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„Jednoduchost je nejvyšší 
formou sofistikovanosti“

Zbrusu nové Volvo XC90  
je útočištěm. Místem k  relaxaci, 
přemýšlení a spojení s okolním světem 
přesně tak, jak vám to vyhovuje.  
Místem bez rušivých elementů, 
protože rušivé vlivy zatemňují mysl. 
Typ icky  švédským způsobem 
přemýšlení je raději odebírat, než 
přidávat. Také typicky švédské a pro 
Volvo pak velmi charakteristické je 
začít přímo u člověka, který bude naše 
produkty používat, a zeptat se ho 
přímo „Jak bychom vám mohli ulehčit 
život?“ A to je i přesně to, co jsme 
udělali s XC90 – vytvořili jsme vůz, 
který je skutečně navržen podle vás.
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Spotřeba paliva a emise CO2 modelu Volvo XC90: 
od 2,5 l/100 km (kombinovaná) a 60 g/km do 7,5 l/100 km 
(kombinovaná) a 175 g/km.
Poznámka: některé informace uvedené v tomto magazínu 
nemusí být správné v důsledku změn ve specifikaci produktu, 
které nastaly v době tisku. Některé zde popisované nebo 
vyobrazené části výbavy mohou být k dostání pouze za příplatek. 
Před objednáním si vyžádejte u svého prodejce Volvo nejnovější 
informace. Výrobce si vyhrazuje právo provádět kdykoliv 
a bez předchozího upozornění změny cen, barev, materiálů, 
technických údajů a modelů.





T O T O  J E 
Š V É D S K O

Autor BILL DUNN

Země, ve které design pomáhá lidem.  
Kde dobře odvedená práce dojde  

svého uznání. Kde si lidé váží čistého  
vzduchu a přírodních krás. Země,  

odkud pochází zbrusu nové Volvo XC90



VOLVO XC90 JE POZORUHODNÝ VŮZ, ale stejně 
tak jako každá jiná luxusní věc, ať již hodinky vyžadující 
spoustu jemné práce či na míru šitý oblek, jeho krása může 
být sice zřejmá na první pohled, ale jeho skutečnou hodnotu 
poznáte teprve tehdy, když odhalíte odbornost, řemeslné 
zpracování a vášeň, která do něj byla vložena. Takže jsme 
se vydali zjistit něco o lidech, kteří vytvořili XC90.

V souladu s  demokratickými principy Švédska jsme však nemluvili jen 
s vedoucími pracovníky. Jak kdysi řekl Aristoteles: „Celek je mnohem lepší než 
součet jednotlivých dílů.“ Abychom tedy získali ucelený obraz, rozhodli jsme se 
podívat na jeho jednotlivé části. Neboli v  tomto případě na lidi, kteří šijí švy na 
koženém volantu; na lidi, kteří vybírají dřevo pro obložení palubní desky; nebo také 
na lidi, kteří programují funkce hlasového ovládání tak, aby vám vůz rozuměl, když 
vyslovíte: „Kde je nejbližší kavárna?“

Dokonce jsme se vydali i do Los Angeles, abychom se zde setkali se skupinou 
nejnáročnějších lidí, kteří s Volvem v posledních třech letech úzce spolupracovali. 
Tito úspěšní lidé s  rušnými životy, vyžadující od svých luxusních SUV jen to 
nejlepší, nabídli společnosti Volvo své připomínky, aby pomohli vývojovému týmu 
XC90 vylepšit, přehodnotit a posunout projekt ještě o kus dále.

Vezměme si například Thomase Ingenlatha, senior viceprezidenta pro design 
společnosti Volvo Cars. Nacházíme se v designovém středisku Volva ve Švédsku 
a mluvíme o XC90. Za ním stojí nové nablýskané XC90 a Ingenlath během krátké 
přestávky neodolá, přejde znovu k zadní části vozu a zkoumá ji. A opravdu se na 
ni dívá zamyšleně, jako by ji viděl poprvé. I když je vůz už připraven na představení 
veřejnosti a on již přemýšlí nad modely pro roky 2015 a 2016, nedokáže přestat 
s další analýzou a hodnocením…

Procházím kolem něj a jemně ho probouzím z jeho snění. Ptám se, který prvek 
designu považuje za nejlepší. Odpovídá, že hovořit o  „tváři“ Volva XC90 je 
samozřejmě důležité, ale možná až příliš zjevné. Světlomety ve tvaru „Thorova 
kladiva“ již zaujali představivost veřejnosti. „Návrh zádi byl složitějším úkolem,“ říká. 
„Nechtěli jsme používat prvky, se kterými pracují všichni, aby dodali autu 
mohutnější vzhled. Ostatní výrobci používají vodorovné linie, my jsme použili svislé. 
A to je něco, co nemusí být zrovna jednoduché. Pokud jste v tom ale dobří, dodáte 
vozu až neuvěřitelný charakter. A toho jsme dosáhli právě díky zjednodušování – 
nevydali jsme se horizontální cestou jako všichni ostatní, ale zůstali jsme hrdí 
a vzpřímení. A to je příjemný aspekt.“

DŮVTIP A SEBEDŮVĚRA
Obrázky nejsou zas až tak spravedlivé: zbrusu nové Volvo XC90 je vůz, který 
dokážete ocenit, jen když ho uvidíte na vlastní oči. Na silnici je ho sice všude plno, 
nicméně jeho design je překvapivě jemný. A s tím, jak s ním budete žít, budete 
objevovat další a další aspekty, jež odrážejí jeho poselství a smysl pro detail. „Roste 
s vámi,“ říká Ingenlath. „To, co se v jeho proporcích a v technologiích skrývá, není jen 
podívaná, je to přímo drama. Náhle si totiž uvědomíte, kolik pohybu odhalují jeho 
linie a jak vám před očima roste směrem od zadních kol. Jde o perfektní provedení 
a  jeho dosažení nám trvalo velmi dlouho. Také nebylo zcela jednoduché o  tom 
přesvědčit management, který očekává pouze senzační nový design. Naštěstí nám 
bylo dáno mnoho důvěry, která nám to ve výsledku umožnila realizovat.“

NAŠE

„Je to sebedůvěra 
společnosti, která má za 
sebou 87letou historii“

V O L V O
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Thomas Ingenlath 
(na protější straně)
SENIOR VICEPREZIDENT 
PRO DESIGN SPOLEČNOSTI 
VOLVO CARS
„XC90 je vůz, který roste podle 
vás. To, co se v jeho proporcích 
a v technologiích skrývá, není jen 
podívaná, je to přímo drama“
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Toto je Švédsko

„Důvěra je vůbec velmi důležitou hodnotou pro Volvo. Je nutné, aby lidé věděli, že 
když vyvíjíme něco nového, vycházíme ze zkušeností společnosti s 87letou historií.“

Ptám se ho, zdali u tohoto vozu dosáhl něčeho, co vždy chtěl. Na okamžik se 
zamyslí a poté prohlásí: „Je to hledání dokonalosti. Jako mladý designér jsem se 
učil od lidí, kteří v té době stáli na vedoucích pozicích. A zjistil jsem, že tito lidé 
sotva kdy vymýšleli designová témata sami. Ba naopak, dali volnou ruku mladým 
designérům a pak je nechali zazářit. Jde o to udržet energii a sílu a pak jít a stále 
se zdokonalovat.“

„Myslím, že je to u Volva skutečný posun paradigmatu – hledání dokonalosti. Je 
to něco, co odlišuje výrobce prémiových vozů. Každá značka v  automobilovém 
průmyslu má skvělé designéry a skvělé nápady, avšak na čem jediném v konečném 
důsledku záleží je to, co vidíte na silnici. To je důvod, proč jsem tak nervózní, ale 
i blázen do vývoje XC90. Je totiž třeba být si naprosto jistý, že žádná myšlenka 
nebude kompromisem, ale naopak přínosem pro výsledný vzhled.“

Snad trochu neobvykle na konstruktéra automobilů si Ingenlath povídání 
o designu neužívá s takovým nadšením. „To proto, že o tom nemůžete diskutovat, 
musíte to prostě mít v sobě, musí to být přirozené. Ve chvíli, kdy mluvíte o designu, 
musí být naprosto jasné, že pro vás neexistuje žádné jiné téma k hovoru.“

NEMLUV, ALE UKAŽ
Tato myšlenka, tedy „nemluv, ale ukaž“, byla poprvé světu odhalena u  trojice 
koncepčních vozů, které představovaly ztělesnění švédské designové sebedůvěry, 
lásky k životu v souladu s přírodou a skandinávské tvořivosti. Tato témata tehdy 
naznačila, že ve Volvu začala nová éra designu – a to bylo předznamenáním nové 
XC90. Společnost Volvo tehdy přišla s úchvatným vozem Concept Coupé, který 
prezentovala na frankfurtském autosalonu v září roku 2013.

O pět měsíců později byl v Detroitu představen ultramoderní koncepční vůz 
Concept XC Coupé, který svým úspěchem navázal na model Concept Estate, 
jenž v  březnu téhož roku vyhrál v  Ženevě mezinárodní novinářskou cenu. 
Například uznávaný internetový motoristický magazín Autoblog.com o  něm 
prohlásil: „Nemusíte být bláznivým nadšencem do aut, abyste ho dokázali 
ocenit… Volvo se právě nachází v novém zlatém věku automobilového designu.“ 
Po ženevském úspěchu následovalo ocenění „nejlepší vůz autosalonu“, které 
Concept Coupé získal od německých médií během frankfurtského autosalonu 
v roce 2013, ale i prestižní ocenění za design nejlepšího koncepčního vozu od 
EyesONDesign, kterou získal Concept XC Coupé na detroitském autosalonu 
v letošním roce.

Jak Ingenlath říká: „Zafungovalo to dobře. Po úspěchu prvního kupé jsem se 
poněkud bál přijít s podobnými vozy a prezentovat velmi jemné nuance odlišností. 
Bylo to pro mě jako hudební partitura… Vezměte si například Bacha, který má  
ve skladbě různé, více či méně odlišné části, jejichž téma je však společné – 
a právě odhalování rozdílů mezi těmito částmi vám přináší radost. Takže to, že nás 
lidé dokáží sledovat tímto sofistikovaným přístupem, je skvělé. Ale zároveň jsou 
na takový vůz připraveni, protože celou tu dobu se jim dostávalo dostatek 
zběžných informací.“

„První z  nich, Concept Coupé, odvedl největší kus práce, neboť se postaral 
o prosazení značky. Chtěl jsem, aby se lidé na něj podívali a zůstali stát v úžasu 
s otázkou na rtech: „Bože, tohle že Volvo opravdu dokáže?“ Druhý koncepční vůz, 

Concept XC Coupé, byl již jako návrat domů. Náhle nebylo pochyb ani otázek: 
tohle bylo prostě Volvo. Vzali jsme klasickou eleganci z Concept Coupé – tedy 
chrom a kůži – a přetvořili jsme ji tak, aby ze stejného tvaru vzniklo ultramoderní 
kupé – jen za pomoci barev a materiálu.“

„Posledním modelem – a to byl ten, kde švédskost získala skutečně moderní 
šmrnc – je dvoudveřový Estate. A pokud to někdo dokáže provést přesvědčivě, pak 
je to právě Volvo. Je to sice pro nás něco nového,“ říká Ingenlath, „ale nesnažili 
jsme se vynalézt nový styl jen proto, že jsme potřebovali nový designový jazyk – 
vycházeli jsme především z obsahu, jenž je sdělován právě prostřednictvím designu.“

ZKUŠENOST
V době, kdy děláme tento rozhovor, se Ingenlath právě vrátil z  Jokkmokku 
v  blízkosti polárního kruhu ve švédském Laponsku, kde probíhalo přísně tajné 
testování nového Volva XC90. Pro každého konstruktéra je to zlomový bod – 
otázka pravdy. Můžete mít počítačové nebo plastové modely jaké chcete, ale 
teprve tehdy, až uvidíte vůz v pohybu a v reálné podobě, můžete si být zcela jisti, 
na čem jste.

