazí
do Česka na přelomu zimy a jara v roce 2018,
nechybějí ani sekundární dvířka AddWash, díky
nimž můžete přidat zapomenuté prádlo kdykoliv
během praní, konektivita včetně aplikace s podporou češtiny, a parní programy. Současně budou
k pračkám k dispozici designově sladěné sušičky
s tepelnými čerpadly a úsporným provozem. Na
fotce pračka a sušička řady WW7800M. V prodeji
budou i cenově dostupnější varianty v kompletně
bílém designu s označením WW6800M.

Speciál
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GfK: Tržby za domácí spotřebiče rostou

Prodej v kusech i korunách se u sušiček zvýšil o necelých 30 % – nejvýrazněji v porovnání
s ostatním sortimentem. Kupující za ně v první
polovině 2017 zaplatili průměrně 14 800 korun,
což bylo u skupin bílého zboží nejvíce. Do celkového obratu za tyto kategorie se největší měrou
promítly pračky a chladničky s kombinacemi –
každá tato skupina bezmála čtvrtinou.

Pračky

Poptávka po pračkách meziročně narostla o 1 %
– do plusu ji posunul třetinový přírůstek kombinací se sušičkou a 4% navýšení mělkých zpředu
plněných praček. S objemovým podílem rostly
v první polovině letoška úspornější modely (třída
A+++ s podílem 62 %), na větší náplň prádla (43 %
na více než 6 kg), s vyššími otáčkami pro odstřeďování (23 % přes 1200 ot./min) a nižší hlučností
(35 % do 55 dB) – průměrná cena však meziročně
stagnovala na 9 200 korunách.

Chladničky a kombinace

K nejprodávanějším patřily kombinace s mrazákem dole (61 % v objemu) s 1 % přírůstkem.
V kusech dále meziročně rostly nejvýrazněji tzv.
269719/20

Drobné domácí spotřebiče

Nejvyšším tempem (o 17 %) se zvedl obrat za
holicí strojky (vč. epilátorů) a zubní hygienu,
o 15 % narostly meziročně kávovary a rychlovarné konvice. Z celkové hodnoty prodeje za první
půlrok 2017 zaujímaly největší díl vysavače (27 %)
a kuchyňské roboty a mixéry (19 %), u kterých
významně narostla poptávka (o 52 %) po stolních
a smoothie mixérech.

GfK Czech, oddělení Consumer Choices, kontinuálně monitoruje trh
se zbožím dlouhodobé spotřeby v České republice a na Slovensku
metodou panelového výzkumu. Jeho základem jsou pravidelně
zjišťované údaje o prodejích konečnému spotřebiteli ze stálého
reprezentativního vzorku maloobchodních prodejen. Více na www.
gfk.com/cz , případně kontaktujte Zdeňka Bártu, Consumer Choices
Directora CZ&SK (zdenek.barta@gfk.com).
Elektroprodejny, nespecializované prodejny (hypermarkety, Cash &
Carry, obchodní domy, nespecializované čistě internetové prodejny a IT
prodejny) a u bílého zboží ještě kuchyňská studia a prodejny nábytku.

1

Vysavače

Objemově vzrostly o 7 %, s 65% podílem vedly
nadále klasické podlahové vysavače. Vysavače

