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automobilový průmysl se musí změnit, aby dokázal reagovat na 
nové požadavky spotřebitelů. tento apelativ přednesl ceo 
automobilky volvo, pan Håkan samuelsson, na pololetní konferenci 
osn. naše společnost pravidelně vydává různé tiskové zprávy, ale 
tato mne obzvlášť zaujala. vyjadřuje totiž podstatu toho, co máme 
jako značka na srdci a co hodláme udělat pro naši společnou lepší 
budoucnost. 

udržitelnost. pojem, který je v posledních letech stále více 
skloňován a nahlížen ze všech možných úhlů. nemusí však být jen 
pojmem abstraktním či heslem ochránců přírody. uchopí-li se 
správným způsobem, může se stát významnou obchodní příležitostí. 
„naši zákazníci volají po bezpečnějších, pohodlnějších  
a ekologičtějších vozech,“ oznámil svému publiku Håkan 
samuelsson. „tyto požadavky můžeme splnit a zároveň rozvíjet své 
podnikání. jsem si jist, že naše příští generace plně autonomních, 
elektrifikovaných a online vozů přispěje k tomu, aby se naše města 
v budoucnu stala čistějšími, bezpečnějšími a inteligentnějšími místy.“

této nové realitě se přizpůsobujeme tím, že z udržitelného 
podnikání děláme nedílnou součást naší korporátní strategie. 
například jsme se zavázali, že do roku 2025 dostaneme na silnice  
1 milion elektrifikovaných vozů a ve stejném roce zároveň 

dosáhneme klimaticky neutrální výroby. mimoto jsme si vytyčili tu 
nejambicióznější bezpečnostní vizi v rámci svého průmyslového 
odvětví: počínaje rokem 2020 by v našich nových vozech volvo 
neměl nikdo utrpět smrtelné ani vážné zranění. zdravé a bezpečné 
prostředí hodláme vytvářet i pro naše zaměstnance… a tak bych 
mohla ve výčtu dalších cílů, k nimž v současnosti automobilka volvo 
napnula své síly, ještě dlouho pokračovat.

rozhodla jsem se věnovat tento úvodník výše zmíněné zprávě, 
protože v naší dennodenní práci, kdy uvádíme na trh jednu novinku 
za druhou, měníme podobu našich dealerství, zavádíme nové 
způsoby servisu vašich vozů, nezbývá na velké cíle a vize mnoho 
času. já však věřím, že neustálé připomínání si toho, kam míříme, je 
nesmírně důležité.

i proto v tomto čísle našeho magazínu na téma udržitelnosti, 
vztahu k okolnímu prostředí a návratu přirozenosti do našich životů 
narazíte hned několikrát. ať už v rámci kampaně pro nové volvo 
v90 cross country, která vyzývá „žijte přítomností“, nebo třeba 
v povídání o zahradách či možnostech smysluplného využití 
vysloužilých plastů. 

závěrem vám chci poděkovat za vaši přízeň a popřát vám 
příjemné čtení a ještě příjemnější léto!
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KaleidosKop
Te x t  A n i t a  B l a h u š o v á   F o t o g r a f i e  a r c h i v
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českou značku BeWooden založila skupina přátel se společnou zálibou 
v neotřelém designu: navrhují módní doplňky z neobvyklého materiálu – ze 
dřeva. každá část dřeva, a tím i každý motýlek či náramek jsou svou 
texturou originály. vše je vyráběno ručně z těch nejkvalitnějších tvrdých 
dřevin, které však nemusejí být pokáceny: designéři využívají nadbytečný 
materiál z řemeslných dílen. www.bewooden.cz

mÓdní doplněk

Jedinečný jako vy!

zadní  část  př ís t ro je zdobená kůž í 
ohromí nejenom parametry fotoaparátu , 

a le potěš í  také možnost í  manuáln ího 
nastavení .

cestování

Nocleh v korunách 
stromů

na severu Švédska otevřeli v pořadí již sedmý hotel 
postavený do korun stromů. minimalistický domek 
s luxusním interiérem, který je součástí komplexu 
hotelových pokojů treehotel, levituje ve výšce deseti 
metrů nad zemí v nedotčené přírodě drsného 
laponska. autorem je proslulé norské architektonické 
studio snøhetta. www.snohetta.com

FotoGraFie

Telefon s duší foťáku
legendární americká značka kodak přináší chytrý mobilní 
telefon, který udělá radost všem vášnivým fotografům. na zadní 
části přístroje zdobené kůží je navíc umístěn fotoaparát se 
speciální optikou, světelností 2.0 a rozlišením 21 megapixelů, 
především ale s manuálním nastavením. mobilní telefon ektra 
v hnědém nebo černém stylovém retro pouzdře bude nabízen 
zhruba za 450 liber. www.kodak.com

Treehotel
toužili jste jako malí  
po domečku na 
stromě? zajeďte si do 
laponska a přenocujte  
v proskleném 
stromovém hotelu.



pod Hladinou

Výlet ponorkou
osobní dvou- a třímístná ponorka, kterou 
představila nizozemská značka ortega, 
umožní zájemcům zcela novým způsobem 
prozkoumávat prostředí podmořského 
světa. vysoce vyspělé námořní stroje  
s výkonným elektrickým pohonem mají 
futuristický design, navigační technologie, 
sonar i nákladní prostor. dvoumístný 
model má délku 600 centimetrů a ponoří 
se až do hloubky 95 metrů. cena zatím 
nebyla stanovena.  
www.ortega-submersibles.com

Kaleidoskop
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Životní prostředí

Ptačí garsonky

malý kulatý robot Gita, kterého uvádí na trh společnost piaggio, výrobce 
známých motorek vespa, uveze až 18 kilogramů nákladu. rychlostí téměř 
35 kilometrů za hodinu vám doveze těžký nákup nebo dopraví jakýkoli jiný 
náklad. robot je vybaven kamerami a senzory a na ulici sleduje svého 
majitele, v uzavřeném prostoru se může pohybovat sám. s uvedením na trh 
se počítá v roce 2018. www.piaggiofastforward.com

proč neposkytnout městským 
opeřencům komfortní a designové 
bydlení? ptačí budky zvané Garsonky 
představila dvojice návrhářů matúš 
opálka a adriana kováčová. jsou 
vyrobeny z ekologického a zároveň 
velmi odolného materiálu, který 
pochází z rýžových slupek. vyberte si 
jednu z více než deseti variant  
a umožněte ptákům zahnízdit i tam, 
kde není dostatek zeleně a stromů. 
www.ptacigarsonky.cz

robot Gi ta uveze až 18 k i logramů nákladu . 
rychlost í  téměř 35 k i lometrů za hodinu doveze 

nákup nebo př iveze jakýkol i  j iný náklad .

tecHnoloGie v kaŽdodenním Životě

Nákupní robot

Designové bydlení
stylové budky  
z materiálu, který 
respektuje životní 
prostředí, potěší ptactvo  
i oči kolemjdoucích.

Ponorky Ortega
v ponorkách je otevřený 
kokpit, kapitán i pasažéři 
si tak během ponoru 
musejí nasadit kyslíkové 
masky.

internet

Hlídač sítí
náš domov i kanceláře a další prostory jsou dnes 
plné chytrých technologií. pokud je správně 
nezabezpečíme, otvíráme své soukromé  
i pracovní životy dokořán. ať už jde o chytré 
telefony, laptopy, televize, nebo dětské chůvičky, 
ujo je firewall, který udrží vše v bezpečí a nedá 
nikomu šanci prolomit se do vašich osobních dat. 
světla simulující oči mění tvar při detekování 
jakékoli online hrozby. www.getcujo.com





jak udělat nové auto co nejlepší? začněte úplně od 

začátku, s prázdnou hlavou. inspirujte se jinde, než je 

běžné, bořte klišé. poté to celé zkombinujte s tím 

nejmodernějším, co máte k dispozici. a máte téměř 

jistotu, že výsledek bude stát za to!

//

s e b e V ě d o m ý 
n á s t U p

Te x t  F r a n t i š e k  Va h a l a   F o t o g r a f i e  a r c h i v



„S novou XC60 vstupuje proměna značky ze střízlivého 
občana na sexy Švéda do menší třídy, kde bude soupeřit 
s luxusními kompaktními crossovery, jako jsou Audi Q5, 

BMW X3, Mercedes GLC a Porsche Macan.“ 

car and driver
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revoluce a výrazná proměna značky volvo začala už před 
dvěma lety s příchodem nové řady 90. právě u modelů 
Xc90, s90 a v90 byl naplno rozvinut nový designový 

jazyk, za kterým stojí hlavně ostřílený designér thomas ingenlath. 
dnes už je jasné, že styl nových modelů zákazníky oslovil ještě víc, 
než si možná plánovala samotná automobilka. nelze se proto 
divit, že nezaměnitelné linie jsou postupně aplikovány i na další 
nové modelové řady. nyní se největší pozornost laické i odborné 
veřejnosti upíná k Xc60, jedné z hlavních hvězd letošního jarního 
autosalonu v Ženevě. ačkoli jde o zcela nový model se svěžím 
designem, nese si z minulosti některé typické prvky, které jej 
jednoznačně identifikují. vpředu jsou dnes pro volvo 
nezaměnitelná světla ve tvaru thorova kladiva, vzadu najdeme 
svislé svítilny jasně odkazující na předchozí Xc60 a klasický styl 
zadních skupinových svítilen navazující na okno pátých dveří. 
považuji to za dobré rozhodnutí, protože tím byla zachována jistá 
kontinuita a rozeznatelnost, která je v době jednotvárných 
výrobků velmi příjemným jevem.

představte si situaci, že něco děláte skutečně dobře. jenže za 

nějaký čas to zestárne a vy musíte jít dál. jak na to? vezmete to  
z gruntu, celé to překopete, jinak to nefunguje. v případě Xc60 je 
oním prvopočátkem „ten komplikovaný kus oceli tvořící podlahu“ –  
konkrétně nová globální samonosná automobilová platforma 
volvo scalable product architecture (spa), představená poprvé 
u zmíněné Xc90, do jejíhož vývoje bylo investováno 90 miliard 
švédských korun.

a to je teprve začátek příběhu. jak říká viceprezident pro 
konstrukci motorů ve volvo cars michael Fleiss: „skvělý vůz 
začíná u skvělého motoru. na něm z velké části záleží, jak se 
budete při řízení cítit.“ jaké agregáty tedy novou Xc60 pohánějí? 
jedná se o novou generaci motorů nazvaných drive-e, které ve 
svých konstrukčních řešeních využívají mimo jiné i vlastní 
zkušenosti volva z motorsportu. vlajkovou lodí je pohonné ústrojí 
t8 twin engine, jež se může pochlubit systémovým výkonem 
407 koní. jak již naznačuje název, jedná se o hybridní soustavu 
tvořenou dvoulitrovým řadovým čtyřválcem a elektromotorem. při 
vývoji motoru byly použity nejmodernější technologie a postupy, 
což se projevuje například v dvojitém přeplňování zážehového 



motoru – kompresorem i turbodmychadlem. nelze se divit, že právě 
toto ústrojí si vysloužilo řadu ocenění. nová Xc60 by s ním měla 
dokázat zrychlit na 100 km/h během 5,3 vteřiny a přitom 
(normovaně) spotřebovat pouze 2,1 l / 100 km, a to vše při 
hmotnosti přes dvě tuny. skvělému výsledku v oblasti spotřeby 
paliva výrazně pomáhá i možnost dojezdu až 40 km čistě na 
elektrickou energii. 

ani základní motory Xc60 nezahanbí: naftu zastupuje 
dvoulitrový čtyřválec se vstřikováním i-art common-rail vybavený 
dvojicí turbodmychadel. nabízí výkon 150 koní (verze d3), 190 
koní (verze d4) nebo 235 koní (d5 s technologií powerpulse). 
Benzínové motory reprezentuje opět dvoulitrový čtyřválec ve verzi 
t5 a t6. první zmíněná používá k dosažení výkonu 254 koní 
turbodmychadlo, ta druhá opět kombo kompresor–turbo, což 
dohromady znamená výkon 320 koní a točivý moment 400 nm.

ještě dodám, že všechny motory vyjma základního d3 jsou 

spojeny se systémem pohonu všech kol aWd a kromě základní d3 
a d4 zkombinovány s osmistupňovým automatem Geartronic. 
zajímavý je jistě i pohled pod elegantní plechy. nová platforma 
využívá výrazně přepracované zavěšení kol. to je tvořeno dvojitými 
lichoběžníky vpředu a víceprvkovou nápravou integral link vzadu 
s výrazným použitím hliníku. mimochodem, „základní“ podvozek 
využívá kombinaci hydraulických tlumičů a vinutých pružin vpředu, 
vzadu pak pružení zajišťuje příčně uložená kompozitní listová 
pružina. na obou nápravách najdeme stabilizátory. volitelná verze 
přináší aktivní tlumiče a vzduchové odpružení pomocí měchů na 
zadní nápravě. všechny verze mají hřebenové řízení 
s elektromechanickým posilovačem. 

svými schopnostmi volvo Xc60 rozhodně nezklame. vůz stojí 
na rozvoru 2 865 mm a dosahuje světlé výšky 216 mm, což 
pohodlně stačí na zdolání většiny terénních nerovností. nájezdový 
úhel činí 23,1° vpředu, přejezdový 20,8° a zadní pak 25,5°. 

„XC60 hraje klíčovou úlohu v plánu výkonného ředitele 
Håkana Samuelssona pro rok 2017, jímž je dosažení 

největšího celosvětového prodeje ve čtyřech letech po sobě.“

automotive neWs

Představujeme 
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„ s k v ě l ý  v ů z  z a č í n á  u  s k v ě l é h o  m o t o r u .  n a  n ě m  z  v e l k é 
č á s t i  z á l e ž í ,  j a k  s e  b u d e t e  p ř i  ř í z e n í  c í t i t . “

micHael Fleiss
viceprezident  pro konstrukci  motorů ve Volvo Cars

//





„Nejzajímavějšími dvěma modely na ženevském 
autosalonu byly Range Rover Velar a Volvo XC60 – 

elegantní vozy se stylovým interiérem. Je pozoruhodné, 
jak jsou tyto automobilky v současnosti úspěšné a daří se 

jim vyrábět stále přitažlivější vozy.“

car maGazine

Představujeme

Navrhnout nástupce velmi úspěšného 
modelu pro vás byla určitě výzva.
nejsem jediný, kdo se s tím musel vyrovnat. 
nejlepší je na ten fakt zapomenout, vrhnout 
se do práce a vytvořit něco nového. když už 
existují všechny tyto nové technologie, 
musíte přijít s něčím inovativním. musíte být 
velmi odhodlaní, potřebujete odvahu  
a přiznat si, že ať je auto jakkoli dobré, je 
čas na nové věci, dělat to jinak.

Co bylo inspirací pro podobu nového 
auta? Jaké byly změny a požadavky?
velkých změn, které umožňují nové 
technologie, doznaly rozměry a proporce. 
když se podíváte na tohle auto, vidíte jiné 
proporce – jsou vzdušnější, 
charakteristické. není to jen o tom, zmenšit 
interiér Xc90 do menšího auta. měníte 
úhly, proporce, tvar skel… Xc90 může 
evokovat podobný pocit jako v range 
roveru – jste nad vším; oproti tomu volvo 
Xc60 působí sportovněji a máte pocit, že 
jste jeho součástí. 