Zajímavé je, že Ingenlath je stejně tak jako vy zvědavý na zkušenost 
se  skutečnou jízdou. „Je to neuvěřitelný pocit moderního luxusu. Zapamatoval 
jsem si, jaké to bylo sedět ve statickém modelu, nicméně když jsem ho skutečně 
řídil – vnímal jsem, jak ve voze sedím výše než jsem očekával, což ve výsledku 
vnímáte tak, že máte vše skutečně pod kontrolou. A to je příjemnější, než jsem kdy 
čekal. Někdy mohou takové interiéry, které jsou nejlepší z  nejlepších, působit 
poněkud zastrašujícím dojmem… Bojíte se čehokoliv dotknout a  jakmile to 
uděláte, nemáte sebemenší tušení, jak to znovu vypnout!“

U zbrusu nové XC90 je ale vše jinak. Pořád sice bere dech, ale působí klidněji 
a přirozeněji. „Zredukovali jsme počet tlačítek. Máte skoro pocit, že tam žádná 
nejsou. Můžete se tedy soustředit na displej řidiče a na dotykovou obrazovku, a to 
vám k řízení plně dostačuje.“ Jedním z dalších detailů, který se mu nejvíce líbil,  
je, že se jim podařilo zachovat tlačítka stylizovaná do tvaru figurky. To je další prvek 
švédskosti – grafické znázornění sedícího člověka, tedy aby kdokoliv a z jakékoliv 
země snadno zjistil, jak změnit proudění vzduchu z  hlavy na tělo a  na nohy. 
Mimochodem jedná se o figurku pro rok 2014 – nyní v její digitální verzi  
pro dotykovou obrazovku XC90. „Zadali jsme si výzkum na téma, co lidé považují 
za tradiční interiér Volva. Zmínili zejména dvě věci – opěrky hlavy a  tlačítka ve  
tvaru figurky. V  jistém smyslu je tato figurka ztělesněním přístupu společnosti 
Volvo, která je mezi lidmi a tvoří věci podle nich. Je to symbol pro motto  
‚Designed Around You‘.“

Zbrusu nové Volvo XC90 je tedy zcela nový typ luxusního SUV. Na silnici 
nepřehlédnutelný, ale stále decentní. Vnitřek vás ohromí, a přesto je snadné ho 
ovládat a nemáte ten pocit, jako když usednete do některých luxusních vozů, kde 
se bojíte čehokoli byť jen dotknout. Mnohé z toho má svůj původ ve skutečnosti, že 
to je jediné luxusní SUV navržené a vyrobené ve Švédsku, kde design představuje 
způsob života, nikoliv luxus. Kde design začíná u definování lidských potřeb, nikoliv 
u toho, jak všechny záměrně ohromit okázalým používáním technologií.

Na zbývajících stránkách tohoto magazínu se setkáme s několika dalšími lidmi, 
kteří přiložili svou ruku k dílu při utváření tohoto nového luxusního vozu. S lidmi, 
které žene touha dělat věci správně a dobře.

„Je to ten neuvěřitelný 
pocit moderního luxusu“
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…měli byste ji 
opravdu rádi. 
Nechme tedy Volvo 
XC90 vysvětlit, proč

Autor GAVIN CONWAY A IAN DICKSON

Fotografie portrétu ANDREW SHAYLOR

 KDYBY
XC90
 BYLA 
ŽIVÁ







Malá ochutnávka služeb 
dostupných z centrálního displeje

 WI-FI HOTSPOT
S vestavěným modemem  
rázem přeměníte svůj vůz XC90 
na mobilní hotspot.

 GLYMPSE
Tato aplikace vám umožní sdílet 
s přáteli či rodinou vaší polohu 
a umožní jim sledovat váš pohyb 
na dynamické mapě.

 YELP
Vyhledejte si ve svém okolí 
dostupné služby a přečtěte si jejich 
recenze v pohodlí své XC90.

 PARK AND PAY
Najděte si dostupné parkoviště 
a zaplaťte za něj pohodlně ze  
svého vozu.

 SEND TO CAR
Vyhledejte si na svém telefonu  
či tabletu nějaký cíl a odešlete  
ho do navigace XC90.

 WIKIPEDIA
Zde naleznete řadu dalších 
informací o svém cíli.

 PANDORA INTERNET RADIO
Vytvořte si svou vlastní osobní 
službu internetového rádia podle 
svého oblíbeného žánru nebo 
interpreta (je-li k dispozici).

 BOOK A SERVICE
Vaše XC90 ví přesně, kdy  
má navštívit servis, a sama  
si ho objedná.

Kdyby XC90 byla živá
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SPOLEČNOST VOLVO CARS SE ROZHODLA, že 
ovládání zbrusu nového XC90 musí být maximálně 
přirozené, intuitivní a  blízké člověku. Rozhodující pro 
tuto strategii je Sensus, tedy jedinečný systém Volvo, 
který vám při každé cestě umožní instinktivně 
komunikovat s  vaším vozem a  spojit se s  digitálním 
světem. Sensus nabízí řidiči nejen inteligentní rozhraní, 
nýbrž i  inteligentní navigaci a  přístup k  podpoře, 
informacím a zábavě.

V XC90 se tyto informace zobrazují na digitálním 
displeji nebo lze vůz na přání vybavit průhledovým 
head-up displejem, který je zobrazuje přímo v zorném 
poli řidiče, aby nikdy nemusel spustit oči z vozovky. 
Skutečným vrcholem je však první centrální displej  
Volvo s  devít ipalcovou dotykovou obrazovkou.  
Jejím prostřednictvím ovládáte funkce jako klimatizaci, 
zábavu, ale i  další systémy, které vám usnadňují 
a zpříjemňují život.

Přesunutím řady funkcí na centrální displej dokázalo 
Volvo eliminovat řadu různých tlačítek a přepínačů. 
Interiér vozu tak má nyní čistý, přehledný design –  
lze tedy konstatovat ,  že se jedná o  unikátní  
švédský přístup.

Systém Sensus umožňuje prostřednictvím různých 
aplikací hledat informace související s místem, kde se 
právě nacházíte, a  připojovat se během j ízdy 
k oblíbeným službám. K dispozici bude také možnost 
př ipoj i t  váš iPhone (verze  5 nebo novějš í ) 
prostřednictvím platformy Apple CarPlay.

David Holeček, manažer pro konektivitu ve 
společnosti Volvo Cars, vysvětluje: „Technologie by 
nám měly usnadňovat život. To je důvod, proč jsme při 
vytváření tohoto systému velmi pečlivě naslouchali 
našim zákazníkům. Není to až tak moc o nabídce tisíce 
aplikací; je to o tom dát vám to, co potřebujete, ještě 
předtím, než si tuto potřebu uvědomíte.“

Samotná obrazovka je úžasná. Infračervená  
vrstva na povrchu se postará o  to, že zareaguje  
i na dotyk prstu v  rukavici. A díky antireflexní vrstvě 
jsou nepříjemné odrazy a  odlesky již minulostí.  
Další velmi užitečnou funkcí virtuálních tlačítek  
na této dynamické obrazovce je to, že je lze  
zvětšit, a tak snáze používat.

Díky centrálnímu displeji s dotykovou obrazovkou  
lze XC90 snadno ovládat mávnutím ruky

JE SNADNÉ SE MNOU 
VYCHÁZET



SPOLEČNOST VOLVO CARS si velice dobře 
uvědomuje a snaží se minimalizovat dopad svých vozů na 
životní prostředí. Pod její kapotou nenajdete super 
žíznivou V8, pohání ji úsporná rodina 2litrových 
čtyřválcových naftových či benzínových motorů Drive-E. 

Tento motor se souborem vlastních technologií Volvo 
v  sobě spojuje sílu, účinnost a  výkon s  udržitelnými 
provozními náklady a poskytuje tak zcela bezkonkurenční 
jízdní zážitek. Nejsilnější motor Drive-E dokáže přitom 
vyvinout výkon přesahující 300 koní.

Jörgen Brynne, programový manažer pro naftové 
motory, říká jasně: „Srovnáte-li spotřebu paliva s výkonem, 
zjistíte, že máte před sebou jeden z nejlepších sériově 
vyráběných motorů v daném segmentu. Začali jsme s 
prázdným listem papíru a vydali jsme se hledat rovnováhu 
mezi výkonem, emisemi a efektivitou provozu. Konečného 
výsledku jsme dosáhli díky sníženému tření, hmotnosti a 
použitím komponent z lehkého hliníku“, říká J. Brynne.

Jeho kolega Anders Agfors, programový manažer pro 
naftové motory, vysvětluje, že Volvo přemýšlelo o Drive-E 
již dlouhou dobu. K  tomu pak dodává: „Rozhodnutí mít 
v nabídce pouze čtyřválcové motory není v dnešní době 
nic překvapivého, ale kdysi to byla celkem odvážná vize. 
Z  dnešního pohledu je to však jedno z  nejlepších 
rozhodnutí, jaké Volvo kdy udělalo.“

Volvo XC90 bude nabízeno s  řadou čtyřválcových 
motorů s  označením D4 a  D5 pro  naftové a  T5 a  T6 
pro  benzínové motory, plus hybridní verze Twin Engine. 
Varianta dieselových motorů s nižším výkonem bude mít 
jediné turbodmychadlo, zatímco výkonnější verze bude 
vybavena dvěma turbodmychadly, které vozu dodají silnou 
akceleraci v celém rozsahu otáček. Turbodmychadlem pak 
budou vybaveny i  všechny benzínové motory, ovšem 
nejvyšší model T6 bude pro lepší svižnost přeplňován jak 
kompresorem, tak i  turbodmychadlem. Brynne popisuje 
T5 a T6 jako „motory s  výkonem šesti nebo osmiválce, 
avšak s mnohem nižší spotřebou paliva.“ Jak by vám to 
mohlo nevykouzlit úsměv na tváři?

Nový naftový motor přichází na trh s  celosvětovou 
novinkou, technologií vstřikování paliva i-Art. Anders 
Agfors k  tomu dodává: „S i-Art máme možnost získat 
přesné množství paliva v přesně daném okamžiku. To nám 
umožňuje vynikající řízení spalování, a tím i  lepší emise 
a hospodárnost. A navíc, i-Art se dokáže během jízdy učit 
vašemu stylu a příště se přizpůsobí ještě přesněji.“

XC90 bude také vybavena novou osmistupňovou 
automatickou převodovkou Volvo, která je navržena 
specificky pro motory Drive-E a  dle slov Brynna je 
zkonstruována tak, aby byl její chod „rychlejší, plynulejší, 
mnohem komfortnější, aniž zaznamenáte, že právě řadí“.

VYKOUZLÍM VÁM  
ÚSMĚV NA TVÁŘI

Nové motory Drive-E pro příjemnější  
a zábavnější jízdu



Jörgen Brynne  
(vlevo)
MOTOR DRIVE-E
„Důležitější než počet 
válců je to, co motor 
dokáže. Lidé nám říkají, 
že již nepotřebují tak  
silné a velké motory  
a my jim nasloucháme.“

Anders Agfors 
(vpravo)
MOTOR DRIVE-E
„Naše kompaktní 
motory Drive-E 
jsou lehké, protože 
jsou z hliníku. Je to 
vynikající pro úspory 
paliva i emise.“



Michael Fleiss
KONSTRUKCE MOTORŮ
„XC90 s motorem Twin 
Engine je nejzelenější 
a nejrychlejší vůz. Vrací 
nás zpět k našemu 
rozhodnutí nabízet pouze 
čtyřválcové motory“



S MOTORY DRIVE-E nabízí XC90 dokonalé 
vyvážení výkonu, spotřeby paliva a emisí. A chcete-li 
dosáhnout ještě lepší spotřeby, emisí i výkonu, nabízí 
společnost Volvo motor ve verzi Twin Engine, který 
využívá hybridní plug-in technologii.

Michael Fleiss, viceprezident pro konstrukci motorů, 
popisuje Twin Engine jako „nejvyspělejší technologii“. 
Toto je nejzelenější a  nejrychlejší XC90. Je to 
nejžhavější novinka, která však vychází z  našeho 
odvážného rozhodnutí nabízet pouze 2litrové 
čtyřválcové motory.

„Plug-in hybridní technologie představuje dokonalé 
řešení. Naši zákazníci se totiž díky spalovacímu 
motoru mohou těšit z dlouhého dojezdu svého vozu 
na dalekých cestách, zatímco při kratších pojížďkách 
mohou XC90 využívat jako elektromobil.“

XC90 ve verzi Twin Engine bude mít k  dispozici 
benzínový motor s  výkonným turbodmychadlem 
a s kompresorovým přeplňováním, který v kombinaci 
s  elektrickým motorem dokáže vyvinout téměř 
400 koní. Spojení těchto dvou zdrojů výkonu vytváří 
z Twin Engine nejrychlejší vůz této produktové řady.

V  čistě elektrickém režimu má Volvo XC90 Twin 
Engine dojezd 40  km, což postačuje na přepravu 

osob v městském provozu. Úsporný spalovací motor 
slouží jako záloha, kterou však využijete na delších 
cestách – něco, co v  konvenčním automobilu na 
elektrický pohon nemůžete.