Domácí elektrospotřebiče

Prodej v ks/%

Myčky nádobí

6

3

Chladničky a kombinace

1

1

5

1

0
27

9

Kávovary

16

-1
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1

1

0

15

14

7

13

9

10

17

21

Holicí strojky

6
6

3

-2

9

3

Žehličky

2

7

7
-6

6
-3

14

Elektrické
hrnce a pánve

3
-7

17

3

-22

0

-4

Kulmy

Vysavače

1

15

12

Zastřihovače vlasů

Průměrná cena v Kč/ %

10

Zubní hygiena

Odšťavňovače/lisy
Pračky

I–VI 2017 : I–VI 2016
Hodnota prodeje v Kč/%

Kuchyňské
roboty a mixéry

Vysoušeče vlasů

-3
0

Celkem

Fritézy

2

-2

Prodej v ks/%

Rychlovarné konvice

-2

14

29

Sušičky

-1

10

13

Varné desky

1

Průměrná cena v Kč/%

0

4

10

Mrazničky

Prodej v ks/Kč/%

7

Sporáky a
vestavné trouby

Odsavače par

I–VI 2016/2017

Vývoj trhu

6

9

Mikrovlnné trouby

Česká republika/Panelový trh GfK
I–VI 2017 : I–VI 2016
Hodnota prodeje v Kč/ %

5

Celkem

Zdroj: Zdeněk Bárta, Consumer Choices Director CZ&SK, GfK Czech

5
12
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INZERCE

Dynamický růst sušiček

s příkonem nižším než 900 W odpovídaly za 52 %
poptávky po vysavačích za první pololetí 2017,
což oproti předchozímu roku znamenalo nárůst
o 15 procentních bodů. V kusech rostly dvouciferně pouze robotické vysavače, které v hodnotě
zajistily 18 % trhu.

americké chladničky (zhruba o 30 %), přičemž
se společně s tří- a vícedveřovými kombinacemi
postaraly o 10 % tržeb za chlazení první poloviny
tohoto roku.

4
-9
2
1

INZERCE

277002/13

Hodnota prodeje za drobné a velké
domácí spotřebiče stoupla za
první půlrok 2017 ve sledovaných
odbytových cestách1 v ČR meziročně
téměř o 7 %. Větší část obratu (71 %)
zajistil sortiment devíti skupin bílého
zboží, který vzrostl o 6 %, zatímco 13
skupin drobných spotřebičů dosáhlo
10% nárůstu. Přírůstek vykázala
většina produktových skupin.

2× ŤUK… A KUK!
Proč ztrácet čas s otvíráním dveří chladničky pokaždé, když chcete
zkontrolovat, co je uvnitř? Nyní můžete vidět obsah chladničky
po poklepání na sklo LG InstaView Door-in-Door™, aniž byste museli
otevřít dveře. Tím ušetříte energii a vaše potraviny zůstanou déle čerstvé.

Speciál
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ANKETA: Jaký technologický trend bude podle vás v příštích letech pro domácí spotřebiče určující?
Máte už v nabídce nějaké výrobky, které tento trend reprezentují?
né prodejce a ochutnat na místě kávu z vybraného
stroje. Seznam našich partnerů naleznete na
webu www.jura.com.

Radka Petrášková

Head of Marketing CZ/SK
BSH domácí spotřebiče
Aktuálním trendem jsou jednoznačně chytré
funkce a propojení spotřebičů s telefony a tablety,
které se bude dále rozšiřovat o další spotřebiče
a funkce. Cílem je vytvořit kompletní chytrou
domácnost, která ušetří ještě více času, námahy
i finančních prostředků. Společnost BSH už letos
v Čechách i na Slovensku uvedla spotřebiče Bosch
a Siemens s technologií Home Connect, se kterou
lze připojené spotřebiče nastavovat, diagnostikovat i monitorovat v aplikaci na tabletu či mobilu.
Aplikace neslouží jen jako dálkové ovládání,
ale nabízí spoustu rad a praktických tipů, díky
nimž je práce se spotřebiči jednodušší, efektivnější a zábavnější. Potenciál dalšího rozšiřování
funkcí je velký – ať už se jedná o interní procesy,
jako například přímé propojení se servisem,
nebo spolupráci s lokálními partnery, což může
být například internetový obchod, který dodá
potřebné suroviny podle zvoleného receptu
v nabídce trouby. A závěrem bych ráda zmínila, že
nejvyšší úroveň zabezpečení je pro nás prioritou,
proto lze spotřebiče připojit jen do bezpečné sítě.
Důkazem je i certifikát TÜV Trust IT potvrzující
bezpečnost systému Home Connect.

Martin Novotný

Sales Manager
Electrolux Česká republika
Z mého pohledu je aktuálním trendem v oblasti
domácích spotřebičů konektivita. V kontextu
strategie orientované na koncového uživatele
Electrolux uvádí produkty obsahující smart
technologie na trh až tehdy, mají-li jasný praktický užitek a nejsou pouhým lákadlem bez
reálného přínosu pro každodenní život. Digitální
strategie musí jít nad rámec „jen“ připojených
spotřebičů a jejich používání. Zákazníkům proto
umožňujeme získat zkušenosti už před nákupem
a následně chceme s uživatelem udržovat
dlouhodobý vztah budovaný poskytováním
nových služeb, které zajišťují současně i trvalou
poprodejní péči.
Příkladem toho, jak může konektivita zlepšit
přínos a usnadnit každodenní život zákazníkům,
je aplikace myAEG. Díky ní získáte užitečné rady
a spoustu inspirace. Naučíte se využívat multifunkční parní trouby a recepty na maximum.
Nebo si přečtete tipy pro péči o prádlo, díky kterým si vaše oděvy déle udrží perfektní vzhled. Poradí vám také například, jak zacházet se skvrnou
na oblečení, podle typu prádla a míry zašpinění
doporučí odpovídající program, který pak přímo
z tabletu nebo chytrého telefonu připojeného přes
Wi-Fi na pračce spustíte.

