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LOVEBRAND FORBES, VYSOKÁ LOAJALITA ČTENÁŘŮ

VÍCE NEŽ 100 LET TRADICE, 9 LET V ČESKU

     137 TISÍC ČTENÁŘŮ PODLE MEDIAPROJEKTU

     11,5 TISÍCE PŘEDPLATITELŮ

BONITNÍ CÍLOVÁ SKUPINA A,B

ŠPIČKY ČESKÉ ŽURNALISTIKY

BRANDVOICE LAB – NATIVNÍ OBSAHOVÉ FORMÁTY

2 0 2 0

PROČ 
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> 100 000

49 % ženy51 % muži

 137 000
> 89 000

TOP MANAŽEŘI, 
STŘEDNÍ

MANAGEMENT

> 30 500

> 30 200

VĚKOVÁ
SKUPINA

PŘEDPLATITELŮ

TIŠTĚNÝ NÁKLAD 

SOCIOEKONOMICKÁ
SKUPINA

PRODEJ 
MĚSÍČNĚ *

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

ČTENOST ZA MĚSÍC *

A , B

2 0 2 0

* z d r o j :  m e d i a p r o j e k t ,  A B C  Č R

11 50032 000 22 100+30
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LEDEN
Health is wealth, zdraví jako 
největší investice

ÚNOR
30 pod 30 – nejúspěšnější lidé 
pod 30 let, mladé naděje Česka

BŘEZEN
Investice do nemovitostí, 
Podnikatel roku   
+ FORBES NEXT JARO

DUBEN
Speciál o automobilech, 
nejvlivnější lidé českých médií
+ SPECIÁL FORBES 
WOMAN_1

KVĚTEN
Rodinné firmy, hodinkový 
speciál + žebříček 
+ SPECIÁL NEJBOHATŠÍ 
LIDÉ SVĚTA 

ČERVEN 
Nejvlivnější ženy
Česka + žebříček 
+ FORBES NEXT LÉTO  

ČERVENEC
MFF Karlovy Vary, nejlépe 
placené celebrity, nejvlivnější 
lidé sociálních sítí

SRPEN
Úspěšní čeští sportovci, 
žebříček nejlépe placených 
sportovců 

ZÁŘÍ
Investice
+ FORBES NEXT PODZIM

ŘÍJEN
Nejbohatší Češi + žebříček 
+ SPECIÁL FORBES LIFE 

LISTOPAD   
Inovátoři
+ SPECIÁL FORBES 
WOMAN_2 

PROSINEC
Vánoční luxus, prémiový 
alkohol a tipy na dárky
+ FORBES NEXT ZIMA      
 

EDIČNÍ PLÁN
2 0 2 0
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NEJBOHATŠÍ LIDÉ SVĚTA
Žebříček nejbohatších lidí světa patří mezi 
nejznámější žebříčky Forbesu a nejdéle 
vycházející speciální vydání. Speciál obsahuje 
aktualizovaný seznam, který je citován doma 
i v zahraničí. 

 Ekluzivní rozhovory s miliardáři
z každého kontinentu

 Výpravné infografiky s hodnotou 
 majetku nejbohatších lidí

 Život miliardářů – hračky, záliby,
 sběratelství

Datum vydání: 21. 5. 2020
Náklad: 29 000
Distribuce: 3 měsíce 

FORBES NEXT
Speciální vydání přináší témata, jako jsou 
technologie, inovace a nové výzvy v oblasti 
vědy, technologií, gadgetů a IT. 

 Technologie, které mění svět
 Elektromobilita
 Smart home/city
 Digitalizace, cyber security

Datum vydání: březen, červen, září, prosinec
Náklad: 29 000
Distribuce: 3 měsíce 

FORBES WOMAN
Počtvrté přinese speciální vydání o úspěšných 
a inspirativních ženách. 

 Nekonvenční příběhy žen, které změnily svět
 I wish I knew – praktické rady žen z byznysu
 Nadějné vědkyně úspěšné ve světě
 Startupistky a začínající podnikatelky

Datum vydání Woman 1 : 16. 4. 2020
Datum vydání Woman 2 : 19. 11. 2020
Náklad: 29 000
Distribuce: 3 měsíce

FORBES LIFE
Samostatný magazín o životním stylu, 
gastronomii, umění, módě, cestování 
a architektuře. Nabízí návod, jak si vydělané 
peníze nejlépe užít.

 Rozhovory s osobnostmi z oblasti umění, 
 filmu, sportu apod.

 Příběhy úspěšných značek
 Tipy, gadgety a aplikace

Datum vydání: 22. 10. 2020
Náklad: 29 000
Distribuce: 3 měsíce

FORBES SPECIÁLY
2 0 2 0

SKLO JAKO NEJVĚTŠÍ 
ČESKÝ POKLAD

Emanuele Ridi  
a jeho bella cucina

Za volantem 
elektrického porsche

Tipy na podzimní 
výlety  

i vánoční dárky

KOUKEJ!
REŽISÉR IVAN ZACHARIÁŠ TOČIL NEJLEPŠÍ 
SVĚTOVÉ REKLAMY A TEĎ VÁM OTEVŘE OČI 
SVÝM NOVÝM SERIÁLEM BEZ VĚDOMÍ.

KOUKEJ!

C
EN

A
 9

9 
Kč

PODZIM 2019
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Speciální vydání přináší témata, jako jsou technologie,
inovace a nové výzvy v oblasti vědy, technologií, gadgetů a IT. 

 Technologie, které mění svět
 Elektromobilita
 Smart home/city
 Digitalizace, cyber security

 JARO
KYBERBEZPEČNOST - jaké nebezpečí hrozí a jak mu zabránit?
AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA BUDOUCNOSTI - jak daleko jsme od samořiditelných aut?
NEJLEPŠÍ GADGETY Z VELETRHU CES - co už je dnes možné pořídit do domácnosti, 
na fitness, pro pro děti či čtyřnohé miláčky

 LÉTO
VELKÉ FINTECH TÉMA - jak se mění způsoby, jakými platíme a nakládáme s penězi? 
Jak budeme platit v blízkém budoucnu?
CLOUD - jak vypadají cloudová uložiště a jak funguje distribuce a zálohování dat.
VODÍK -  palivo budoucnosti? V čem a jak změní způsob, jakým cestujeme?