Pokud jde o  dobíjení elektrického motoru, měli 
byste být schopni dobít jej během pouhých čtyř hodin.

U  modelu Twin Engine si řidiči mohou vybírat 
z různých jízdních režimů: výchozím režimem je Hybrid, 
který využívá jak elektrický, tak i spalovací benzínový 
motor v závislosti na jízdních podmínkách.

Režim Pure umožňuje jízdu čistě v  elektrickém 
provozu, zatímco  režim Power využívá oba motory 
společně s cílem maximalizovat výkon vozidla. Přepnutí 
na režim Pure také nastaví převodovku tak, aby 
umožňovala lepší akceleraci.

A konečně, v  režimu Save for Later dochází 
k dobíjení baterie nebo lze energii uložit a zachovat na 
později, například pro jízdu po městě.

S nejvyšší pohonnou jednotkou, tedy s XC90 Twin 
Engine, je také dodávána exkluzivní křišťálová páka 
voliče převodů osmistupňové automatické převodovky, 
která je ručně vyráběna ve švédské sklárně Orrefors. 
Každý kus tohoto křišťálu je unikát a  je vyroben 
technikou foukání skla používanou již po staletí.

XC90 JE sice velký vůz, ale při jízdě jeho mohutnost 
nepociťujete. Je totiž sportovní, mrštný i pohodlný, a to 
jak na klikatých venkovských silnicích, tak i při jízdě ve 
městě nebo po dálnici. Důvodem je, že Volvo XC90 je 
vybaveno zbrusu novým systémem odpružení.

Aby byl váš zážitek z  jízdy ještě lepší, nabízí  
Volvo možnost čtyřbodového aktivního vzduchového 
odpružení, které z  XC90 udělá jeden 
z  nejuniverzálnějších vozů ve své třídě. Při vysokých 
rychlostech se vozidlo o 1 cm sníží, aby se tak zvýšila 
jeho stabilita a snížil odpor vzduchu. A co je ještě lepší, 
řidič si může vybrat z řady různých nastavení odpružení, 
a to jak u benzínových, tak i naftových motorů.

Výchozím nastavením je režim Comfort, při kterém 
pociťuje posádka vozu maximální pohodlí. Chcete-li 
ovšem dodat své jízdě na dynamičnosti, zvolte režim 
Dynamic a vozidlo se sníží o 2 cm.

Režim Off-road umožňuje jízdu v náročném terénu. 
V tomto režimu vzduchové odpružení zvýší vůz o 4 cm. 
K  dispozici je také asistent pro bezpečný sjezd 
prudkého svahu (Hill Descent Control), který vám 
pomáhá jezdit s vozem ve svažitém terénu. Režim Eco 
je optimalizován pro nízkou spotřebu paliva při 
rychlých jízdách snížením vozu o 2 cm, čímž se sníží 
odpor vzduchu. A  aby vaše jízda zůstala za všech 
okolností komfortní, vzduchové odpružení se neustále 
přizpůsobuje měnící se silnici a  jízdním podmínkám, 
jak je to jen možné.

Další výhoda vzduchového odpružení spočívá v tom, 
že vůz dokáže automaticky udržovat stejnou světlou 
výšku bez ohledu na to, kolik pasažérů v něm jede či 
jak veliký náklad právě veze. Dále tento systém 
umožňuje snížit vůz až o  4  cm, aby i  nastupování 
a vystupování bylo pro cestující jednodušší.

ZÁLEŽÍ MI NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Nejvyšší řada motorů XC90 není jen  

nejvýkonnější, ale také nejekologičtější

MÁM SKVĚLÉ REFLEXY
Aktivní vzduchové odpružení pro všechna 4 kola se  

postará o pohodlí cestujících bez ohledu na stav silnice



MARTIN MAGNUSSON NEVYPADÁ jako 
vystresovaný muž, který je zodpovědný za to, že od 
roku 2020 nebude ve voze Volvo usmrcen ani vážně 
sražen již ani jeden člověk. Ale jako jeden 
z vedoucích bezpečnostních inženýrů hraje v tomto 
závazku důležitou roli. Když se ho ptám, jestli to je 
vůbec uskutečnitelné, vypadá vyrovnaně: „Jsme 
pevně přesvědčeni o tom, že tohoto cíle dosáhneme. 
Je to skvělá vize a myslím, že cestou k tomuto cíli 
je IntelliSafe.“

Je pravdou, že řada inovačních technologií, které 
Volvu pomohou dosáhnout tento cíl, je u nové XC90 
k dispozici již dnes. IntelliSafe je zastřešující termín 
pro aktivní a  pasivní bezpečnostní systémy 
a  vyjadřuje inovační a  inteligentní přístup, který 
Volvo volí v otázce bezpečnosti. „Tyto systémy jsou 
navrhované tak, aby řidiče podporovaly, nikoliv aby 
za něho přebíraly ovládání vozidla,“ vysvětluje 
Magnusson. „V případě nárazu ochrání řidiče také 
celá řada prvků pasivní bezpečnosti, jako například 
silná bezpečnostní klec Volvo.“

Žádám Magnussona, aby celý systém IntelliSafe 
v  krátkosti shrnul: „Je navržen tak, aby usnadnil 
řízení a  aby jízda ve voze byla zábavnější a  méně 
stresující. Dojde-li však k nejhoršímu, můžete si být 
jisti, že XC90 je postavena tak, aby ochránila vás 
i  vaší rodinu. Díky své sofistikované bezpečnostní 
kleci je to totiž jeden z nejpevnějších vozů na silnici.“

Volvo modernizovalo svojí inovační technologii City 
Safety, která dokáže snížit vaší relativní rychlost vůči 
ostatním účastníkům silničního provozu až do 
50  km/hod. Bez ohledu na to, zda je den či noc, 
systém neustále snímá okolní silnici a  monitoruje 
ostatní vozidla, chodce a  cyklisty. Je-li srážka 
nevyhnutelná, upozorní vás výstražným světlem 
a zvukovou signalizací. A v okamžiku, kdy sešlápnete 
brzdový pedál, poskytne vám též podporu brzdění. 
Pokud pak z nějakého důvodu nereagujete, systém 
se aktivuje automaticky a plnou brzdnou silou, aby se 
zabránilo kolizi nebo alespoň zmírnily její důsledky.

„Jako první na světě také přidáváme systém 
automatického zabrzdění v křižovatkách – když řidič 
vjíždí do cesty blížícího se vozidla, systém to zjistí 
a začne brzdit,“ vysvětluje Magnusson. „Budeme tím 
schopni zabránit nehodám s vážnými důsledky.“

Vedle City Safety je tu též Queue Assist - asistent 
pro jízdu v koloně, tedy moderní tempomat, který 
vás zbaví stresu v dopravní zácpě, neboť v pomalu 
pohybujícím se provozu automaticky přibržďuje 
a rozjíždí se.

Při vyšších rychlostech poskytuje řidiči podporu 
asistent udržení v jízdním pruhu a systém varování při 
vyjetí z jízdního pruhu. Magnusson závěrem dodává: 
„Přístup Volva k  bezpečnosti je typicky švédský 
a  vždy byl naší součástí. Jsem velmi rád, že svou 
prací přispívám k záchraně životů.“

VŽDY VÁS BUDU CHRÁNIT
XC90 je velkým krokem kupředu na cestě ke splnění našeho cíle –  

od roku 2020 žádný usmrcených člověk ve vozech Volvo

NĚKDY JSOU NEJLEPŠÍ PŘÁTELÉ TI, KTEŘÍ 
jen tiše sedí a  naslouchají. Proto Volvo tvrdě 
pracovalo na tom, aby dovedlo k  dokonalosti svůj 
systém hlasového ovládání. A nyní Volvo je – jako 
všichni dobří přátelé – dobrý posluchač.

Představte si tedy, že vedle vás sedí váš přítel, 
který je vždy připraven nastavit vám teplotu podle 
vašeho přání, ukázat vám cestu do místa, kam 
potřebujete, pustit vám vaší oblíbenou hudbu, vyřídit 
telefonát nebo dokonce vyhledat potřebné 
informace v uživatelské příručce.

Systém Volvo rozumí přirozené řeči, a proto je tak 
snadné ho používat. Nemusíte totiž mluvit jako 

robot nebo dodržovat složitý sled určitých slov, 
abyste získali to, co chcete. Pokud je vám tedy 
například příliš horko, stačí to říct a vaše XC90 sníží 
teplotu klimatizace. Nemusíte jí ani říkat, jakou 
teplotu chcete, neboť systém automaticky sníží 
teplotu o jeden stupeň vždy, když řeknete, že je vám 
horko. Nebo chcete zavolat svému bratrovi Honzovi? 
Stačí vyslovit „volat Honzu“…

A protože máte po ruce svého věrného přítele 
připraveného splnit každé vaše přání, už nikdy 
nebudete muset sundat ruce z volantu nebo spustit 
oči ze silnice a vystavit se tak nebezpečí. Koneckonců, 
není to právě to, k čemu přátele máme?

UMÍM DOBŘE NASLOUCHAT
Systém hlasového ovládání vám  

rozumí a reaguje na vaše požadavky



Figurína pro 
crash testy
BEZPEČNOST
„Věděli jste, že jsem 
stejně velká a těžká jako 
dospělý člověk? Volvo  
tak vidí, co se při  
havárii stane se 
skutečnými lidmi“

Martin Magnusson
BEZPEČNOST
„Cílem Volvo Cars je 
zabránit tomu, aby 
v jejích vozech 
docházelo k úmrtí 
a vážným zraněním. 
Jsem rád, že přispívám 
k záchraně životů“
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HUDBA MĚ  
VÁŽNĚ BAVÍ

XC90 má skvělý zvuk a napomáhá jí k tomu 
i systém Bowers & Wilkins (výbava na přání)

UMÍM I MASÁŽ
Pohodlí, opora a hýčkání – z těchto ergonomických 

sedadel se vám nebudete chtít vstávat

KVALITA zvuku hraje v luxusním prostředí klíčovou 
úlohu. Nemáte-li právě náladu, ubíhá okolní krajina 
v naprosté tichosti. Pokud ale dostanete chuť na 
šťavnatý hudební zážitek, audiosystém Volvo má co 
nabídnout včetně prémiového zvuku z dílny Bowers 
& Wilkins (výbava na přání).

Abychom vytvořili tento špičkový systém, spojili 
jsme se se společností Bowers & Wilkins, která 
představuje jednoho z  nejrespektovanějších 
výrobců akustických systémů.

Konstruktéři Bowers & Wilkins věnovali 
mnoho času tomu, aby doladili audio systémy 
do nejmenšího detailu, a  zvuk ve Volvu XC90 
tak přinesl dokonalý zážitek cestujícím nejen 
na předních, ale i  na zadních sedadlech. Hlavní 
konstruktér audio systémů v naší společnost 
Michael Adenauer to vystihuje nejlépe: „Věříme 
v hudbu. Vše je o duši, nejen o měření.“

SEDADLA XC90 nejsou navržena jen jako vaše 
ergonomická podpora, ale jsou vymyšlena tak, aby 
vás hýčkala a vy jste měli pocit, že se o vás starají 
v nějakém pětihvězdičkovém wellness hotelu.

Zcela nová sedadla modelu XC90 mají v opěrce 
zad k dispozici funkci, která se postará o vaší 
osvěžující masáž. Systém pracuje s nafukovacími 
polštářky vytvářejícími vlny, které jsou podobné 
pohybům jako při masáži dolní části zad a které 
slouží také coby bederní opěrka.

A abyste opravdu cítili co největší pohodlí,  
jsou oba dva naše rozdílné typy sedadel, Comfort 
a Contour, vyrobeny z té nejkvalitnější perforované 
kůže a  vybaveny odvětráním v  sedácích  
i štíhlých zádových opěrkách.

A pro ještě větší pohodlí a  podporu jsou 
elektricky ovládané verze sedadel k dispozici také 
s elektricky ovládaným prodloužením podsedáků, 
kdy pro zvýšení pocitu komfortu je prodloužený 
podsedák mimořádně rozšířen.