Jiří Bochníček

produktový specialista a školitel (HA)
LG
Trendů můžeme v současné době sledovat více, ať
je to úspora energie, parní praní, či dokonalá péče
o prádlo, ale osobně věřím, že výrazným trendem
bude chytrá domácnost, která vychází z konektivity domácích spotřebičů. Už jsme zvyklí, že si přes
Wi-Fi nastavíme klimatizaci nebo zabezpečení
domu, jenže u domácích spotřebičů to zvykem
zatím není. Všichni u sebe neustále nosíme smartphone. Co když přes něj můžete nastavit praní
a sušení, snížit teplotu chladničky, než přijdete
domů, abyste si vychutnali pivo ze sedmého schodu. Nebo sedíte na kávě, protože víte, že pračka dopere až za hodinu a vy tak nemusíte spěchat domů,
nemluvě o tom, že vám dá i vědět, až dopere. Chybí
vám na pračce, či sušičce nějaký program? Tak si
ho snadno přes aplikaci LG Smart ThinQ
stáhněte a můžete ho hned používat.
Funkcí bude přibývat, takže v budoucnu se
budete moct přes smartphone podívat do chladničky a rovnou objednat to, co chybí. Spotřebiče
se navíc budou přizpůsobovat vašim zvykům
a podle nich pracovat. LG jako lídr v inovacích
přináší Wi-Fi konektivitu už nyní, a to u vybraných praček, chladniček a brzy i u sušiček. A to se
netýká pouze top modelů.

Alena Počárovská

marketingová manažerka
Candy Hoover
Jednoznačným trendem v oblasti domácích
spotřebičů je posun k „chytré domácnosti“, tedy
„chytrým výrobkům“, které šetří co nejvíce času
svým uživatelům, jsou vzájemně propojené
a s uživatelem komunikují. Počet spotřebičů řízených přes Wi-Fi síť, anebo jiným způsobem propojených s telefonem nebo tabletem, roste. Značky
Candy a Hoover jako první nabídly spotřebitelům
kompletní řadu chytrých domácích spotřebičů
řízených přes Wi-Fi síť, která se skládá z pračky,
trouby, varné desky, chladničky, odsavače, myčky
a robotického vysavače, všech připojených na
domácí Wi-Fi síť. V současné době nabízíme i dostupnější variantu „chytrých spotřebičů“, které se
s telefonem spojují pomocí funkce NFC. Skutečně
pokroková je trouba Candy Watch&Touch, která
má místo klasických dvířek obrazovku a uvnitř
trouby je kamera, která promítá co se děje ve
vnitřním prostoru přímo na dvířka s možností
surfování na internetu přímo na dvířkách trouby.

Petr Eibl

jednatel
JURA Czech
Pro společnost JURA je technologickým trendem doby minulé, současné i budoucí, nejlepší
šálek čerstvě připravené kávy. Technologickým
milníkem ve vývoji je nedávno vyvinutý proces
impulzní extrakce (P.E.P.) pro mimořádné a plné
kávové aroma i u tzv. krátkých kávových specialit. Touto technologií jsou dnes vybaveny skoro
všechny domácí kávovary naší značky.
Pokud hovoříme o technologii, která je nyní
„in“, tak se domnívám, že je to bezdrátová technologie, která pronikla také do automatických
kávovarů JURA. Vybrané modely domácích kávovarů je možné ovládat pomocí chytrého telefonu
nebo tabletu. V aplikaci si jednoduše zvolíte nápoj
a kávovar ho připraví. Stejně jednoduše funguje
též ovládání samotného kávovaru. Nápoje se
připravují vždy stisknutím jednoho tlačítka. Pro
nákup kávovaru doporučuji navštívit autorizova-

