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An d th e wi nner i s…
Jestliže devadesát let usilovně pracujete na tom, abyste naplnili svou vizi
o bezpečných autech, když přemýšlíte o každém detailu tak, aby především
fungoval, když tvrdohlavě designujete karoserie ve tvaru krabice, pak je
trochu zarážející a zároveň velmi euforické, když v jeden kalendářní rok
vystoupíte hned se dvěma modely na ono pomyslné podium, protože
uslyšíte: „And the winner is… Volvo!“
Ano, povedl se nám skutečně fenomenální kousek: vyhrát v tomto roce
Evropské auto roku s modelem XC40 a Světové auto roku s XC60. Obě
tato ocenění jsou odměnou pro všechny zaměstnance v továrně, v designu,
ve výzkumu a vývoji, v kanceláři a další. My ovšem především děkujeme vám,
našim klientům, protože tyto ceny jsou důkazem toho, že nám věříte
a fandíte!
Pro nás už ale party skončila a my pokračujeme dál v naplnění našich vizí.
Tou v posledních letech nejprezentovanější, ale taky tou, která je
skutečně zásadní, je tzv. vize 2020, tedy že s rokem 2020 v automobilech
Volvo nejen nikdo nezemře, ale ani se fatálně nezraní. Už dnes dokážou
naše vozy hlídat mrtvé úhly, povzbuzovat řidičovu polevující pozornost,
rozpoznat třeba cyklistu nebo soba, samy brzdit, držet se v pruhu, nesjet
z vozovky… To všechno už je ale „běžná věc“ vedle vývoje autonomních aut,
která nejen sama řídí, ale také mezi sebou navzájem komunikují…
Kapitolou samou pro sebe jsou elektroautomobily. Volvo usiluje o to, aby
v roce 2025 tvořily půlku jeho prodejů. Elektrifikace rozhodně není jen
módní trend. Je to praktický cíl, který řeší několik problémů současně,
včetně ochrany životního prostředí.
A to je další oblast, kde se švédská automobilka vážně činí: počínaje
osvětovými programy například v rámci regaty Volvo Ocean Race, o níž
v magazínu píše Milan Koláček, přes klimaticky neutrální výrobu až třeba po
vlastní závazek, že nahradí plastové produkty, jako kelímky, krabičky, příbory
apod., ve všech svých provozech na celém světě. A že to jsou ročně miliony
kousků!
A to nemluvím o možnosti nechat si zásilku prostřednictvím Amazonu
doručit do zaparkovaného auta. Zatím tedy jen v USA, ale jistě to nebude
trvat dlouho a… Budoucnost je už téměř tady a vypadá skvěle!
Děkujeme, že jste u toho s námi!
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RELAX

Malá kamera zabudova n á d o
rámu brý lí Spect ac le s
zachy cuje deset iv t eř in o v é
klipy a zas ílá je přes a p lik a c i
Snapchat do příslušn é h o
mobilního t elefonu .

Nábytek pro hračičky
Konec ostrých kostiček zabodnutých do paty? Stavět se přece dá
i stylově a výtvor může dotvářet vzhled domácnosti a zároveň nikde
nepřekážet. Italští Moow představili kolekci nábytku Stüda obloženého
deskami vybízejícími ke hraní s kostičkami Lego. Společně s dětmi tak
můžete na různě kombinovatelných skříňkách vytvářet stále nové
a nové vzory. www.mymoow.it

ACCESSORIES

Chytré řešení
Snímat ty nejzajímavější momenty je možné i bez toho, abyste stále v rukou
drželi fotoaparát. Sluneční brýle Spectacles skvěle vypadají a chrání oči, jejich
hlavní funkcí je ale zaznamenávat to nejlepší z vašeho dne v synchronizaci se
Snapchat Memories. Malá kamera zabudovaná do rámu brýlí zachycuje
desetivteřinové klipy a zasílá je přes aplikaci Snapchat do příslušného
mobilního telefonu, ať už jde o iPhone, nebo telefon se systémem Android.
Obal na brýle funguje rovnou jako nabíječ baterie. www.spectacles.com

CITY LIFE

Konec
smogu

Čistič smogu
Sedm metrů vysoká
věž minimalistického
vzhledu přefiltruje za
hodinu 30 tisíc metrů
krychlových vzduchu.
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Nizozemský designér Daan
Roosegaarde je tvůrcem
speciální věže, která
sofistikovaným způsobem
dokáže čistit město od smogu.
První realizace stojí v Číně, ta
druhá pomáhá od znečištění
obyvatelům polského města
Krakov. Sedm metrů vysoká věž
minimalistického vzhledu, která
stojí v krakovském Jordan
Parku, přefiltruje za hodinu
30 tisíc metrů krychlových
vzduchu a vrací ho zpět čistý.
www.studioroosegaarde.net

SUSTAINABLE FASHION

Nežvýkat, nazout!
Žvýkačka na podrážce, nebo podrážka ze žvýkačky? Žvýkačky přilepené
na chodnících trápí mnohá města, v Amsterdamu tento problém řeší velmi
vynalézavě. Ve spolupráci s organizací Gumdrop a s módní značkou
Explicit spatřily světlo světa tenisky Gumshoe s podrážkou vyrobenou
z materiálu vzniklého z recyklovaných žvýkaček. Tenisky v růžovém
a černém provedení budou od léta 2018 k mání za necelých 200 eur.
www.gumshoe.amsterdam

Kaleidoskop

L o ď M o n o c o q u e P a d d le C a n o e je v y r o b e n a
p o m o c í s o f is t ik o v a n é h o p r o c e s u z k v a l i t n í h o
d ř e v a a u h lík o v ýc h v lá k e n , v yc h á z í v ša k
z t r a d ič n íh o , s t a le t ím i o v ě ř e n é ho t v a r u
in d iá n s k ýc h k á n o í.

Malý zázrak
Reproduktor je
voděodolný: hodí
se třeba na pláž
a na výletě může
zmoknout.

TECHNO

Dokonalý zvuk
v lese i na pláži
S bezdrátovým Bluetooth reproduktorem Bose SoundLink Micro si
oblíbenou hudbu nebo mluvené slovo z mobilu či tabletu vychutnáte
i na dovolené. Reproduktor ve tvaru oblázku má dosah zhruba devět
metrů a na jedno nabití vydrží hrát až šest hodin. Vybírat si můžete
mezi černou, šedou a oranžovou variantou. www.bose.com

SPORT

Stylové pádlování
I sportovní náčiní může být jedinečné – příkladem je sportovní plavidlo
navržené italským designérským studiem BorromeodeSilva. Lehoučké
a přitom odolné plavidlo, které se díky použitým vláknům na slunci třpytí,
existuje prozatím jako prototyp, designéři však už pracují na verzi doplněné
malým elektrickým motorem. www.borromeodesilva.it

Ekologická pračka
Vyzkoušejte
nepromokavý Scrubba
pytel, ve kterém je
zabudována i vnitřní
valcha.