Co vás přivedlo k volbě oné ne zcela 
tradiční podoby dřevěné palubní 
desky?
naše továrna je jen čtvrt hodiny jízdy od 
moře a pláže, to samo o sobě je ojedinělé  
a inspirativní. náš pohled na věc je 
jednoduchý, skromný, čistý a s charakterem. 
když takhle přemýšlíte, je tmavé leštěné 
dřevo klišé. pro nás je zajímavé dřevo ve 
své přirozené podobě, se svojí jedinečnou 
strukturou. a to konkrétně naplavené 
dřevo. není to jednoduché, stojí za tím 
mnoho technologických postupů. dřevo je 
choulostivý materiál, určitý vzorek může 
během několika měsíců změnit barvu  
a stejně tak strukturu. přenést pocity 
z přírody do interiéru auta, najít technologie, 

jak je do něj dostat, to byla výzva. a myslím, 
že se nám to povedlo.

Přicházejí změny, protože se o tom lépe 
a jinak mluví, nebo se mění svět 
obecně?
myslím, že to sami děláme lépe. stavíme na 
bezpečnosti a skandinávském umění. když 
chcete být alternativou, která stojí za 
zvážení, musíte mít kvalitní standardy, 
technologie a vzbuzovat očekávání. a já 
myslím, že s tím, co nyní máme, jsme 
opravdu konkurencí.

Myslíte si, že je budoucnost v autech, 
která budou navržena tak, aby neměla 
nikdy nehodu?
je možné, že v budoucnu nebudeme muset 
řešit strukturu vozu odolnou nehodě, 
protože v tomto autě si budeme jistí, že k ní 
nedojde. věřím ale, že i v takové 
budoucnosti bude prostor dát autu 
individuální výraz. jako měly například 
v minulosti a dnes ještě mají některé 
londýnské taxíky. proto věřím, že i volvo 
zůstane určitým způsobem typické. 

A jak se posunout dál, když Volvo není 
velký koncern? 
je spousta oblastí, kde lze zlepšovat. ale 
jedna věc je určitě pro volvo typická a tu si 
hodláme udržet: když nastoupíte do auta, 
po velmi krátké době si na ně zvyknete. 
když ho řídíte týden nebo dva, dostanete 
se do neuvěřitelně hladké interakce mezi 
vámi a jím. a to je důležitá věc: vytvořit si 
s autem určitý vztah.

Nové Volvo XC60 patř i lo 
mezi  hlavní  hvězdy le tošního 
autosalonu v Ženevě .  Jakožto 

nejdůleži tě jš í  model  ho 
představi l  jeho designér 
Thomas Ingenlath ,  kter ý 

proměňuje švédské modely ze 
s tř íz l ivého prakt ického 

občana na sexy Švéda,  jak 
výst ižně napsal  pres t ižní 
časopis  Car and Driver.  

A i  to  je  důvod se s  Thomasem 
Ingenlathem na chví l i 

v  dnešní  uspěchané době 
zastavi t . . .

T h o M A s 
I N g e N l AT h

J e  č A S  D ě L A T  
V ě C i  J i N A k
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všechny verze utáhnou přívěs o hmotnosti 2 400 kg, pouze verze 
t8 aWd si musí vystačit s hodnotou 2 100 kg. 

nová Xc60 vás určitě zaujme už na první pohled, ale tu 
správnou atmosféru nasajete až v momentu, kdy usednete do 
interiéru. vnitřní prostor Xc60 sice na první pohled připomíná ten  
v Xc90, bližší průzkum však odhalí řadu odlišností. je logické, že 
automobilka pokračuje ve vytyčeném stylu architektury palubní 
desky, ale stejně je potěšující, že v Xc60 je mnoho nových 
krásných linií a detailů. a nejzajímavější dekorace? určitě ozdobná 
lišta vytvořená z jednoho kusu a věrná kráse vyplaveného dřeva. 
podle šéfdesignéra thomase ingenlatha byl k tomuto 
neobvyklému dekoru inspirací kus sluncem a solí vyběleného 
dřeva, které našel na pláži nedaleko továrny automobilky. a aby 
inženýři dokázali spojit rozdílné fyzikální vlastnosti dřeva a kovu, 
pomohla jim malá sponka se švédskou vlajkou. inovativní, efektní, 
osobité – a pro volvo zcela typické.

pocit luxusu ale samozřejmě netvoří pouze výkon pohonného 

ústrojí či kvalita kůže čalounění sedadel. zmínku zaslouží i nová 
čtyřzónová klimatizace cleanzone, která umí nasávaný vzduch 
očistit od škodlivých látek a částeček pylu a prachu. volitelně  
je opět k dispozici špičkový audiosystém od specialisty  
Bowers & Wilkins, využívající velmi vyspělé technologie –  
například subwoofer saje neomezené množství vzduchu přímo  
ze zadního podběhu, díky čemuž společně se sestavou 
reproduktorů vytváří osobitý zvukový zážitek, jenž vás během jízdy 
přenese doprostřed koncertní síně v Göteborgu.

informační rozhraní pro online služby sdružené pod názvem 
sensus prošlo grafickou aktualizací umožňující ještě intuitivnější  
a snadnější ovládání jednotlivých součástí. a navíc, stejně jako  
u modelů řady 90 je k dispozici funkce integrace chytrého telefonu 
s rozhraním apple carplay a android auto. centrem všech služeb 
a funkcí je opět velký barevný tabletový displej umístěný uprostřed 
palubní desky, který vyniká například rozvinutými možnostmi 
personalizace.

„ n á š  p o h l e d  n a  v ě c  j e  j e d n o d u c h ý ,  s k r o m n ý , 
č i s t ý  a  s  c h a r a k t e r e m . “

tHomas inGenlatH
šé fdesignér ve Volvo Cars
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„Jak si nejnovější generace modelu XC60 vedla  
v náročném crash testu? Překvapivě skvěle! Už nelze 
popřít, že je nejbezpečnějším vozem třídy SUV značky 

Volvo, ne-li na trhu vůbec.“ 

tHe sun

jelikož menší volvo Xc60 má kratší rozvor než Xc90, vnitřní 
prostor pojme nanejvýš pět pasažérů. ti se ale mohou těšit na 
pokročilá sedadla, která překvapí nejen komfortem při dlouhodobé 
jízdě, ale i špičkovou úrovní bezpečnosti. za druhou, sklopnou 
řadou sedadel najdeme zavazadlový prostor o objemu 505 litrů.

Bezpečnosti, tedy kategorii pro značku volvo nejtypičtější, se 
důkladně věnujeme na dalších stranách, přesto nemohu nezmínit 
alespoň rozšíření průkopnického systému city safety o funkci 
asistentu řízení. ten je propojen s řadou dalších nových 
bezpečnostních technologií pracujících s cílem omezení  
a minimalizace kolizí a jejich následků. Hlavní novou funkcí je 
možnost zásahu do řízení, a to ve třech různých situacích: při 
korekci směru při neúmyslném vyjetí z jízdního pruhu, při úhybném 
manévru v případě hrozícího nebezpečí a v případě, že se ve 
slepém úhlu nachází jiné vozidlo.

stejně jako u předchozích modelů i nová Xc60 dostala do vínku 
jednoznačně nejvíce bezpečnostních prvků již v samotném 
standardním vybavení, čímž opět převyšuje konkurenci na trhu. 
maximální úroveň bezpečnosti pak zajišťují i propracovaná 
pevnostní klec a v automobilovém průmyslu vůbec nejvyšší 
procento použité oceli legované borem. ostatně o tuhosti karoserie 
dost vypověděl i speciální „rollover“ crash test, který volvo provedlo 
ještě před představením vozu. dopadl velmi dobře – testovaný 
model nedoznal větší újmy.

„ačkoli nová Xc60 disponuje některými novými technologiemi, 
její největší přínos vidím v tom, že přináší technologie z větší Xc90 
do nového segmentu. tím se stanou dostupnější pro širší publikum,“ 
říká k celkovému pojetí vozu Björn annwall, stratég společnosti 
volvo cars. Švédská automobilka směřuje k autonomnímu  

řízení, ale to ještě nějaký čas potrvá. zatím je v rámci volitelné 
výbavy k dispozici mj. vyspělý asistent pro jízdu v kolonách  
a semiautonomní řízení pilot assist druhé generace, které při jízdě 
do 130 km/h pomohou s řízením, akcelerací a brzděním. 

Björn annwall vysvětluje ještě další důležitý aspekt nejmladšího 
modelu: „na rozdíl od větší Xc90 je nová Xc60 mnohem víc 
‚řidičský‘ automobil. strávili jsme hodně práce nastavováním šasi  
a podvozku tak, aby byl zážitek z řízení intenzivnější a přinášel 
řidičům a řidičkám typicky skandinávský prožitek.“ v praxi to 
znamená, že zatímco Xc90 exceluje hlavně v oblasti využitelnosti, 
menší Xc60 potěší jízdními vlastnostmi výrazněji orientovanými na 
požitek z jízdy.

první Xc60 bylo vyrobeno už 26. dubna, tedy v den oslavy 90. 
narozenin značky volvo. novináři už měli možnost se svézt a dle 
prvních reakcí přijali vůz velmi vstřícně. například auto express 
píše: „oproti rivalům je u Xc60 mnohem víc znát důraz kladený na 
komfort. z hlediska kvality a technologií se staví do čela třídy. 
Xc60 potvrzuje, že volvo právem patří mezi světové prémiové 
značky.“ „vypadá jako auto společnosti, která začíná ze své 
platformy těžit to nejlepší. Xc60 je pravděpodobně jejím nejlepším 
modelem,“ dodává redakce autocaru. v české republice pořídíte 
nové volvo Xc60 od 1 047 900 kč.

první volvo Xc60 bylo velmi úspěšné – po devíti letech od 
svého uvedení se v evropě stalo nejprodávanějším suv svého 
segmentu a automobilce tvoří zhruba 30 % celosvětových prodejů. 
je jasné, že novinku provázejí velká očekávání, která je nutné 
naplnit. a vzhledem k tomu, jakým způsobem volvo přistupuje 
k vývoji a výrobě nových modelů, se dá předpokládat, že nové  
volvo Xc60 na svého předchůdce úspěšně naváže. ■

Představujeme
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www.continental.cz

Automobilové know how a technologie
pneumatik spojené v jedné společnosti.

 > Propojujeme auta s vozovkou 
pomocí inovativních technologií

 > Disponujeme odbornými znalostmi 
až po samotný kontakt s vozovkou

 > Toto komplexní know how nás vede 
k vytváření stále lepších pneumatik

 > Dodáváme sebevědomí a kontrolu 
pro každé auto v jakékoliv jízdní situaci





Te x t  J a n  Č e r v e n k a   F o t o g r a f i e  Pe t r a  D o l e ž a l o v á

co bylo před pár minutami, může se najednou 

jevit jako celé věky. a budoucnost? Bude vůbec 

nějaká? a myslíte tu za hodinu, den, či deset let? 

nic není důležitějšího než tady a teĎ.

//

ta dy  a  t e ď 



když jsem na nordschleife rozbil závodní auto na olejové 
skvrně, byla to strašná rána. pro mě, mou peněženku i moje 
sebevědomí. a tehdy jsem dostal cennou radu: „jendo, 

nemysli na to, co bylo. zkušenost je to, co jsi potřeboval před pár 
okamžiky, ale neměl jsi to. a stejně tak nemysli na to, co bude. až 
budeš zpátky v závodní sedačce, bude důležitější, aby ses 
soustředil na to, jak právě jedeš, než abys řešil nějaká ‚co kdyby‘.“ 
to mi řekl náš týmový inženýr poté, co s uspokojením konstatoval, 
že nemám nic zlomeného a že auto půjde opravit. Šrouby ze 
svodidel, které rozpáraly bok vozu, mi schoval na památku.



jeho slova mi teď víří v hlavě, ale místo divokého reje je to spíš 
poletování. aby ne. už hodinu jsem na rané, okouzlujícím kopci jen 
pár kilometrů za městem louny, a hlavu mám zvrácenou k nebi. 
paragliding! sám jsem na něj sebral odvahu jen jednou… těch 
barevných křídel je ve vzduchu snad třicet a jen tak si v tom 
horkém odpoledni líně poletují. jako moje myšlenky.

sotva před dvěma hodinami jsem v práci vypnul počítač, zrušil 
odpolední schůzku a popadl klíčky od volva v90 cross country. 
do té chvíle to byl den jako každý jiný: vstal jsem ráno v půl sedmé, 
nasnídal se, napsal jeden článek, přidal příspěvek na Facebook  
a podíval se, co napsali ostatní, přečetl jsem si zprávy, vyřídil maily  
a pak dvě dopolední porady, z toho jedna úplně k ničemu. takových 
dní jsou desítky a stovky. je čas s tím něco udělat. 

nevím, jestli za to mohla v90 cross country, ale dost možná ano. 
ta její konejšivá minimalistická kabina, široké, pohodlné sedačky  
a uvolněný způsob, jakým mě auto přeneslo z prahy sem, do 
západní části českého středohoří. opět oceňuji, jak jemně dokáže 
splývat po silnici a jak nenáročná je na řízení. moc věcí jsem proto 
za volantem neřešil. telefon jsem ztlumil a odložil bůhvíkam, jen 
jsem si z něj pustil poslední album leonarda cohena. trochu víc 
nahlas než obvykle, ale kdo by odolal tak dokonalému akustickému 
zážitku, jaký nabízí audiosystém Bowers & Wilkins, zvlášť když ho 
přepnete do režimu koncertní síně? na dálnici jsem se pak zařadil 
mezi kamiony, nepotřeboval jsem nikam spěchat. a i když jsem si 
namlouval, že vlastně jedu jen tak, moc dobře jsem věděl, kde je cíl.

raná je totiž pro mě takový kouzelný kopec. ten kus čediče se 
třemi vrcholy je tady strašně dlouho, konkrétně od třetihor. to už je 
docela dávno, napadá mě. celých 66 milionů let! lidský život proti 
tomu neznamená vůbec nic. a co teprve tohle jedno slunečné 

odpoledne… ale podobných dní jsem tady strávil už několik. viděl 
jsem rozbřesk i západ slunce, zažil jsem sníh i déšť, vím, jak voní 
jaro i podzim. nevím, proč to tady mám tak rád. snad kvůli tomu 
výhledu, kdy se z jedné strany díváte na středohoří a z druhé na tu 
placku, která se táhne na jihozápad k praze. možná mě jenom baví 
jen tak zevlovat a koukat na paraglidy nebo větroně, které startují  
z letiště na druhé straně kopce. nebo na sysly, kterých tu je celá 
kolonie. ale není to jedno? důležitější je, že se tady cítím dobře.

je to podobné, jako když si kupujete auto. můžete si přečíst 
různé recenze a zhlédnout řadu testů, ale teprve když usednete za 
volant, poznáte, jestli je to auto pro vás. jak jezdí, je samozřejmě 
důležité a my motorističtí novináři bychom to měli umět správně 
posoudit a napsat. ale to, jak se v autě cítíte, je výhradně na vás. 
možná vám to přijde nadsazené, ale pro mě je to téměř intimní 
pocit. a tohle volvo? ve Švédsku udělali při vývoji nových modelů 
obrovský kus práce. a nejen v tom, jak jejich auta jedou, ale také 
jak působí na své majitele a okolí. a tato hnědá v90 cross country 
se sem, pod ten kouzelný kopec, vážně hodí… dojela sem po polní 
cestě, aniž by jen jednou škrtla podvozkem o trávu. aby taky ne: má 
světlou výšku jednadvacet centimetrů, o šest a půl centimetru víc 
než běžná v90. její pohon všech kol pracuje naprosto nenuceně  
a nenápadně, ten už ale znám ze své předchozí zkušební jízdy 
kolem máchova jezera. aktivní tlumiče a vzduchové odpružení 
zadní nápravy zkrátka dělají svoje, přitom v terénu jsou limitující jen 
převisy nárazníků – vůz jako by nabízel dvě tváře a to se mi líbí.

jenže by byla chyba zůstat jen na rané. nechám se unášet 
přítomností, stejně jako vzdušné proudy nadnášejí barevné vrchlíky 
paraglidistů. křižuji nazdařbůh zdejšími klikatými okreskami, 
dostávám se až někam na dohled k milešovce a najednou jsem na 

Ve Švédsku udělali při vývoji nových modelů obrovský 
kus práce. A nejen v tom, jak jejich auta jedou, ale také 

jak působí na své majitele a okolí. 