Dana Jirsíková

brand manažerka
De’Longhi
Letos naše společnost představila několik zajímavých novinek na veletrhu IFA. Za značku De’Longhi
je to jednoznačně nový model PrimaDonna Class
v krásném designu a s maximálním uživatelským
komfortem. Kávovar připravuje jak espreso, tak
mléčné kávy zcela automaticky. Stačí k tomu stisk
jednoho tlačítka. Maximálně jednoduché je také
jeho čištění pomocí automatizovaných programů.
V případě použití nádobky na mléko uživatel po
výdeji nápoje otočí regulátorem míry napěnění
a horká pára celý systém včetně trysky během
několika vteřin vyčistí. Myslím, že jednodušší
a komfortnější systém na trhu nenajdete.
Značka Kenwood pak představila novou generaci vlajkového kuchyňského robotu Cooking Chef

Speciál
s integrovaným indukčním vařičem. Při přípravě
polévky nebo italského rizota se už nemusíte
starat o jejich míchání.

Další letošní novinkou jsou tyčové vysavače
v provedení 2 v 1 označované jako POWERstick
s třikrát vyšší účinností než konvenční modely. Tohoto výsledku jsme dosáhli silným sacím výkonem
až 30 W a použitím mikroprocesorem řízené 21,6V
Li-Ion baterie. Ta se dokáže zcela dobít za 3 hodiny.
Vysavač má široký rozsah pohybu, velká kolečka
a hubici, která udrží i při vodorovné poloze vysavače kontakt s čištěným povrchem, což je rarita.
Ještě bych zdůraznil snadné čištění, jak hubice, tak
nádoby na nečistoty. Nezabere více než 30 vteřin.

Tomáš Brida

produktový manažer
Samsung
Moderní technologie a inovativnost má značka
Samsung v krvi. Jako jedna z mála společností
přicházíme každý rok s něčím skutečně novým,
co pomáhá zvýšit životní komfort v domácnosti.
A o tom přeci nové technologie jsou.
Za mimořádně praktický považuji nejnovější
systém Anti-Tangle Cyclone Force Turbine, který
najdete ve všech nových bezsáčkových vysavačích
Samsung. Díky této turbíně vyprázdníte nádobu
na nečistoty bez komplikovaného čištění zamotaných vlasů a zvířecích chlupů. Současně zůstávají
veškeré výhody cyklonové technologie včetně
dlouhodobého sacího výkonu. Vysavače splňují
nejvyšší hygienické standardy potvrzené certifikáty BAF a SLG, což ocení hlavně alergici.
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Heslem příštího desetiletí nebude jen úspora
energie, ale především zvyšující se uživatelský komfort a přizpůsobení individuálním potřebám člověka. Například naše indukční desky nabízejí přednastavené programy, které jsou ideální například
na rozpuštění čokolády či pouhý ohřev polévky.
Odsavač se automaticky propojí s varnou deskou
a určí ideální výkon odsávání. Naše pračky budou
již příští rok samy dávkovat prací prostředek.
Takových život ulehčujících funkcí očekávám
do budoucna stále více. A kdo ví, časem budou
domácí spotřebiče spíše připomínat roboty, které
za nás samy uvaří. Pračky budou mít třeba integrovaný koš na prádlo, ze kterého prádlo vytřídí
a vyperou dle potřeby. Nechme se překvapit.

Radek Lanč

produktový specialista
Amica
Vidím trend v čím dál více energeticky úsporných
spotřebičích. Tento trend navíc posilují různé
regulace ze strany EU na nižší příkon u trub či varných desek. Budeme se čím dál tím více setkávat
s různými ECO programy i u spotřebičů, kde by nás Chystané pračky Amica Dream Wash budou v případě
vybraných modelů vybaveny funkcí automatického dávto dříve ani nenapadlo. Například naše modelová
kování detergentu a aviváže z integrovaného zásobníku.
řada IN. již nabízí trouby v energetické třídě A+.

264225/30
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Letošní novinky Samsung
na poli domácích spotřebičů
Samsung, to je kromě telefonů a televizorů zejména i široké portfolio
domácích spotřebičů, které svými technologiemi usnadňují práci a šetří
tak energii jak vaši, tak tu elektrickou. Chladničky i vysavače od společnosti
Samsung patří dlouhodobě k tomu nejlepšímu, co lze mezi domácími
spotřebiči vybrat.
Unikátní proudění vzduchu
a žádná námraza
Nové vestavné chladničky s mrazničkou BRB6000
s posuvnými panty splňují požadavky těch spotřebitelů, kteří hledají spotřebič takřka na míru. Interiér
chladničky se vyznačuje velkým úložným prostorem,
který umožňuje přehledné uskladnění potravin. Chladničky jsou navíc vybaveny osvědčenou technologií
True No Frost, jejímž úkolem je zabraňovat vzniku
námrazy. Spotřebitel tak ocení úsporu energie, která
s každým milimetrem námrazy stoupá až o 10 %.