 PODZIM
LEPŠÍ PLANETA - téma udržitelnosti. Co pro to může udělat každý z nás? 
Jaké kroky za udržitelnou planetu dělají nejen české firmy?
STARTUP ROKU 2020 - každoroční anketa o český startup, 
který udělal za poslední rok největší progres.

 ZIMA
SPÁNEK - co všechno ho ovlivňuje, jak ho můžeme vylepšit 
a jaké na něj už dneska máme technologie? 
CHYTRÝ DOMOV - smart home už může mít každý, zařízení zlevnila natolik, 
že jsou velmi dostupná. Jak z nich udělat opravdu smart home?

Datum vydání: březen, červen, září, prosinec
Náklad: 29 000
Distribuce: 3 měsíce 

FORBES NEXT
2 0 2 0
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CENÍK INZERCE 

2. obálka 

320 000 Kč

180 000 Kč 100 000 Kč

1/2

203 x 265 mm

203 x 134 mm
173 x 115 mm

203 x 88 mm
173 x 73 mm

3. obálka

275 000 Kč

140 000 Kč 100 000 Kč

1/3 1/42/3

203 x 265 mm

67 x 265 mm
55 x 240 mm

97 x 134 mm
85 x 115 mm

4. obálka

345 000 Kč

140 000 Kč 85 000 Kč

250 000 Kč528 000 Kč

1/3

1/1

1/4

1/2

rozkládací obálka

2/1

203 x 265 mm

203 x 70 mm
173 x 54 mm

372 x 265 mm 203 x 265 mm
175 x 240 mm

406 x 265 mm
376 x 265 mm

126 x 265 mm
115 x 240 mm

97 x 265 mm
85 x 240 mm

2/1

2/1

2/1

2/1

406 x 265 mm

420 x 265 mm

380 x 250 mm

380 x 250 mm

1/1

210 x 265 mm

1/1

203 x 265 mm

1/1

190 x 250 mm

1/1

210 000 Kč

210 000 Kč

250 000 Kč

210 000 Kč

190 x 250  mm

1/2

210 x 134 mm

1/2

203 x 134 mm

1/2

190 x 125 mm

1/2

110 000 Kč

110 000 Kč

140 000 Kč

110 000 Kč

190 x 125 mm

1/2

105 x 265 mm

1/2

97 x 265 mm

1/2

95 x 250 mm

1/2

110 000 Kč

110 000 Kč

140 000 Kč

110 000 Kč

395 000 Kč

395 000 Kč

440 000 Kč

395 000 Kč

95 x 250 mm

FORBES 
K cenám inzerce jsou přiřazené jednotlivé rozměry inzerátů 
(šířka x výška) ve dvou verzích: inzerce na spad a na zrcadlo.

TECHNICKÉ PARAMETRY INZERCE
Soubory ve formátu PDF (CMYK/300 dpi, bez ICC profilů), texty v křivkách,
každý z uvedených rozměrů inzerce musí obsahovat 
+5mm spadávku na všechny strany.

FORBES NEJBOHATŠÍ LIDÉ SVĚTA

FORBES NEXT

FORBES WOMAN

FORBES LIFE
PŘÍPLATKY
1. a 2. strana vnitřní – 20 % k ceně inzerce

SLEVY NA OPAKOVANOU INZERCI
Individuální – v závislosti na objemu

Podklady zasílat na e-mail: Radka.Bradova@forbes.cz   

2 0 2 0

85 000 Kč 440 000 Kč

www.forbes.cz8



ADVOICE
Sloupek manažera nebo experta společnosti na 
jím vybrané téma prezentující aktivity/produkty/
služby firmy. Výhodou oproti inzertním formátům 
je jeho uvedení v obsahu magazínu rovnocenně 
s redakčními texty a jeho exkluzivita: vždy je 
umístěn pouze jeden AdVoice ve vydání.

 ROZSAH: ⅔ STRANY (cca 2600 znaků vč. mezer 
                    + portrétová fotografie
                    + logo společnosti)

 CENA: 180 000 Kč

BRANDVOICE
Rozhovor, článek, infografika nebo jiný obsahový formát na téma zvolené klientem, bez 
loga společnosti. Pro každý BrandVoice je vytvořeno individuální řešení, které kombinuje 
osvědčený styl textů Forbesu a komunikační cíl zadavatele tak, aby měl článek co největší 
zásah. Možnost tří obsahových korektur ze strany klienta.

 ROZSAH: 1–4 STRANY (dle komunikovaného obsahu a přání klienta)
 CENA: 1/1 – 300 000 Kč; 2/1 – 528 000 Kč

2 0 2 0

NATIVNÍ INZERCE

BRANDVOICE

Restaurant & lounge Savoya je novým 
food konceptem nejluxusnějšího 
hotelu ve Špindlerově Mlýně. Několik 
let restaurace hotelu Savoy byla 
poznamenána chutěmi Středomoří, 
od nedávna tu ale frčí moderní česká 
gastronomie s nádechem nenuceného 
luxusu.

zákazníky a štamgasty, kteří byli zvykli pře-
devším na původní koncept restaurantu s je-
ho mořskými plody, je zásluhou celého týmu.
PREZENTUJETE SE JAKO “MODERNÍ 
ČESKÁ KUCHYNĚ, KTERÁ SE ELEGANT-
NĚ PROTÍNÁ S KUCHYNÍ MEZINÁROD-
NÍ A SEVERSKOU”. CO SI POD TÍM MÁME 
PŘEDSTAVIT? 