Volvo V90 Cross Country
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kombi do terénu
světlá výška  
21 centimetrů a pohon 
všech kol propůjčují 
modelu v90 cross 
country schopnosti 
běžných suv.



peruci u dubu oldřicha a Boženy. tklivý cohenův hlas vystřídaly 
skotské i irské balady a mě napadá, že ve skotsku jsem byl vlastně 
jen jednou a krátce a že bych se tam chtěl vrátit. ideu okamžitě 
měním v čin: zastavuji a kupuji si letenku. přes internet. platím 
online, odlet za tři dny. Hotel si zamluvím až večer, nebo možná  
až na místě. nemá smysl nic plánovat. je až absurdní, jak je to 
jednoduché. co bylo před dvaceti lety nemyslitelné, je dnes ta 
nejsamozřejmější věc na světě. a ta dvě desetiletí jsou přitom jen 
malá kapka v toku času.

ochladilo se. paraglidisté už jsou jistě dávno pod kopcem  
a debatují o tom, jak to dnes bylo skvělé. nebo možná jen tiše 
přemýšlejí a se zavřenýma očima si znovu přehrávají nejvíc 
vzrušující a zároveň uklidňující okamžiky dnešního dne. proud 
světla z ledkových světel spolehlivě prostupuje tmou, najíždím na 
prázdnou silnici a mířím zpátky do prahy. jedu o poznání rychleji 
než na cestě sem, a přestože jsem celé odpoledne víceméně nic 

nedělal, cítím se trochu unavený. jedno stisknutí tlačítka aktivuje 
systém pro jízdu v pruzích, na adaptivním tempomatu nastavuji 
rychlost lehce nad dálničním limitem a mávnutím prsty přes displej 
volím o dva stupně vyšší teplotu. to, na co jsem si ještě před pár 
dny nemohl zvyknout – tedy na širokou dotykovou obrazovku a že 
se jejím prostřednictvím ovládá téměř celé auto –, mi už přijde 
samozřejmé. stačí si zapamatovat pár základních tahů prstem a za 
chvíli jsou vaše pohyby podvědomé. volvo tiše a jemně žehlí rozbitý 
asfalt dálnice r7, motor lehce ševelí… 

možná bych měl tomu paraglidu dát šanci, napadá mě večer ve 
sprše. a těším se do skotska. jedna věc je ale jistá. podobných 
odpolední by si měl užívat každý z nás. jsou to jen mihotavé 
okamžiky v našich životech, ale jsou důležitější než celé dny, kdy 
jsme pouhou součástí systému. já vím, je to hodně filozofické, a to 
jsem nic nepil. to jen ten dnešní den. tady a teď. ■

Její pohon všech kol pracuje naprosto nenuceně a nenápadně. 
Aktivní tlumiče a vzduchové odpružení zádní nápravy dělají 
svoje, přitom v terénu jsou limitující jen převisy nárazníků – 

vůz jako by nabízel dvě tváře a to se mi líbí.
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Volvo V90 Cross Country

Jan červenka
automobilový novinář, 
závodník a trenér 
bezpečné i sportovní 
jízdy. „v90 cross 
country mě fakt baví!“



VAŠE VOLVO SI 
ZASLOUŽÍ JEN TO 
NEJLEPŠÍ. 
PRIVÍTEJTE ENSTO 
CHAGO.

Ensto Chago nabízí inteligentnější 
budoucnost nabíjení elektrických vozidel. 
Stylový design a pokročilý cloudový 
systém činí nabíjecí stanice Chago 
snadno ovladatelným a trvalým řešením 
pro Vaše každodenní nabíjení.

Snižte své provozní náklady a své emise 
CO2. Chago dodá Vašemu vozu Volvo 
náboj, jaký si zaslouží.

www.ensto.cz



//

Te x t  J a n  K o u k a l   F o t o g r a f i e  a r c h i v

Start velkého 
dobrodružství

Před 40 lety vznikl závod Whitbread Round the 
World Race. Největší námořní dobrodružství. 

14. října startuje již jeho 13. ročník. Dnes nese 
jméno Volvo ocean Race. od počátků šlo  
o závod, který přitahoval nejlepší jachtaře  
i odvážlivce balancující na hraně hazardu:  

90 procent dobrodružství a 10 procent závod. 
Dnes jsou čísla opačná. Jde o jednu z nejtvrdších 

regat na planetě, účastní se jí nejlepší 
z nejlepších. stále si ale uchovává původního 
ducha – plavba Jižním oceánem obklopujícím 
Antarktidu je dobrodružstvím i dnes a stejně 

tak v budoucnu.





Volvo ocean Race
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DO záVODu je momentálně přihlášeno pět týmů, ale očekává 
se, že jejich počet ještě naroste na předpokládaných osm. 
v současné době jde o týmy akzonobel, který povede simeon 
tienpont, dále dongfeng charlese caudreliera, mapFre 

v čele s Xabim Fernandezem, znovu se navrátivší vestas 11th 
our racing charlieho enrighta a sun Hungkai scallywag pod 
vedením davida Witta. 

VOlVO OCEAN RACE je znám svými tvrdými podmínkami, 
které ve své náročnosti jen těžko nacházejí konkurenci. je to 
zkrátka závod pro tvrdé chlapy – to ovšem neznamená, že 
ženám je vstup zakázán. naopak: aby se do regaty zapojilo více 
zástupkyň něžného pohlaví, zvýhodňují pořadatelé jejich týmy 

navýšením povoleného počtu členů posádky. zatímco mužské 
týmy budou startovat v sedmi, v případě smíšených posádek to 
bude až devět členů. výhoda se momentálně týká posádek 
akzonobel a dongfeng, jež budou smíšené. čistě ženský tým 
pak může startovat dokonce v jedenácti členkách.  

REGAtA tentokrát zavítá v jedenácti etapách do pěti světadílů. 
v alicante odstartuje krátká trasa do lisabonu. první „velká“ 
etapa povede atlantikem na jih do kapského města. následuje 
tvrdá část plavby jižním oceánem do melbourne. čínským 
příznivcům jachtingu se startující flotila představí hned třikrát. 
vedle Hongkongu, kde končí náročná čtvrtá etapa 
z melbourne, naberou závodníci síly v kantonu a znovu  

v Hongkongu. odtud vyrazí jachty do aucklandu na novém 
zélandu. v sedmé etapě je opět na programu jižní oceán  
a v jeho závěru obávaný mys Horn. cíl trasy leží v brazilském 
itajaí. následuje zastávka v americkém newportu a po ní sprint 
přes atlantik do velšského cardiffu. předposledním etapovým 
městem je švédský Göteborg a celé devítiměsíční snažení 
vyvrcholí v holandském přístavu Haag. 

//

//

//

k d o  p o j e d e  p r o  v í t ě z s t v í

s m í š e n é  t ý m y

p ě t  s v ě t a d í l ů

 celý závod i probíhající přípravy můžete sledovat na www.volvooceanrace.com
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tENtO ROčNík závodu je posledním před velkou změnou. 
letoškem se závodní týmy rozloučí s loděmi vo65, které 
navrhla kancelář Bruce Farra. podobu plavidlům pro 
následující ročník vytvoří vyhledávaný námořní architekt 
Guillaume verdier. příští jednotrupé závodní lodě budou 
vybaveny pomocnými foily (nosná křídla, která lodě nadnášejí, 

zvyšují jejich stabilitu, a tím i výkon). dá se předpokládat, že 
foily dokážou zvýšit rychlost lodí až o 10 procent. mimoto by 
mohla do celkového výsledku závodu zasáhnout také 
připravovaná druhá loď, tzv. létající katamarán, určená pro 
pobřežní závody, které by mohly rozhodnout o vítězi v případě 
velmi těsného výsledku hlavní soutěže.

z PAluby jachty můžete sledovat cestu lidského odpadu  
tam, kam oko suchozemce nedosáhne. s mořskými proudy se 
nežádoucí zbytky po lidské činnosti dostanou i na ta 
nejodlehlejší místa planety. vedení regaty se proto snaží 
propagovat zelené myšlení i během závodu. s volvo ocean 
race spolupracuje i osn, která pro potřeby regaty upravuje 
svoji kampaň „clean seas“. vedení závodu i jednotlivé týmy se 
zavázaly, že během zastávek v etapových městech sníží svoji 

ekologickou stopu tím, že nebudou používat jednorázové 
plastové obaly. vlastním přispěním však osvětová činnost 
kampaně jen začíná, hlavním cílem je přitáhnout maximální 
pozornost veřejnosti ke znečištění moří a oceánů. závodníci 
proto budou prostřednictvím sociálních sítí sdělovat své 
zkušenosti během plavby. a v neposlední řadě by měl závod 
pomoci v jednotlivých účastnických zemích otevřít diskuse na 
toto téma i na politické úrovni.

p ř e d  r e v o l u č n í  z m ě n o u

z e l e n é  m y š l e n í

//

//

PřEDStAVtE Si JižNí OCEáN, kde bouře zuří téměř celý rok. kde se teplota ani během léta nevyšplhá nad 10 °c a nejvíce se 
drží kolem nuly. v létě tu není nouze o zbloudilé ledové kry odlomené z antarktického ledovcového příkrovu. pro rychle plující 
plachetnice jde o smrtelné nebezpečí. těmto vodám s až příliš bouřlivým počasím se veškerá námořní doprava vyhýbá. tu a tam se 
sem vydají odvážnější – nebo zoufalejší – rybáři, občas tu lze spatřit vědeckou zásobovací loď směřující k antarktidě nebo  
k některému z opuštěných ostrovů. Bohem zapomenutá část světa. závodní jachty tudy proplouvají naplno. Bouře v zádech znamená 
vysokou rychlost. ale také riziko selhání. v těchto místech velmi nebezpečné. zde není, kdo by přispěchal na pomoc. jediným, na 
koho je možné se spolehnout, jsou ostatní závodící jachty. pokud někdo potřebuje v jižním oceánu pomoc, soutěžení jde stranou, to 
už historie regat okolo světa prokázala. vždy platilo, že lidský život má přednost před sebecennější trofejí. a platí to i nadále.

Ž i V O T  N A  P R V N í M  M í S T ě
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Reprezentativní příklad: VOLVO XC90 D4 FWD Drive E 2.0 l Momentum man. získáte s programem „CreditAuto VOLVO splátky již od 0% navýšení“ za těchto podmínek: Pořizovací cena: 1 514 900 Kč vč. DPH, výše úvěru: 454 470 Kč, 
akontace: 70 % (1 060 430 Kč), pevná úroková sazba: 0 % p. a., RPSN: 17,3 % p. a.; měsíční (1.–48.) splátka úvěru: 9 468 Kč; měsíční splátka pojištění: HAV 3 421 Kč, POV 0 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč; délka úvěru: 
48 měsíců. Celková částka k uhrazení ( jistina, úroky, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek): 618 672 Kč, sazby pojištění platné u pojišťovny Allianz.
Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy, a nelze zní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoliv transakce.

NAVÝŠENÍ 

OD 0 %Osobní vozy Volvo
Splátky od 0% navýšení a povinné ručení zdarma.
Nabídka se vztahuje na modely XC90, 
XC60 (původní verze), S60, V60, V60CC a V40.

Přeřadil
jsem na nižší
splátky.
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p ř i p r aV e n  
n a  n e o č e K áVa n é

Bezpečný automobil. to je v dnešním marketingem 

formovaném světě každý nový vůz vybavený airbagy, 

stabilizačním systémem a bezpečnostními pásy. i tady ale 

platí, že když dva dělají totéž, nemusí to být – a často také 

není – totéž. volvo se svým přístupem k bezpečnosti 

intellisafe je toho jasným příkladem.

//

Te x t  Pe t r  h a n k e   F o t o g r a f i e  a r c h i v

Vidět víc 
kamerový systém 
dokáže zobrazit okolí 
vozu v úhlu 360 stupňů 
a spolehnout se můžete 
i na plně automatické 
parkování.





JAk tEDy zMiňOVANé PROPOJENí aktivní a pasivní 
bezpečnosti vypadá? jedním z těchto systémů je například 
automatické brzdění před překážkou. volvo tento systém pod 
názvem city safety uvedlo do světa sériových automobilů 
v modelu Xc60 jako první již v roce 2008. když nejnovější 
generace tohoto systému rozpozná nebezpečnou situaci, 
například se automobil rychle blíží k vozidlu vpředu, do jízdní 
dráhy vstoupí člověk, cyklista nebo velké zvíře, vůz na toto 
riziko řidiče upozorní opticky a akusticky. tím jde o systém 
aktivní bezpečnosti navržený tak, aby předcházel vzniku nehod. 
když ale řidič nezareaguje, začne vozidlo automaticky brzdit. 
podle aktuálních podmínek tím buď nehodě zabrání zcela, 
nebo významně sníží její následky. tím už se ale svojí činností 
dostává do sekce příslušející pasivní bezpečnosti. 

podobné je to i s nejnovějšími bezpečnostními prvky, které 

měly premiéru ve druhé generaci volva Xc60. jde  
zejména o systém schopný předcházet čelním střetům 
s protijedoucími vozy a také asistenční funkci pomáhající 
s vyhýbacím manévrem. když nové volvo Xc60 jede rychlostí 
mezi 60 a 140 km/h, automobil se začne vychylovat z jízdního 
pruhu a přitom v protisměru detekuje vozidlo, systém pomocí 
zásahu do řízení vrátí vůz zpět do správné jízdní dráhy. druhá 
funkce je rozšířením známého systému city safety. v případě 
nouzového brzdění vyčkává, zda se řidič rozhodne provést 
vyhýbací manévr k odvrácení srážky. jakmile tak učiní, pomůže 
mu s ním zvýšením brzdného účinku na jedné straně vozu. tím 
vyvolá stáčivý efekt, jenž automobilu „pomůže“ zatočit  
a vyhnout se překážce. to vše pod dohledem stabilizačního 
systému a při plné kontrole řidiče nad vozem.