Ve vnitřní výbavě se nachází chytře navržená zásuvka
Fresh Zone, která nabízí ideální prostředí k uchovávání
masa a ryb – potraviny jsou skladovány při optimální
teplotě, aby zůstaly čerstvé a měly co nejlepší chuť.
Novinky používají systém Twin Cooling Plus tvořený
dvěma samostatnými chladícími okruhy, které udržují
optimální teplotu a vlhkost v každém oddílu. Díky
tomu nedochází k mísení vzduchu z oddělených systémů, a tím ani k přenosu vůní. Bezproblémový chod
zajišťuje digitální invertorový kompresor, jehož podstata spočívá v plynulosti chodu – nepřetržitě reguluje
teplotu v chladničce prostřednictvím změny rychlosti
otáček. Na digitální invertorový kompresor u všech
vestavěných chladniček navíc Samsung poskytuje
10letou záruku.

Pro ty, kteří dávají přednost tyčovým vysavačům,
má Samsung v nabídce model Power Stick série VS6000KL. Ten vyniká subtilním tělem, které umožňuje
rychlé zatočení kolem rohů a překážek tvořených
částmi nábytku. Výkonná, 21,6voltová výměnná
lithiová baterie poskytuje dlouhotrvající výkon až přes
30 minut, podle zvoleného výkonu. A díky rafinované
konstrukci pak vyčištění celého vysavače včetně
turbokartáče zabere pouhých pár vteřin.

Nejvyšší sací výkon na trhu
Mezi další novinky se řadí i vysavač Samsung
POWERbot VR9300, nejnovější model v řadě
populárních robotických vysavačů. Tento vysavač
disponuje funkcí Intelligent Power Control, která
automaticky upravuje sací výkon podle typu vysávaného povrchu a zaručuje tak co nejlepší výsledek
čištění. Maximální sací výkon na kartáči dosahuje až
40 wattů, což je 60násobně víc než u běžných robotických vysavačů.

www.samsung.cz

Speciál

Produktové tipy
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Dostupná lednice, která
prodlouží čerstvost
ovoce a zeleniny

Extra úspora a parní péče o prádlo
Předem plněná pračka LG F84J8TS2W

Kombinovaná chladnička
Amica VC 1682 W
Ne všechny spotřebiče se zajímavými,
moderními a užitečnými technologiemi
musí stát desítky tisíc korun. Příkladem
může být tato kombinovaná lednice
značky Amica pracující v třídě A++
s roční spotřebou 179 kWh a vnitřním
objemem rozděleným mezi chladicí
a mrazicí část v poměru 166 l ku 64 l.
Chladnička je mimo jiné vybavena
zásuvkou VitControl Plus s regulací vlhkosti a podložkou, která zabraňuje styku
kondenzované vody s jídlem. Zásuvka je
určena speciálně pro ovoce a zeleninu,
jejichž čerstvost udrží až 3× déle než je
běžné. Navíc je velmi tichá, protože pracuje při pouhých 38 dB(A). Její vnitřní
prostor osvětlují LED žárovky.
Doporučená cena: 8 290 Kč

Do bezdrátové domácí sítě se dnes připojuje stále větší
množství spotřebičů, a nemusí jít vůbec o nějaké vlajkové lodi jednotlivých značek s vysokými pořizovacími
cenami. Příkladem budiž tato pračka od korejského LG
s kapacitou na až 8 kg prádla, senzory naplnění a přímým
pohonem Direct Drive, na který poskytuje výrobce 10letou
záruku. Z dalších funkcí jmenujme parní technologii
TrueSteam pro redukci alergenů, změkčení či osvěžení
prádla nebo funkci TurboWash, která šetří čas, vodu i
elektřinu. Co se týče v úvodu zmíněné konektivity, můžete
tento model připojit do Wi-Fi sítě a ovládat, kontrolovat
a diagnostikovat ho na dálku. Po skončení programu
vás také formou notifikace pračka upozorní, že máte jít
prádlo vyjmout.
Doporučená cena: 14 990 Kč