SUSTAINABLE TRAVELLING

Voňavé prádlo
i v divočině

Když se dají dohromady australský a dánský architekt – Marshall
Blecher a Magnus Maarbjerg –, vznikne netradiční odpočívárna
plovoucí nerušeně po modré hladině. Dvacetimetrová plovoucí plošina
ve tvaru zaoblené pěticípé hvězdy je dostupná pouze loďkou. Příjemný
stín zajistí vzrostlý strom zasazený do dřevěné podlahy. Pokud se umělý
ostrov stane oblíbeným cílem výletníků, bude následovat plovoucí
sauna či kavárna, plánováno je souostroví o osmi zastaveních.

Určitě to znáte: když jste dlouho na
cestách, není nic lepšího než čisté
oblečení a ručník. Jak ale svršky vyprat,
pokud se zrovna nacházíte mimo
civilizaci nebo praním v pračce nechcete
příliš zatěžovat životní prostředí?
Vyzkoušejte nepromokavý Scrubba
pytel, ve kterém je zabudována i vnitřní
valcha. Stačí vložit prádlo dovnitř, doplnit
vodu a přírodě neškodící prací prášek
nebo mýdlo a můžete začít drhnout. Za
práci vás odmění vůně čistého prádla.

www.marshallblecher.com/copenhagen-islands/

thescrubba.com

ARCHITECTURE

Relax na vlnách
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Te x t J a n Č e r v e n k a

F o t o g r a f i e Vo l v o

Ro d i n n é
záležitosti
Automobilový svět už zažil mnoho nevšedních premiér. Na
palubě zaoceánské lodi, na závodním okruhu na střeše, na
podvěsu vrtulníku i hluboko pod zemí. Jenže představit nový
model na příjezdové cestě rodinného domu? Když pro to máte ty
nejlepší důvody, dává to sakra velký smysl…

//

„Lidé jezdící v našich autech jsou pro nás na prvním
místě, a stejně jako má Volvo tradici ve výrobě
rodinných kombíků, tak celé rodiny mají generační
tradici jezdit právě s volvem.“
//

M

oje poprvé s volvem? Na to setkání si vzpomínám
ještě dnes. Byl to velký kombík a za ním ještě větší
loď. Plachetnice. A to volvo bylo světle modré.
Parkovalo u maďarského moře jménem Balaton, psal se rok
1986 a hranice železné opony byly stejně pevné jako
švédská ocel, ze které bylo Volvo 240 vyrobeno.
Když se o dvaatřicet let později ukazuje světu nové Volvo
V60, ty vzpomínky se derou na povrch. Snad žádná jiná
automobilka nemá takovou kombíkovou tradici, a tak Volvo
představuje novou modelovou řadu právě s modelem V60,
sedan přijde až později. A jak už jste jistě pochopili, udělalo to
na příjezdové cestě rodinného domku ve Stockholmu
a následně v obývacím pokoji. Protože synonymem pro tyto
švédské kombíky je jedno významově velice silné slovo –
rodina.
Filozofie švédské automobilky je ostatně stejná už celé
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dekády. Kromě rodiny ji definují ještě další slova – jako
bezpečnost, pohodlí, evoluce a ekologie. A všechna tato
slova se dají klidně vztáhnout i na nový model V60, který má
nahradit tolik oblíbené Volvo V70. A že se bude muset
snažit… Nová V60 sdílí podvozkovou platformu nejen
s větším sourozencem jménem XC60, ale taky se čtyřmi
modely řady 90. „Řidič s rodinou je naším významným
zákazníkem již celé generace,“ řekl při představení generální
ředitel Volvo Cars Håkan Samuelsson. „Soustředíme se na
funkční a estetická řešení bez kompromisů, stejně jako kdysi.
Lidé jezdící v našich autech jsou pro nás na prvním místě,
a stejně jako má Volvo tradici ve výrobě rodinných kombíků,
tak celé rodiny mají generační tradici jezdit právě s volvem.“
I kvůli tomu jsou vozy této značky nezaměnitelné. Nová
V60 samozřejmě patří do moderní rodiny a používá
designérský jazyk představený na poslední generaci XC90.

Představujeme

„Buďte pečliví, až si budete objednávat tu svoji
správnou barevnou kombinaci interiéru.
Bude opravdu z čeho vybírat.“
//

Charakteristickým prvkem jsou však svislé zadní lampy, přesně
takhle je nosily i starší švédské kombíky. A slušelo jim to úplně
stejně.
Podobný pocit budete mít i za volantem. Přestože jsem
V60 zažil zatím jen staticky, nepochybuji o tom, že bude jezdit
stejně dobře jako modely, s nimiž sdílí techniku. Je to pátý
model na platformě SPA a všichni zahraniční novináři, kteří
s ním již jeli, tvrdí, že je to další posun kupředu a že se jedná
o nejlépe jezdící volvo, které si teď můžete koupit. Velebí jeho
minimalistický interiér, mimořádný vnitřní prostor a pohodlnou
jízdu. Shodují se, že V60 má uvolněný, relaxující charakter
a že v dnešním světě plném pojmů jako svalnatý, sportovní

a agresivní si Volvo zachovává svou tvář. Těším se na to.
Sám jsem si zatím vyzkoušel, že zpoza volantu máte krásně
orámovaný svět přes splývavé áčkové sloupky a dlouhou
kapotu, palubní deska je pak poplatná nejnovějším trendům.
Vertikální výdechy klimatizace na středovém tunelu rámují
obrazovku infotainmentu, minimum tlačítek a digitální
přístrojový štít. Buďte pak pečliví, až si budete objednávat tu
svoji správnou barevnou kombinaci interiéru. Bude opravdu
z čeho vybírat a vy si budete moci vyladit svůj životní prostor
přesně podle svého vkusu a představ. Za sebe bych volil
kombinaci látky a kůže, ten vzor na sedačkách mi tak moc
připomíná babiččino kanapíčko, přitom dokonale ladí
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Představujeme

„Všichni zahraniční novináři, kteří s ním již jeli,
tvrdí, že je to další posun kupředu a že se jedná
o nejlépe jezdící volvo, které si teď můžete koupit.“
//
s designovým pojetím celého auta. Jako milovníky značky Volvo
vás asi nepřekvapí pečlivost, s jakou jsou navrženy přední sedačky,
zadní lavice je ale stejně komfortní, i když prostor vzadu je primárně
koncipován pro pohodlné svezení ve dvou. Jen si všimněte toho
silného středového tunelu.
Když se vrátím zpátky na začátek, k té modré 240, vzpomínám si
ještě na to, jak mi táta vždycky říkal, že volva jsou ta nejbezpečnější
auta na světě. To platí dál a Volvo na tom postavilo svůj marketing.
Ale zdaleka to nejsou jen řeči a švédská značka už dávno nesází
jen na pasivní bezpečnost v podobě bytelné karoserie a přesně
definovaných deformačních zón, ale čím dál víc se soustředí na
prvky aktivní bezpečnosti. Poslední generace systému City Safety
umí auto bezpečně zpomalit před možným nebezpečím a registruje

A rch i te k tu r a
Design nezapře rodinu Volva, ale V60
spolehlivě poznáte podle vertikálních
zadních svítilen, přičemž podobný prvek
se opakuje i v interiéru. Volvo si dál drží
svoje čisté linie hlavně z profilu, zepředu
se chlubí výrazným nárazníkem a jasně
zářícími LED prvky v podobě Thorova
kladiva.