Michal Húsek: Představte si pod tím ku-
chyni, kde se nekladou žádné hranice. Vymy-
slíme nějaké tradiční české jídlo, které při-
pravíme z nejkvalitnějších lokálních surovin 

– například koprovku s hovězím masem a va-
jíčkem: začneme zeleným koprovým olejem, 
vajíčko uvaříme metodou sous-vide a pak za-
udíme, brambory uděláme jako espumu, ho-
vězí pozvolna táhneme přes 12 hodin, a na-
konec to celé posypeme koprovým prachem. 
Masové pokrmy připravujeme pouze z pocti-

vého masa z české farmy.
Když jsme teprve začínali, tak s lokálními 

surovinami byl obrovský problém: bylo ne-
smírně složité sem cokoliv dostat. Právě pro-
to jsme se obrátili na našeho kolegu z kuchy-
ně, který shodou náhod má farmu v Jihlavě: 
teď od něj bereme maso, sladkovodní ryby, 
vajíčka, tvaroh, jogurty, máslo… Všechny su-
roviny, které dostáváme, jsou v top kvalitě, 
a má je vyhrazené jenom pro naši restauraci. 
SKANDINÁVSKÁ KUCHYNĚ JE DNES 
KAŽDOPÁDNĚ TRENDEM. ČÍM JE DIKTO-
VÁNA JEJÍ VOLBA PRÁVĚ V SAVOYE? 

Michal: Obrovský boom skandinávské 
kuchyně se odehrál před dvěma-třemi ro-
ky. Rázem všichni chtěli dělat „skandinávii“. 
Ten trend se přenesl z kuchyně i do interiéru 
a dokonce nádobí: například dříve všich-
ni používali bílé talíře, teď naopak letí čer-

AŽ NA VRCHOL 
GASTROSCÉNY

né. My jsme z toho chtěli vytáhnout vždyc-
ky to nejlepší. 

Petr Roškota: Sice se prezentujeme ja-
ko skandinávská kuchyně, neklademe si ale 
přísné mantinely, ba naopak z nich rádi čas 
od času vystoupíme. Teď například máme 
v nabídce lososa na curry a rádi vymýšlíme 
jídla i trochu mimo náš koncept.
MYSLÍTE, ŽE LIDÉ, KTEŘÍ JEZDÍ DO ŠPIN-
DLEROVA MLÝNA, VYHLEDÁVAJÍ SPECI-
FICKÁ JÍDLA – HUTNĚJŠÍ, ZAHŘÍVACÍ? 
PRÁVĚ SKANDINÁVSKÉ?

Michal: Hutnější jídla samozřejmě v na-
bídce máme, ale k nám se člověk nejde jen 
najíst, jde sem za zážitkem: často si dá i víc 
chodů, aby ochutnal, co vše nabízíme. My 
jsme restaurace, do které si jdete užít. 

Museli jsme do naší kuchyně adopto-
vat i krevety a chobotnice, a to hlavně kvů-
li klientele, která do Špindlerova Mlýna jez-
dí dlouhá léta a je zvyklá právě na tyto pokr-
my. Minulou zimu jsme inztenzivně vnímali 
podněty našich hostů a snažili se jim v ně-
čem vyjít vstříc, vyhovět, a to je přesně si-
tuace těchto mořských plodů. Snažíme se li-
dem naslouchat. 
KDYŽ UŽ JSME U TĚCH ZÁŽITKŮ ZE STRA-
VOVÁNÍ, MŮŽETE NÁM PŘEDSTAVIT VA-
ŠE DEGUSTAČNÍ MENU?

Petr: Děláme pětichodové degustační 
menu, jehož součástí je i párování s vínem. 
Menu měníme dle sezóny. Ostatně i celý jí-
delní lístek se pravidelně obmění po třech 
měsících. Sledujeme roční období a snažíme 
se řídit tím, které suroviny jsou aktuálně čer-
stvé a dostupné lokálně. 
TÍM JSTE NAKOUSNUL DALŠÍ VÝZNAM-
NÝ FOOD TREND, A SICE TAKZVANÝ 

“NÁVRAT KE KOŘENŮM”. V ČEM SE U VÁS 
TA INSPIRACE PŘÍRODOU PROJEVUJE? 

Michal: Pěstujeme si sami v kuchyni by-
linky. V létě jsme nezřídka zavítali do lesa na 
borůvky, houby, divoký česnek, šťovík. Tr-
hali jsme pampelišky, abychom z nich uděla-
li med. Fermentujeme, ale nepřeháníme to. 
Tak například aktuálně máme v kuchyni na-
kládané houby nebo květák, který jsme teď 
začali podávat po roce fermentace – změní 
barvu, chuť a projeví se z nečekané, zajíma-
vé stránky. Snažíme se náš koncept posouvat 
dál, a tak jsme nově začali péct vlastní chléb; 
teď máme v nabídce dva druhy a do budouc-
na chceme přidat další. 

Petr: To, že se necháme inspirovat příro-
dou, se odráží nejenom v kuchyni, ale i v de-
signu restaurace. Dýchne na vás tady horská 
atmosféra: výrazným interiérovým prvkem 
je dřevo, podložky na židle a polštáře máme 
zase z ovčí vlny. 

Plácli si” s majitelem Asten Ho-
tels Jiřím Gajdošíkem 1. listopadu 
2017, a od té doby působí šéfku-
chař Michal Húsek a restaurant 
manager Petr Roškota jako sehra-

ný tým. Michal experimentuje se surovinami 
v kuchyní, Petr zase s konceptem restaurace, 
nepopírají ale, že rostoucí obliba Savoyi mezi 

OBA MÁTE BOHATÉ ZKUŠENOSTI ZE ZA-
HRANIČÍ: MICHAL Z MICHELINSKÝCH 
RESTAURACÍ, PETR ZASE Z HOTELOVÉ 
SÍTĚ FOUR SEASONS. JAK TATO VAŠE 
ZKUŠENOST OVLIVNILA SOUČASNOU 
PODOBU SAVOYI? 