Mimořádný sací výkon ve
zcela nové koncepci robotu
Robotický vysavač Samsung
VR7000M (VR20M7070WD)

Prémiové provedení
a dvě mléčné
kávy najednou
Plnoautomatický kávovar
Siemens EQ.6 plus
s700 (TE657313RW)
Německá značka Siemens uvádí
během podzimu zbrusu novou
řadu kávovarů v širokém cenovém rozpětí. Mezi vybavenější
a luxusnější modely patří tento
plnoautomat, který nejenže
vykouzlí v šálku dvě espresa najednou, ale dokonce dvě mléčné
kávy. Stačí k tomu jeden stisk
patřičného symbolu na novém
dotykovém panelu coffeeSelect
Display. Konstantní teplotu
vody pro spaření kávy garantuje
inteligentní průtokový ohřívač
sensoFlow uvnitř kávovaru. Obávat se nemusíte ani čištění – plně
automaticky proběhne například
i proplach mléčného systému po
každé přípravě nápoje.
Doporučená cena: 31 990 Kč

Nová generace robotických vysavačů značky Samsung právě přichází na zdejší trh. My jsme z portfolia vybrali model vyšší střední třídy s nadstandardním sacím výkonem až 20 W. To je skutečně hodně,
protože obyčejné roboty s pořizovací cenou v řádu jednotek tisíc, ale také mnohá značková konkurence
dosahují mnohem nižších hodnot. I proto je potřeba při výběru dát velký pozor a uvědomit si, že mezi přístroji za 3 000 Kč
a v kategorii nad 20 000 Kč musí být logicky propastný rozdíl.
Novinka Samsung používá systém mapování prostoru Visionary
Mapping Plus System pomocí kamery a unikání řešení pro čištění
rohů a hran místnosti Edge Clean. Vysavač totiž nemá rotační
kartáč a štěrbinu pro nasávání nečistot ve středu svého těla, nýbrž
v přední části. Při detekci hrany vysune lištu a popojede dozadu.
Nahrnuté nečistoty pak vyjetím vpřed nasaje. Nepotřebuje proto
ani žádné boční kartáčky.
Doporučená cena: 21 990 Kč

Unikátní systém ComfortLift pro méně ohýbání
Plně integrovaná myčka AEG FSK93800P
Myčka nádobí je dnes už považována v moderní kuchyni za jeden
ze základních spotřebičů. Přestože zvyšuje životní komfort
a snižuje spotřebu vody, není příliš pohodlné se neustále ohýbat
k jejímu spodnímu koši při nakládání a vykládání nádobí. Pokud
vybíráte novou myčku, zvažte koupi modelu AEG nebo Electrolux
se systémem ComfortLift, díky němuž lze zdvihnout spodní koš
do úrovně koše horního. Díky tomuto unikátnímu patentu se již
nemusíte při vyndávání a nandávání nádobí ohýbat. Jako tip zařazujeme plně vestavný model AEG pracující v energetické třídě A+++
a vybavený samostatnou příborovou zásuvkou nebo gumovými
držáky SoftGrip a SoftSpikes, které zabraňují poškození křehkého
skla.
Doporučená cena: 29 990 Kč

Speciál
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Pračka, se kterou si popovídáte
Předem plněná pračka Candy
Bianca BWM 1610PH7/1-S

Tento automatický kávovar značky JURA přinesl
do středního cenového segmentu technologii
pulzního extrakčního procesu (P.E.P.), kdy je během přípravy kávy v krátkých intervalech přesně
dávkována horká voda protékající následně čerstvě pomletou kávou. Díky pulzům má podle značky JURA aroma mnohem více času se rozvinout
a káva může uvolnit maximum své chuti. Kávovar
kombinující stříbrné prvky s černým pláštěm je
vybaven barevným LCD displejem a inovovaným
systémem přípravy mléčné pěny, která je ještě
kompaktnější a stabilnější. Aby byla zajištěna co
nejlepší chuť kávy, podporuje kávovar vodní filtry
CLARIS Smart. Instalací filtru zlepšíte i ochranu
kávovaru před vodním kamenem. Pomocí nového
systému I.W.S. zjistí kávovar přítomnost filtru
sám, takže není nutné ho manuálně instalovat
v nastavení.
Doporučená cena: 29 990 Kč