//

m i n i m a l i z a c e  r i z i k a

Bezpečnost je mnohem více než jen počet hvězd 
získaných v nárazových testech nebo seznam 
nejrůznějších roztodivně pojmenovaných systémů. 

volvo ukazuje, že bezpečnost je především přístup, který musí 
prostupovat každou jednotlivou součástkou automobilu. jedině 
tak lze totiž mluvit o její komplexnosti a skutečně maximální 
ochraně posádky nejen při nehodách, ale kdykoli během 
používání automobilu. 

dlouhodobý důraz na zdokonalování jde u švédské 
automobilky do extrému. obecně se bezpečnost rozděluje na 
aktivní a pasivní. v první skupině jsou systémy navržené tak, 
aby pomáhaly předcházet nehodám, typicky třeba stabilizační 
systém. do druhé skupiny, která je v obecném smýšlení více 
s bezpečností propojena, lze zařadit ty prvky, jejichž úkolem je 
omezovat následky nehod. právě sem patří kromě jiných tuhý 

skelet karoserie, systém pečlivě naladěných airbagů nebo 
v případě volva také specialita v podobě deformovatelných 
základen předních sedadel omezujících velikost síly působící 
na těla posádky při dopadu z výšky. 

se zdokonalováním elektronických systémů a senzoriky ale 
u volva zjistili, že výše uvedené rozdělení není vyčerpávající. 
mezi těmito dvěma světy je totiž prostor na další zlepšení. 
nebo ještě lépe řečeno: když se dokážou tyto dva světy dobře 
propojit, může se dále zvýšit úroveň celkové bezpečnosti. 
ostatně právě nalezení tohoto dalšího prostoru pro zlepšení 
stejně jako výhled do budoucnosti týkající se autonomních 
vozidel, u nichž se předpokládá menší nehodovost než  
u člověka, vedly společnost volvo k tomu, že vyhlásila vizi 
2020. v ní si dala za cíl, že od roku 2020 nebude v jejích 
vozech docházet k těžkým zraněním a už vůbec ne k úmrtím.
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bEzPEčNOStNí SyStéMy mají v automobilech velmi 
specifické postavení. jsou bez diskuse jednou 
z nejvýznamnějších součástí každého vozu, často stojí nemalé 
peníze (u volva je většina z nich ve standardní výbavě),  
a přitom každý doufá, že je nikdy nevyužije. je to vlastně 
podobné, jako když si koupíte špičkovou zimní bundu, s níž by 
se bylo možné vydat na severní pól, ale přitom s ní budete 
jezdit za krásného počasí do alp. její vlastnosti taky nikdy 
nevyužijete naplno, ale hřeje vás už jen pomyšlení na to, že vás 
nezaskočí sebevětší nepřízeň počasí. u bezpečnosti je důležitý 
také fakt, že dává člověku jistotu, že když už by mělo dojít 
k nejhoršímu, tak o něj v dané situaci bude postaráno nejlépe, 
jak to aktuální technologie dovolí. 

v roce 1959 to například byly bezpečnostní pásy, které 
volvo věnovalo světu, později dětské sedačky (1964), 
monitorování mrtvého úhlu zpětných zrcátek Blis (2007) 
nebo nejnověji již avizovaný systém city safety. moderní vozy 
volvo k tomu přidávají doslova nálož dalších systémů, mezi něž 
patří například udržování v jízdním pruhu s upozorněním na 
nechtěné vyjetí, adaptivní tempomat nebo třeba aktivní kapota 
omezující následky srážky s chodcem.

Bezpečnostní standard posunují na novou úroveň také 
systémy, v nichž se mísí komfortní, asistenční a bezpečnostní 
funkce. v tomto případě jde například o led světlomety 

s automatickou funkcí dálkových světel. díky nim je možné jet 
s trvale rozsvícenými dálkovými světly a přitom neoslňovat 
ostatní řidiče. řeč je ale též o kamerovém systému schopném 
zobrazit okolí vozu v úhlu 360 stupňů nebo plně automatickém 
parkování.

mnohostranné přínosy má také karoserie vyrobená 
v případě vozů volvo z nejmodernějších vysokopevnostních 
ocelí. její extrémní tuhost je totiž zárukou ochrany v případě 
nehody, současně ale tuhá karoserie méně přenáší vibrace  
a hlučnost od podvozku, čímž zvyšuje komfort. v neposlední 
řadě je pevným základem pro zavěšení kol, z něhož vyplývají 
kvalitní jízdní vlastnosti. a jelikož v automobilech souvisí 
všechno se vším, jsou to velmi komplexní stoje, tak také kvalita 
jízdních vlastností je jedním z prvků aktivní bezpečnosti, stejně 
jako výhled z vozu, snadná obsluha všech jeho systémů nebo 
prakticky navržené úložné prostory.

to vše jasně ukazuje, že skutečná bezpečnost je mnohem 
více než jen několik airbagů a stabilizační systém. skutečná 
bezpečnost musí jít pod povrch, do posledního šroubku, a je 
potřeba na ni myslet od prvního tahu tužkou při vývoji nového 
modelu. volvo navíc aktivně sbírá údaje z tisíců nehod a na 
jejich základě své vozy vyvíjí. to všechno jsou důvody, proč si 
může dovolit světu oznámit svoji strategii 2020… ■

Bezpečnost
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Bezpečnostní standard posunují na novou úroveň také systémy, 
v nichž se mísí komfortní, asistenční a bezpečnostní funkce. 

//

c h t í t ,  n e b o  n e c h t í t ?

Vidět dál 
led světlomety  
s funkcí dálkových 
světel umožňují jet 
s trvale rozsvícenými 
dálkovými světly  
a přitom neoslňovat 
ostatní řidiče. 



PROČ? PROTOŽE KAŽDÝ
HLEDÁ BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ!
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OPTIMÁLNÍ PRODUKTY
PODLE VAŠICH POTŘEB

ALD AUTOMOTIVE,
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Te x t  Pe t r a  D o l e ž a l o v á   F o t o g r a f i e  Pe t r a  D o l e ž a l o v á  a  l i b o r  Š p a č e k

do česka se vrac í  t radice min ip ivovarů ,  které se specia l i zu j í 
na řemeslné p ivo .  i  když je j ich produkce dosahuje sotva 

procenta celkového objemu piva ,  které se u nás ročně vypi je , 
je j ich počet se b l í ž í  č ís lu 350 a př íběhy a záž i tky 

s návštěvami v  n ich spojené jasně vedou.

//

z a  V ů n í  c h m e l e





začneme od jednoho z nejvýše položených v čechách  
a současně nejmladšího přírůstku mezi krkonošskými 
minipivovary. najdete jej v obci malá Úpa, až na samé hranici 

s polskem. když jsme letos na silvestra lyžovali celý den téměř bez 
front a manšestr ze sjezdovek nemizel ani po poledni, zatoužila 
jsem se sem vrátit, až hory rozkvetou. a tak dnes šplháme do 
kopců mezi zelenými loukami a zdálky slyšíme znít zvonek kostelíka 
sv. petra a pavla, který byl svého času nejvýše položeným kostelem 
v české republice a dnes je chráněnou kulturní památkou. kdysi jej 
navštěvovali horalé, kteří si přilepšovali pašováním. dnes sem  
míří turisté, kteří před ruchem velkých areálů upřednostňují 
nedotčenou přírodu, luční enklávy, rozptýlené staré krkonošské 
chaloupky a boudy i vracející se chov ovcí a koz. prostě klid  
a romantiku, kam pivo neodmyslitelně patří.

pověst piva horalů trautenberku – ano, inspirovaného oblíbenou 
pohádkou – se rozšířila nejen po celých krkonoších, ale přes 
vybrané pražské restaurace dorazila až k výrobcům slavného 
irského jamesonu. přitom pivo tu ve výšce 1 045 metrů nad mořem 
pět metrů pod zemí ve sklepení starém sto tři let v prostorách 
bývalé tippeltovy boudy začali vařit teprve před půldruhým rokem. 
po revoluci ji po desetiletích chátrání koupil martin kulík a s pomocí 
architektů petra koláře a aleše lapky znovu otevřel jako restauraci 
s pivovarem a ubytováním pro rodiny i větší party. pro pivovar použil 
zajímavý koncept: jeho akcie nabídl boudařům a majitelům penzionů 
z okolí, aby pro ně bylo taky zajímavé ve svých provozovnách nabízet 
vlastní pivo. „chtělo to přesvědčit místní, aby do toho vložili peníze –  
nejen proto, aby měli co čepovat, ale taky aby místní produkt 
propagovali a měli nač lákat návštěvníky.“ dnes je téměř osmdesát 
místních akcionářů, prozrazuje martin kulík, který už podobný 
koncept vyzkoušel před šesti lety pro pivovar Hostivar v praze, který 
se stal v roce 2013 minipivovarem roku. 

pivo v Úpě vaří bez pasterizace a filtrování, osvěžující, řízné  
a hořké tak akorát, s vodou z horského pramene. Že nevydrží 
dlouhé přepravy a skladování? „není určeno do supermarketů a my 
v tom ani nevidíme náš trh,“ vysvětluje martin kulík. „raději budeme 
vařit míň a pro naše akcionáře.“ 

zásobování funguje rychle a v kteroukoli denní (i noční) hodinu, 
klidně po malých sudech. na kvalitu piva trautenberk dohlížejí 
sládci vojtěch kaprálek a tomáš Ďuríček. střídají se, pokud zrovna 
nevaří nějaký speciál, vysvětluje nám tomáš, který sem dojíždí 
z prahy a práci sládka na horách považuje za splnění svého snu. 
aby ne, když si jeho a vojtovo společné pivo vybral i irský jameson 
a pro jeho speciální várku dodal deset voňavých sudů, v nichž 
předtím zrála pětadvacetiletá whiskey. „když nás pro svůj nápad 
oslovili, vymysleli jsme s vojtou každý svou recepturu. a pak jsme 
se samozřejmě dohadovali, abychom dali dohromady tu jedinou,“ 
prozrazuje sedmadvacetiletý sládek, jenž spolu s kolegou svůj 
speciál obohatil o dva druhy čokoládového sladu a pak jej téměř tři 
měsíce střežili a poslední dny hlídali ve dne v noci… 

nejen nové chutě a postupy, ale i speciální akce odlišují 
minipivovary od zavedených pivních kolosů. „třeba tzv. párování 
piva, ať už s whisky, s jídlem, nebo i se slivovicí, je dnes velmi 
atraktivní,“ říká martin kulík. podobně to vidí i sládek tomáš. 
„v irsku hodně experimentují s párováním piva s jamesonem. 
nejdřív se napiješ piva a pak ho zapiješ panákem, což mu změní 
chuť,“ vysvětluje nám tomáš, zatímco upíjím jeho lahodný 19° 
imperial stout z jedné z posledních lahví, které zbyly. vůně i chuť 
prý byla mnohem intenzivnější, když tu sudy před nedočkavými 
boudaři a štamgasty naráželi na svatého patrika 17. března. 
několik prázdných sudů si v restauraci ponechali místo stolů, jejich 
patina a příběh jen tak nevyblednou. 

odjíždíme se zakoupenou speciální lahví trautenberku 13˚, 

„Minipivovary mají svobodu v experimentování.“

tomáŠ Ďuríček
sládek pivovaru Trautenberk
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Trautenberk
s pomocí architektů 
petra koláře a aleše 
lapky se znovu otevřela 
restaurace s pivovarem 
a ubytováním pro rodiny 
i větší party.



polotmavým speciálem s přídavkem karamelového sladu, který tu 
mají rádi především turisté do batůžku, když se vydávají na túry 
nebo na kola do okolních hor. do těch se vrátíme v létě, teď už ale 
malebné krkonoše necháváme za sebou a míříme na křivoklátsko 
za dalším šikovným sládkem, který s tátou začal vařit pivo ve vesnici 
Broumy v rodinné chalupě. 

Historie piva matuška, které odebírají pražské restaurace 
s michelinskou hvězdou a je žádané i ve světě, se začala psát před 
osmi lety, když si otec čerstvého maturanta střední pivovarnické 
školy adama matušky půjčil v bance peníze a na chalupě, kam 
jezdili jako lufťáci, rozkopal garáž i chlív, ze starého kuchyňského 
kotle nechal svařit první varnou nádobu a pustil se do vaření piva. 
ještě než dovařil první várku, měl v kapse smlouvu s pražským 
hotelem augustine na dodávku čtrnáctistupňového tmavého piva. 
Byl to velký risk, i když měl martin matuška značné zkušenosti. v té 
době byl sládkem ve strahovském pivovaru a v anglii získal 
zkušenosti pro svůj záměr: jak mohou malé pivovary fungovat i bez 
vlastní restaurace, což bylo v čechách unikum. „začali jsme černým 
14° pivem a v dnešní době je až neuvěřitelné, že jsme se s ním 
tenkrát prosadili,“ vzpomíná matuška junior. dnes vozí pivo i do 
japonska, Španělska, na slovensko a v manchesteru má tamní 
hospoda dokonce matuškovic stálou pípu.

sedíme na dvoře, kde se nese nasládlá vůně chmele a mladiny  
a kde adamova babička věší prádlo vedle venkovní trubky mezi 
původní a novou varnou ve vedlejší chalupě. do chodu pivovaru je 
zapojena stejně jako zbytek rodiny, o víkendech hlídá tlak a teplotu 
v kvasných tancích. „je tu šrumec,“ říká a mávne směrem k hloučku 

mladíků, většinou adamových přátel, kteří opodál nakládají sudy. 
matuškovi rádi experimentují s chmelem z celého světa. 

„odlišnosti jsou velké, závisejí na půdě i šlechtění a kromě hořkosti 
spočívají i v aromatu – ucítíte citrusy, mango, ananas, ale  
i peprmint, vůně může být zemitá, exotická či trávová až banánová,“ 
vysvětluje adam. na kontě mají už přes třicet druhů piv, z nichž 
většinu dnes vytváří sám. často jsou hodně silná, čemuž odpovídají 
i názvy – jako třeba raptor, zlatá raketa, rocky či apollo Galaxy, 
třináctistupňový pale ale, s nímž vyhráli v japonsku soutěž 
international Beer cup.

a jak přichází na chuť nových piv? „no třeba chuť našeho stoutu 
(obdoba irského Guinessu) vznikla vlastně omylem, špatně jsem 
přeložil recept z angličtiny a dal několikrát víc sladu,“ směje se 
adam. tohle pivo se pak na webu rateBeer.com ocitlo na pátém 
místě mezi stouty. 

jeho současná chlouba zraje na místě původní varny v dubových 
sudech. „je to asi největší specialita, kterou lze dělat. u nás je to 
celkem nové, ale v americe už dlouho nechávají dozrávat piva 
v sudech po jiných alkoholech, whisky, bourbonu, vínu atd.“ a aby 
nahradil dlouhým zráním ztracený říz i bublinky, nechává každé pivo 
zvlášť dozrát v lahvích s mladinou a přidanými kvasinkami.  
„u každého piva se musí vychytat, kolik procent kvasicího piva 
přidat, aby tlak nebyl ani nízký, ani vysoký. tak jsme si nechali 
udělat takový ‚tlakoměr‘ na zátku.“  

také adam matuška se na trend gastronomického párování dívá 
s nadšením. i když jejich pivovar nemá vlastní restauraci, 
spolupracuje s karlínským krystal Bistrem na „pivním párování“.  
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„Jsem zastáncem toho, že cokoli člověk dělá, má dělat 
tak dobře, aby ho to uživilo a mohl si za to říct takové 

peníze, které té kvalitě odpovídají.“

adam matuŠka
sládek pivovaru Matuška



Dalešice
pivovar proslavil 
režisér jiří menzel, 
který zde natočil 
slavný příběh 
Hrabalových 
postřižin.