Michal: To hlavní, co jsem sem “přivezl” 
ze zahraničí je koncept práce se surovinou. 
Ve většině z těch restaurací, v nichž jsem 
měl tu čest pracovat, jsem vypozoroval jed-
no společné: suroviny se nevyhazují, naopak 
je tam snaha o co největší užitek od a do z. 
A tak i v Savoye se snažíme zpracovávat to, 
co v jiných restauracích putuje do koše, na-
příklad slupky od brambor.

V Savoye razíme jinou cestu a usilujeme 
o vyzdvižení přirozených chutí surovin. Skvě-
le to funguje například u másla: nedochucu-
jeme ho bylinkami, ba naopak chceme za-
chovat a povznést jeho pravou chuť tím, že si 
ho vyšleháme z domácí smetany.

Petr: Moje hlavní zkušenost prame-
ní z dlouhodobé práce pro společnost hote-
lu Four Seasons. Začínal jsem sice v Praze, 
v michelinské restauraci Allegro, ale vzápětí 
jsem dostal šanci vyzkoušet práci ve Four Se-
asons nejdříve na Maledivách, a pak i v Lon-
dýně. Tím pádem mám zažité jak odpočin-

kové prostředí ostrova, tak i metropoli s vel-
mi náročnou klientelou a velkou konkurencí. 
Spojení těchto dvou zkušeností jsem se sna-
žil přinést do Savoyi a podle toho nastavit 
nás tým na oba typy naší klientely. 
JAKÉ NOVINKY ČEKAJÍ ZÁKAZNÍKY RE-
STAURACE V NADCHÁZEJÍCÍ SEZÓNĚ? 

Petr: Přirozenou součástí restaurace je 
i náš Hennessy bar. Většinou právě tam začí-
nají (nebo končí) hosté svůj večer. Už i vzhle-
dem k názvu baru je zřejmé, že zde máme 
velkou nabídku koňaků a šampaňských. Le-
tošek jsme ale začali na vlně ginu: snažíme 
se prosadit giny z menších distelérií, které 
teď vznikají jako houby po dešti. A tak má-
me aktuálně v nabídce exkluzivní gin-toni-
cy, které byly oblíbené především v létě. Roz-
hodně bych doporučil Brockmans Premium 
Gin, v němž jsou macerovány ostružiny. Je 
to výborný, typicky anglický a nesmírně aro-
matický gin, který láme srdce především dá-
mám. Na zimní sezónu ale máme i nabídku 
teplých drinků z koňaku.

Letos navíc poprvé otevřeme zimní ven-
kovní bar ve spolupráci s Moët Hennessy. 
Budeme tam nabízet šampaňské, prosecco, 
a k nim servírovat francouzské ústřice. 

MICHAL HÚSEK  
ŠÉFKUCHAŘ RESTAU-
RACE SAVOYA. MÁ ZA 
SEBOU ZKUŠENOSTI ZE 
ZAHRANIČÍ Z MICHE-
LINSKÝCH RESTAURA-
CÍ SCHWARZEADLER, 
FIELD, ENEKO LONDON. 
V TUZEMSKU PRACO-
VAL PRO ZÁTIŠÍ GROUP 
(V ZÁTIŠÍ, BELLEVUE), 
NAČEŽ PŮSOBIL JAKO 
ŠÉFKUCHAŘ V ATELIE-
RU KALINA.

PETR ROŠKOTA
 RESTAURANT MAN-
AGER SAVOYI. ZAČÍ-
NAL V PRAZE V MICHE-
LINSKÉ RESTAURACI 
ALLEGRO. NÁSLEDNĚ 
NĚKOLIK LET PRACO-
VAL PRO HOTELOVOU 
SÍŤ FOUR SEASONS, 
NEJPRVE NA MALE-
DIVÁCH, PAK V LON-
DÝNĚ. 

Letošní léto byl extrém. Žhavé slunce 
udělalo z naší země vyprahlou krajinu. 
Toho jste si konec konců jistě všimli 
i beze mě. Nejsem si ale jistý, jestli si 
všichni uvědomují, jak vážné důsledky 
to pro nás může mít.

Problém je to hlavně ve městech. Je-
jich obyvatelé o tom vědí svoje. Když se 
podíváte na termosnímky krajiny, zjis-
títe, že v zastavěných oblastech jsou ve 
vedrech obdobné teploty jako na Sa-
haře. Podobné je to na dálnicích nebo 
na zoraném lánu pole, kde může být 
i 50 stupňů Celsia.

Podle Českého statistického úřadu 
se v  Česku denně zastaví deset hek-
tarů půdy. To je rychlost, s jakou se šíří 
česká poušť. Krajina mizí pod výrob-
ními halami a spedičními centry. A pro-
tože metr čtvereční plechové střechy 
se za slunečného počasí rozpálí až na 
80 stupňů Celsia, všechny tyhle stavby 
fungují jako radiátory, které sálají teplo 
do okolí a které mění klima v České re-
publice. Výkon jimi uvolněný se rovná 
výkonu dvěma blokům jaderné elek-
trárny Temelín.

Ano, i  my vyrábíme tyhle budovy. 
Už sice umíme udělat zelené haly a na 
ekologii se soustředíme čím dál víc, ale 
dokud se nezmění myšlení podnikatelů 
a zeleň se nezanese do ekonomiky sta-
veb, půjde vždy jen o okrajovou záleži-
tost. Přitom by to měla být priorita.

Je potřeba uvědomit si, že voda se 
do země vsákne jen tehdy, když je 

studenější než vzduch. V opačném pří-
padě odteče pryč. A oblastem, kde je 
země zahřátá, se mraky vyhýbají. Proto 
v nich neprší.

V přírodě chybí přirozená klimatizace, 
tedy stromy a zeleň, které udržují vlh-
kost a ochlazují a které z krajiny cíleně 
vytlačujeme kvůli urbanizaci a zeměděl-
ství. V autech a kancelářích jsme si díky 
technologiím vytvořili umělé klimatizo-
vané prostředí, takže nám nedochází 
naléhavost celé situace.