Kuchyňský robot Kenwood
Cooking Chef KCC9060S
Na letošním Prague Food Festivalu byla představena české veřejnosti nová generace unikátního
robotu britské značky Kenwood. Na místě s jeho
pomocí připravil pro návštěvníky ty největší
gurmánské lahůdky dokonce dvouhvězdičkový michelinský kuchař Moreno Cedroni. Robot
Cooking Chef je vysoce prémiový celokovový stroj
s 1500W motorem. Kromě něho je ale osazen ještě
1500W indukčním vařičem s precizním nastavením teploty od 20 °C do 180 °C. Můžete v něm tedy
vařit a suroviny současně nechat míchat. Nerezová mísa má objem 6,7 l a dodávány jsou ještě 3
nerezové metly. Nechybí ovládací panel s 20 přednastavenými programy, elektronická kontrola
rychlosti s pozvolným nástupem otáček a časovač
na až 8 hodin. Mezi další dodané příslušenství
patří napařovací košík, skleněný teplovzdorný
mixér (1,6 l) a food procesor se sekacími a krouhacími noži. Dalších více než 20 kusů rozličných
doplňků lze dokoupit.
Doporučená cena: 36 990 Kč
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Plnoautomatický kávovar JURA E8

Robot, který umí vařit

267795/26

Pulzní extrakce kávy pro
to nejlepší aroma

Vítejte v budoucnosti. Značka Candy chystá
k uvedení ještě do konce tohoto roku novou pračku Bianca, která není jenom „smart“. Po připojení
do Wi-Fi sítě si s ní můžete povídat, ptát se jí na
postupy, jak vyprat určité prádlo nebo odstranit
konkrétní skvrny. Pračku lze hlasovými povely
též zapnout a spustit praní. Tento systém prozatím funguje pouze v angličtině, nicméně i bez
něho jde o velmi zajímavý
výrobek
s moderním
čistým designem, jednoduchým
ovládáním
pomocí
jednoho
voliče kombinovaného
s displejem
a vysokou
kapacitou
na až 10 kg
prádla.
Doporučená cena:
13 990 Kč

INZERCE

Představujeme VitControl Plus
Inteligentní styl

Speciální zásuvku
pro chladničky Amica,
která prodlouží
čerstvost
ovoce a zeleniny
Jaký je základní úkol chladničky? Udržet potraviny nejen v konzumovatelném stavu, ale především čerstvé, svěží, v původním
stavu, chutné a na pohled lákavé. Ovoce a zelenina jsou na skladovací podmínky zejména citlivé a mnohé běžné ledničky jim
vlastně nevytvářejí optimální podmínky. Sálat vadne, paprika se scvrkne a maliny ztratí barvu a objem. Příčinou je příliš suchý
vzduch a nevhodné klima. Zde se hlásí o slovo systém VitControl Plus značky Amica.
Když pomineme některé druhy ovoce a zeleniny, které do chladničky vyloženě nepatří, jako například banány, jablka, meruňky, cuketa nebo okurka,
svědčí čerstvým plodům vzduch s optimalizovanou vlhkostí. Ovoci o něco sušší, ale ne příliš suchý, a zelenině vlhčí. Zásuvka VitControl Plus ve
vybraných chladničkách značky Amica zajišťuje ideální teplotu a současně i úroveň vlhkosti, jíž lze jednoduše nastavit pomocí integrovaného
posuvníku. Na dně této zóny se také nachází podložka FreshPad podporující proudění vzduchu a zabraňující tomu, aby ovoce a zelenina ležely
ve zkondenzované vodě. Celkově tak VitControl Plus dokáže zajistit až 3× delší udržení čerstvosti a svěžesti uskladněného ovoce a zeleniny.
Zásuvkou jsou vybaveny níže uvedené modely kombinovaných chladniček Amica.
Modely chladniček se zásuvkou VitControl Plus: VC 1702 W, VC 1682 W, VC 1682 X, VC 1811 X, VC 1812 X, VC 1812 W

www.amica-group.cz

Nový Cooking Chef Gourmet s více než 20 přednastavenými
programy vás provede i složitými recepty, které si od teď
budete moct připravit doma stejně jako profesionální šéfkuchař.
Dostupný ve dvou modelech KCC9040S a KCC9060S.
Více na www.kenwoodworld.cz