Matuška
pivo „z chalupy” 
nyní odebírají 
michelinské 
restaurace a je 
žádané po 
celém světě.



„se šéfkuchařem jsme skoro dva měsíce ladili, které pivo jde ke 
kterému jídlu nejlépe. třeba k plzeňskému se víc než guláš hodí 
syrová ryba, tak jsme zvolili jen mírně připraveného sivena. nebo 
výrazný stout jsme spárovali s ústřicemi a perfektně to fungovalo, 
stejně jako třeba steak k našemu raptoru, který malinko připomíná 
červené víno,“ vykládá s nadšením mladý sládek. 

matuškovic rodinné zlato nám zůstává ve zpětném zrcátku spolu 
s křivoklátskem a do navigace zadáváme pivovar s nejvíc poetickým 
příběhem v zemi: dalešice. na rozkopané d1 nás udržuje v bdělosti 
neúnavný masér ukrytý v našich sedačkách, zatímco pilot assist 
hlídá jízdní pruh a nechává nás relaxovat u muziky linoucí se  
z aparatury Bowers & Wilkins naší čokoládové v90 cross country. 
z dálnice odbočujeme na náměšť nad oslavou a přejíždíme most 
nad dalešickou přehradou, nápadně podobnou norským fjordům. 

tradice vaření piva tu sahá až do 17. století. pivovar se proslavil 
v roce 1980, kdy zde režisér jiří menzel natočil poetický příběh 
Hrabalových postřižin. jenže po privatizaci objekt chátral, než jej 
v dezolátním stavu koupili dnešní majitelé. „zdálo se nám, že vývoj 
pitelnosti v této zemi se ubírá divným směrem. a když už se nabízí 
takový areál, mohli bychom zkusit vyrábět pivo, které by nám 
skutečně chutnalo,“ vysvětluje nynější pan správce ladislav urban. 
pivovar s novými varnami spustili v roce 2002 a národní mok tu vaří 
podle starého pivovarského zákona, který říká, že k výrobě piva lze 
použít jen vodu, slad, chmel a kvasnice a během jeho výroby se do 
něj nesmí nic přidávat ani odebírat. se spolumajiteli, architekty 
z Brna, jsou totiž prý staromilci. „líbí se nám staré věci i stará doba, 
i proto jsme ten pivovar zrestaurovali do původní podoby – prostě 
proto, že byla krásná.“ a stejně to prý mají i s pivem: „myslíme si, že 
na pivo by se mělo chodit. je to společenská událost, je škoda pít 
si ho jen tak sám doma u televize. proto se soustředíme na sudové 

do restaurací, lahve děláme spíš jen jako památku, protože pivo 
v lahvi nebude nikdy stejné jako to na čepu,“ vyznává se pan urban.

a jak laik pozná, že je pivovar dobrý a má dobrého sládka? „když 
si dám tři čtyři piva a objednávám si páté, bylo dobré. člověk už 
nemá žízeň, ale má chuť na další, tomu se říká pitelnost piva,“ 
vysvětluje, zatímco v nové varně vybudované v původním barokním 
sklepení ochutnávám dalešické májové pivo, zdejší speciál. „ležák 
dalešická jedenáctka je místní jedničkou, celý rok se ale těším na 
letní desítku osvald,“ přiznává pan správce. jméno osvald prý dostal 
na počest významného českého šlechtitele chmele a obsahuje 
deset druhů chmele, které se pěstují na území české republiky. 

samozřejmě nemůžeme minout důležitou součást muzea 
otevřeného pro návštěvníky: vanu, v níž se ve slavném menzelově 
snímku koupala magda vášáryová… nynější pan správce nejezdí 
ani na motocyklu značky laurin & klement, ani na kole jako filmová 
maryška, ale na koloběžce. ovšem právě cyklistů – a také běžců –  
se sem sjíždějí desítky na každoroční oblíbený stokilometrový 
závod koloběh dalešického pivovaru. nejen díky nádhernému okolí 
tu pořádají spoustu dalších sportovních, ale i kulturních akcí  
a festivalů. pivo při nich samozřejmě teče proudem, a kdo 
nespěchá, může přespat v některém z útulných pokojíků v hotelu, 
který je součástí pivovaru. 

z varny se nese sladká vůně sladu a i já zápasím s touhou vylézt 
na komín jako paní správcová s pepinem a okusit tentýž opojný 
pocit. jenže je obsazeno: velké hnízdo a zobáky čápů určují 
pravidla. co naplat, stejně prý nakonec při filmování lezli kaskadéři 
na maketu v nedalekém dvoře… a tak naposledy vdechujeme 
poezii staré doby, vzdáváme hold poctivému řemeslnému pivu  
a těšíme se na návštěvu některého z letních koncertů a toulky ve 
zdejším kraji. ■
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„Líbí se nám staré věci i stará doba, i proto jsme ten pivovar 
zrestaurovali do původní podoby – prostě proto, že byla krásná.“

ladislav urBan
správce pivovaru Dalešice
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Te x t  a  f o t o g r a f i e  Pe t r a  D o l e ž a l o v á

Gregory Bech se z rodného sydney 

dostal do prahy oklikou přes londýn. 

tam potkal svou současnou ženu, která 

v něm vzbudila náklonnost k její rodné 

zemi v centru evropy. česko ho přitahuje 

svým lokálním koloritem malých měst  

a přátelských vesnic.

//

z e l e n é 
s o U z n ě n í



klient na prvním místě. tak zní motto nejedné firmy, 
lokální i nadnárodní. společnost johnson & johnson 
jde však ve svých cílech mnohem dál – na zřeteli má 

blaho zaměstnanců, partnerů, a dokonce celé společnosti  
a životního prostředí. tak to také vysvětluje australan Gregory 
Bech, jenž má poslední tři roky v tomto farmaceutickém  
a kosmetickém gigantu mimo jiné na starosti vozový park 
pro evropu, střední východ a afriku. jeho cesta k dnes již 
desetiletému působení v j&j začala u protinožců, kde již 
během studia managementu získal nabídku na práci 
v londýně. odtud se poté se svojí manželkou přestěhoval 
k nám do česka. a žije tady už sedmnáct let.

v současné době se stará o flotilu čítající na 14 tisíc 
osobních vozů různých značek po celé evropě. základnu má 
tady u nás, ačkoli daleko více zaměstnanců, o jejichž 
dopravu se stará, má v zemích západní a jižní evropy. 
většinu pracovních záležitostí vyřídí prostřednictvím online 
videokonferencí ze své pražské centrály, přesto na cestách 
tráví nemálo času. a tak není divu, že bezpečnost a pohodlí 
jsou na prvním místě mezi jeho základními kritérii při výběru 
firemních vozů. „mnoho našich zaměstnanců prožívá za 
volantem denně osm devět hodin. právě proto, že v autě 
často potřebují pracovat a vyřizovat nejrůznější záležitosti, je 
pro nás důležitá jejich bezpečnost a to, jak jednotlivé prvky  
a systémy fungují, aby mohli bez obav řídit. vím, kolik stojí 
náklady na pojistné události, roční opravy a další ztráty 
způsobené v případě, že nehodu zaviní náš zaměstnanec, 
které technologie jsou spolehlivé a kolik nám ušetří,“ 
vysvětluje Gregory Bech. 

a jak vlastně skládá vozový park? „máme obecné krédo, 
podle něhož jsme vytvořili jednotlivé body strategie. je pro 

nás důležité, aby obchodní zástupci nikdy nezůstali na cestě 
za zákazníkem někde na okraji silnice a čekali na opravu. 
vedle toho a samozřejmě financí jsou pro nás rozhodujícím 
faktorem také emisní limity. proto asi nepřekvapí, že 
v evropě je pro nás mezi prémiovými značkami na jedné 
z předních pozic právě volvo.“

zemi své manželky a její obyvatele si Gregory oblíbil. sám 
se cítí být někde mezi australanem a čechem. „australané 
jsou většinou více otevření, což mi občas chybí, ale třeba  
u američanů mi ta jejich komunikativnost přijde až  
falešná – já jsem spíš pro střední cestu. a nejsem ani typ 
člověka, který by mohl bydlet v takových městech, jako jsou 
londýn nebo Berlín. v české republice jsou mimo prahu  
a Brno víceméně jen malá města, jste spíš národ vesničanů 
a to se mi líbí – každá vesnice má hospůdku, městečka mají 
vlastní pekaře, řezníky… to mám rád.“

přesto se mu prý sem tam zasteskne po rodné austrálii, 
zejména po příbuzných, které vzhledem ke vzdálenosti vídá 
jednou za dva roky. a tak si alespoň „vychutnává“ bratrovu 
závist, že tady může celou zimu lyžovat. „my jsme vždycky 
byli lyžařská rodina, ale k nejbližším horám to naši mají přes 
šest hodin jízdy. takže i když mi tu chybí to trvale teplé 
počasí a možnost hrát golf dvanáct měsíců v roce, 
kompenzuji si to v zimě tím, že jezdím každý volný víkend 
lyžovat. mám rád krkonoše, Špindlerův mlýn nebo třeba 
rodinné prostředí skiareálu v pasekách.“ 

od letoška Gregory zúročí své zkušenosti z dobrovolnické 
činnosti a práce s lidmi zase z jiného úhlu – nově totiž 
nastupuje na pozici nazvanou senior manager, Global 
learning admin and vendor operations, kde bude mít na 
starosti programy pro vzdělávání a rozvoj. ■

lidé fleetu
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„J&J pořádá spoustu specializovaných akcí, campů a stáží, a to i pro 
děti. Já sám byl například v dobrovolnickém týmu programu, který vede 

děti k toleranci ke kulturním odlišnostem. Také jsme učili neziskové 
organizace, jak spravovat finance a dobře hospodařit.“

GreGory BecH
senior  manažer Johnson & Johnson 

p ř e d  t ř e m i  l e t y  s i  v y z k o u š e l  p r á c i  c a d d y h o  n a  l a d i e s  

e u r o p e a n  t o u r  –  č i s t ě  j e n  p r o t o ,  a b y  s e  n ě č e m u  p ř i u č i l  

a  v y l e p š i l  v l a s t n í  g o l f o v o u  h r u .  „ G o l f  n e b e r u  j a k o  p r o s t ř e d í 

p r o  b y z n y s ,  r a d ě j i  h r a j u  s  k a m a r á d y . “  k e  s p o r t u  v e d e  

i  s v o j e  d c e r y  ( 9  a  7  l e t ) .  „ G o l f  j e š t ě  n e h r a j í ,  a l e  l y ž u j í  

a  m a j í  r á d y  b a s k e t b a l  a  t e n i s . “

//
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1958
s modelem pv544 
přišla asi nejzásadnější 
inovace, kterou volvo 
dalo světu: tříbodový 
bezpečnostní pás.





//

Bezpečnost především

ačkoli značka volvo byla registrována už od roku 1911, 
až do poloviny 20. let patřila pod známou společnost 
vyrábějící až do současnosti ložiska – skF. 

celosvětového růstu výroby automobilů si všiml její prodejce 
assar Gabrielsson, který se stal mužem, jenž obchodní značce 
postupně dodal úplně nový rozměr.

a nebylo to jen kvůli obchodu. automobilka volvo je široké 
veřejnosti známa svým až extrémním zaměřením na 
bezpečnost. a to není náhoda, ale jasný záměr. volvo udělalo 
z bezpečnosti svou prioritu už na začátku, a to právě na popud 
assara Gabrielssona, jehož žena se sama stala obětí 
automobilové nehody. assar často opakoval heslo, že „auta řídí 
lidé, takže vedoucím principem za vším ve volvu musí být právě 
bezpečnost“. 

pro pochopení souvislostí vzniku je třeba vrátit se do června 
1924, kdy se assar v jedné stockholmské restauraci náhodou 
setkal se svým starým známým, konstruktérem Gustafem 
larsonem, který předtím také pracoval pro skF. oba do 
restaurace přilákala vůně čerstvých raků. assar neodhalil 
svému příteli nic menšího než plány na založení nového 
automobilového průmyslu ve Švédsku. chtěl k tomu využít 
dostupnou švédskou ocel, levnou pracovní sílu a kvalifikované 
inženýry. a nezůstalo pouze u slov – zmínění pánové dospěli 
k dohodě v srpnu 1924 v restauraci sturehof ve stockholmu  
a 16. prosince roku 1925 ji podepsali. 

Gustaf měl zajistit inženýrské práce na novém automobilu, 
ale zároveň vypracovat investiční plán pro zcela novou továrnu. 
odměnu měl dostat pouze v případě, že bude před 1. lednem 
1928 vyrobeno prvních 100 vozů. z toho je patrné, že celý 

projekt vlastnil assar, který přijal veškerá vysoká ekonomická 
rizika bez jakýchkoli záruk. a kde vzal peníze? něco ušetřil 
z dob, kdy byl šéfem pobočky skF v paříži (1921 až 1922),  
a zbytek dodalo skF, jehož vedení assar přesvědčil k investici 
do nového byznysu, nazvaného později aB volvo.

intenzivní práce na designu prvního vozu značky byly 
zahájeny přímo v assarově bytě. první volvo, nazvané Öv4 
(otevřený osobní vůz se čtyřválcem), bylo následně 
představeno v dubnu 1927, tedy před 90 lety. jednalo se  
o relativně konvenční vůz s dřevěným rámem a čtyřválcovým 
motorem 1,9 litru s rozvodem sv, který byl nabízen pouze 
v modré barvě s černými blatníky. design, inspirovaný v hojné 
míře americkými automobily té doby, měl na starost inženýr 
jan G. smith. zajímavostí je, že se vůz kvůli špatně 
poskládanému diferenciálu při první jízdě rozjel dozadu místo 
dopředu, ale konstruktéři tento nedostatek v rekordně krátkém 
čase napravili.

první volvo nebylo kdovíjak úspěšné, za což mohl nejen 
relativně slabý motor o výkonu 28 koní, ale i otevřená 
karoserie, která se příliš nehodila do skandinávského klimatu. 
ale Öv4 bylo prostě první a položilo základy dalším modelům, 
které nově vzniklou automobilku postupem času proslavily. 

je málo známým faktem, že volvo plánovalo výrobu většího 
modelu ještě dříve, než bylo představeno Öv4. důvod byl 
zřejmý a logický – švédskému trhu ve 20. letech minulého 
století dominovaly zejména velké americké automobily  
a domácí volvo potřebovalo nabídnout konkurenceschopný  
(a tím pádem šestiválcový) model, jenž by zajistil potřebný 
komerční úspěch.