Dalším významným designovým prvkem tohoto 
sedadla je, že mezi sedákem a jeho prodloužením 
není žádná patrná mezera.
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Váš vůz bude dýchat špatný vzduch zvenku 
a přemění jej na čistý vzduch pro lidi uvnitř

DBÁM O VAŠE 
ZDRAVÍ

JSEM ZDVOŘILÁ
Zbrusu nová XC90 vám otevře  

zadní dveře, když máte plné ruce

JE CHLADNO, deštivé odpoledne a  máte plné 
ruce tašek. Nebylo by fajn mít přítele, který vám 
otevře dveře od kufru? Ano, váš vůz XC90 je 
právě takovým přítelem – vše, co musíte udělat, 
je máchnout nohou pod zadním nárazníkem 
a elektricky ovládané zadní dveře se automaticky 
otevřou. A stejným pohybem je zase zavřete.

Vskutku, vaše XC90 je vlastní definicí zdvořilosti 
a pozornosti, protože pokud se elektrické zadní 
dveře zavírají a  její snímače rozpoznají v  cestě 
pohybu nějakou překážku – ať už věc nebo 
osobu – nejenže se pohyb dveří zastaví, ale navíc 
se tyto dveře ještě mírně nadzvednou, abyste 
mohli překážku snáze odstranit.

Vaše XC90 je také ohleduplná, protože máte 
vždy po ruce ovládací tlačítko – jedno na dálkovém 
ovládání, druhé na samotných zadních dveřích 
a třetí uvnitř vozu.

PŘEDSTAVTE SI, že můžete během jízdy ve 
městě dusícím se v parném létě dýchat chladný, čistý 
vzduch. Když pak odemknete své auto, systém 
vyčistí případné přetrvávající emise a pachy. Stará 
se o vás totiž technologie CleanZone: vzduch za 
okny vaší XC90 může být znečištěný, ale poté, co 
projde systémem klimatizace, pocítíte již jen svěží, 
čistý vzduch.

Neustále také monitoruje kvalitu veškerého 
vzduchu vstupujícího do kabiny. Detekuje 
škodlivé částice a v případě potřeby uzavře přívod 
vzduchu a přepne do režimu recirkulace. Aby se 
ve znečištěných oblastech minimalizovalo vaše 
vystavení se špatnému vzduchu, recirkulace se 
automaticky zapíná a vypíná.

Je-li recirkulace vypnutá, pak veškerý vzduch, 
který vstupuje do kabiny, prochází vícestupňovým 
filtrem, který odstraňuje částice výfukových plynů, 
prach a  pyly. Tento inteligentní systém navíc 
dokáže rozpoznat, že jedete v  tunelu, a  uzavře 
přívody vzduchu, aby vás ochránil před vyššími 
koncentracemi výfukových plynů.





Lidé stojící za dosud  
nejvíce vzrušujícím,  
novým prémiovým  

vozem Volvo

G E N E R A C E

Autor IAN DICKSON

Fotografie portrétu ANDREW SHAYLOR
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VOLVO XC90 mohlo přijít jen ze Švédska. Stvořili ho 
lidé, kteří jsou inspirováni drsnou švédskou přírodou, 
ovlivněni funkční, nádhernou architekturou země 
a motivováni unikátním způsobem života ve Švédsku.

Anders Gunnarson, manažer designu exteriéru XC90, 
navrhuje vozy Volvo již 25  let a přístup značky popisuje 
jako „lidský“.

„Středem zájmu byli ve společnosti Volvo vždy lidé. Lidé ve Volvo Cars se 
skutečně chtějí odlišovat a vynikat. A to je něco, na co můžeme být právem pyšní.“

Design XC90 popisuje Gunnarson jako „svěží a  moderní; respektuje odkaz 
našich předků, ale současně hledí kupředu s  jasným poselstvím, které říká, že 
Volvo dosáhlo nové úrovně luxusní kvality.“

I po 25 letech je z Gunnarsona cítit stejné nadšení a vášeň jako z někoho, kdo 
nastoupil do společnosti teprve nedávno. S jiskrou ve svých pronikavých modrých 
očích vypráví příběh o  tom, jak kdysi prodejcům Volva představil první obrázek 
nové XC90. „Nikdo z  nich nic podobného předtím nikdy neviděl. Když to ale 
spatřili, přestali mě poslouchat a soustředili se jen na to, co viděli. Potom začali 
všichni tleskat. Bylo to úžasné.“

Švédové nemají ve své povaze chlubit se a Gunnarson je typicky skromným 
člověkem, ale i on popisuje XC90 jako „ohromující“. Vášnivě vysvětluje, že design 
tohoto vozu je holistický a  každý jeho prvek působí v harmonii s  ostatními. 
Dosažení tohoto funkčního, čistého a  přitom nádherného designu je i  pro něj 
„okamžikem nejvyšší hrdosti“.

„Důvěru, která z  vozu vyzařuje, si prostě zamilujete. Nemá žádné přehnané 
prvky. Všechno bylo pečlivě zváženo. Tato jednoduchá čistota je typicky švédská 
a  odvážný a přesto klidný design ještě umocní sebevědomí každého, kdo 
usedne dovnitř.“

Současně je to však bezpochyby Volvo. Gunnarson vysvětluje význam zachování 
tradičních designových prvků Volva – například hrdě vzpřímená maska chladiče 
a výrazná zadní světla. „Neměli byste být na pochybách o jeho identitě.“

Robin Page, kolega Gunnarsona a ředitel pro design interiéru stručně shrnuje 
dojem, který vůz vytváří: „Maska, přední a zadní světla jsou jako směle napsaný 
podpis. Pojede-li toto auto za vámi ve tmě, okamžitě poznáte, že je to Volvo.“ 
A totéž bude platit i o řadě R-Design, tedy sportovnější, dynamičtější a stylové 
verzi XC90, kterou již brzy představíme.

Tento silný, sebevědomý exteriér je naprostým protikladem svůdného interiéru. 
Při návrhu dosud nejluxusnějšího vozu Volvo vycházel Page ze zadání, že kabina 
musí být útočištěm klidu a  pohodlí. „Ambientní osvětlení kabiny umocňuje její 
horizontální design. Pás světel vede od přístrojové desky ke dveřím a pokračuje 
do zadní části vozu. Tento efekt je velmi elegantní a vypadá jako naváděcí světla 
v divadle.“ Zeptáme-li se ho, jaký je pro něj dobrý design, odpoví takto: „když vaše 
oko sleduje určitou linii a vrací se po ní zpět.“

Dosažení této rovnováhy mezi působivou sebeprezentací exteriéru a  klidem 
interiéru pomohla skutečnost, že všichni designéři vzájemně spolupracovali, aby 
vytvořili unikátní koncept v  designu automobilů. „Ve Volvu pracujeme všichni 
společně,“ říká R. Page, který se připojil k Volvu od jiné luxusní britské značky. 
„Design interiéru navazuje na design exteriéru a  stejně tak to musí platit 
i  o  barvách a  materiálech. Musíme spolu neustále komunikovat. U  ostatních 
značek pracují tato oddělení samostatně až do té míry, že designová studia 

„Když jsme 
dealerům Volva 
představili jeho 
první návrhy, 
začali bezděčně 
tleskat“

NOVÉ

Robin Page  
(vlevo)
DESIGNÉR 
INTERIÉRU
„Někteří designéři 
přirovnávají uvedení 
nového vozu na trh 
k narození vašeho 
prvního dítěte. Váže vás 
k tomu citové pouto“

Anders Gunnarson 
(vpravo)
DESIGNÉR 
EXTERIÉRU
„Skandinávský 
design získáte tím, že 
budete respektovat 
jednoduchost, 
originalitu materiálů, 
funkčnost a čistotu“
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„Klíčem zůstává věci příliš nekomplikovat“
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pro interiér a exteriér jsou na opačné straně města. Náš 
způsob spolupráce ale vytváří fantastický produkt.“

Page a Gunnarson si skutečně užívají společnou práci 
a  stejný cíl: bezvýhradné zaměření na lidi, kteří budou 
sedět uvnitř vozu. Page to nazývá „inteligentním 
designem“, který se typicky švédským způsobem vyžívá 
v elegantním, a přitom jednoduchém řešení. Jako příklad 
lze uvést dotykovou obrazovku, která redukuje ovládací 
prvky na otočný ovladač a pouhých šest tlačítek.

„Klíčem je nedělat věci příliš komplikované. U  tohoto 
vozu jsem chtěl dosáhnout toho, aby každý, kdo usedne 
dovnitř, měl pocit výjimečnosti,“ říká pyšně Page. „Design 
interiéru je stále důležitější pro dosažení skvělého prožitku 
z  vozu jako celku. Není to jen o  řidiči, strávili jsme nyní 

také mnohem více času péčí o zadní sedadla.“ Tento pocit komfortu a pohody  
pro všechny, bez ohledu na to, ve které ze tří řad sedíte, činí z XC90 jedinečný  
vůz. Page hovoří o  různých zemích jako je Čína, kde prémioví zákazníci mívají 
vlastního řidiče a na zadních sedadlech tráví spoustu času. A to je právě něco, 
co společnost Volvo Cars zcela chápe, protože tento přístup odpovídá švédské 
kultuře a jejímu zaměření na rodinu. Ve Švédsku není pro starší děti neobvyklé, 
že  sedí vpředu a  rodiče na zadních sedadlech, protože zde převládá hluboký 
smysl pro rovnoprávnost.

Jako britský designer žijící ve Švédsku oceňuje Page přirozený respekt této 
země k  dobrému designu. Jeho neustálou inspirací je navíc místní kultura, 
architektura i  krajina. Požádáte-li ho, aby coby cizinec stručně popsal švédský 
design, shrne to těmito slovy: „Má v sobě určitou míru klidu a prvky, které jsou ve 
vzájemné harmonii. Princip tohoto designu spočívá v tom, že prvky sice odebíráme, 
ale tím věci zbytečně nezjednodušíme - spíše je dobře vyřešíme. Žít ve Švédsku 
je jako žít ve wellness hotelu – a  my se neustále snažíme zachytit tento klid 
a pohodu a přenést ji do našich vozů.“

„Nejvíce vzrušující je to, když zkombinujete tento inteligentní design 
s úžasným švédským řemeslným zpracováním. Tak vzniká jeden z nejlepších 
prémiových vozů.“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE XC90 je také rodinný vůz, chce Volvo zajistit stejnou 
míru pohodlí každému cestujícímu – bez ohledu na to, které sedadlo si vybere. 
Druhá a  třetí řada sedadel je proto stejně jako první navržena s  ohledem na 
maximální komfort. „Každý cestující, a to i v sedmimístné verzi, dostane své vlastní 
sedadlo, aby se všichni cítili pohodlně, jak je to jen možné.“

Často se říká, že po dlouhé cestě ve Volvu dorazíte na místo stejně tak svěží, 
jako když jste se vydali na cestu. A to je pravda. Zejména díky serióznímu zájmu 
společnosti Volvo o vše, co je spojováno se sezením. Volvo vyvíjí špičková sedadla 
již od doby, kdy učinilo netradiční krok a přizvalo si v 60. letech ke konzultaci 
chirurgy-ortopedy, aby jim pomohli navrhnout pro vůz perfektní sedadla. Experti 
z Chalmers University of Technology v Göteborgu ve Švédsku úzce spolupracovali 
s  oddělením pro vývoj sedadel Volvo na vytvoření ergonomické šablony pro 
dosažení nejzazší možné kvality sedadel ve voze, a její vývoj dále pokračuje. Pro 
samotnou XC90 pak vytvořili zcela nová sedadla, která mají štíhlá opěradla pro 
maximalizaci využití vnitřního prostoru vozu. Sedadla v  XC90 jsou vytvořena 
pomocí konstrukční metodiky měření, která se nazývá tzv. metodou „komfortní 
křivky“. Jedná se o  různé profily dané tvarem a  velikostí těla, které Volvo 
nahromadilo během mnoha let s cílem zajistit maximální pohodlí pro nejrůznější 
typy lidí. Často se říká, že i po dlouhé cestě ve Volvu přijedete zcela svěží a cítíte 
se, jako když jste právě vyrazili. A je to pravda.