Co s tím? Především musíme změnit 
naše uvažování a  systém ochrany pří-
rody. O to se dnes snaží prakticky jen 
levicově smýšlející nadšenci, kteří sice 
dělají, co můžou, ale moc se jim nedaří. 

Dále je nutné vrátit zeleň do měst 
a snížit tak jejich přehřívání. Musíme je 
doslova zaplavit stromy a kaři, nechat za-
růst střechy domů, fasády, autobusové 
zastávky.. Stejně tak musíme snížit tep-
lotu na dálnicích, napnout nad nimi sítě 
a nechat je zarůst popínavými rostlinami.

Když se nám podaří snížít teplotu 
v zastavěných pouštích, potom začne 
zase pršet.

Musíme si uvědomit, že příroda ne-
potřebuje nás, ale my ji. Máme vůči ní 
obrovský dluh, a to všichni - stát, pod-
nikatelé i běžní občané. Příroda ví sama, 
jak to má zařídit, my jí ale musíme vrátit 
zpět do harmonie. Doufám, že ještě není 
pozdě na to, abychom dokázali rozpína-
jící se českou poušť zastavit. 

Jak přivolat zpátky déšť, 
bez kterého nebudeme prosperovat

FORBES

AdVoice  LIKO-S

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

LIBOR MUSIL
Podnikat začal v roce 1992 ve staré hale ve Slavkově u Brna s pár kusy nářadí 
a Škodou 120 půjčenou od tchána. Podařilo se mu vybudovat rodinnou firmu 
s obratem přes 850 milionů korun ročně a dodávající produkty do dvaceti zemí 
světa. 
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SPOLEČNÝ PROJEKT/PŘÍLOHA/VLEP
Exkluzivní možnost představit oblast působení klienta formou reportáží, 
rozhovorů, poutavých článků, fotografií a ilustrací a přirozeně včlenit jeho sdělení 
do redakčně pojatého, čtenářsky hodnotného obsahu na více stran. Vyšší nároky 
na kooperaci, avšak velký dopad v bonitní cílové skupině. Uvedení v obsahu 
magazínu rovnocenně s redakčními formáty.

 ROZSAH: 6–16 STRAN
 CENA: NA VYŽÁDANÍ

FORBES ADVERTORIAL

VESNIČKO 
MÁ DESIGNOVÁ

V ČESKU VYRŮSTÁ  
VESNICE BUDOUCNOSTI 
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dyž Robert Davies, CEO firmy Aren-
don, mluví o plánovaných ziscích 

svého českého projektu, je opatrný a pro 
štěstí klepe na desku stolu. Přesto je pře-
svědčen, že kousek za Prahou do pěti let po-
staví novodobou vesnici za víc než 10 mi- 
liard korun.

Společnost Arendon tvrdí, že ambicióz-
ní projekt v Nebřenicích je dokonale zajiš-
těn zkušenostmi i penězi. Arendon Develop-
ment Company je českou sestrou londýnské 
realitní společnosti Decimus. Jejím prostřed-
nictvím Oaks financuje britský multimilio- 
nový investiční fond Kew Capital. „Projekt 
je financován zčásti z fondu, zčásti se na 
něm podílejí banky,“ říká Robert Davies. 

Do konce roku 2022 má postupně vznik-
nout 250 domů a bytů. První obyvatelé se do 
Oaks podle plánů budou stěhovat v průběhu 
roku 2019, během dalších tří let jich má při-
být na 700.

Investoři plánují, že se jim vložené peníze 
začnou vracet v roce 2020 nebo ještě o dva 
roky později. Z prodeje bytů a vil, z proná-
jmu nebytových prostor, z poplatků za nad-
standardní služby. „Jsou to dlouhodobé zá-
vazky. Takové projekty nevznikají často, mu-
sejí za nimi stát lidé s dlouhodobou vizí. 
Naše mateřská společnost v Londýně tako-
vou vizi naštěstí má,“ doplňuje Davies. Kaž-
dopádně neočekává, že by zisky byly závrat-
né. „Hlavně proto, že investujeme do věcí, 
které nevydělávají. Ale chceme vytvářet po-
dobné projekty i jinde v Evropě a Oaks Pra-
gue by pro ně měl být vzorem. Nechceme 
zůstat jen u jednoho projektu,“ tvrdí Davies. 
Ten už má za sebou několik obřích develo-
perských akcí po celém světě. V Dubaji sta-
věl vilovou čtvrť Victory Heights, v Londý-

ně rozjížděl přestavbu legendární elektrárny 
Battersea na luxusní čtvrť.

TECHNOLOGIE 
UPROSTŘED VENKOVA

Ambicí Oaks Prague je nabídnout nej-
komfortnější moderní bydlení se vším, co ty-
hle přívlastky v dnešní době znamenají. Pro-
jekt vytvářeli špičkoví architekti, unikátní 
koncept zlákal světová jména; jednu z vil na-
vrhlo studio AI - Design Evy Jiřičné, jinou 
ceněný britský architekt John Pardey, re-
konstrukci loveckého zámečku navrhl dal-
ší Brit, minimalista John Pawson, dvě vi-
ly a apartmánový dům Američan Richard 
Meier. 

Městskému způsobu života na té nejvyš-
ší úrovni mají odpovídat i služby. Zatímco na 
vsi se vrata stále otevírají ručně, na autobus 
se čeká na zastávce a doktor jezdí jednou za 
týden, tady to bude jinak. „Místní“ budou 
mít k dispozici kyvadlovou dopravu na me-
tro Chodov a taky autopark elektromobilů. 
Pro ty bude v Oaks i několik veřejných rych-
lodobíjecích stanic.