nejen ostatní auta a chodce, ale i cyklisty a velká zvířata,
zdokonalený systém Pilot Assist pak pomáhá řídit, zrychlovat
a brzdit až do rychlosti 130 km/h.
Ano, Volvo si dalo s novou generací V60 opravdu záležet, ale
předpokládám, že jste nečekali nic jiného. Aktuálně už si ho můžete
objednat – na stránkách www.volvocars.cz najdete nejen pár
zajímavých informací, ale i ceník a konfigurátor. Nevím sice, zda se
svou novou V60 pojedete k Balatonu, nebo k opravdovému moři,
ale jsem si jist, že vaše nové auto tam bude budit stejný rozruch,
jako když já jsem tehdy potkal tu modrou 240. A jsem si jistý i tím,
že pojedete s těmi, které máte rádi, tedy svou rodinou, to je přece
jasná věc. ■

Velikost
S délkou 4 761 mm se jedná o jedno
z nejdelších aut ve svojí třídě a na
vnitřním prostoru je to znát hlavně na
zadních sedadlech. A když je sklopíte,
najednou máte z V60 malý stěhovák –
v zavazadlovém prostoru o objemu
1 441 (529) litrů bydlí ozvěna. Správně,
má větší kufr než konkurence.

M otory
Nové Volvo V60 si budete moci koupit
hned se dvěma hybridními motory
a s pohonem všech kol. Motor T6 vám
nabídne 253 kW, a T8 dokonce 290 kW.
V nabídce budou i konvenční benzínové
a dva naftové motory, výkon začíná
na 110 kW, což je případ nejslabšího
turbodieselového provedení.
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Představujeme

„Ano, Volvo si dalo s novou generací V60 opravdu
záležet, ale předpokládám, že jste nečekali nic jiného.“
//
5 × 5 o t á z ek
Můžete vypíchnout 5 věcí, které vás na
novém Volvu V60 baví nejvíc?
Pět věcí je možná málo. Baví mě, jak
vypadá zvenku a jak vypadá uvnitř. Líbí se
mi jeho dynamické schopnosti. Určitě
musím zmínit vysokou míru bezpečnosti
a zároveň použitelnosti. No a taky mám
opravdovou slabost pro Drift Wood Inlay,
což je ten velký kus dřeva na palubní
desce, který vás přímo nutí se ho dotýkat.

Fredrik Hofling
ře d i t e l
p ro pl a t f o rm u S PA
v e sp ol e č n o s t i Vo l vo C a rs
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Zkuste dát dohromady 5 klíčových
pojmů, které novou V60 nejlépe
vystihnou.
Prostornost. Vyváženost. Jízdní pozice.
Detaily. Použitelnost.
V60 pokračuje v linii rodinných kombíků
Volvo. Kterých 5 věcí bylo inspirací?
V první řadě určitě dědictví, které si s sebou
Volvo nese. Pak podvozková platforma SPA.
Funkčnost všech předchozích kombíků, ale

nezapomínáme ani na jízdní dynamiku.
Způsob, jakým Volvo vždy pracovalo
s vnitřním prostorem. A bezpečnost, která
nás provází odnepaměti.
Všichni se shodují, že V60 je
mimořádně krásně auto. Můžete
jmenovat 5 detailů, které jeho design
definují?
Jsou to linky vnějšího designu. Světlomety
s LED denním svícením ve tvaru Thorova
kladiva. Vyváženost. Měkká linie čumáku
auta. A vnitřní prostor.
Poslední, pátá otázka. Můžete popsat
5 typických zákazníků Volva V60?
Tohle je těžké… Všechny osobnostní typy
mohou být zákazníky pro Volvo V60. Jsou
to lidé, kteří rádi řídí. Sledují designové
trendy a sami je vytvářejí. Jsou duší
sportovci, ale taky ctí funkčnost. A všechny
do jednoho byste označili jako aktivní.

Mobilita
ZDOKONALENÁ NĚMECKOU TECHNOLOGIÍ

Jedinečné spojení: know-how výroby pneumatik
a automobilových technologií

> Spojujeme automobily s vozovkou – díky našim
inovativním technologiím

> Disponujeme odbornými znalostmi

od automobilových technologií
až po pneumatiky, které zajistí samotný
kontakt s vozovkou

> Naše komplexní know-how nám umožňuje
vytvářet stále lepší pneumatiky

> Sebevědomí a kontrola – pro každé auto
v jakékoliv jízdní situaci

www.continental.cz

Styl Amazon
Nebesky modrou
karoserii proslavil
legendární model
Amazon.

Za volantem

Te x t S t a n i s l a v Š v a r c

F o t o g r a f i e P e t r a D o l e ž a l o v á a Vo l v o

premiant
S novou XC40 se Volvo vydalo na cestu, na níž ještě nikdy
nestálo. O to pečlivěji se na tento krok připravovalo. Výsledkem
je kompaktní crossover, který konkurenci vytřel zrak. I když jde
o první městské SUV v historii značky, získalo hned ocenění
Evropské auto roku 2018. Jako první volvo vůbec…

//

A

to je opravdu mimořádný úspěch na auto, které vznikalo od
nuly, na čistém papíře. Přiznávám, že mě zaujalo už na první
pohled. V době, kdy většina městských „kříženců“ vypadá
skoro stejně, XC40 přijíždí s originálním designem, dokonce
i v rámci celé nabídky značky. Jasně, novinku okamžitě
identifikujete jako volvo, třeba podle charakteristické masky
chladiče, světlometů s LED diodami ve tvaru Thorova kladiva nebo
vertikálního rozmístění zadních svítilen. Ale najdete u ní spoustu
nových praktických nápadů a vtipných detailů. Líbí se mi třeba zlom
u zadního sloupku. Nebo zvláštní sklon přídě. Anebo malinká
švédská vlaječka, která vykukuje zpod kapoty kousek nad předním
blatníkem. Je to samozřejmě jen drobný výstřelek, ale mile hravý.
Za designem stojí Ian Kettle, jenž se inspiroval ve světě sci-fi.
Jeho cílem bylo navrhnout auto s duchem „malého houževnatého
robota“. Myslím, že se to povedlo.
A samozřejmě si novou XC40 můžete vymazlit podle svých
představ, výrobce nabízí několik barevných provedení s kontrastně
vyvedenou střechou. Exemplář, kterým jsem se mohl svézt já, tak
například oblékl zajímavou kombinaci nebesky modré karoserie

a bílé střechy. Jde o vtipný odkaz na legendární Volvo Amazon, jež
právě světle modrou barvu proslavilo. Pěkné, fakt.
S chytrými nápady
Jenže to, že Volvo udělá XC40 jako pohledné auto, se dalo tušit.
Když se podíváte na jeho ostatní modely „nové generace“, nic
jiného než nápaditý a elegantní design prostě nečekáte. Mnohem
víc jsem byl zvědavý na interiér. A na to, jak novinka pojede.
Začněme uvnitř. Zaujalo mě tvrzení automobilky, že si na pomoc
při vývoji a návrhu kabiny přizvalo svoje zákazníky. Volvo se jich
totiž ptalo, co od svého vozu vyžadují. Údajně tak vzniklo auto, které
je ve všech směrech stvořeno k jednoduchosti, prý tak, aby vám
usnadnilo život.
Je pravda, že jsem byl mile překvapený, kolik chytrých nápadů
jsem uvnitř našel. Už pohled na otevřené dveře je zvláštní. Volvo
totiž dokázalo protáhnout dveřní schránky hodně dopředu, skoro
přes celou délku dveří. Takže se do nich vejde například notebook
a k němu ještě třeba velká láhev s pitím. Tvůrci interiéru mimořádné
velikosti těchto „kapes“ dosáhli odstraněním reproduktorů, které ve