Na tuto bezprecedentní úroveň komfortu sedadel, bez ohledu na délku cesty, 
zaměřil svou pozornost Frederik Hessel. Odpovědnost svého týmu shrnul jako 
„poskytnutí špičkového komfortu všem našim zákazníkům za všech jízdních 
podmínek.“ Každou řadu sedadel lze nadzdvihnout poněkud výše než řadu 
předchozí, čímž dosáhneme stejného efektu jako v  kině a  každý má vynikající 
výhled. Druhou řadu sedadel lze také sklápět a pohybovat s ní dopředu a dozadu 
a  lze ji také vybavit integrovaným dětským podsedákem. Třetí řadu sedadel lze 

Frederik Hessel
SEDADLA
„Máme za sebou 
dlouhou historii vývoje 
skvělých sedadel 
a jsme na ni pyšní. 
Je nutné věnovat 
pozornost detailům, 
dobré konstrukci, 
kvalitním materiálům 
a neustálému 
zdokonalování“

Generace XC90
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„Kdo do ní usedne, by se měl cítit výjimečně“
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„Stačí jen na svůj 
vůz promluvit a dá 
vám, oč žádáte“

30



Nina Åberg
DESIGNÉRKA 
INTERAKTIVITY VOZU
„Hlasové ovládání je tak 
důmyslné, že stačí vyslovit 
přezdívku: „přehrát Bosse“.  
V tom okamžiku uslyšíte ze svého 
sterea Bruce Springsteena“

navíc sklápět a zvedat pouhým stiskem tlačítka. F. Hessel popisuje výhody nové 
konstrukce sedadla: „Vyšší člověk si může posunout sedadlo více dozadu a také 
je snížit dolů,“ vysvětluje živě a  současně sjíždí na své židli dolů. „A u sedadel 
Contour jsme pro jízdu na venkovských cestách přidali možnost prodloužení 
podsedáku jako zpevnění opory nohou.“

Odvětrávané sedadlo řidiče a  spolujezdce – ovládané z  centrální dotykové 
obrazovky – zajišťuje, že se budete cítit pohodlně při jakémkoli počasí. Navíc 
přidejte masážní funkci a elektricky ovládanou bederní opěrku nastavitelnou čtyřmi 
směry a  dostanete nejpohodlnější sedadlo, jaké kdy Volvo mělo. Po  náročném  
dni v  práci se můžete ocitnout na dlouhé cestě domů a  přitom si odpočinout 
v sedadlech nové XC90.

Jedním z  našich hlavních zájmů při konstrukci sedadel Volvo je přirozeně 
bezpečnost. Sedadla XC90 sice působí na pohled subtilním dojmem, ale jsou 
extrémně pevná. Jak Hessel vysvětluje: „Nikdy bychom neslevili z našich zásad 
bezpečnosti a komfortu.“

JEDNÍM Z NEJVÝRAZNĚJŠÍCH prvků interiéru XC90 je centrální displej 
s dotykovou obrazovkou. Jeho prostřednictvím můžete ovládat funkce infotainmentu 
a bezpečnosti: audio systém, klimatizaci a navigaci. Také můžete brouzdat po 
internetu, používat aplikace k vyhledání hudby a přeměnit svůj vůz na Wi-fi hotspot.

„Je důležité, aby design interiéru odpovídal tomu, jak lidé používají své 
technologie,“ říká Page. „Centrální displej nám umožňuje soustředit se na kvalitní 
architekturu interiéru – vytvoření rámce pro technologii, snížení počtu tlačítek 
a přepínačů. Pak budeme moci přidat čtyři nebo pět nádherných detailů a to je to, 
co vozu dodá pocit luxusu.“

Oproti tradici je nyní dotyková obrazovka zasazena do panelu svisle. A výhoda? 
„Vidíte na mapě větší část trasy,“ vysvětluje Jens Henriksson, šéfkonstruktér 
dotykové obrazovky. „A také vidíte více položek na  seznamu a  nemusíte tolik 
rolovat dolů.“ Kromě toho na této obrazovce ovládáte všesměrové kamery vozidla. 
Máte tak ucelený přehled a jízda (i parkování) jsou s XC90 ještě snazší.

Dotyková obrazovka je typickým projevem stylu Volva, tedy super intuitivní. 
Henriksson to nazývá „čistým rozhraním“, přičemž nemluví jen o designu displeje, 
nýbrž také o  jeho jednoduchém a  logickém uspořádání. Dotykovou obrazovku  
lze ovládat i  v  rukavicích, což je užitečné zejména tehdy, pokud jste někdy  
zažili pravou švédskou zimu. „Je to možné díky využití infračervené dotykové 
technologie. Těsně nad povrchem obrazovky se nachází mřížka skládající se 
z infračerveného světla, díky čemuž reaguje obrazovka na dotyk prstem v dané 
oblasti,“ vysvětluje J. Henriksson. A mapy navigace můžete dokonce přibližovat 
a oddalovat jen roztažením a přiblížením palce a ukazováčku po obrazovce, tedy 
stejně jako na tabletu.

Ptám se Henrikssona na to, jak si systém dokáže poradit s odrazem a odleskem 
od slunce. „Obrazovka má antireflexní povrch spolu s  další řadou technických 
vychytávek, které odlesku a dalším optickým jevům zabraňují. Ve voze si nemůžete 
obrazovku jen tak naklonit jako u iPadu, proto jsme si s tímto problémem museli 
poradit mnohem chytřeji. A jsem rád, že jsme to zvládli.“

Uprostřed prostoru pro cestující na zadních sedadlech je též zmenšená verze 
této dotykové obrazovky, takže ti, kdo sedí vzadu, si mohou nastavit svojí vlastní 
teplotu a otáčky ventilátoru. Řidič má navíc k dispozici průhledový displej HUD (ve 
výbavě na přání), který zobrazuje důležité informace na čelním skle, a nemusí tak 
odvracet zrak od silnice. Kromě průhledového a centrálního displeje má řidič také 
k dispozici digitální displej na palubní desce, který si může přizpůsobit tak, aby 
viděl klíčové funkce již na letmý pohled.

STEJNĚ TAK INTUITIVNÍ JAKO dotyková obrazovka je i  systém hlasového 
ovládání, ve kterém Volvo postoupilo o  další krok vpřed a  které nyní rozumí 
přirozené lidské řeči.

Systém umožňuje řidiči požádat vůz stiskem tlačítka a  vyslovením přání, aby 
naprogramoval navigaci, přehrál skladbu, někomu zavolal, zvýšil teplotu vytápění 
nebo přečetl textovou zprávu. Při výběru svých oblíbených hudebních skupin 
můžete dokonce používat i přezdívky – takže stačí říci „přehrát Bosse“ a v  tom 
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„Říkám tomu snění na čistém vzduchu“
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Generace XC90

okamžiku uslyšíte ze svého sterea Bruce Springsteena. Ani se nemusíte učit jiný 
jazyk, abyste mohli zadávat příkazy: mluvte přirozeně tak jako obvykle a systém 
vám porozumí. Je opravdu chytrý…

„Nechci ovládat hlasem něco, co můžu ovládat jednoduše tlačítkem,“ vysvětluje 
Nina Åberg, designérka interaktivity vozu a ředitelka projektu pro hlasové ovládání. 
„Chci používat řeč k tomu, abych mohla ovládat něco, co je složité nebo časově 
náročné. Proto nyní můžete vyslovit kompletní adresu jednou větou a říci například 
‚Nová 63, Český Brod‘ a navigace spustí navádění.“

Hlavní úkol Niny Åberg spočíval ve snížení počtu kroků potřebných k tomu, aby 
vozidlo provedlo požadovaný příkaz. „S tímto novým systémem stačí na většinu 
věcí jeden příkaz,“ říká Åberg vzrušeně svým typicky švédsko-texaským přízvukem, 
který prozrazuje její studentská léta prožitá ve Spojených státech.

Hlasové ovládání nyní obsahuje více než 300 populárních frází a  funguje ve 
23  jazycích, takže rozumí široké škále příkazů. Ptám se Niny Åberg, jak dokáže 
systém rozpoznat různé způsoby, kterými budou různí lidé sdělovat vozidlu své 
požadavky. „Dělali jsme rozsáhlé studie. Ukázali jsme uživatelům prototyp a ti měli 
za úkol se systémem komunikovat. Nechtěli jsme jim vkládat do úst žádná konkrétní 
slova, takže jsme jim jen ukázali řadu obrázků a oni reagovali přirozeně.“

„Největší rozdíl, který tento nový systém přináší, je ten, že můžete říci více věcí, 
aniž byste se museli učit nějaké konkrétní příkazy. Je totiž mnohem … přirozenější.“

PŘEDSTAVTE SI VŮZ, uvnitř kterého je vzduch čistější než venku. Jelikož se se 
stále více měst utápí ve smogu a  prachu, přichází Volvo s  jedním z  nejlepších 
systémů na čištění vzduchu vůbec. Vedoucí koncepce klimatizace Carl-Mikael 
Hjörne jej připodobňuje ke „snění na čistém vzduchu“, a čistý „švédský“ vzduch 
uvnitř vašeho vozu se tak stává realitou.

CleanZone je název, kterým Volvo označilo svůj přístup k odstraňování zápachu, 
škodlivin a toxinů již od okamžiku, kdy stisknete tlačítko na dálkovém ovladači pro 
bezklíčový přístup a otevřete si dveře. XC90 využívá sofistikovaný senzor, který 
monitoruje kvalitu nasávaného venkovního vzduchu a který v případě, že v něm 
rozpozná vysokou hladinu škodlivin, dokáže utěsnit kabinu tak, aby tyto škodliviny 
do vozu vůbec nepronikly.

Není-li v právě v režimu recirkulace, nasává systém klimatizace vzduch zvenku 
a žene ho přes sofistikovaný uhlíkový filtr – jeden z největších a nejmodernějších, 
jaké kdy byly použity v osobním vozidle – v němž zbavuje vzduch nečistot a pachů. 
Recirkulovaný vzduch prochází tímto filtrem také a  klimatizační systém tak do 
značné míry snižuje množství prachu, nečistot a jemných částic.

Carl-Mikael Hjörne
(vlevo)
KLIMATIZACE
„Klimatizaci jsme udělali 
způsobem typickým pro 
Volvo – tedy s vysokou 
účinností a velkým 
vzduchovým filtrem, díky 
kterému dosahujeme 
nejlepší výkon a kvalitu 
filtrace na trhu“

Jens Henriksson 
(nahoře)
DOTYKOVÁ 
OBRAZOVKA
„Ovládání této 
dotykové obrazovky 
je velmi snadné a to 
je pro uživatele jedna 
z nejdůležitějších věcí. 
Navíc je praktická 
a můžete ji používat 
dokonce i v rukavicích“

DŮM

Jakmile naši průzkumníci tento 
dům objevili, bylo nám jasné,  
že to bude dokonalé místo pro 
zachycení osudů Volvo Cars

JEHO SKUTEČNÝ NÁZEV 
JE VILLANN, složenina slov  
villan a Ann. První znamená  
ve švédštině dům a druhé z  
nich je jméno majitelky.

Dům byl postaven v roce  
2004 podle návrhu uznávaného 
místního architekta Gerta 
Wingårdha. VillAnn stojí na místě 
vzdáleném 30 minut jízdy jižně 
od Göteborgu, v klidné části 
západního pobřeží Švédska zvané 
Särö. Prosklené stěny od podlahy 
až ke stropu dodávají domu 
okouzlující výhled na tuto 
překrásnou část Švédska. Je 
zasazen do útesu, který vytváří 
úhledné geometrické křivky 
připomínající něco mezi lidským 
dílem a přírodními skalisky.

VillAnn byl navržen jako letní 
sídlo pro úspěšnou göteborgskou 
dvojici. Je postaven na velkorysé 
parcele a při jeho stavbě byly 
použity tři hlavní materiály: dřevo 
(konkrétně douglasova jedle), 
beton (betonovaný na místě) 
a tvrzené sklo, jež odpovídají 
typicky švédskému způsobu 
prolínání umělého s přírodním.

Má typicky skandinávský 
vzhled, prohlásili designéři  
Volva, když poprvé spatřili dům. 
Poukazovali přitom na 
minimalismus a odvážné, avšak 
velmi důmyslné linie. Designéři 
Volva vyzdvihli zejména  
poctivost materiálů, „švédskost“ 
při používání dřeva, betonu  
a skla a jednoduchost spočívající 
v pouhých třech velkých 
místnostech s kuchyní.

Spatřili dokonce mnoho 
podobného mezi architekturou 
domu a designu XC90, přičemž 
poukazovali zejména na plynulý 
přechod mezi interiérem 
a exteriérem, na čistý design 
a výrazný kontrast mezi 
použitými materiály.
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„Kvalitní klimatizace by měla běžet, aniž by jste si jí všimli,“ říká Hjörne. A to je 
také důvod, proč Volvo vyvinulo pro XC90 systém, který je téměř neslyšný. „Tento 
systém pamatuje na všechny cestující ve vozidle a dopřává jim stejný zážitek,“ 
pokračuje Hjörne a  odkazuje na čtyřzónovou klimatizaci vhodnou pro rodinné 
výlety. Kromě toho mají přední a zadní sedadla možnost individuálního nastavení 
průtoku vzduchu, tedy „novou funkci“, která zvyšuje komfort cestujících ve druhé 
řadě sedadel. Volvo také představilo čtyřzónové ovládání klimatizace, aby bylo 
možné ovládat teplotu individuálně pro čtyři hlavní místa k  sezení – a  systém 
vyvinulo tak tichý, jak to jen lze. V  autě není nic nepříjemnějšího, než hlučný 
systém klimatizace.

