90

Das Auto. Magazín léto 2015.

.
Foto

odnikám v přepravě osob
s Rolls-Roycem, který se hodí
na slavnostní příležitosti, k soukromému ježdění ale není. Když
jsem zvažoval nákup nového rodinného
auta za starší Octavii, věděl jsem, že by
se i do firmy hodil mikrobus, který by
odvezl větší počet lidí. Myšlenka k propojení mé vášně pro cestování nebyla daleko – připlatil jsem si oproti klasickému mikrobusu za verzi California
Beach. Variabilita toho auta dokonale naplňuje ideál cestování a svobody,“
vysvětluje David Kšica, jak se ke svému
autu dostal.
Vůz koupil v roce 2012 a hned vyrazil na rodinnou dovolenou. Jejich první
cesta vedla podél chorvatského a černohorského pobřeží až do Albánie a zpět
přes Bosnu a Hercegovinu, Slovinsko
a Rakousko. O rok později pak Kšicovi
poznávali krásy severní a střední Itálie.
Loni ale zvítězily třináct let staré plány na velkou severskou cestu. Devatenáct dnů a devět tisíc kilometrů – z toho
šest tisíc mimo dálnice – ale na rodinu už bylo velké sousto. David proto do Californie přibral tři kamarády
a mohla začít velká červencová pánská
jízda na sever.
„Vezli jsme s sebou velkou haldu
věcí včetně nemalé zásoby piva, samozřejmě. Všechnu tu bagáž bychom

do žádného kombíku nenaskládali.
Na těchto velkých cestách to uvnitř řešíme tak, že vyndáme dvě sedadla z prostřední řady a zadní lavici posuneme
úplně dopředu. Vznikne tím obrovský
prostor na zavazadla,“ popisuje David
výhody velkého auta.
Komfort zažívali cestovatelé i v noci,
nesnažili se totiž vměstnat dovnitř
všichni čtyři. „Já jsem spal nahoře ve výklopném stanu, jeden kamarád na sklopených zadních sedadlech a další dva
v klasickém stanu. Do auta by se vešli
také, ale takto měl každý víc prostoru.
S rodinou se ale v autě pohodlně vyspíme ve čtyřech,“ vypráví David a dodává, že California má množství výhod
třeba i proti obytným vozům: „Někdo
možná namítne, že klasický obytný automobil je prostornější. To je sice pravda, na druhou stranu se nedá používat
jako běžné rodinné auto a ani neodveze
až sedm lidí. Navíc má Californie výrazně nižší spotřebu paliva než ‚obytňák‘.
Lze jezdit svižněji, vůz tolik nereaguje na boční vítr, ušetříte na trajektech
i v kempech a na rozdíl od klasických
karavanů zaparkujete i v těsném místě pro osobní vozy. Pro mě osobně je
Volkswagen California Beach tím nejvariabilnějším autem a mít čas a finance, troufnu si s ní i na cestu kolem světa,“ končí David své povídání.
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