Te x t  F r a n t i š e k  Va h a l a   F o t o g r a f i e  a r c h i v

Každá světová automobilka se může pochlubit unikátním příběhem 
svého vzniku. Na všech začátcích pionýrských projektů, které se během let 
rozvinuly do velkých fungujících celků, je nutné hledat silnou vizi, nadšení 

a v neposlední řadě odvahu. Příběh Volva byl ale ještě trochu jiný…

Dědictví

„ a u t a  ř í d í  l i d é ,  t a k ž e  v e d o u c í m  p r i n c i p e m  z a  v š í m 
v e  v o l v u  m u s í  b ý t  p r á v ě  b e z p e č n o s t . “ 

assar GaBrielsson
zakladate l
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novinka, značená jako pv651, byla veřejnosti představena 
v dubnu 1929. vznikla v továrně v Göteborgu a vynikala 
pevnějším a odolnějším podvozkem než Öv4. zásadní byl ale 
fakt, že v „řadě 6“ našel místo robustní řadový šestiválec dB  
o objemu 3 010 cm³ s klikovou hřídelí uloženou na sedmi 
hlavních ložiscích. volvo se už od počátku zaměřovalo na 
zámožnou klientelu, pro kterou postupně představilo typy 
pv653 a pv654. pro komerční účely se prodávaly i samotné 
podvozky. staromódní karoserie byla v roce 1936 nahrazena 
novým, výrazně modernějším šestiválcovým pv51.

zásadní událostí ale bylo zahájení výroby čtyřválcového 
modelu pv444 v roce 1947 (k představení došlo už v roce 

1944). právě s tímto modelem (a následnými vývojovými 
stupni) dosáhla automobilka výraznějšího úspěchu, protože se 
jednalo o první volvo, které si mohli dovolit i lidé s průměrnými 
příjmy. u pv444 byla orientace na bezpečnost zřejmá díky 
propracovaným deformačním zónám nebo použití 
laminovaného čelního skla. 

s modernizovaným pv544 ovšem přišla asi nejzásadnější 
inovace, kterou volvo dalo světu: tříbodový bezpečnostní pás. 
vyvinul ho inženýr značky volvo nils Bohlin. nahradil jím dosud 
používané dvoubodové pásy, které v případě nehody často 
způsobily víc škody než užitku. není nutné připomínat, že od té 
doby pás zachránil miliony životů a všemi výrobci je používán 

a m a z o n  b y l  v e l k ý m  k o m e r č n í m  ú s p ě c h e m : 
d o  r o k u  1 9 7 0  b y l o  v y r o b e n o  6 6 7  7 9 1  k u s ů .

1956

1947
přelomový model 
pv444 měl 
propracované 
deformační zóny  
a laminované  
čelní sklo.



dodnes. volvo totiž dalo patent volně k dispozici a samo jej – 
jako později mnoho svých revolučních bezpečnostních prvků –  
zahrnulo do standardní výbavy.

dalším historicky významným modelem je řada amazon, 
vyráběná od roku 1956. designovou inspiraci lze opět spatřit  
u amerických automobilů té doby, zejména chrysleru new 
yorker. amazon se od začátku vyráběl v továrně lundby 
v Göteborgu a následně, od roku 1964, i v nově otevřeném 
závodě v torslandaverkenu. amazon vznikal v různých verzích 
a karoseriích a nyní je považován za klasické investičně 
přitažlivé volvo, vynikající svou robustností, jízdními vlastnostmi, 
ale i stylem. Byl i velkým komerčním úspěchem: do roku 1970 
bylo vyrobeno 667 791 kusů.

v 70. letech volvo dál posunovalo své bezpečnostní 
standardy. vedle velkého modelu 164 předvedlo menší řadu 
140, kterou následně nahradily typické modely řady 200, 
poslední s pohonem zadních kol a vpředu podélně uloženými 
motory. mezi ty nejzajímavější varianty patřilo kupé 262c, které 
pro švédskou automobilku navrhlo studio Bertone. 

s novým modelem volvo 850 přišla v roce 1991 řada 
inovací – například použití nově vyvinutého pětiválce 
uloženého vpředu napříč nebo zadní náprava delta-link. 

k vyšší úrovni bezpečnosti zase přispěl systém sips (ochrana 
při nárazu z boku) a použití samostavitelných pásů pro 
pasažéry vpředu. od roku 1993 měly všechny modernizované 
modely v základní výbavě systém aBs. v druhé polovině 90. let 
značka přišla se zakulacenou řadou s70/v70, u níž 
představila nejen druhou generaci bočních airbagů, ale  
i standardní systém WHisp, minimalizující v případě nehody 
následky hyperflexe krční páteře.

v současnosti volvo pokračuje v závazcích nastavených už 
v počátcích výroby automobilů. už skoro půl století inženýři 
volva zkoumají a analyzují nehody v okolí Göteborgu  
a neustále rozvíjejí další systémy a funkce, které reálně 
zachraňují životy. volvo se zkrátka v průběhu let stalo 
synonymem bezpečnosti. a navíc – už dávno nedělá pouze 
bezpečná a robustní auta, ale unikátním způsobem rozvinulo  
i skandinávskou eleganci a styl. současný majitel vlil volvu do 
žil novou energii, zachoval tolik důležitou kontinuitu a umožnil 
rozjezd vize 2020 s ambiciózním plánem – od roku 2020 
nemá v žádném volvu dojít ke smrtelné nehodě. vzhledem 
k intenzitě, s níž se značka pouští do vývoje a aplikace nových 
technologií, a s ohledem na to, kolik času věnuje výzkumu 
nehod a jejich následků, se tomu dá věřit už nyní. ■

t y p i c k é  m o d e l y  ř a d y  2 0 0  p o s u n u l y  d á l 
b e z p e č n o s t n í  s t a n d a r d y  a  ř a d u  k o r u n o v a l o  k u p é 

2 6 2 c  o d  s t u d i a  B e r t o n e .

1975

41



Parley for the 
Oceans
po fotbalových dresech 
a běžeckých botách 
využil adidas plastový 
odpad z oceánů na 
výrobu plavek. 



//

Te x t  Pa v e l  K a l o u š   F o t o g r a f i e  a r c h i v  v ý r o b c ů

Druhá šance
Žádná jiná automobilka nemyslí na přírodu a trvale udržitelný rozvoj 
tak jako Volvo: zhruba každý šestý náhradní díl je repasovaný, každý 

rok se ve výrobě znovu použije tisíc tun kovů a až 85 procent materiálů 
z každého auta může být znovu recyklováno. A protože recyklovat 
se dají i další věci, ukážeme vám šest příkladů, co vznikne, když se 

nepotřebný odpad znovu vrátí do hry.

kAžDý ROk kONčí V OCEáNECh tuny plastového odpadu – jen 
v severním pacifiku je podle odhadů nashromážděno přes 18 tisíc 
tun umělých hmot, jež zabíjejí ryby a roztáčejí smrtící spirálu 
problémů, které jednoho dne nakonec doputují až na náš talíř. „plast 
je jeden velký omyl. problém je, že ho můžeme napravit jen tím, že  
z plastu vyrobíme něco jiného,“ tvrdí cyrill Gutsch, který v roce 2012 
proměnil svoji reklamní agenturu prakticky přes noc v ekologickou 
organizaci parley for the oceans a začal bojovat proti znečišťování 
oceánů. „musíme přijít s novou verzí plastů,“ říká Gutsch, podle 

něhož je možné cokoli syntetického nahradit recyklovaným 
plastovým odpadem z moře. výsledkem jeho snažení je úzká 
spolupráce s oděvním gigantem adidas, který nejprve použil 
recyklovaný odpad na dresy pro fotbalisty realu madrid a Bayernu 
mnichov, loni pak představil běžecké boty vyrobené ze starých 
rybářských sítí a naposledy přišel s kolekcí plavek. ty jsou vyrobeny 
ze dvou druhů plastů: pet, z něhož jsou nejčastěji lahve, a nylonu  
z tenatových rybářských sítí, kterých jsou podél pobřeží zachyceny 
tuny. z jedné velké rybářské sítě se přitom dá vyrobit až tisíc plavek. 

p l a v k y  z  o d p a d u  v  m o ř í c h

//





Chytrá recyklace

zASuNEtE kAPSli DO káVOVARu, vychutnáte si svoje ranní 
espreso a kapsle letí do koše. počkat, co když ji tentokrát 
nevyhodíte? protože pokud to neuděláte 995krát, můžete z nich mít 
špičkové silniční kolo… český výrobce Festka jedno takové postavil 
z hliníkových fólií, které pro svoje kávové kapsle používá nespresso. 
málokdo to ví, ale hliníkové kapsle by se správně měly vracet  
k recyklaci – loni se jich nespressu v česku vrátilo stále jen  
15 procent, i tak ale šlo o 64 tun odpadu. Festce na rám kola, který 
váží necelých sedm kilogramů, stačilo 995 kapslí. ty bylo nejprve 

potřeba na separační lince oddělit od zbytků kávy, pak se ve 
slévárně hliník roztavil a následně nalil do forem na trubky. i pro 
Festku to byl výjimečný úkol, protože normálně na rámy používají 
karbon, ocel a titan, takže výroba nakonec zabrala tři měsíce. kolo je 
plně funkční a klidně si na něm můžete i zazávodit (během 
březnového prague Fashion Weeku se vydražilo za 160 tisíc korun), 
smyslem ale bylo něco jiného – připomenout, že i věci, které by vás 
ani nenapadlo recyklovat, lze znovu vrátit do oběhu. 

k o l o  s  v ů n í  k á v y

//
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Beleaf
když vám sedák ze 
slisovaného listí doslouží, 
jednoduše ho odnesete 
do lesa – a on se sám 
postupně rozloží.

NAhRADit PlASty MůžEtE různými způsoby, ale slovenský 
designér Šimon kern přišel se skutečně originálním řešením. na 
ulici sesbíral spadané listí a spolu s bio pryskyřicí je slisoval do 
elegantně tvarovaného sedáku, z něhož vznikla židle. „podívejte se 
kolem sebe. plast je všude, i když jsme se už před čtyřiceti lety 
shodli, že je to dlouhodobě neudržitelný materiál. když se ale 
budeme snažit, můžeme se z plastu přeorientovat na listy,“ tvrdí 

Šimon kern. Židle vznikla jako studentský projekt na univerzitě jana 
evangelisty purkině v Ústí nad labem a její autor ji nazval slovní 
hříčkou Beleaf. výhodou je, že její sedák je stoprocentně 
recyklovatelný. „rám židle je z kovu, který vydrží po staletí. sedák 
tak odolný není, takže když se zničí, odnesete ho do lesa, kde zetlí 
jako ostatní listí, stromům poslouží jako hnojivo a vy si z dalšího listí 
vyrobíte sedák nový,“ dodává kern.

Ž i d l e  z e  s p a d a n é h o  l i s t í

//



za posledních deset let jsme 
vyrobili víc plastu než za celé 
minulé století. zhruba padesát 
procent z něj přitom použijeme 
jen jednou a vyhodíme ho.

plast se v oceánech díky 
fotodegradaci rozmělní na tak 

malé částice, že by stačila jedna 
jednolitrová lahev na pokrytí 
všech pláží na světě. ročně 
zabijí milion mořských ptáků  
a sto tisíc mořských savců.

jen američané vyhodí ročně  
35 miliard pet lahví. aby se 

plast v přírodě rozložil, je 
potřeba 500 až 1 000 let.

plast tvoří 90 procent všeho 
odpadu, který plave v oceánech. 
dohromady pokrývá až  
40 procent povrchu veškerých 
světových oceánů.

v tichém oceánu západně od 
pobřeží kalifornie dokonce 
vyrostl z plastů celý „světadíl“. 
říká se mu velký pacifický 
odpadkový pás, zabírá území 
velké jako Francie a plastové 
částice tady šestinásobně 
převyšují počet živočichů. 

P R O č  R e C y k L O V A T

držíte v ruce pet lahev a chcete ji vyhodit do koše mezi běžný odpad? než to uděláte, přečtěte si pár důvodů, proč byste si to měli rozmyslet:



PlASt NENí ODPAD, ale naopak zdroj materiálu. tohle poselství 
se teď snaží šířit švédské designérské studio Form us With love  
ve spolupráci s řetězcem ikea, který začal vyrábět první kuchyni 
postavenou pouze z recyklovaných pet lahví a dřeva. smyslem je 
připomenout, že každý rok je na světě vyrobeno a použito kolem 
100 miliard pet lahví, ale jen nepatrný zlomek z nich se opět 
použije. a kuchyně s názvem kungsbacka se to snaží změnit – 

korpus každé kuchyňské skříňky je vyroben z recyklovaného dřeva  
s umělohmotným povrchem, na který se spotřebovalo 25 pet lahví. 
téhle kuchyni se navíc daří nabourat i další klišé o tom, že 
recyklované produkty jsou drahé a nejsou pro každého. 
kungsbacka totiž musí svou nízkou cenou zapadat mezi klasické 
produkty ikea.

k u c h y n ě  z  o d p a d u

//

korpus každé skříňky kuchyně kungsbacka je vyroben 
z recyklovaného dřeva s umělohmotným povrchem, na 

který se spotřebovalo 25 PeT lahví. 
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POkuD MiluJEtE lEtNí huDEbNí fEStiVAly, změna, která 
se na nich odehrála za posledních šest let, vás musela praštit do  
očí – ze země totiž zmizela tradiční záplava použitých kelímků od 
piva. všimli jste si? můžou za to bratři michal a martin Hanákovi  
a jejich originální kelímek nicknack z pevného a omyvatelného 
plastu, díky němuž se ušetřilo už 338 tun odpadu (předloni to byly 
téměř tři miliony jednorázových kelímků). princip je jednoduchý: 
nicknack je zálohovaný, takže ho po dopití nevyhazujete a na baru 
si ho necháte znovu naplnit, případně si ho vyměníte za čistý.  
a kdyby už náhodou někde nicknack zůstal ležet, díky vratné záloze 
ho určitě někdo odnese zpátky na bar. martina Hanáka to napadlo 

před sedmi lety, když se ještě jako student vracel z brněnského 
majálesu a cestou se musel brodit všudypřítomnými kelímky od piva. 
tehdy se s bratrem michalem rozhodli, že české kulturní a sportovní 
akce vyčistí. vtipně pak vyřešili i logický problém, jak zařídit, abyste 
kelímek nemuseli celý večer držet v ruce a mohli zpěvákovi  
zatleskat – Hanákovi ho vyrábějí s patentovaným klipem, za který  
si kelímek zavěsíte za pásek nebo kapsu. nicknack je sám o sobě 
zcela recyklovatelný – dvojice podnikatelů jich vyrobila už téměř  
3,5 milionu a v česku se z něj napijete na všech velkých festivalech 
od colours of ostrava až po trutnov open air. a teď se s ním 
Hanákovi chystají dobít i evropu.