MICHAEL ADENAUER překypuje při našem setkání nadšením a vzrušeně mi 
vypráví, že Volvo XC90 bude mít „v roce 2015 ten nejlepší audiosystém, který kdy 
jezdil na čtyřech kolech“. To je sice poněkud odvážné tvrzení, ale Adenauer si je 
více než jistý, že Volvo toho dosáhne. „Chcete-li získat to nejlepší ozvučení, nestačí 
mít jen dobré reproduktory a zesilovače, ale musíte celý systém vyladit na lidské 
ucho. A to jsme právě udělali.“

Nová XC90 bude nabízena se dvěma audiosystémy, přičemž oba budou mít 
špičkovou kvalitu zvuku. Nicméně ten, který nás nadchl nejvíce, byl prémiový 
Bowers & Wilkins. Bude mít 19 reproduktorů, devítipásmový ekvalizér a – jako 
první na světě – kompaktní Fresh Air subwoofer se slídovou membránou. Ten 
dokáže rozeznít neuvěřitelně bohaté úrovně basů. Navzdory tradičnímu pojetí 
Volvo také z důvodu lepší kvality zvuku nasměrovalo výškový reproduktor do 
kabiny. Ale Adenauer nechce zůstat jen u těchto detailů: „Technologie by měla být 
jen prostředkem k přetváření emocí. Když se dostanete na určitou kvalitu zvuku, 
nikdo nebude mluvit o frekvencích, výškách nebo basech – namísto toho každý 
jen řekne: ‚Skvělé, to je ono.‘ “

Adenauerova kolegyně, Dr. Fariba Ferdos, popisuje zvukový zážitek v  XC90 
takto: „Zavřete oči a  představte si obrovský orchestr na pódiu pět až sedm  
metrů od vás.“

A právě tak čistý a bohatý zvuk je přesně to, co uslyšíte v XC90. Navíc má tři různé 
režimy: Studio, Individual Stage (vlastní jeviště) a Konserthuset (koncertní sál).

„V režimu Studio jsme chtěli dosáhnout co možná nejlepšího poslechového 
pocitu, a  je proto suchý a  precizní,“ vysvětluje Adenauer. „Režim Stage vám 
umožňuje ovládat akustiku prostřednictvím dotykové obrazovky, takže si můžete 
obrazně přiblížit nebo oddálit pódium nebo na něj dokonce i vystoupit.“

„A konečně Konserthuset je výsledkem spolupráce s  Göteborgským 
symfonickým orchestrem. Chtěli jsme napodobit zvuk z göteborgské Konsderthuset 
(městské koncertní síně). Provedli jsme proto kolem 800 individuálních měření 
této místnosti a výsledkem je věrná reprodukce zvuku ve vozidle. Je to opravdu 
něco úžasného.“

Adenauer jako bývalý hudební producent a  zvukař má hlubokou vášeň pro 
kvalitu hudby. Říká: „Opravdu má smysl investovat do audiosystému vašeho vozu, 
protože ho posloucháte hodinu, dvě nebo i tři denně. No a na konci týdne, když se 
to sečte, je to opravdu spousta kvalitního zvuku, který jste si poslechli.“

„Přestoupíte-li z XC90 do jiného auta, okamžitě zjistíte, že vám něco chybí,“ 
podotýká, „a to je právě to, o co se snažíme – abyste už v okamžiku, kdy z vozu 
vystoupíte, chtěli nastoupit zpět poslouchat hudbu.“

Stejně tak jako u každého jiného aspektu XC90, tak i v případě zvuku bude váš 
zážitek stejný bez ohledu na to, na kterém místě ve voze sedíte. „Kvalita zvuku 
bude pro každého z cestujících stejná,“ říká Ferdos. „Sedíte-li tedy vzadu, budete 
mít pocit, jako kdyby hudba vycházela z  hlavové opěrky před vámi a  nikoliv 
z přístrojového panelu v přední části.“

Vytvořit něco úžasného a přitom dbát na to, aby si to mohli užívat všichni, to je 
typicky švédský přístup. Ptám se, co by Ferdos řekla potenciálnímu zákazníkovi, 
pokud by stál tady a  teď: „Běžte k  prodejci, vezměte s  sebou svou oblíbenou 
hudbu a dál se už jen nechte unášet tímto skvělým audiosystémem.“

Michael Adenauer
AUDIOSYSTÉM
„Zaměřili jsme se 
na emoce, které lidé 
prožívají při poslechu 
své oblíbené hudby,  
a naším úkolem  
bylo vytvořit pro 
ně technologii“

Dr. Fariba Ferdos
AUDIOSYSTÉM
„Sedíte-li na zadním 
sedadle, máte pocit,  
že interpret zpívá  
z hlavové opěrky  
přímo před vámi“

Krása, síla a technická 
preciznost jsou ztvárněny 
v každém kole XC90

KAŽDÝ DESIGNÉR vám řekne, 
že kola vozu mají velmi silný  
vliv na jeho vzhled, pocit, který 
z něj vyzařuje i na jeho charakter. 
Proto také společnost Volvo 
věnovala důkladnou péči designu, 
stylingu a výrobě kol, které 
zdobí XC90.

Nová XC90 je robustní 
a elegantní, a potřebuje proto 
kola, která tyto aspekty budou 
vyjadřovat a podtrhovat. 
Jedna z designových zásad zní: 
čím větší jsou kola, jako je tomu 
v případě modelu XC90, tím 
výraznější bude výsledný  
estetický dojem automobilu.

Jakmile jsou stanoveny estetické 
parametry, začínají designéři 
intenzivně kreslit své první skicy. 
Vytisknou se 2D návrhy kol 
v plnohodnotné velikosti, které se 
připevní na model vozu, aby je 
bylo možné posoudit v celkovém 
kontextu. Po konečném schválení 
návrhů převede tým digitálního 
modelování povrchů společně 
s designérem tyto koncepty do 
3D podoby.

S tím, jak konstruktéři Volva 
vyvíjejí konečný design, věnují 
velkou péči prvotřídní kvalitě 
povrchů. Výsledek je tedy nejen 
krásný, ale též neuvěřitelně  
odolný a pevný. Volvo totiž  
jiný přístup ani nezná.

KOLO



„Nejlepší audiosystém na čtyřech kolech“
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Nejmodernější  
technologie vytváří  

skvělé vozy. A řemeslné  
zpracování jim  

dodává punc luxusu

Autor IAN DICKSON

Fotografie portrétu ANDREW SHAYLOR
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Anders Bergström
DESIGN
„Když si kupujete 
prvotřídní produkt, 
očekáváte, že bude 
vyroben z těch 
nejlepších materiálů 
a ty že byly zpracovány 
s dávkou řemeslného 
mistrovství“
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V LESE, na západním pobřeží 
Švédska a  30 minut jízdy 
od  Göteborgu. Já a  Anders 
Bergström se právě vydáváme 
na lov nepolapitelné plamenné 
břízy (flame birch). Vydali jsme 
se s manažerem designu ze 

společnosti Volvo Cars, abychom společně hledali 
tento velmi specifický druh dřeva, který je klíčovým 
designovým prvkem zbrusu nové XC90.

„Tamhle je jedna!“ zvolám naivně a vzápětí zrudnu. 
Bergström se zadívá na stříbřitý, větrem ošlehaný 
strom, aby mě ušetřil trapasu, ale z jeho výrazu tváře je 
víc než patrné, že to žádná plamenná bříza není. 
A nejspíš tu v okruhu 900 km nebude ani jediná.

„Čas od času tu nějakou najdete, ale obvykle musíte 
jet do severnějších částí Skandinávie nebo do jedné 
malé oblasti v Rusku,“ vysvětluje.

A čím je tedy ta plamenná bříza tak zvláštní? „Když 
ji rozříznete, připomínají její vlákna tvar hada, který 
prolézá vnitřkem stromu. A  v okamžiku, kdy na něj 
dopadne světlo, zdá se, jakoby se pohyboval.“ 
Působením arktického chladu a větru vznikl v textuře 
dřeva 3D efekt plamene. Plamenná bříza byla oblíbená 
ve švédském nábytkovém designu ve 20. a 30. letech 
minulého století. Poté však téměř vymizela, aby ji Volvo 
nyní v nové XC90 znovu oživilo.

Vzhledem k  tomu, že lze tento strom jen těžko 
rozpoznat, cestují pracovníci Volva a  jeho dodavatelé 
do těchto vzdálených lesů, aby osobně vybírali 
jednotlivé stromy. „Hledáte specifickou drsnost  kůry. 
A navíc tento strom stojí obvykle osamoceně na okraji 
lesa,“ vysvětluje Bergström.

Poté, co je vybrán správný strom, nařeže se na 
tenké vrstvy dýhy, které se po ručním vytvarování 
a  obroušení barví do finálního lesklého, tmavého 
provedení. Volvo nabízí také světlejší obložení 
z ořechové dýhy, která však podstupuje stejný proces 
ruční výroby.

Překvapuje mne množství řemeslné práce, a proto 
se Bergströma ptám, jestli by něco z  toho nebylo 
možné udělat strojně. Jeho odpověď zní téměř 
nedůtklivě: „Roboti ve výrobních linkách jsou skvělí 
pomocníci při stavbě high-tech vozů,“ vysvětluje,  
„ale aby vám materiály a obložení s ozdobnými prvky 
v interiéru skutečně ožily, potřebujete k tomu náležité 
dovednosti, cit a zápal, které mu dodají jen skutečné 
lidské ruce a srdce. Samozřejmě, že auto je pořád jen 

technika,“ říká Bergström, „ale interiérové materiály, 
tedy kůže a dřevo, jsou opracovávané ručně. Hlavním 
faktorem, který odděluje luxusní značky od běžných 
produktů, je kvalita a  množství řemeslné práce.“ 
K  dispozici je také dřevěné obložení palubní desky 
v designu struktury „rybí kosti.“ Bergström vysvětluje: 
„Dalším zajímavým prvkem je něco, co nazýváme 
„vazba knihy“. Je to zlom dřeva uprostřed vozu, 
na přístrojové desce. Poskytuje dobrý pocit z kvality 
řemeslného zpracování, kdy opracování dřeva dalo 
skutečně hodně práce, ale dokud to opravdu 
neuvidíte... Také proto, že každý kus dřeva a  jeho 
kresba jsou jiné – např. ten ze dveří může vypadat 
zvláštně v porovnání s ostatními, a tak dále. Abychom 
je sjednotili, musí se dřevo kvalitně namořit, a  to  
již vyžaduje hodně řemeslné zručnosti, která je 
do tohoto procesu vkládána.“

Není pochyb o tom, že používání kvalitních materiálů 
představuje další výzvy. „Každý kus dřeva a jeho kresba 
jsou jiné,“ vysvětluje Bergström. „Abychom je 
sjednotili, musí se dřevo namořit, a  v  tom je třeba 
hodně zručnosti.“

XC90 má také různé kovové lemy či ozdobné prvky, 
které stejně jako dřevo vyžadují značný počet hodin 
lidské práce. Bergström tento proces popisuje 
následujícími slovy: „Okartáčujete hliník v  jednom 
směru a poté jej s větší silou okartáčujete v opačném 
směru. Tato technika se nazývá „broušení harlekýn“ 
a výsledek je velkolepý: když na povrch dopadá slunce, 
krásně se třpytí.“ Kromě nabídky dřevěného 
a kovového obložení palubní desky si lze vybrat i jedno 
uhlově černé – ručně nanášený klavírní lak, který navíc 
obsahuje kovové částečky, takže po dopadu přímého 
světla dodávají laku hloubku a jiskru.

Kožená sedadla procházejí podobně důkladným 
procesem. Volvo používá na čalounění svých sedadel 
dva typy kůže: luxusní skotskou značku Bridge of Weir, 
která se proslavila hladkou texturou, trvalou odolností 
a  měkkou kůží nappa. Po vyčinění a  konzervaci 
dodavatel useň ještě otestuje z  hlediska tloušťky, 
pevnosti, oděru, pružnosti a odolnosti. Poté je materiál 
odeslán výrobci sedadel Volvo, který jej nařeže, obarví 
a  ručně z  něj ušije čalounění sedadel té nejvyšší 
možné kvality.