Domy budou nízkoenergetické, domác-
nosti ovladatelné prostřednictvím aplika-
cí. O inteligentní výbavu vesnice se posta-
rá společnost T-Mobile, i ta chce Oaks vyu-
žít jako vzorový projekt. Celou smart village 
propojí společný portál, na kterém si bu-
dou lidé služby objednávat. „Budou si mo-
ci rezervovat místo na golfu nebo v restau-
raci, poradit se s lékařem,“ popisuje „dálko-
vé ovládání“ služeb šéf Arendonu. K placení 
bude stačit otisk prstu oprávněného reziden-
ta. „Technologie jsou jednou z nejdůležitěj-
ších součástí projektu. Když přemýšlíte o in-
teligentní technologii, musíte se dívat aspoň 
deset let dopředu,“ doplňuje Davies. Inte-

Český venkov projde revolucí a udělá krok do 21. století. Kousek za Prahou 
vzniká kolem zámečku Nebřenice vesnice budoucnosti – Oaks Prague. 

Projektovali ji špičkoví architekti a v nejvyšším standardu bydlení  
s využitím nejmodernějších technologií zde může žít až 700 lidí.

COUNTRY 
REVOLUTION
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ligentní tu bude i veřejné osvětlení – intui-
tivní světla se naplno rozzáří pouze ve chví-
li, kdy bude někdo projíždět nebo prochá-
zet. Stezky pro noční běžce budou ozářeny 
světelným spektrem, které neruší zvěř a ptá-
ky ze spaní.

VESNIČKA STŘEDISKOVÁ
Do Oaks přineseme standard služeb, ja-

ký známe ze zahraničí a kvalitu bydlení za-
měřenou na komfort v každém detailu, tvr-
dí autoři projektu. Ale nemluví jen o techno-
logiích, luxusu nebo komfortu. Stejně často 
vyprávějí o přírodě, souznění a tradicích. 
Oaks má být sice novodobá, ale přesto pořád 
vesnice vycházející z tradičních vzorů.

Developer si vytipoval dvanáct vsí ve 
středních a jižních Čechách, různě velkých, 
s různým charakterem. A v každé z nich hle-
dal to, co českou ves definuje. Na základě 
studie pak vznikal půdorys Oaks. „Vybra-
li jsme prvky, které vytvářejí českou vesni-
ci. Chceme vytvořit něco, co je typické pro 
konkrétní krajinu a prostředí,“ popisuje zá-
měr Jon Hale, šéf pražské pobočky nadná-
rodní architektonické společnosti Chap-
man Taylor, která v Oaks navrhovala jeden 
z apartmánových domů a hlavně podobu 
centra obce.

Aplikování historického vzorce do moder-
ního kabátu však vyvolává rozpaky. Třeba 
u Michala Illnera ze Sociologického ústavu 
Akademie věd ČR. „Obávám se, že projekt 
může dopadnout jako snobský kýč,“ varuje. 
„Budoucí obyvatelé – zámožná klientela – 
budou nepochybně vyžadovat komfort 
městského charakteru a náročnou infra-
strukturu na městské úrovni, což bude v roz-
poru s historickými a architektonickými vzo-
ry české vsi.“ 

 Davies ale věří, že městečko bude mít 
správnou chemii, která bude pro nové oby-
vatele atraktivní. „Českou vesnici jsme při-
způsobili pro moderní život. Použili jsme to, 
co kombinuje to nejlepší z obou světů. Vy-
cházíme z podrobných studií, přirozeně pro-
pojujeme komfort s přírodou. Věříme, že 
jsou to správné předpoklady pro to, aby byl 
tento přístup úspěšný,“ říká Davies.

Oaks bude mít náves, domy se sedlovou 
střechou, vesnické uspořádání ulic. „Hod-
ně jsme pracovali se zelení a přemýšleli i nad 
vodní plochou. Řešili jsme, jak na sebe pro-
story navazují nebo jak ve vesnici jezdí auta. 
Zajímaly nás prostorové a urbanistické prvky, 

typické tvary domů, průhledy, výhledy, zeleň 
v prostoru, zpevněné plochy, jak to vše vypa-
dá a funguje,“ vysvětluje architekt Jon Hale.

Vesnické uspořádání, dvory, stodoly, pří-
stup do polí, to vše bylo vzorem i pro jednot-
livé stavby. Pořád ale jen vzorem, ze kterého 
architekti vycházeli. „Převzali jsme tradič-
ní materiály, omítky, kámen. Bude to půso-
bit elegantně, tradičně, ale moderně. Nebu-
de to historizující,“ doplňuje Hale. Tomu má 
ostatně odpovídat i cena jedné vily, která se 
bude pohybovat od desítek ke stovce milio-
nů korun.

MÍSTO KOSTELA WELLNESS
V Oaks nebude klasická vesnická hospoda 

ani kostel nebo kaple na návsi. „Otázku kos-
tela jsme řešili hned na začátku. Kdyby pro-
jekt vznikl v Polsku nebo v Maďarsku, tak by 
to asi byla priorita. Češi ale nejsou tak váza-
ní na náboženství. Mají jiné způsoby, jak trá-
vit spirituální část života, například procház-
kou v lese, jízdou na kole, během nebo jógou 
na terase,“ říká architekt Hale. 

Vzhledem k očekávané klientele logicky 
vítězí pohled, kterým vidí venkov lidé  
z 20 kilometrů vzdálené metropole. „Odliš-
nost bude téměř ve všem – v sociálním sta-
tusu obyvatel, jejich zaměstnáních, život-
ním stylu, závislosti na Praze. Nebude to 
vesnice, ale detašovaná část města,“ mí-
ní Martin Ouředníček, proděkan Přírodově-
decké fakulty Univerzity Karlovy, který pů-
sobí na katedře sociální geografie a regio-
nálního rozvoje.