Design: Cílem bylo navrhnout auto s duchem „malého
houževnatého robota“. Myslím, že se to povedlo.
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výplních dveří obvykle bývají. V XC40 se tak postranní reproduktory
nacházejí výše, vedle klik – což je pro poslech vlastně ideální výška.
Za palubní deskou je ukrytý basový reproduktor s technikou Air
Woofer, který navíc doplňuje ještě kompaktní, ale současně
výkonný subwoofer, umístěný v zádní části vozu. Pulzuje enormním
objemem vzduchu, který protlačuje skrz otvor v oblouku mezi
zadními koly, a pro úsporu místa je integrován do architektury
vozidla – neomezuje tak zavazadlový prostor. A hlavně dělá
z kabiny jeden velký basový reproduktor.
Ale zpátky k praktičnosti. Oceňuji, že designéři vystlali kapsy ve
dveřích měkkou látkou (je z recyklovaného plastu), takže v nich
věci nekloužou a nemají možnost se obouchat.
Odkládacích prostor v interiéru najdeme přes dvacet a myslelo
se opravdu na všechno. Takže tu máte kam odložit telefon (místo
pro něj je navíc vybaveno podložkou pro bezdrátové dobíjení),
kelímky s nápoji nebo třeba i krabici s papírovými kapesníky. A ty
dokonce můžete po použití okamžitě vyhodit. Samozřejmě ne
z okna – XC40 má totiž ve středové konzole vtipně ukrytý
vyjímatelný odpadkový koš. Což je pro mě coby silného alergika,
který obvykle zaplní hned několik schránek posmrkanými
kapesníčky, mimořádně vítaná a návyková záležitost.
Další úložné prostory se ukrývají pod sedačkami a v podlaze,
užitečné jsou také výklopné háčky, jako třeba na kabelku či tašku
s jídlem před sedadlem spolujezdce. Z každého kousku kabiny
prostě cítíte, že při návrhu jejího uspořádání někdo opravdu
přemýšlel a snažil se z ní dostat maximum.

Větší, než vypadá
A když už jsme u milých překvapení, zaujal mě také vnitřní prostor.
XC40 stojí na půdorysu, který se rozměry podobá běžným
hatchbackům nižší střední třídy. Jenže uvnitř to nepoznáte, tohle
auto působí, jako by bylo o třídu větší. Je jasné, že vysoká karoserie
poskytne spoustu místa nad hlavou, ale švédský crossover potěší
zadní cestující i prostorem pro nohy. Kufr pak pojme 479 litrů, po
sklopení zadních opěradel až 1 136 litrů.
Takže i položku „praktičnost“ si tedy můžu úspěšně odfajfkovat.
Ale co pověstná švédská kvalita? I v tomto ohledu je XC40 pravým
volvem. V interiéru najdete autentické materiály (některé jsou
i netradiční a hi-tech, například grafén nebo syntetické pavoučí
hedvábí), u nichž na první pohled vidíte kvalitu a dokonalé řemeslné
zpracování. Ve Volvu vědí, že ve svém autě budete trávit hodně
času. A udělali všechno pro to, abyste ho v něm trávili rádi. Třeba
i díky tomu, že si rychle oblíbíte hlavní ovládací prvek – velkou
dotykovou obrazovku, s níž se pracuje snadno, zvlášť jestli máte
aspoň nějakou zkušenost s tabletem…
Do města jako dělané
Mnoho a mnoho stránek bych mohl popsat o bezpečnostní výbavě.
Ta je skutečně mimořádná. XC40 umí například hlídat provoz při
couvání z garáže nebo parkovacího místa (dokonce umí zastavit,
když za vámi vidí překážku), sleduje okolí, chodce, cyklisty a auta při
jízdě, pozná velká zvířata a předpovídá krizové situace. Takže chrání
nejen posádku, ale všechny okolo.


Praktičnost: Švédský crossover potěší spoustou místa nad hlavou
a prostorem pro nohy i na zadních pozicích. Kufr pak pojme
479 litrů, po sklopení zadních opěradel až 1 136 litrů.
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Za volantem

Jízda: S malým volvem se budete cítit dobře na dálnici i na
zakroucené okresce. V zatáčkách objevíte na SUV
překvapivou lehkost, ale i dokonalou přilnavost a stabilitu.
A vlastně i sama sebe. Kamerový systém s rozsahem 360 stupňů
totiž pomůže řidiči zaparkovat i do těsných míst. Osobně jsem tuhle
vymoženost ale nejraději využíval při vjezdech a výjezdech z krytých
parkovišť – v místech, kde musím dávat bacha na obrubníky. Určitě
to znáte také, tyhle výjezdy jsou často úzké a zakroucené, takže
obrubník se vedle kola jen těžko hledá. Do doby, než do něj vrazíte.
Obraz ze soustavy kamer má navíc parádní obraz.
A to se hodí, zvlášť když XC40 vznikala hlavně jako společník do
města. Poznáte to hned na prvních metrech jízdy. Auto totiž dostalo
podvozek, který příjemně kombinuje komfort s agilitou a hbitostí.
Z vozu je také perfektní výhled a díky vyšší pozici máte i dokonalý
přehled o hranaté karoserii.
Jako technický základ XC40 posloužila nová platforma CMA,
jež se v blízké budoucnosti stane základem pro všechny modely
řady 40, a to včetně plně elektrických vozů. Podvozek je částečně
z hliníku a využívá vpředu modifikované zavěšení McPherson
a vzadu víceprvkovou nápravu. Funguje dobře, hezky tlumí
nerovnosti a do interiéru nepouští nechtěné vibrace ani žádné
„pazvuky“. Ale hlavně dává autu sympatický jízdní projev, takový
hravý, ale přitom jistý. S malým volvem se budete cítit dobře na

dálnici i na zakroucené okresce. V zatáčkách objevíte na SUV
překvapivou lehkost, ale i dokonalou přilnavost a stabilitu. XC40
sice není sportovní auto, ale um nikdy není na škodu, pospíchat
občas musí každý.
Proto se hodí i slušný motor, v mém případě nejsilnější
turbodiesel D4 o výkonu 190 koní. Dvoulitrový čtyřválec je spojen
s 8stupňovou automatickou převodovkou, přes kterou pohání
všechna kola. Síly má tenhle motor vždycky dost, zvlášť ve
středních otáčkách, je tichý a dokáže být velice úsporný.
S převodovkou si rozumí skvěle, ostatně ani jí není co vytknout: řadí
hladce a pohotově. Kombinace úsporného a výkonného dieselu
s automatem se skvěle hodí nejen do města, ale i pro delší
cestování.
Nejvíc mě ale na této žhavé čtyřicítce zaujalo, jak pohodově na
mě během řízení působila. I když jsem za volant usedl naštvaný (což
se jistě občas stává každému) nebo třeba unavený, auto mě
vždycky nějakým kouzlem dostalo do správného řidičského
rozpoložení, tak nějak mě uvolnilo. A to je dobře, problémy totiž za
volant nepatří. Víte, jak to myslím, ne? ■