„Je fascinující, že za tímto čalouněním stojí skuteční 
lidé, kteří celý den sedí a  šijí,“ vypráví s  nadšením 
a pýchou v hlase Bergström. „Také prošívání volantu 
je dílem lidských rukou. Některé části jsou sice šity 

VAŠE VOLBA
Kromě dvou různých 
typů dřevěného 
obložení máte na 
výběr také kovové 
provedení nebo černý 
klavírní lak

JSME
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„Výroba dřevěného interiéru si 
vyžaduje dobrou řemeslnou práci“
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„Když svítí slunce, 
hliníkové obložení se třpytí“
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SBĚRATEL 
HODINEK

Anders Bergström, designér 
společnosti Volvo Cars,  
získává inspiraci ve své  
skvělé sbírce hodinek

ANDERS BERGSTRÖM má 
rád hodinky. Nikoliv takové, 
jaké si můžete koupit na letišti 
nebo v běžném obchodě,  
nýbrž ty vzácné, vintage modely 
ze 40., 50. a 60. let.

Ruku mu sice zdobí Rolex 
Explorer II, ale jeho sbírka čítá 
velké množství dalších značek, 
přičemž své největší klenoty 
uchovává v bankovním trezoru.

Bergström je obdivovatelem 
švýcarských vintage značek  
jako například Patek Philippe, 
Audemars Piguet a Vacheron 
Constantin, ale ve sbírce má  
též neobvyklé švédské hodinky 
a speciální verze běžných 
značek, jako jsou Omega 
a Rolex.

Miluje design, věnuje 
pozornost detailu a řemeslnému 
zpracování. A to je příhodné, 
neboť Bergström je designérem, 
který odpovídá za ručně 
opracovávané prvky vozů Volvo.

„Hodinky inspirují moje 
návrhy. Když se podíváte  
na špičkové modely blíže, 
všimnete si jejich precizních, 
znamenitých detailů.

Rád přenáším tyto designové 
prvky do vozů. Vezměte si 
například efekt ručního broušení 
kartáčováním na ciferníku  
mých hodinek Vacheron 
Constantin (na obrázku). Když 
na něj dopadá světlo, třpytí se. 
A podobný efekt jsme vložili 
do kovových lemů uvnitř vozu.“

Z Bergströma čiší skutečné 
zapálení pro jeho hodinky,  
ale pokud by si měl vybrat jen 
jediné, které by to byly?  
„Zcela určitě Patek Philippe 10 
Ref 3410. Vypadají sice  
prostě a jednoduše, ale jsou 
velmi unikátní.“



„Náš charakteristický klikatý steh je velmi náročný. 



A to je důvod, proč tímto stehem šijeme ručně“ 
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Ebba Maria Thunberg
BARVY, LEMY 
A OBLOŽENÍ
„Luxus je to, když 
se posadíte do vozu  
a cítíte se výjimečně. 
Jako kdyby o vás někdo 
přemýšlel. A to je přesně 
to, co jsme u nového 
Volva XC90 dělali“

Anders Larsson je řemeslník, 
který pracuje ve společnosti 
Volvo Cars v oddělení přísně 
tajných prototypů

ANDERS LARSSON pracuje 
ve společnosti Volvo již od  
roku 1988. Vypadá každým 
coulem jako klasický  
řemeslník: brýle posazené 
u kořene nosu, nástroje  
všeho možného druhu 
zastrčené za opaskem 
s nádhernou starou patinou. 
A hovoří vždy tiše a laskavě. 
Podobá se tak trochu 
Geppettovi z Pinocchia.

Larsson pracuje ve Volvu 
v oddělení prototypů, kde se 
vyrábějí koncepční vozy pro 
světové automobilové výstavy. 
„U konceptů se celý interiér 
dělá ručně. Umožňuje nám to 
dosáhnout vyšší kvality,“ říká. 
„Šití finálního švu na volantu 
sériového vozu trvá hodinu 
a půl, ale když děláme volant, 
který budeme vystavovat na 
autosalonu, potřebujeme 
k tomu 60–80 hodin.“

Pozornost, kterou věnuje 
Larsson detailu, je zcela 
výjimečná. V polovině  
našeho rozhovoru pohlédne  
na volant ve stojanu – sériový 
prototyp od dodavatele. 
„Tady je vadný steh. A tady 
další. A podívejte se sem – 
vidíte ty nepravidelnosti  
v kůži? To si u našich vozů 
nemůžeme dovolit.“

Ptám se Larssona, co  
na své práci u Volva miluje. 
„Designéři si mě žádají kvůli 
mé řemeslné zručnosti. Mají 
úctu k mé dovednosti a k  
mým znalostem. Vdechuji 
jejich návrhům život, což je  
pro mě samo o sobě odměnou.“

MISTR ŘEMESLA
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Poctivé řemeslo

strojově, ale většinu detailů nejde udělat jinak než 
ručně. A  tomu se říká pravé řemeslné umění. 
Pro značku Volvo je typický výrazný klikatý steh, který 
je o  něco náročnější než ty, které používají jiné 
automobilky. Proto jej šijeme ručně. Čím výše se 
v segmentu luxusních vozů dostanete, tím více času 
strávíte nad ručně vyráběnými detaily.“

Luxus, to jsou také speciální detaily. Jedním 
z Bergströmových nápadů bylo zavést u nejvýkonnější 
XC90, tedy u  verze Twin Engine, křišťálovou hlavici 
řadicí páky od známé švédské značky Orrefors.  
Tento křišťál začíná svou cestu jako roztavené sklo, 
které je následně vyfukováno a  ručně vybroušeno 
s  použitím technik, jež tato společnost používá už 
od svého založení v roce 1898. Každý kus je přitom 
jedinečný a dříve než je usazen tam, kam patří, podílí 
se na jeho opracování nejméně 15 lidí. Bergström 
popisuje křišťálovou hlavici Orrefors jako drahokam 
uprostřed vozu, který se při dopadu světla třpytí 
různými barvami. „Je opravdu nádherná,“ dodává 
Bergström skromně.

Designér interiéru Robin Page: „Chtěli jsme ji 
mnohem více spojit se švédským designem, takže při 
koupi nové XC90 dostáváte také kousek Švédska,“ 
říká s křišťálovou hlavicí řazení Orrefors v ruce a snaží 
se zachytit dopadající paprsky slunce. „Ve voze najdete 
také koberečky, na kterých je patrný vliv známého 
návrháře a výrobce Kasthall, stejně jako dřevo spojené 
se švédskou krajinou.“

Page se silně angažoval při začleňování řemeslné 
práce do výrobků Volvo. „Nyní nastal čas znovu ukázat 
tradiční Volvo. Dotyková obrazovka nám umožnila 
odstranit řadu tlačítek, a my se tak můžeme soustředit 
na plochy a povrchy a ukázat to nejlepší z dekorování 
a materiálů.“

Bergströmovou a Pageho kolegyní je Ebba Maria 
Thunberg. Ta popisuje svou odpovědnost jako 
„všechno, co není 3D“. Sympatický způsob, jak vyjádřit 
to, že zodpovídá za výběr materiálů, textilií a barev pro 
interiér a exteriér XC90.

Svůj přístup popisuje následujícími slovy: „Chtěla 
jsem vytvořit klidné a relaxační prostředí, tak abyste se 
mohli soustředit čistě na jízdu a neunavili se. Vzhledem 
k tomu, že dbáme v první řadě na bezpečnost, musí 

vás prostředí vozu podporovat, nikoliv rušit. Odstranění 
všech zbytečných či rušivých elementů je totiž velmi 
skandinávským postojem.“

Thunberg začínala jako architektka, a proto ví, jak 
spolu souvisí materiály a  design. Ptám se jí, odkud 
pochází její inspirace. S  úsměvem mi odpovídá: 
„Odevšad. Jednou jsem si koupila pár černých bot 
s béžovým proužkem uprostřed. A ty se pro mě staly 
tématem pro návrh interiéru. Při snídani si barevně 
sladím příbory, ubrus a  to, co jím, a  telefonem si to 
vyfotografuji, abych pak později, když přijdu do práce, 
měla další inspiraci.“

Jak dále podotýká, její výběr barevných tónů 
utvářela švédská krajina: „Vybrali jsme odvážné, ostré 
a  jasné barvy, neboť tady ve Švédsku jsme neustále 
svědky dramatických změn světla a tmy. V zimě je na 
severu po tři týdny úplná tma a  v létě je to zase 
naopak. Myslím, že tato skutečnost odráží náš způsob 
vnímání designu.“ Proto jsou také interiéry Volva tak 
prostorné a  prosvětlené a  vytvářejí krásný kontrast 
s tmavými exteriéry.

Thunberg popisuje barevnou paletu XC90 jako 
„velmi skandinávskou“, neboť její měkké tóny 
připomínají samotnou přírodu. Barevná škála je 
široká, s některými novými odstíny a tóny, které podle 
slov Ebby Marie Thunberg „tomuto vysoce kvalitnímu 
vozu skutečně sluší“.

Následně též zmiňuje ohled na životní prostředí: 
„Kůže řežeme už u  dodavatele, abychom nemuseli 
převážet zbytky tam a zpět. A totéž platí i o koželužně; 
usilujeme prostě o  to, aby veškeré procesy byly co 
možná nejčistší.“

Koho jiného než Ebbu Marii Thunberg, která strávila 
tolik času kombinováním různých materiálů, obložení 
a barev, bychom se měli zeptat, jak by dle jejího vkusu 
mělo vypadat dokonalé Volvo XC90: „Vybrala bych  
si velmi světlý interiér s  kovovými ozdobnými prvky 
se  síťovanou strukturou a  exteriér v  jednoduché 
metalické barvě,“ říká a  vzápětí dodává: „Když se  
jdete podívat na vůz ke svému prodejci, přivoňte si ke 
kůži, dotkněte se volantu, položte ruce na sedadlo 
a  vnímejte kvalitu potahu. A  co je nejdůležitější, 
pohodlně se usaďte. Teprve poté se ve voze projeďte. 
Jsem přesvědčená, že si jej zamilujete.“

„Při snídani si barevně 
sladím ubrus s tím, co jím“



Co se stane, když se pět Kaliforňanů zúčastní diskuze

R O Z H O D U J E



Autor BILL DUNN

Fotografie portrétu ANDREW SHAYLOR

o Volvu? O tři roky později vznikne zbrusu nová XC90

N Á Z O R  L I D Í
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PROSINEC ROKU 2013, 9.29 hod a my 
se nacházíme v  centru společnosti Volvo 
Cars zvaném Monitoring and Concept 
Centre v kalifornském Camarillu.

Vše je připraveno. XC90 je dokonale 
vyleštěná a  třpytí se jako drahokam.  
Kolem ní je ve tmě nachystán náš tým  

s 15 výkonnými fotoaparáty. Připadáme si spíše jako na začátku 
připravovaného dokumentu o přírodě, až na to, že dnes nebudeme 
fotografovat žádná vzácná plemena volně žijících živočichů.  
Jsme tady, abychom zachytili reakci speciální skupiny, která poprvé 
uvidí zbrusu nové Volvo XC90.

V automobilovém průmyslu trvá většina diskuzních skupin jen 
několik dní nebo hodin. Když ale diskuzní skupinu sestavuje 
společnost Volvo Cars, ať již v  Göteborgu, ve Spojených státech 
nebo na Dálném východě, vytváří ji v  souladu se svou filozofií 
„Designed Around You“, tedy s  ohledem na to, co lidé od vozu 
skutečně očekávají a  vyžadují. Spolupracovali jsme s  jednou 
takovouto skupinou po dobu tří let. Čerstvě penzionovaný ředitel 
projektu, Hans Wikman, přesně shrnul význam cílových skupin, když 
řekl: „Jak by mohl inženýr středního věku ze severního Švédska 
vědět, jaké to je být mladíkem nebo ženou žijícím ve velkém městě 
někde v USA?“

Diskuzní skupina Volvo v Los Angeles sestávala z pečlivě vybrané 
skupiny odborníků, majitelů luxusních vozů ze západního pobřeží USA. 
Tato konkrétní oblast byla vybrána proto, že luxusní vozy jsou zde 
naprosto běžné a Kaliforňané je vidí na svých silnicích prakticky každý 
den. A buďme upřímní, tito lidé představují vskutku náročné publikum.