Přestože architekt Hale, stejně jako šéf 
Arendonu Davies, žijí v Česku, jejich zku-
šenosti s životem na venkově jsou stále jen 
teoretické. „Než jsem začal s tímto projek-
tem, mluvil jsem s asi 50 českými páry. Při-
šel jsem do Prahy jako turista, neznal jsem 
českou mentalitu. Ale myslím si, že základ je 
všude stejný. Všichni chceme bezpečné by-
dlení s komfortním zázemím, chceme být 
blízko k přírodě, mít možnosti relaxovat,“ 
popisuje Davies. 

Život v Oaks tak bude mít místo kostela ji-
ná centra. Jedno z nich vzniká v loveckém 
zámečku, který uprostřed lesů stojí od  
19. století a teď prochází kompletní rekon-
strukcí. Nově v něm bude mít zázemí buti-
kový hotel, wellness & spa, luxusní restau-
race. Městečko obklopí špičkové golfové 
hřiště, které jako první ve střední Evropě do-
stane profi licenci PGA National.
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SATELIT JAKO STRAŠÁK
Společnost Arendon tvrdí, že udělala vše 

pro to, aby z Oaks nebyla jen další luxus-
ní noclehárna pro lidi pracující v Praze; sa-
telit v podobě, v jaké obklopuje většinu vel-
kých českých měst. „Veškerá infrastruktura 
a zázemí se staví už v první etapě tak, aby ji 
lidé, kteří se nastěhují do prvních domů, už 
měli k dispozici,“ ujišťuje Davies. 

Duší Oaks má být náves. „Tam umístí-
me věci zásadní pro každodenní život – pe-
kařství, obchody, restauraci, kavárnu, kluby 
pro děti. Každý, kdo přijede a odjede, mu-
sí projít nebo projet kolem a já věřím, že to 
bude fungovat. Nemůžeme nikoho přinu-
tit, ale lidi jsou přirozeně sociální, jsou rá-
di spolu,“ předpokládá architekt veřejných 
prostranství Hale. 

Ze sociálního statusu budoucích obyva-
tel a jejich městského stylu života chce de-
veloper udělat výhodu Oaks. „Myslím si, že 
lidé, kteří tam budou žít, budou mít podob-
ný názor na život, stejný lifestyle a společ-
né zájmy, budou se chtít potkávat,“ dodá-
vá Jon Hale.

Složitější vztahy ale mohou mít noví oby-
vatelé se starousedlíky z okolí. Nebřenice – 
a tím i Oaks – spadají pod správu nedaleké 
obce Popovičky, která má i s přidruženými 
Chomutovicemi necelých 400 trvale hláše-
ných obyvatel. 

Pozitivnímu vnímání projektu Oaks urči-
tě pomůže vodovod, kterým developer při-
vede vodu nejen do Nebřenic, ale i do Cho-
mutovic a Popoviček, kde jsou zatím od-
kázaní jen na vlastní zdroje. Arendon také 
přispěl na opravu rybníků, hřbitovní zdi, 
hřišť či křížků, pro lidi z nejbližších vesnic 
pořádá na nebřenickém zámečku společen-
ské akce.

Plán počítá s tím, že lidé z okolí budou do 
Oaks jezdit na farmářský trh, do restaurace, 
na hřiště. V Oaks najdou pracovní i podni-
katelské příležitosti. „Nechceme dělat uza-
vřený projekt. Pokud má například fungo-
vat koncept trhů, mělo by to být otevřené 
i ostatním. Chceme, aby se zapojovali lo-
kální prodejci a aby se tady dobře cítili i lidé 
ze sousedství. Oaks bude otevřená vesnice 
přístupná všem,“ dodává Davies.

VESNICE 
NA MÍRU

Místo kostela švédský wellness. Neobyčejná středočeská vesnice 
bude mít místo fotbalového pažitu nejlepší golfové hřiště v Česku 

a místo psů uvázaných u plotu bezpečnostní službu fungující 
24 hodin, 7 dní v týdnu.
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MODERNÍ SLUŽBY
Čistírna odpadních vod
Hlavní akumulační nádrž
Školka a vzdělávací centrum
Chytré veřejné osvětlení
Světla z dílny londýnského studia Lighting 
Design Collective, která už svítí v Museo 

1

SPORT 
Jezdecký klub
Golfové hřiště s licencí PGA National
Jako jediné hřiště ve střední Evropě zvlád-
ne nároky profesionální golfové asocia-
ce. Osmnáctijamkové hřiště bude slou-
žit hlavně obyvatelům Oaks a hotelovým 
hostům, veřejnost může na hřiště pouze 
v doprovodu člena klubu. Hrát se na něm 
bude už příští rok.
Golfový klub 
Tenisová akademie
Běžecké, pěší a jezdecké trasy, cyklostezky

 
ODPOČINEK

Zámek Nebřenice
Budova z 19. století má vytvořit přiroze-
né odpočinkové centrum Oaks pro místní 
i přespolní. V komplexu původních a no-
vých budov podle návrhu britského archi-
tekta Johna Pawsona najde sídlo butikový 
hotel, restaurace, vinný bar, golfový klub 
i wellness.
Spa & wellness, butikový hotel a kongre-

sové centrum

WINE & FOOD
Pekárna
Kavárna
Obchody a delikatesy
Náves v Oaks Prague bude mít pekárnu, 
obchody, poštu i místo pro sezonní tržiště. 
Farmářské trhy 
Právě tam si mají pro čerstvé ovoce a ze-
leninu z nejbližšího okolí kromě obyva-
tel Oaks jezdit i sousedé z Nebřenic a Po-
poviček.
Restaurace a vinný sklep

PŘÍRODA
Původní dubová alej
Lesní rybník
Park na náměstí
Respekt k okolní krajině i k tradici typicky 
české vesnice. Z toho vychází návrh kra-
jinné architektury, který vytvořil švýcarský 
zahradní architekt Enzo Enea. Čtyři ryb-
níky na Chomutovickém potoce už prošly 
rozsáhlou revitalizací a vznikly nové tůně. 
Novou výsadbu tvoří pouze původní míst-
ní druhy – duby, břízy nebo javory.
Rybník Černá tůň
Rybník Předzdrž
Zámecký rybník
Zámecký altán

10
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del Prado v Madridu nebo sídle londýnské 
banky Barclays, intuitivně reagují na roč-
ní období i denní dobu. 
Klubovna
Pošta, Czech Point, 24/7 concierge a bez-

pečnostní služba

www.forbes.cz9



PR INZERCE
ADVERTORIAL
Textová inzerce dodaná klientem, bez loga společnosti. Redakce provádí pouze jazykovou 
korekturu, ale vyhrazuje si právo na úpravu titulku, perexu a grafického zpracování článku 
tak, aby byl kompatibilní se stylem magazínu Forbes a měl co největší čtenost.