vizionář
Volvo patří mezi progresivní značky,
důkladně přemýšlí o budoucnosti a snaží se
jí vyjít vstříc. Vidět je to i na XC40,
konkrétně například na systému Volvo On
Call, který vám umožní žít s autem prakticky
nepřetržitě. Stačí k tomu aplikace v chytrém
telefonu. Díky ní pak můžete na dálku
vychladit nebo naopak vytopit interiér, ale
také vám pomůže najít auto v místě, kde to
třeba tak dobře neznáte.
A je toho mnohem víc včetně možnosti

spravovat jednoduše knihu jízd. Do mobilní
aplikace se vám totiž ukládají informace
o každé cestě, například časy startu
a dojetí, ujetá vzdálenost či spotřeba. Údaje
si pak můžete poslat mailem nebo
exportovat do přehledné tabulky v Excelu.
Součástí služby Volvo On Call, jež patří
do standardní výbavy, je také koncept
sdílení vozu, který umožní na dálku zapůjčit
váš vůz na určitou dobu třeba známým či
kolegům. Funguje to díky takzvanému

digitálnímu klíči – který může mít uložený
v mobilu hned několik lidí. Auto tak může
využívat více řidičů bez nutnosti fyzicky si
klíč předat.
Novinkou je také služba Volvo Flexi
Care, díky níž můžete XC40 řídit, aniž byste
ji museli vlastnit. Za pevnou měsíční cenu
totiž získáte pronájem vozu, pojištění, servis,
příslušenství, sezonní výměnu kol, jejich
uskladnění a další služby.
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Za volantem

volvo & SUV
Vo l vo m á s vo z y t y pu S U V bo haté zk ušeno s ti. V ro c e 2002 předs tavil o mo del XC 90,
z n ě h o ž se o k amžitě po uvedení na trh s tal hit.
XC90 u zákazníků bodovalo především
prostorným, až sedmimístným interiérem
a objemným kufrem. A pochopitelně také
důrazem na bezpečí posádky – ještě dnes
si živě vybavuji netradiční nárazový test,
který automobilka s první XC90 provedla.
Velké SUV tehdy před zraky novinářů
poslala ve velké rychlosti několikrát přes
střechu. Výsledek byl ohromující: auto
skončilo jen s lehce pomačkanými plechy,
samotná střecha se nijak nedeformovala,
dokonce ani sloupky, které ji podepírají, se
nezkroutily.
Všechny uvedené vlastnosti, k nimž se
přidal ještě nadčasový design, vedly
k nebývalé loajalitě zákazníků a i po
dvanácti letech výroby se se zájemci o první

generaci XC90 v salonech dveře netrhly.
Stejné hodnoty vyznává i současná
druhá generace, kterou Volvo poslalo do
prodeje v roce 2014. Pro automobilku to
byl nový začátek, start další éry. XC90
dostala úplně novou techniku v podobě
platformy SPA, nové čtyřválcové motory
a také celou řadu bezpečnostních prvků.
Mě osobně ale nejvíc dostal její design.
Tohle auto vypadá prostě božsky!
Pokud se však podíváme na oblibu
jednotlivých modelů, na vrcholu najdeme
jiný vůz – kompaktnější XC60. Té se
podařila úžasná věc: od uvedení na trh
v roce 2008 její prodeje neustále rostly.
A loni dokonce vytvořily rekord. Zhruba
devět let staré auto si vybralo přes 160 tisíc

zákazníků, nejvíc ze všech modelů značky.
Na tyto úspěchy už ale také navazuje
nástupce, který svoji existenci zahájil
neméně skvěle. Podle výsledků testů
bezpečnosti, které provádí organizace Euro
NCAP, je druhá generace XC60
nejbezpečnějším autem loňského roku.
A chvíli nato nová XC60 dokonce ovládla
prestižní anketu Světové auto roku 2018.
I prodeje vypadají dobře: za první čtyři
letošní měsíce jsou totiž na úrovni
předchůdce ze stejného období loňského
roku. Nedivím se, XC60 má totiž všechno,
co od takového auta můžete chtít. Za
volantem nové XC60 jsem už najel stovky
kilometrů a těším se, že další stovky ještě
pokořím. ■

Jak vidíte, tahle SUV parta je skutečně úspěšná. Není proto divu,
že se Volvo rozhodlo rozšířit ji o dalšího člena – XC40.
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NAŠE INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ
POMÁHAJÍ VAŠEMU PODNIKÁNÍ

CHYTRÁ ŘEŠENÍ ALD AUTOMOTIVE
KAŽDÝ KLIENT JE JEDINEČNÝ. NAŠI LEASINGOVÍ
SPECIALISTÉ VÁM POMÁHAJÍ KAŽDÝ DEN.
ALD AUTOMOTIVE, U STAVOSERVISU 527/1,
108 00 PRAHA 10, TEL.:+ 420 955 525 000,
INFOCZ@ALDAUTOMOTIVE.COM, WWW.ALDAUTOMOTIVE.CZ

J ac h ta ř s k ý
Ev e r e s t
Jachting je pro mnoho lidí, včetně mě, životním stylem.
Přestože na palubě nezřídka trpíme a čelíme mnoha
odříkáním, únavě, spánkovému deficitu a někdy i strachu,
budeme se tam vracet znovu a znovu. Je to jako droga.

//
Te x t M i l a n K o l á č e k

L

Fo t o g ra f i e a rc h i v VO R

etošní ročník Volvo Ocean Race mě zaujal hlavně menším
počtem lidí na palubě. A také díky tzv. mediamanovi, člověku,
který spolu se závodníky absolvuje celou plavbu okolo světa
a nepřetržitě sděluje novinky přímo z lodi: exkluzivní obrázky a videa
z paluby doplňují komentáře závodníků – emotivní prožitky téměř
v přímém přenosu nebo bezprostředně po jejich uskutečnění. Díky tomu
je možné prožívat jednu z nejextrémnějších sportovních událostí planety
spolu s týmy od stolu v kanceláři nebo z pohovky v obýváku.
Představa, že se plavíte kolem světa a odoláváte nástrahám oceánu,
je pro některé životním snem. Sám patřím mezi ně. Přes třicet let se
aktivně pohybuji v jachtingu a jeho průmyslu. Nejraději závodím jako
sólový jachtař. Mým cílem je postavit se na start nonstop závodu kolem
světa zvaného Vendée Globe. Pokud bych ale dostal příležitost být
členem některého z týmů VOR, neváhal bych ani vteřinu.