Poslechněme si například paní Therese Turner. Jako návrhářka 
šperků vozí své vzorky ukazovat zákazníkům do jejich domovů, a je 
proto neustále na cestách. „Od svého vozu požaduji komfort. Chci 
pohodlí pro svá záda a chci sedadlo, ze kterého budu mít pocit jako 
při masáži. Dívám se v automobilu na každou maličkost, jako jsou 
například držáky na nápoje. Mnohým lidem to může znít jako 
bezvýznamná maličkost, ale já bych si vůz bez dobrých držáků na 
nápoje nekoupila.

Také potřebuji vůz, který udělá dojem. Myslím, že je to důležité. 
Musí totiž odrážet mojí osobnost i můj byznys. A na tom všem mi 
velmi záleží.“

A jako kdyby to nebylo dosud zcela zřejmé, Therese Turner 
dodává: „Jsem člověk, který si vždy stojí za svým, takže pokud se 
mne někdo zeptá na můj názor, mám vždy co říci.“

A společnost Volvo naslouchala. Další člen skupiny, Andrew 
Yermian, je majitelem restaurace v  exkluzivním plážovém rezortu 
v  losangelské Santa Monice a  souhlasně dodává: „Je pro mě 
naprosto ohromující, když vidím společnost, která si přizve své 
zákazníky, aby se zúčastnili jejího vývojového procesu, na jehož 
konci vznikne něco zcela nového.“

Steve Hoffrichter pracující jako statutární správce veřejných 
prostředků jedné školy říká: „My všichni pocházíme z velmi různých 
prostředí. Na Auto Show v Los Angeles jsme viděli koncepční vůz. 
Byl velmi futuristický a  řada z  nás obdivně vykřikla ‚wow‘. Pokud  
je tohle směr, kterým se Volvo Cars ubírá, pak udělali v   
designu opravdu obrovský krok kupředu. To je již mnohem více,  
než tátovo staré Volvo.“

JE

CAMARILLO BRILLO
Po třech letech hloubání 
nad novými funkcemi se 
našich pět Kaliforňanů 
poprvé dívá na novou XC90
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Požádat lidi, aby hovořili o vozech ve svém přirozeném prostředí, 
je jedna věc. Jenže Volvo zašlo ještě dále a  odvezlo těchto pět 
Kaliforňanů do Švédska, aby jim dopřálo intenzivní kurz o podstatě 
švédského designu.

„Volvo nás vzalo do obchodu s nábytkem a do muzea designu,“ říká 
Hoffrichter. „Viděl jsem věci, které znám z každodenního života, ale 
nikdy jsem si o nich nemyslel, že jsou původem ze Švédska. Mnohé 
z nich vypadaly velice jednoduše, ale jakmile jste si konkrétní výrobek 
skutečně vyzkoušeli, například usadili se do židle nebo vzali si do ruky 
kuchyňské náčiní, dokonale vám padl do ruky nebo se přizpůsobil 
vašemu tělu.“

Yermian má pocit, že užitečnost je součástí definice luxusu. 
„Pro mě luxusní musí být v prvé řadě funkční. Musí to být funkční, 
musí to být inovativní, musí to být pohodlné a  musí mi to dobře 
sloužit.“ Pro Reagan Hayes, interiérovou designérku se třemi 
malými dětmi, jsou zase důležitá flexibilní sedadla, která XC90 
nabízí. „Není u mě nic neobvyklého, že do kufru auta hodím nějaký 
kus nábytku, jedu ho přes celé město někam nainstalovat a pak 
vyzvedávám děti. Abych mohla dělat věci, které potřebuji, požaduji 
od svého SUV vysokou funkčnost a univerzálnost.“

Naší kalifornskou diskuzní skupinu tvoří typičtí majitelé vozů 
Volvo, jaké najdete po celém světě. Ti mají vždy několik věcí 
společných: chtějí luxusní vůz, který dokáže držet krok s  jejich 
rušným životem. Majitel divadla Matt Brandt to ve stručnosti shrnuje: 
„Chci, aby mě moje auto dovezlo na elegantní večírek, kde mají 
všichni černé obleky a motýlky, ale zároveň chci, aby se totéž auto 
vypořádalo i  s  druhou stránkou mé osobnosti – s  dobrodruhem 
a cestovatelem. Musí se tedy do něho vejít potápěčská výstroj, lyže, 
snowboardy, horolezecké vybavení, stany, výbava na kempování 
a na golf. A to vše nejlépe během jediného víkendu!“

Vzpomínaje na svůj pobyt ve Švédsku, Brandt říká: „Byl jsem 
opravdu ohromen. Zdálo se mi, že vzali mojí definici luxusu 
a zhmotnili ji do kovu, kůže a skla. Dali nám dvacet různých vzorků 
dřeva pro interiér a my se jich měli dotýkat a dívat se na ně z různých 
úhlů. Dříve než se rozhodli, co ve finále použijí, prošel každý kus 
tímto přísným procesem hodnocení od čtrnácti lidí.“

Jako designérka si Hayes tuto část procesu přímo užívala. „Je to 
hodně podobné interiérovému designu, protože musíte přemýšlet 
o proporcích, o měřítku, o tom, zda se k sobě jednotlivé materiály 
hodí a zda výsledek vytvoří harmonický dojem. Všechny tyto různé 
názory se spojily, aby ve výsledku zhmotnily vůz, na kterém jsme po 
celou dobu pracovali.“

A po třech letech, kdy tato skupina poprvé uviděla nové Volvo 
XC90, změnilo se její vnímání společnosti Volvo Cars?

„Dnes se na Volvo dívám zcela jinak a  vážím si toho, že jsem 
mohla být při tom, když nová XC90 vznikala,“ říká Turner. Yermian 
souhlasí: „Je to tak vzrušující, když vidím, že společnost zapojuje 
své zákazniky.“

Brandt také doufá, že Volvo vyslechne alespoň některé 
z připomínek, které vzešly z kalifornské diskuzní skupiny. „Myslím, že 
již první příčka byla nasazena pěkně vysoko. A zbytek? To je už jen 
dozdobení a přidání třešničky na dort.“

„Mnohým to může 
znít jako bezvýznamná 
maličkost, ale já  
bych si vůz bez 
dobrých držáků na 
nápoje nekoupila“

Therese Turner
NÁVRHÁŘKA ŠPERKŮ

„Společnost Volvo 
Cars udělala 
v designu obrovský 
krok kupředu.  
Už to není tátovo  
staré Volvo“

Steve Hoffrichter
FUNDRAISER ŠKOLY
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Rozhoduje názor lidí

„Luxus musí být 
v prvé řadě  
funkční, musí být 
inovativní, musí  
být pohodlný a musí 
mi dobře sloužit“

Andrew Yermian
MA JITEL RESTAURACE

„Chci, aby mě 
moje auto dovezlo 
na elegantní večírek 
a zároveň zvládalo 
mého dobrodružného 
ducha“

Matt Brandt
MA JITEL DIVADLA

„Abych mohla 
dělat věci, které 
potřebuji, požaduji 
od svého SUV 
vysokou funkčnost 
a univerzálnost“

Reagan Hayes
INTERIÉROVÁ DESIGNÉRKA



56

Naše původní Volvo XC90 bylo skutečně 
revolučním SUV. A stejně tak inovativní 
je i zbrusu nové Volvo XC90

I K O N Y



PŮVODNÍ VOLVO XC90 bylo jedním 
z nejúspěšnějších SUV za poslední desetiletí, 
a  to zejména proto, že bylo jiné než všechny 
ostatní vozy. Již krátce po jeho uvedení na trh 
v  roce 2002 se ukázalo, že směs jízdních 
vlastností, možnosti využití pro rodiny a zvýšení 
bezpečnostních standardů je tou správnou 

sázkou do loterie. Zanedlouho se pak tento vůz stal nejúspěšnějším 
vozem společnosti Volvo.

„Chceme-li dosáhnout úspěchu, musí být XC90 jedinečná,“ říká 
Hans Wikman, ředitel projektu XC90 a  toho času vedoucí projektů 
velkých vozidel společnosti Volvo. „Naše SUV musely mít vždy nejvyšší 
bezpečnost, splňovat všechny ekologické požadavky a jízdní vlastnosti 
klasického osobního vozu. Také jsme chtěli sedm sedadel ve směru 
jízdy. To byla naše hlavní konkurenční výhoda.“

V prvním Volvu XC90 se odrazila řada technologií, které byly 
v sektoru SUV zcela nové. Řadilo se mezi ně například řízení boční 
stability (Roll Stability Control, RSC) kontrolující riziko převrácení, 
které přichází v úvahu u  nejtěžších SUV, nafukovací boční hlavové 

airbagy u třetí řady sedadel či integrovaný podsedák pro děti ve druhé 
řadě sedadel.

Doug Frasher z  Kalifornie, bývalý inženýr NASA se zálibou 
v motocyklech a horských kolech, byl zodpovědný za vizuální stránku 
vozu. „Mým návrhem byl sportovní vůz podporující outdoorový životní 
styl,“ poznamenává. Je si jistý, že ví, co lidé chtějí: „Konkurenční SUV 
jsou většinou příliš hranaté, příliš pomalé, těžké, velké a jakoby 
upachtěné. Spíše působí, jako by chtěly rozšlapat celou přírodu, než se 
v ní opatrně pohybovat.“

První XC90 zaznamenala okamžitý úspěch. Brzy po svém uvedení na 
trh se Volvo XC90 stala nejcennějším švédským vývozním artiklem. 
Konkurenční výrobci SUV začali následně kopírovat sedm sedadel ve 
směru jízdy. Společným cílem všech výrobců SUV jsou nyní jízdní 
vlastnosti velmi podobné menším osobním automobilům.

Původní XC90 byla tak oblíbená proto, že ji Volvo navrhlo přesně 
podle potřeb zákazníka. U zbrusu nové XC90 jsme si ale laťku položili 
ještě výše a  vytvořili jsme vůz, jehož cílem je dodat vám to, 
co potřebujete, ještě dříve, než si na to vůbec vzpomenete. A zda se 
nám to podařilo, to si ověřte sami.
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PŘIZPŮSOBTE SI SVOU XC90

Zbrusu nové Volvo XC90 je k dispozici s řadou 
příslušenství. Vyberte si některou stylingovou sadu 
(viz níže) nebo si vytvořte svůj vlastní look z našeho 
příslušenství, které zahrnuje např. semielektrické 
zasouvací tažné zařízení, držák na tablety, podsvícené 
prahové lišty či organizér. Více informací naleznete na: 
www.volvocars.com

URBAN LUXURY
Tato sada (vyobrazená 
na obrázku) obsahuje 
21palcová kola 
„Expressive“ a vnější 
příslušenství sladěné 
s barvou vozu: kryty 
podběhu z leštěného 
nerezu, soupravu doplňků 
karosérie s lemy nárazníků 
a boční prahy a ochranu 
zadního nárazníku rovněž 
z leštěného nerezu.

RUGGED LUXURY
Tato stylingová sada 
umocňuje robustní 
vzhled Volva XC90. Její 
součástí jsou vnější 
ozdobné prvky v matné 
černé barvě, nerezové 
boční prahy, integrované 
výfukové trubky 
a stupačky s integrovaným 
osvětlením. Tato verze je 
dodávána s 22palcovými 
koly „Rugged“.

LIFESTYLOVÉ DOPLŇKY
Volvo nabízí exkluzivní kolekci lifestylových doplňků, 
jako jsou například hodinky, sluneční brýle či oblečení. 
Podrobnosti naleznete na www.volvocars.com/collection



Objevte více na www.volvocars.com/cz
Usedněte na sedadlo řidiče

VOLVO: 
BUDOUCNOST

PŘEDSTAVTE SI VŮZ, KTERÝ NENABOURÁ. 
Vůz, který je natolik inteligentní, že předvídá 
potenciální nehodu a vyhne se jí. Vůz, který dokáže 
sám řídit a vy si můžete číst knihu, dohánět, co 
jste nestihli v práci nebo se učit něčemu novému. 
Že jsou to jen sny? Nikoliv, to vše bude u Volva již 
brzy realitou. Společnost Volvo Cars již nyní v rámci 
svého projektu Drive Me testuje autonomní vozy 
na švédských silnicích. Tyto samostatně jezdící 
vozy budou spolupracovat s  další generací 
systému Volvo IntelliSafe. Společně pak naplní 
„vizi 2020“ – s cílem naprosto vymýtit úmrtí a vážná 
zranění ve vozech Volvo. Důkaz, že Volvo Cars 
myslí skutečně dopředu.
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