 ROZSAH: 1/2 - 2 STRANY FOTO

FOTO

FOTO

DVOUSTRANA
 Titulek: cca 35 znaků
 Perex: 300-400 znaků
 Text: 6000-7000 znaků
 Celkem: 6500-7500 znaků 

(dle množství fotografií)
 CENA: 490 000 Kč

1/2 STRANY
 Titulek: cca 35 znaků
 Perex: 200-300 znaků
 Text: 1000-1300 znaků
 Celkem: 1300-1600 znaků
 CENA: 160 000 Kč CELOSTRANA

 Titulek: cca 35 znaků
 Perex: 200-300 znaků
 Text: 2500-3500 znaků
 Celkem: 2800-3800 znaků
 CENA: 280 000 Kč

2 0 2 0

Advertorial

 „Návrat k neotřelému vkusu prvorepublikové architektury.“ Tak zní ambiciózní vize Vladimíra Barčáka, 
CEO a zakladatele společnosti Delta Capital Investments, která se věnuje managementu výstavby 

nadčasových funkcionalistických vil.

Jak jste se dostal k developmentu?

Dlouhá léta jsem pracoval v oblasti reklamy, 

financí a internetových start-upů. Pak jsem 

s tím jednoho dne jednoduše seknul, koupil 

pozemek, postavil první vilu a bylo to. Staveb-

nictví je nesmírně specifické a pestré prostředí, 

které mě naprosto uchvátilo. Ve své práci 

využívám mých dříve nabytých schopností, a to 

zejména v oblasti projektového managementu, 

finančního řízení a organizace tendrů.

V čem je podle vás odvětví stavebnictví tak 

specifické?

Je krásné a zrádné zároveň. Hlavním pro-

blémem je netransparentnost a cenová 

a informační asymetrie. Cenový rozdíl stejných 

materiálů a služeb je mnohdy několikanásobný. 

Ku příkladu při hledání firmy na demolici stavby 

nám byly nabízeny ceny na škále od 150 tisíc 

do 800 tisíc korun. Taková neopodstatněná 

cenová variabilita je v jiném odvětví naprosto 

nepředstavitelná.

Je tedy pravda, že stavební firmy zneužívají 

neznalosti klientů?

Bohužel. Často to tak bývá. Prostředí stavebnic-

tví je doslova džungle a člověk, jím nepolíbený, 

se v něm snadno ztratí. Stavební subjekty mají 

více informací, kontaktů a zkušeností než běžný 

stavebník, který je vydán na pospas klam-

livým a zavádějícím nabídkám, které využívají 

nevědomosti.

Jaké služby v tomto ohledu vaše firma nabízí?

Nabízíme unikátní službu stavby v zastoupení, 

která zahrnuje kompletní servis od vyhledání 

a nákupu vhodného pozemku, přes vyřízení 

veškeré administrativy včetně stavebního po-

volení, výběr špičkového architekta, organizaci 

tendrů na generálního dodavatele a stavební 

firmy, supervizi samotné stavby nemovitosti 

až po závěrečnou kolaudaci a předaní vily do 

užívání. Díky našim letitým zkušenostem je 

ve finále cena stavby nižší a časová úspora 

je obrovská. Klient tedy může stavět, aniž by 

musel omezit svou práci či volný čas, a celý 

tento proces může sledovat v mobilní aplikaci 

na svém telefonu. Rozsahem nabízených služeb 

je naše společnost jedinečná a doposud nemá 

v České republice obdobu.

Čím jsou vaše stavby výjimečné?

Naše vily navazují na stoletou tradici 

českého funkcionalismu. Funkcionalismus 

je nadčasovost, krása, geometrická čistota 

tvarů, luxus a elegance. Je jednoduchý, ale 

zároveň pečlivě promyšlený do nejmenších 

detailů. Díky použití nejkvalitnějších moderních 

materiálů a technologií jsou stavby velmi 

funkční a úsporné. Vily jsou luxusní záležitostí, 

architektonickým skvostem i skvělou inves-

ticí. Dlouhodobě spolupracujeme s archi-

tekty z ateliéru Kareš a Rais, kteří jsou držiteli 

mnoha ocenění a jsou, dle mého názoru, 

bezkonkurenčně nejlepší v oboru. Pan Kareš byl 

členem prestižního ateliéru prof. arch. Ivana Rul-

lera, nedávno zesnulé legendy funkcionalismu.

Co je vaším snem či posláním? 

Naší vizí je nastartovat moderní vlnu funkciona-

listických vil v Praze, která by důstojně navázala 

na stavby z první republiky. Reprezentantem 

funkcionalistických vil z 20. let minulého století 

je osada Baba v pražských Dejvicích. V Evropě 

se takových kolonií moderního bydlení nachází 

pouze šest, ta pražská je nejzachovalejší, 

většina evropských funkcionalistických čtvrtí 

byla bolestně poznamenaná druhou světovou 

válkou. Nová vlna funkcionalismu by měla být 

neméně slavná a hodnotná. Naším posláním je 

vdechnout mezi četnou a nudnou socialistickou 

šeď svěžest a krásu unikátních a zajímavých 

architektonických počinů.

www.dcinvestments.cz

Vaše vila na klíč.
Místo, kde chcete žít.

www.forbes.cz10



ŽIVOT JE BOHATÝ