Tým jako dobře namazaný stroj
//
Jde o jedno z největších dobrodružství na světě. Plujete
v nejodlehlejších koutech planety, kompletně odříznuti od
civilizace, přesto s okolním světem online propojeni pomocí
nejmodernějších prostředků. Daleko od břehu jste spolu
s dalšími šesti nebo sedmi lidmi na palubě odkázáni jen na sebe
a svou loď. Oceán a vítr mají neuvěřitelnou sílu a stačí malé
zaváhání a soutěž se může změnit v souboj o život.
Každý tým zajímá rychlost a správný směr, aby se dostal do
cíle před svými konkurenty. K tomu potřebují na jedničku
zvládnout mnoho disciplín. Jednou z nich je meteorologie. Na
každé palubě je navigátor, který určuje trasu, kudy se s lodí
popluje – společně s kapitánem (skipperem), jenž je stěžejní
postavou týmu. Navigátor však činí ta nejdůležitější rozhodnutí.
Téměř všechny posádky se dříve nebo později naučí svou loď
dostat ve všech podmínkách na rychlostní maximum, a právě
proto je správně zvolená trasa klíčovým dílem celé skládačky –
volba trasy rozhoduje o pořadí lodí v cíli. Kapitán pak má za úkol
postavit posádku, které bude moci důvěřovat a spoléhat se na ni
po dobu několika měsíců, kdy Volvo Ocean Race trvá.
Dalším důležitým prvkem je technická příprava lodi.
V současnosti jednotlivé závodní týmy stavějí na každé zastávce

takzvaný boat yard. V každé organizaci jsou odborníci, kteří
perfektně znají různé části sofistikovaných závodních speciálů.
Jeden se stará o plachty, další má na starosti stěžeň, lana nebo
elektroniku a jiní zase informatiku či strukturu lodi… Tito lidé
spolu s podpůrnými týmy zodpovídají za stoprocentní přípravu
lodí a servisují je mezi zastávkami. Je to velice důležitý bod,
protože jachting je technický sport. Pokud loď postavená na
nejnovějších technologiích a z těch nejmodernějších materiálů
není dobře připravena nebo podpůrný tým podcení některou část
přípravy, může se stát, že jachta nevydrží extrémní podmínky, jimž
je během závodu vystavena téměř bez přestání.
A toto všechno musejí zvládat nejen muži. Ženy nejsou
v posádkách jen na ozdobu. Svoji práci v týmu zvládají perfektně,
i když je to pro ně určitě náročnější než pro partu chlapů, kterými
jsou „v převaze“ obklopeny. To, že jsou začleněny do posádek, je
podle mě skvělá volba a pro ně zároveň větší šance bojovat
o vítězství. Osobně znám Cécile Laguette, která závodí na
AkzoNobel, a s Justine Mettraux (Dongfeng) jsem absolvoval
dva závody, když začínala s offshore závodní kariérou v Lorientu.
Obě jsou velmi cílevědomé, tvrdě na sobě pracují a v sólových
regatách drží tempo s jachtaři světového kalibru.


Alchymie příprav
//
Týmy se připravují na každou etapu zvlášť. Například
oblečení volí podle toho, jaké je čekají podmínky a délka plavby –
v teplých vodách jsou sety oblečení značně odlehčené, naopak
v jižních a severních oceánech se přidávají jednotlivé vrstvy
funkčního oblečení, ochranné rukavice a neoprenové čepice.
Kormidelníci mají i ochranné přilby s kšilty proti neustálému
proudu vody, který se valí přes palubu. Posádky jsou vystaveny
trvalému mokru, chladu a silnému větru, který výrazně zvyšuje
nepohodlí. Unavené tělo nepřetržitě bičované deštěm, mořskou
vodou a silným větrem se ochlazuje až 15krát rychleji než suché.
A to vše se děje po dobu několika týdnů.
Stejně jako oblečení se řeší strava. V chladných podmínkách
posádka spořádá výrazně více kalorií než v teplých oceánech.
Každý z týmů má své výživové experty, kteří sestavují jídelníčky

podle délky etapy a prostředí, ve kterém se závodníci budou
pohybovat.
Závod se jede na stejných lodích, což srovnává technické
možnosti posádek. Zásadní vliv na výsledek má to, kdy se
jednotlivé týmy zapojí do příprav. Platí, že čím dříve, tím lépe.
Výhodou také je, když se spojí dva týmy a absolvují tréninkové
dny společně. Pomůže jim to zjistit, jaké konfigurace a nastavení
lodě je nejlepší, ještě předtím, než se postaví na startovní čáru.
To jim hned od začátku dává jistotu a také psychickou výhodu
oproti konkurentům.
Přípravy stejně jako závod stojí miliony eur – týmy spotřebují
za vybavení, logistiku, specialisty a profesionální jachtaře kolem
dvaceti až pětadvaceti milionů eur za roční kampaň.

Pr o f es ionální jacht ing je pře d e v š ím o n e u s t á lé m v z d ě lá v á n í v s o u v is e jíc ích
o b orech. Hledání t echnickýc h d e t a ilů , k t e r é z á v o d n ík a n e b o t ým p o s u n o u
o m a linký kous ek dopředu. J e o d e n n o d e n n í f yz ic k é p ř íp r a v ě . O t r é n in c íc h
n a vodě zima nezima. V zápa d n í B r e t a n i, k t e r á je d n e s p o v a ž o v á n a z a je d no
z n e j významnějších cent er v ý vo je s v ě t o v é h o ja c h t in g u , s e t r é n u je n a m o ř i t ém ě ř
b e z přest áv ky . Kdy ž záv odníc i c h t ě jí jít t r é n o v a t v le d n u , m u s e jí r á n o p a lu bu
p o l é vat s lanou v odou, aby led z p a lu b y p u s t il a m o h li s e p o n í b e z p e č n ě p o h ybo v a t .

//
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Vyrovnané šance
//
V úvodních etapách letošního ročníku byly vidět poměrně
velké rozdíly mezi jednotlivými týmy. Některé posádky si třeba
nebyly vždy jisté s nastavením lodi a výběrem typů plachet pro
daný okamžik, dalším důvodem byla nedostatečná sehranost…
S postupem času se mezery začínaly zmenšovat a v následujících
etapách lodě dojížděly již po několika dnech ve velmi těsných
rozdílech.
Často se stává, že jsou si soupeři během celé etapy na dohled.
Například v nejdelších etapách z Hongkongu do Aucklandu nebo
z Aucklandu do Itajaií dělilo po několika týdnech plavby první dva
týmy v cíli pouhých pár minut! To vytváří obrovský tlak na celou
posádku, která bez přestání hledá detaily, které by pomohly
získat metry navíc a posunout loď před protivníka.

Od počátku závodu se o celkové prvenství přetahují týmy
Dongfeng RT a MAPFRE. Já osobně sázím na Dongfeng –
i proto, že v posádce jsou lidé, které osobně znám. Přesto
v etapách dokážou vítězit i jiní, a tak se klidně může stát, že dva
se perou a třetí na tom vydělá. Myslím, že v současnosti už ani
nehraje takovou roli, zda jsou závodníci v závodě nováčci, nebo
veteráni. Zkušenosti jsou bezesporu bod k dobru, nemusejí ale
nutně vycházet výhradně z předchozích ročníků VOR. Velkou
výhodu mají jachtaři, kteří jsou zvyklí závodit ve dne v noci
takzvané offshore závody, a také ti, kteří mají za sebou závody
na velkých lodích a mají odhad a zkušenosti se silami v lanech
a plachtách. Tah a napětí v lanech mohou totiž mít i několik tun!