//

Š p e r k y  z  k a p s l í

//

A JEŠtě JEDNOu káVOVé kAPSlE. designérka kathleen 
nowak tucci chtěla původně pracovat s tenkou gumou, ale když na 
návštěvě u svého kamaráda viděla barevné kávové kapsle, změnila 
názor. a tohle je výsledek: neuvěřitelně propracované šperky 
vyrobené pouze z hliníkových plíšků z použitých kapslí, s nimiž teď 
sklízí úspěchy po celém světě. co myslíte, ještě zítra ráno vyhodíte 
kapsli do koše?

j e d e n  k e l í m e k  s t a č í

Chytrá recyklace

Nicknack
recyklovatelné 
festivalové kelímky 
nemusíte pořád držet 
v ruce, ale pomocí 
patentovaného klipu si 
je můžete uchytit za 
opasek.



paula Hainová
„Přáte lé  se  nás hned ptal i , 

jes t l i  je  to  bezpečné ,  
a ze jména moje máma  

nás odrazovala:  
‚Tohle  neděle j te ! ‘ . “

smilla Hainová (13)
„Vyrábět  autonomní auta je 

cool .  A taky je  cool ,  že  se 
budoucnost  děje  už teď .“ 

Filippa Hainová (16)
„Když se  rodiče  nebudou muset 
neustále  soustředi t  na ř ízení , 
můžou s i  s  námi víc  povídat . “

aleX Hain
„Autonomní ř ízení  nám 

dá především jednu 
důleži tou věc :  čas . “

volvo Xc90
Jeden z pi l í řů projektu .



samořiditelná auta jsou společně s elektromobilitou  
a konektivitou žhavým tématem automobilové současnosti, 
byť spolu zmíněné oblasti po technické stránce vlastně zase 

tolik nesouvisejí. auto poháněné elektromotorem nemusí být 
připojeno k internetu a stejně tak musí bez internetu fungovat  
i autonomní řízení, které třeba zase nevyžaduje elektromotor. 
přesto najdeme zásadní společný jmenovatel – je jím nelehký úkol 
výrobců přesvědčit o smysluplnosti těchto novinek koncové 
zákazníky. v tomto ohledu je pro ně autonomní řízení největší 
oříšek. auta bez volantu, která nás budou jen chladně a bez emocí 
převážet z místa na místo. automobilový svět bude digitální, 
propojený a prostý jakékoli radosti z řízení – tak vidí budoucnost 
spousta současných řidičů. na automobilkách proto je, aby 
zákazníkům pomohly překonat logickou bariéru tvořenou přes sto 
dvacet let zažitým faktem, že auto řídí řidič. z hlediska lidského 
vnímání je to řádově náročnější než lidem vysvětlit třeba změnu 
pohonu ze spalovacího motoru k elektromotoru nebo jim ukázat 
výhody permanentního připojení auta k internetu. autonomní řízení 
je diametrálně odlišné, lidé totiž musejí bez stresu a s absolutní 
důvěrou svěřit životy své a svých blízkých do rukou elektronice, 
kamerám, radarům, algoritmům a dalším technologiím.

nejen samotný moment „odevzdání se“, ale i následná jízda jsou 
z hlediska studia lidské psychiky mimořádně zajímavé a vnášejí do 
této oblasti zcela nový rozměr. doposud se totiž automobilky na 
samořiditelná auta dívaly z pohledu ryze technického, 
technologického a v neposlední řadě i legislativního. volvo na to 

jde, už tradičně, zase jinak než ostatní – do centra dění staví 
v rámci projektu drive me konkrétní osoby, jejich emoce, zážitky, 
ale samozřejmě i obavy. Švédská automobilka chce zkrátka vědět, 
jak se cítí řidič, který vlastně neřídí. „naší hlavní prioritou byli vždy 
lidé, jimž se snažíme usnadnit život. technologie by měly 
spotřebitelům dopřát jízdní zážitek, který bude bezpečnější, 
ekologičtější a komfortnější,“ vysvětluje šéf volva Håkan 
samuelsson. 

a protože nejde pouze o řidiče, ale o celou posádku, představilo 
volvo hned zkraje roku na detroitském autosalonu svou první 
„testovací“ rodinu Hainových, která bydlí v malé vesnici särö,  
30 kilometrů jižně od Göteborgu. Hainovi budou mít k dispozici 
volvo Xc90 vybavené systémy autonomního řízení a své postřehy 
z reálného každodenního života budou předávat vývojářům  
i médiím. „když jsem se dozvěděl, že nás volvo vybralo, měl jsem 
opravdu radost. technologie mě zajímají, takže jsem velmi zvědavý, 
jak to bude fungovat v praxi. zároveň věřím, že volvo má své 
systémy dostatečně propracované a nehrozí nám žádné riziko,“ říká 
k zapojení do projektu otec rodiny alex Hain, který pracuje jako it 
inženýr. a s úsměvem ho doplňuje i jeho manželka paula: „přátelé 
se nás hned ptali, jestli je to bezpečné, a zejména moje máma nás 
odrazovala: ‚tohle nedělejte!‘.“

volvo však patří v oblasti vývoje autonomního řízení 
k celosvětovým lídrům, což dokazuje právě i svým inovativním 
přístupem, kdy jednoznačně upřednostňuje lidské vnímání 
problematiky před čistě technickým řešením. „chceme zjistit, jaké 

Te x t  J a n  B l a ž e k   F o t o g r a f i e  a r c h i v

Jaké to je, když člověk zvyklý celý život řídit najednou předá 
vládu nad vozidlem autonomnímu systému a dál se už nemusí 
jízdě věnovat? Právě reálné pocity a zážitky běžných řidičů jsou 
pro další vývoj samořiditelných modelů Volvo klíčové. I proto 

vznikl jedinečný projekt Drive Me.

//

Jak se cítí řidič, 
když zrovna neřídí

„Přenechat kontrolu nad řízením pro mne 
nejspíš zpočátku nebude snadné, ale věřím, že 

Volvo nepustí na silnici auto, které nebude 100% 
bezpečné.“

aleX Hain
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pocity mají lidé z aktivace a deaktivace autopilota, jak by podle nich 
mělo předávání řízení vypadat a jakými činnostmi by chtěli strávit 
svou cestu do cíle v době, kdy za ně řídí vůz,“ vysvětluje Henrik 
Green, senior viceprezident pro výzkum a vývoj ve společnosti 
volvo car Group. drive me je společným vědeckovýzkumným 
projektem, který propojuje více hráčů z veřejného, soukromého  
i akademického sektoru. není pochyb o tom, že se aktuálně jedná 
o nejkomplexnější test samořiditelných aut v reálných podmínkách 
na světě.

do programu drive me se totiž záhy zapojí až stovka aut 
s běžnými řidiči, kteří budou zprvu nejčastěji k vidění v okolí 
Göteborgu, kde má automobilka své sídlo. volvo se svému cíli 
uvést na trh první samořiditelná auta přiblíží již v roce 2021. 
automobilka chce do projektu zapojit co možná nejširší skupinu 
řidičů, kteří se budou lišit věkem, jízdním i životním stylem či svými 
rutinními zvyky. v rámci sběru dat je však podmínkou, že budou na 
každodenní bázi využívat i silnice, které jsou tzv. certifikované pro 
použití autonomního řízení. vozy, jež budou k testování v projektu 
drive me použity, jsou rovněž vybaveny dodatečnými kamerami 
v interiéru, které v rámci výzkumu sledují bezprostřední reakce při 
předávání řízení autu či chování posádky během autonomní jízdy. 
tato zpětná vazba od normálních uživatelů bude pro automobilku 
velmi cenná.

popsaným unikátním projektem ale ani zdaleka nekončí 
angažovanost volva v oblasti samořiditelných aut. naopak. značka 
je velmi aktivní i v jiných směrech, neboť si uvědomuje, že pouze 

ten, kdo bude mít vliv na všechny části složitého procesu 
autonomních systémů, bude nabízet zákazníkům ty nejlepší 
produkty. dnes mají téměř všechny významné automobilové značky 
k dispozici komplexní systémy čidel a asistentů, které monitorují 
okolí vozidla tak, že mohou za všech situací poskytnout reálný 
obraz situace. v této oblasti tedy moc rozdílů není, ale co by byl 
hardware bez sofistikovaných programů. proto volvo založilo 
nezávislou společnost zenuity, a to spolu s firmou autoliv, jež platí 
za lídra ve vývoji bezpečnostních automobilových systémů. vznikl 
tak špičkový podnik, který vyvíjí software pro autonomní řízení,  
a jeho plány jsou natolik ambiciózní, že by výsledek práce nemělo 
následně využívat pouze volvo, ale měl by se dokonce nabízet  
i třetím stranám, tedy zejména jiným automobilkám. další cenné 
postřehy z provozu plynou ze spolupráce se společností uber, která 
v rámci společného projektu testuje modely volvo Xc90 vybavené 
vlastním autonomním systémem. na palubě je zatím vždy přítomen 
technik uberu, ale je jasné, že dříve či později se i v oblasti sdílené 
jízdy dočkáme plně autonomních vozidel.

pro české řidiče možná zní výše uvedené jako sci-fi ze vzdálené 
budoucnosti. a ano, hlavně kvůli velikosti a významu našeho trhu 
nemůžeme počítat s tím, že bychom byli u autonomního řízení 
v první vlně. pravděpodobně totiž nebudeme ani v té druhé. ale 
dříve či později tyto systémy dorazí i k nám. a z přístupu volva mám 
dobrý pocit, protože se stále drží původní myšlenky samořiditelných 
aut – totiž že autonomní řízení by mělo lidem udělat jejich život 
snazší, ne ho komplikovat. ■

Drive Me
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know-how a vysokou kompetenci Volva v oblasti autonomního 
řízení dokazuje i vznik samostatné firmy Zenuity, jež má 

v plánu prodávat vyvinutý software i jiným značkám.
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no dobře, přiznávám, na obloze ji nenajdete. je to totiž 
hvězda automobilového nebe. její modrý lak si nespletete, 
stejně jako její tvar. profil má ostrý, výraz čumáku osobitý  

a tvar zadních světel snadno identifikovatelný ve dne i v noci.  
a až se v s60 polestar svezete a poznáte blíže její charakter, může  
z toho být klidně láska. tak si na ni dejte pozor! 

volvo všichni znají hlavně pro jeho bezpečnost, ale věděli jste, že 
se už víc než třicet let pohybují jeho auta po závodních tratích 
celého světa? Švédská automobilka má desítky titulů ze světových 
i evropských okruhových mistrovství, její létající kombíky se zapsaly 
do dějin motorsportu zlatým písmem a nyní můžete ve světovém 
šampionátu cestovních vozů Wtcc vidět hned tři podezřele známé 
modely v nezaměnitelné modré… a nevedou si vůbec špatně, po 
prvních dvou závodech jim patří průběžné první místo!

jenže postavit závodní vůz je jedna věc a vyrobit sportovní auto 
pro každý den věc druhá. zatímco v závodě je vše orientováno 
hlavně na výsledek, u silničního auta jde o víc než jen o rychlost 
jako takovou. jde o souznění všech jednotlivých oblastí – od 
výkonu přes ovladatelnost až po komfort, bezpečnost  
a předvídatelné reakce. s modely s60 a v60 polestar si volvo dalo 

zcela evidentně spoustu práce. a spolupracuje na něm s těmi 
nejlepšími – podvozek dodává Öhlins, brzdy Brembo. a pozor, za 
výkonem 367 koní stojí čtyřválec přeplňovaný kompresorem  
a turbodmychadlem zároveň. má pohon všech kol a osmistupňovou 
převodovku.

nikdo se mi nemůže divit, že jsem se na s60 vysloveně těšil.  
ta modrá je jednoduše dokonalá a někde jsem četl, že nahrazení 
šestiválcového motoru lehčím a silnějším čtyřválcem prospělo 
vyvážení auta a že i motor jako takový je ostrý jako břitva. nu, 
uvidíme… minimálně na papíře to vypadá skvěle. 367 koní  
v 6 000 otáčkách a 470 nm v 3 100 ot/min, zrychlení na stovku 
za 4,7 vteřiny a elektronicky omezená maximální rychlost  
250 km/h. s úsměvem vzpomínám, že před dvaceti lety patřila 
podobná čísla jen placatým supersportům. 

s prvním seznámením si dávám načas, nechci jen skočit do auta 
a jet, s60 si to jednoduše nezaslouží. polestar má výrazné lízátko 
pod předním spoilerem a odtrhovou hranu na víku kufru, nová 
kovaná kola a ta pastelová modrá zkrátka bere dech. kabina na 
vás dýchne luxusem a skandinávským minimalismem zároveň – 
kožené sportovní sedačky, krásně tvarovaný volant s pádly 



Te x t  J a n  Č e r v e n k a   F o t o g r a f i e  M a r t i n  s z n a p k a  a  a r c h i v

Kódové označení této hvězdy je s60 a astronomům  
z celého světa se z ní klepou kolena. A nejen jim.

//

Na nebi září Polestar

Polestar
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„Mám podřazeno na trojku, něco přes tři tisíce  
otáček a odstředivá síla mi jemně posouvá vnitřnosti.  

Za širokým úsměvem však není fyzika, ale emoce.“



Žádné kompromisy 
je snadné namířit 
precizním řízením čumák 
auta přesně do ideální 
stopy a pak prostě jen 
nechat pracovat pohon 
všech kol. 



převodovky a velký středový displej, to jsou tři nejvýraznější dojmy. 
před pár dny jsem měl možnost vyzkoušet si ještě předcházející 

verzi, ale první otočení klíčkem u nového modelu ji téměř vymaže  
z paměti. je to sice ten samý dvoulitrový motor, který je třeba  
i v Xc90, ale je na něm provedena řada úprav (ostatně na celém 
voze jich bylo učiněno přes sedmdesát) a jednou z nich je  
i třípalcové výfukové potrubí, které dává s60 polestar opravdu 
hutný zvuk. taky jsou tady jiné vačky a ventily, nové 
turbodmychadlo, systém vstřikování, větší palivové čerpadlo…  
o. k., dost řečí, jde se na věc. 

už prvních pár kilometrů prozrazuje dvě zásadní věci: rychlou 
reakci na plynový pedál a perfektní osmistupňovou převodovku. 
Hlavně Geartronic dává rychle zapomenout na předchozí automat, 
při klidné jízdě totiž řadí jemně, ale zároveň briskně reaguje na 
zatáhnutí levým pádlem pro podřazení, nebo když jednoduše trošku 
víc šlápnu na plyn. výkon proudí na všechna čtyři kola v poměru 
40/60 ve prospěch zadní nápravy a volvo obouvá s60 polestar 
lepivé micheliny pilot super sport. když sjíždím z dálnice, 
neubráním se a v oblouku přidávám plyn. mám podřazeno na trojku, 
něco přes tři tisíce otáček a odstředivá síla mi jemně posouvá 
vnitřnosti. za širokým úsměvem však není fyzika, ale emoce. 

už včera jsem si na celý den vyčistil diář a naprosto cíleně jsem 
si to s nebesky modrou s60 namířil na silnice v okolí slapské 
přehrady. volvo se stalo stoprocentním vlastníkem společnosti 
polestar v roce 2015, a definitivně tak potvrdilo, že z ní hodlá 
udělat svoji prémiovku. je to ten nejvhodnější způsob, jak 
zákazníkům nabídnout to nejlepší, aniž by museli chodit někam 
jinam. Úpravy polestar si přitom mohou dopřát i pro svoje jiné 
modely. 

esšedesátka je ale postavena od začátku jako polestar. její 
pružiny jsou tužší o osmdesát procent, má o patnáct procent tvrdší 
stabilizátory a pevnější uložení. testovací jezdci volva i Öhlinsu 
strávili stovky hodin v pohoří eifel, a to nejen na legendární severní 
smyčce, ale taky na tamních točivých silnicích. ty jsou sice o kus 
kvalitnější než asfalt na místních okreskách, ale přesto není s60 
polestar nijak tvrdá.