Na palubě
//
Tým má pro celý závod na palubě k dispozici 8+1 plachet.
Mezi etapami je obvykle nutné je vyspravovat, ale často kvůli
poškození větrem či špatnému manévru vyžadují opravu i během
závodu. Poškozená plachta se musí nejprve odsolit od slané vody,
usušit a odmastit, aby se dala začít slepovat a sešívat, což zabere
několik hodin práce a už tak unavené posádce ubírá další síly.
Čas strávený na moři navigátoři vypočítají z meteorologických
předpovědí pomocí navigačního programu a také polárního
diagramu, jenž udává, jak rychle plachetnice v daných
podmínkách pluje. Rezervy zásob a vybavení jsou tak jen ty

nejnutnější. Kromě pečlivě vybraného oblečení s sebou týmy
berou nářadí potřebné k opravám. Je třeba pečlivě zvažovat, co
s sebou vzít a co nechat na břehu, protože čím jsou loď a její
výbava lehčí, tím rychleji pluje.
Každý manévr posádku náležitě zaměstná a ubere jí energii,
které při dlouhých etapách není nazbyt. Jsou dny, kdy je třeba
i 20krát manévrovat dnem i nocí, aby tým zůstal v co
nejvýhodnějších povětrnostních podmínkách. Jste mokří,
unavení, nevyspalí, potýkáte se s úmorným vedrem nebo naopak
mrznete, a přesto děláte maximum pro to, abyste soupeřům ujeli.


 Celý závod i probíhající přípravy můžete sledovat na www.volvooceanrace.com.
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Za čistší oceány
//
Důležitou součástí závodu je poukázání na palčivý
světový problém – alarmující množství plastů v oceánech. Projekt
se jmenuje Turn The Tide On Plastic a v jeho průběhu každý tým
sbírá vzorky vody v různých koutech světa a v laboratořích se
hodnotí obsah a množství částic plastů. Za posledních 10 let
závodění v severním Atlantiku jsem se jen málokdy setkal s tím,
že bych některý den nenašel ve vodě nějaký ten odpad. Často
vytahuji kusy igelitů nebo zbytky rybářských sítí, které se mi
zachytí na kormidlo nebo kýl lodi.
Je jasné, že částice rozpadajících se plastů se již dávno

začlenily do potravinového řetězce, který končí na našem talíři.
I proto má každá taková iniciativa za čistší oceán, s níž přichází
VOR, smysl. Její úsilí již přineslo 15 000 závazků k lepšímu
hospodaření s plasty a eliminaci dopadu plastů na životní
prostředí. Dokumenty a exhibice zaměřené na osvětu za čisté
oceány Clean Seas zhlédlo během zastávek jednotlivých etap
VOR 1,5 milionu diváků. A během první poloviny závodu již bylo
vypuštěno 19 vědeckých bójek a v laboratořích zkoumáno
a vyhodnoceno přes 40 vzorků vody.

K  č e m u j s o u s n y , k d y ž s e j e
nesnažíme uskutečnit?
//
To je i případ Volvo Ocean Race nebo Vendée Globe,
dvou nejtěžších jachtařských závodů na světě. Posledních čirých
dobrodružství na téhle planetě. Zažít svobodu a samotu na
otevřených mořích, když loď bez zastávky pluje dnem
i černočernou nocí pod oblohou posetou miliony jasných hvězd,
které z pevniny nemůžeme díky světelnému smogu spatřit.
Daleko od civilizace. Kýčovité východy a západy slunce vás nikdy
neomrzí a nenabídne vám je žádný televizní kanál. Nebo to

vzrušení a napětí, když vás dohání bouře, z několika kilometrů
vysokých černých mraků šlehají blesky a jediné, co vás zajímá, je
pořádně se připravit, zatnout zuby a stále plout. Plout co
nejrychleji k cíli ochránit sebe a loď a přitom dosahovat co
nejvyšší rychlosti. Při absolvování transatlantických nebo jiných
dlouhých závodů se ne nadarmo říká, že vítězové jsou všichni ti,
kteří doplují. ■

K d o je M i l an K o l á ček
Sympatický zrzek, který pro ČT Sport komentuje probíhající ročník Volvo Ocean Race, není jen příjemný hlas za mikrofonem.
Je to především profesionální jachtař. A to ne ledajaký, ale náš nejlepší: vítěz šampionátu Francie v sólovém jachtingu 2012,
několikanásobný mistr ČR v offshore jachtingu, bronzový z mistrovství světa lodní třídy Fireball… Muž, který neváhal postavit si
vlastníma rukama „na koleně“ závodní speciál a pro zkušenosti se vydat na druhý konec zeměkoule. Muž, který hned napoprvé pokořil
Atlantik i mnohem zkušenější konkurenci. Muž, za kterým stojí příběh. Muž, který ví, co je to bojovat s přírodou i sám se sebou. Muž,
který jachtingu opravdu rozumí. Hlavou i srdcem.
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Přeřadil jsem
na nižší splátky.

Osobní vozy Volvo

XC90

JIŽ OD
8 882 KČ

Splátky od 0% navýšení s poslední
navýšenou splátkou.
Nabídka se vztahuje na modely XC90, V90,
S90, S60, V60, V60 CC, V40 a XC40.

unicreditleasing.cz
Reprezentativní příklad financovaní Volvo XC90 D5 AWD FinAuto Volvo – splátky již od 0% navýšení s možností PNS: pořizovací cena 1 629 900 Kč vč. DPH, výše úvěru 814 950 Kč, akontace 50 % (814 950 Kč); pevná úroková sazba:
0 % p. a., RPSN: 5,34 % p. a.; měsíční splátka úvěru (1.-59.) 4 601 Kč, 60. splátka úvěru 543 500 Kč; měsíční splátka pojištění HAV 2 975 Kč, POV 1 306 Kč; měsíční splátka včetně HAV a POV (1–59.): 8 882 Kč; 60. měsíční splátka
včetně HAV a POV: 547 781 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 0 Kč; délka úvěru 5 let. Celková částka k uhrazení (jistina, úroky, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek): 933 450 Kč, pojištění u pojišťovny Allianz.
Nabídka platí do 30. 9. 2018.
Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy, a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoliv transakce.

„Nepřestali jsme se houpat, protože jsme zestárli,
zestárli jsme, protože jsme se přestali houpat.“
S ØREN PEDER S EN

Křížem krážem

Te x t a f o t o g r a f i e P e t r a D o l e ž a l o v á

beskydské
z a s t av e n í
V živ ot ě jsou c hví l e, kter é s e pí š ou zl atě. Jako by
se najednou v rát il úžas , kter ý pr ovází vš echna poprvé
a s nimi zapomenuté poci ty. Zábl es ky vzpomí nek
v č ase. Chv íle, kdy s e vám vš echny s mys l y napnou do
v ýšin, o kt erýc h j s te neměl i ani zdání . A upros třed
hrudníku t o sv írá s tej nou i ntenzi tou, j ako když s e
zamilujet e. Vlast n ě to není j ako, j e to doopravdy. Jen
t ím objektem l ás ky j e ži vot s ám.