je čas aktivovat tajný režim sport plus. vzpomínáte si na 
videohru contra a její slavné nahoru, dolů, dolů, doleva, doprava, 
doleva a doprava, abyste se dostali do speciálního módu? tady je 
to něco podobného. musíte zastavit, spustit sportovní režim, pravou 
rukou zatlačit páku převodovky dopředu na plus a současně 
dvakrát zatáhnout za levé pádlo pod volantem. na palubní desce se 
objeví oranžové písmeno s – a je hotovo. právě jsem zrychlil reakce 

převodovky, mělo by se změnit nastavení motoru, a co hlavně: 
otáčky motoru nikdy nespadnou pod čtyři tisíce, a to ani když 
nechám řazení ryze na elektronice. 

jenže… po pár kilometrech stejně řadím sám. a není to kvůli 
tomu, že by snad nuly a jedničky něco dělaly špatně, ale protože 
mě s60 polestar baví řídit. je to dokonale vyvážené auto. motor zní 
hlasitě a sytě, převodovka řadí, jak když práskáte bičem, a od čtyř 
tisíc otáček až k omezovači na každého čeká přívalová vlna 
neutuchající síly. na zdejších klikatých silnicích, které postrádají 
rytmus, se mi nejvíc líbí, jak poslušně se polestar vrhá do zatáček  
a s jakou jistotou vypálí na výjezdu z každé z nich. je snadné namířit 
precizním řízením čumák auta přesně do ideální stopy a pak prostě 
jen nechat pracovat pohon všech kol. s60 polestar se chová 
naprosto efektivně, likviduje jednotlivé zatáčky i rovinky mezi nimi  
a brzdy Brembo mají silný a stabilní nástup. jakmile se silnice trochu 
otevře, všímám si lehké nedotáčivosti, nic co by vás obtěžovalo, jen 
vás podvozek upozorňuje, že tempo už je vysoké. nevím, jak by se 
s60 polestar chovala na okruhu, ale vím, že podvozek Öhlins lze 
mechanicky nastavit, stačí vám k tomu šroubovák a znalosti, ale  
s tím vám volvo poradí. pak už je to jen o zkoušení a nastavování, 
volvo má seznam doporučení podle toho, jestli je sucho, nebo 
mokro, podle kvality asfaltu na trati a podle charakteru okruhu. 
působivé. a neméně působivé je i srovnání s předchozím modelem, 
jehož motor určitě nepůsobil tak navztekaně a hlavně v porovnání  
s novým modelem zbytečně zatěžoval přední nápravu.

celé to dopoledne na prázdných okreskách bylo fajn. když jsem 
zastavil na benzínce, abych si dal kafe a doplnil prázdnou 
pětašedesátilitrovou nádrž, pumpař se okamžitě začal zkušeně 
vyptávat. aby ne, zdejší okresky jsou oblíbené a on sám má volvo  
v garáži. cenu auta musím hledat v telefonu a najednou se mi 
začíná polestar líbit ještě o kus víc. tolik rychlosti za takové peníze?

jenže u s60 polestar to není jen o tom, jak rychle umí jet na 
silnici a jak se jí líbí na horských okreskách. je to o celkovém 
sladění auta. pak jsem ji ještě dva dny používal na ježdění do práce, 
tedy klasika, takové to jak jedete po přeplněné dálnici a pak 
poskakujete po městě. ale ani tady žádné kompromisy. podvozek 
je tvrdší, ale nevytřese z vás duši, snad jen příčné nerovnosti mu 
nedělají úplně dobře. a hladký motor si nechá klidně líbit nízké 
otáčky. 

Blankytně modrou s60 můžete sice pravidelně vídat na 
mistrovství světa, ale část její dna si můžete užívat každý den. jak 
už jsem napsal, postavit dobré závodní auto je něco úplně jiného 
než postavit dobrý sportovní vůz. volvo zcela evidentně umí obojí. ■

Polestar

p o s t a v i t  d o b r é  z á v o d n í  a u t o  j e  n ě c o  ú p l n ě  j i n é h o 
n e ž  p o s t a v i t  d o b r ý  s p o r t o v n í  v ů z .  v o l v o  z c e l a 

e v i d e n t n ě  u m í  o b o j í . 

„Motor zní hlasitě a sytě, převodovka řadí, jak když práskáte 
bičem, a od čtyř tisíc otáček až k omezovači na každého čeká 

přívalová vlna neutuchající síly.“ 

//
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s m Ö rg Å s b o r d
co se děje ve světě volvo

Operativní leasing

program volvo selekt nabízí ojeté automobily, na jejichž kvalitu se můžete 
spolehnout. vybrané vozy, maximálně pětileté a do 150 000 najetých kilometrů, 
procházejí stovkou důkladných kontrol a nejnovější aktualizací softwaru, aby se 
mohly zaštítit kvalitou a pověstnou bezpečností značky volvo. nový majitel vedle 
12měsíční záruky a bezplatné asistenční služby získá také možnost případný 
nevyhovující vůz do 30 dnů vyměnit za jiný. pestrý seznam takto omlazených 
modelů najdete v nabídce jednotlivých dealerů na selekt.volvocars.cz. a navíc při 
nákupu vozu můžete využít až 30% slevu na příslušenství.

Jako nové

operativní leasing roste na oblibě nejen u firem, ale  
i soukromých osob, jež si tak mohou opakovaně pořizovat 
nový vůz, aniž by investovaly vlastní finanční prostředky. platí 
jen pevné měsíční splátky do výše zůstatkové hodnoty vozu 
a o vše ostatní – od pneumatik přes servis až po řešení 
případné pojistné události – mají postaráno. součástí 
financování je také pojištění – havarijní, obvodových skel  
a samozřejmě povinné ručení. nabídka operativního leasingu 
platí i pro novou Xc60 a nejnovější devadesátkové modely.

FiRMy ZA UDRŽiTeLNý ROZVOJ

V květnu se v sídle švédského ředitelství 
automobilky Volvo Cars v göteborgu konalo 

výroční zasedání osN global Compact Nordic 
Network – iniciativy zaměřené na udržitelný 

rozvoj. Delegáti ze stovky severských společností 
a organizací na konferenci diskutovali o tom, 

jak svou obchodní činností mohou podpořit cíle 
udržitelného rozvoje. generální ředitel Volva 

håkan samuelsson zdůraznil naléhavost změn 
v automobilovém průmyslu: „Jsem si jist, že 

naše příští generace plně autonomních, 
elektrifikovaných a online vozů přispěje k tomu, 
aby se naše města v budoucnu stala čistějšími, 

bezpečnějšími a inteligentnějšími místy.“
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vybrané vozy ,  maximálně pět i leté a do 150 000 najetých k i lometrů ,  procházej í  s tovkou 
důkladných kontro l  a nejnovějš í  aktual izac í  softwaru .

kompletní servis
zákazník platí jen 
pevné měsíční 
splátky do výše 
zůstatkové hodnoty 
vozu a o vše ostatní 
má postaráno. 



 Bližší informace ke všem nabídkám najdete na stránkách www.volvocars.cz

smörgåsbord
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Volvo zůstává volvem

ÚSPěŠNá kLáRA

Již sedmým rokem Volvo spolupracuje s talentovanou 
golfistkou Klárou spilkovou. loňský rok se nesl pro 

Kláru v duchu velkých událostí, z nichž jednou 
z nejzásadnějších byla účast na olympijských hrách. Ten 
největší úspěch ale na sebe nechal čekat až do letošního 

dubna: Klára se stala první českou golfistkou, která 
zvítězila na turnaji nejvyšší profesionální kategorie. Na 

začátku své sedmé sezony na ladies european Tour 
vyhrála lalla Meryem Cup v Maroku. Přes své 

neutuchající profesní nasazení si Klára pravidelně 
nachází čas na golfové akademie pořádané automobilkou 

Volvo, kde účastníkům předvádí to nejlepší z českého 
golfového umění a radí jim, jak vylepšit vlastní hru. 

V barvách Volva

volvo si váží všech svých zákazníků, jak nových, tak „štamgastů“. 
majitelé vozů starších než čtyři roky tak mohou využít speciální servisní 
akci 4+, jež jim nabízí pravidelnou prohlídku včetně seřízení motoru  
a případné výměny dílů v autorizovaném servisu za atraktivní cenu. při 
výměně dílů tak například ušetří 15 % z obvyklé ceny, u automobilů 
modelového roku 2012–2010 20 % a u starších dokonce celou 
čtvrtinu. zvýhodněna je také třeba instalace českého jazyka do 
palubního počítače. více na www.volvozustavavolvem.cz.

více Švédska na moravě. tak by se dala ve stručnosti popsat 
dokončená přeměna dvou moravských dealerství podle 
mezinárodního standardu značky volvo, a to jak v rámci prodeje, 
tak v oblasti servisních služeb. olomoucký autokomplex matějka  
a autosalon auto palace Brno získaly jasně identifikovatelný vzhled 
v jednotném stylu, který odkazuje ke skandinávským kořenům 
automobilky volvo. součástí nového konceptu je rovněž důkladné 
seznámení všech zaměstnanců s novými postupy a standardy 
zákaznického servisu.

kterou? 
Snadná pomoc!
jste čerstvými rodiči a vše vám připadá nové? 
obtížně se orientujete v nabídce trhu 
s dětskými autosedačkami? tápete, co je to 
isoFiX, do kolika let používat „vajíčko“ či odkdy 
stačí podsedák? volvo, které stálo u samého 
zrodu dětských bezpečnostních autosedaček, 
svým klientům usnadňuje výběr optimální 
sedačky a možnosti jejího umístění ve voze 
jednoduchým konfigurátorem. najdete jej na 
stránkách českého zastoupení v sekci pro 
uživatele, spolu s podrobným popisem 
jednotlivých typů a dalšími informacemi  
o bezpečné přepravě nejmenších pasažérů.



setkání  se zahradním archi tektem může být  začátkem dobrodružstv í . 
cestou ,  na které znovu objev í te své dávné radost i  a  vytvoř í te s i 

prostor ,  který vás bude inspi rovat  a chráni t .

z t r at i t  s e  V   z a h r a d ě

Ferdinand leffler, zakladatel ateliéru Flera a vyhledávaný tvůrce 
zahrad na několika kontinentech, se při své tvorbě drží 
koncepce prožitků. ať už jde o městské parky, zahrady 

honosných sídel či venkovských domů, balkony nebo pozemky  
v divoké džungli, vždy tvoří prostor na míru klientovi a jeho potřebám, 
s respektem k prostředí, kde se nachází. „lidé si často vytvářejí 
zahradu jako další ohraničený ‚pokoj s trávníkem‘ v rámci svého 
obydlí. ale to je omezující pohled, zahrada vám dá jinou hloubku  
i dynamiku a do vašeho života vnese chutě a vůně přírody.“ 

každý projekt začíná kvalitní analýzou – od okolních zahrádek 
sousedů přes historii místa až po zeminu, která je základem  
a nevyplatí se na ní šetřit. „pro mě je důležité nesoustředit se, alespoň 
zpočátku, na detaily. když chcete vytvořit dobrý koncept, detaily jsou 
vražedné, zapomenete, o co nahoře šlo. my architekti jsme mediátory 
mezi klienty a jejich zahradou, proto bychom měli zachovat nadhled za 
všech okolností. výsledek by neměl být prezentací bohatství, ale 
výpovědí o lidech, pro které je určena.“ 

své klienty nabádá k tomu, aby se rozpomněli na to, co se jim líbilo, 
když byli malí. „jak postupně dostáváme od života nové role, 
zapomínáme na dětství, na vlastní podstatu. každý máme nějakou 
zahradu, ve které jsme si v dětství hráli a rádi se v ní ztráceli. a lidé za 
mnou často chodí právě proto, abych jim vytvořil svět, kde se zase 
ztratí… pokud se to podaří, mohou lidé v takové zahradě úplně 
rozkvést.“

podle Ferdinanda je důležité věnovat pozornost tomu, co máme 

opravdu rádi. Úkryt s houpacím křeslem, ohniště, kytka z mládí… 
„mou obsesí jsou zase sochy, zahradám sluší.“

v současné době má před sebou Ferdinand novou výzvu – zahradu 
v kostarické džungli. „chci poskytnout návštěvníkům zážitek, kdy se 
relativně bezpečně dostanou až do srdce deštného pralesa mimo 
civilizaci, takže hledám koncept vyváženosti mezi dobrodružstvím  
a bezpečností. a také způsob využití všeho, co tam roste, aby byl 
majitel pozemku i plně soběstačný.“ 

i když doma hojnost tropického pásma není, má rád českou 
sezonnost. stačí se rozhlédnout, jaké plodiny a v jakou sezonu rostou 
v okolním lese, a využít je nejen pro krásnou, ale i léčivou a jedlou 
zahradu. i taková je ta Ferdinandova vlastní, kousek za prahou. 
„Hrozně rád v ní trávím čas prací. moje čtyři děti mi pomáhají a přitom 
si popovídáme stejně dobře jako na procházce lesem. je to prostor, 
kde se mi hrozně dobře dýchá, kde jsem sám sebou, bez telefonu  
a dalších technologií. je to taková má antidepresivní rezervace.“ 

severský přístup má rád nejen ve své Xc60 a v60, které si se 
ženou pořídili, když přišly děti. „zbožňuji kouzlo automatu, k tomu 
dobrou muziku a pohled z okna,“ přiznává Ferdinand. „skandinávie mě 
láká, baví mě její designový purismus, ty zahrady-nezahrady. mám 
pocit, že to je moje cesta – čím dál víc se mi do života dostávají 
zahrady v horách, chalupy, zapomenuté pozemky… to je to, co chci 
dělat, ukázat lidem, že než umělou zahradu měli by spíš obnovit louku 
u chalupy. prostě zapojit ten svůj domeček do krajiny – tak budou mít 
navždy kus své vlastní přírody.“ ■

Te x t  a  f o t o g r a f i e  Pe t r a  D o l e ž a l o v á
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„Současné zahradní trendy? Méně se dnes zajímáme o to, co tomu řekne 
soused, a podstatně více se zaměřujeme na své potřeby a přání.“



NÁŠ NEJSILNĚJŠÍ OLEJ JE NYNÍ 
TITANOVĚ SILNÝ 

CASTROL EDGE PROFESSIONAL V 0W-20 JE NAVRŽEN 
EXKLUZIVNĚ PRO AUTORIZOVANÉ SERVISY VOLVO
Castrol EDGE Professional V 0W-20 je nově posílený technologií TITANIUM FSTTM, 

která zdvojnásobuje pevnost olejového filmu, čímž zabraňuje jeho porušení  

a snižuje tření pro dosažení maximálního výkonu motoru. 

Každý litr produktů řady Castrol Professional je vyroben dle nejvyšších standardů. 

Jedná se o první certifikovaný motorový olej neutrální z hlediska CO
2
.

IT’S MORE THAN JUST OIL



www.nnfondy.cz

Již 18 let působíme na českém trhu a stejně tak dlouho se 
specializujeme na investice v ČR a ve střední Evropě. Díky 
důkladné analýze místních trhů a za pomoci zkušeného 
týmu investičních profesionálů zde dokážeme najít ty 
nejatraktivnější investiční příležitosti. Nezajímají nás 
krátkodobé spekulace, zaměřujeme se na dlouhodobý 
růst. Partnerství v oblasti investic, které tak poskytujeme 
našim klientům, podporují výborné výsledky fondu NN (L) 
International Czech Equity – největšího akciového fondu v ČR 
ve své kategorii.

Co je důležité pro Vás, je důležité pro nás. 

Partnerství založené 
na dlouhodobém vztahu, 
ne na krátkodobém obchodu.
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