//

M

ožná to byl nenadálý prostor a všechny odstíny zelené, které se mi
otevřely na úpatí beskydského údolí Podolánky, doprovázené silnou
bouřkou, jež mě vítala, když jsem parkovala červenou XC60 v cíli své
cesty. Možná to byla intenzivní vůně deště a rozkvetlého jara, co mě vrátilo ve
vzpomínkách do severního Norska. Daleko od spěchu a hluboko pod povrch bytí.
A možná za to mohl laskavý svět usazený „mezi plůtky“, rozlehlá zahrada s dvě
stě let starým venkovským domem, který teprve vloni v srpnu tady jako boutique
hotel otevřela svým hostům Daniela Hradilová, architektka a majitelka v jednom.
Chybí tu recepce i obvyklý řád. Dům a zahrada působí jako chalupa, o které
jsem vždy snila. Otevřenými prostory právě prostupuje tak trochu melancholická
hudba Bena Howarda. „K tomuhle počasí se báječně hodí,“ podotknu. „Hudba je
tu důležitou součástí,“ usmívá se Daniela. „Hosté tady často nechávají svůj
playlist a odvážejí si ten náš,“ prozrazuje a já začínám tušit, že toho sdílení bude
mnohem víc.
U krásného dubového stolu v kuchyni s dubovými dveřmi a kamennou
podlahou poslouchám příběh domu, na jehož počátku stála touha nechat se vést
svými sny. Daniela byla původně právnička, ale po mateřské začala pomáhat
svému muži, který rekonstruuje staré domy a obchoduje s nemovitostmi. „Byl to
nový svět, který mě přitahoval.“ A nebála se ho. Při rekonstrukci téměř
zdemolovaného ostravského renesančního zámku Zábřeh nad Odrou na
historický hotel s restaurací a domácím pivovarem objela se svým mužem Petrem
spoustu českých hradů a zámků, aby poznávali, jak byly postaveny. „Teorii jsme
znali z knížek, hledali jsme skutečnost. Byla to velká škola, stačilo si ale jen
všimnout, jak věci fungují, poradit se s odborníkem o materiálech a technologiích,
aby se naše neznalost a jejich profese potkaly – a vznikla nová řešení, která
budovu zámku respektovala a současně ji posouvala dál. Díky tomu se nezrodilo
jen ‚muzeum‘, ale živý objekt, schopný užívání. Zámek se podařilo vrátit na
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seznam kulturních památek, stejně jako obnovit vaření piva
v pivovaru. A památkáři nás dokonce dávali za příklad, a to jsme
amatéři!“
Po řádce zajímavých rekonstrukcí přišel čas odejít z města do
hor. Hodně let cestovali za architekturou – Danielu vždy fascinovaly
zajímavé stavby. Vášnivě vybírala boutique hotely, kde ráda
naslouchala příběhům domů i jejich majitelů a inspirovala se
atmosférou míst a péčí o ně. Nejčastěji to byly starobylá Itálie
a Španělsko, později sever, kde ji okouzlily moderní design
a řemesla. Toužila odjet do Toskánska, opravit starou usedlost, ale
nakonec místo pro novou životní kapitolu našli s mužem při
procházce kousek od domova. Když objevili zanedbanou, dvě stě
let starou usedlost, rozhodli se, že tady na úpatí osamělé hory Smrk
zrealizují svůj sen: rekonstrukci, která tentokrát neskončí předáním
klíčků nájemci či provozovateli.
„Už dlouho jsem chtěla zažít skutečně živý projekt. Když
architekt dokončí stavbu, předá ji a pokračují jiní. Já ale chtěla
zůstat o chvíli déle, dopovědět své představy, vdechnout místu život
a energii, dělat snídaně, mluvit s lidmi, starat se o zahradu a květiny
ve váze… Máme otevřeno devět měsíců a náš snový příběh se
právě odehrává.“
Zájem hostů začal hned první dny po otevření, vypráví Daniela.
„Asi po Praze funguje šuškanda, pětadevadesát procent našich
klientů je z Prahy. Zajímavé je, že se tu mnohdy potkávají známí.
Nebo přijedou designéři, které bych normálně neměla čas nebo
možnost potkat – a stanou se z nás kamarádi, což je úžasné. Jezdí
sem hosté, s nimiž mnohdy cítím, že jsem to já, kdo je na dovolené.“
Je to tím klidem a soukromím rozlehlé zahrady, kde se můžete
ztratit, číst si knížku, koupat se v přírodním bazéně s lekníny,
vodními kosatci a mátou, co láká určitou skupinu lidí vyrazit tak

daleko? Je to krásnou chalupou, jež nahrazuje tu vysněnou vlastní?
Nebo za to může harmonie a krása, kterou nacházím v každém
průhledu?
„Čím je stavba starší, tím je pro mě lepší. Očistíte ji na její
prvopočátek a začnete budovat něco nového,“ vypráví u večeře
Petr. Jeho kachní prsa na majoránce mi připomněla starý babiččin
recept. Vůně dětství se mi tady vůbec vrátila už poněkolikáté. „Lidé
dokážou vlastní neodborností, necitlivostí a nedostatkem respektu
stavbu zničit. Baví mě objevovat, k čemu sloužily různé prostory,
které někdy na první pohled nedávají smysl,“ vysvětluje Petr a jeho
žena dopoví: „Petr umí věci odhalit a já v nich pak pokračuji, tvořím.
Je to krásná kontinuita, nechceme přerušit ten děj, duch, čas. Co
se odkryje a odstraní, protože je v domě navíc, to se doplní tím, co
tam bylo a teď schází; jindy se pokračuje tím, co tam chce naše
generace přinést nového, zanechat po sobě. Žádný sloh není jen
opakováním toho, co bylo, nejde o konzervaci, ale o konverzaci,“
vypráví u večeře Daniela a prozrazuje, že zatímco Petr má cit pro
hmoty a vize, ona vedle něj zažívá svobodu tvořit interiéry a detaily.
„Jsme staromilci, což neznamená, že máme rádi jen staré.
Hledáme to, co je silné, skutečné, co budí respekt, zapadá do
souvislostí – v čase, v místě. Takové to poznání ‚to je ono!‘. Žádné
náhražky podobné pocity nevzbudí. Respekt a láska ke starým
materiálům vznikají tím, že je člověk na cestách stokrát potkal,
poznal jejich řád, hodnotu. Vše chceme dělat tak, abychom tomu
sami věřili. Pak se nám to líbí, pak je to navěky. Můžeš se na
takovou věc dívat celý život a nikdy tě neomrzí.“
Příběh kousku beskydské minulosti, který se rozehrál „mezi
plůtky“, bude mít už brzy další pokračování. Nedaleká roubenka
s krásným výhledem ponese také – jak jinak – jméno dle svého
místa: Mezi lukami. Právě probíhá rekonstrukce, o jejímž vzhledu


„Chtěla jsem zůstat o chvíli déle, dopovědět své představy,
vdechnout místu život a energii, dělat snídaně, mluvit s lidmi,
starat se o zahradu a květiny ve váze…“
DANIELA H radi l ov á
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„Čím je stavba starší, tím je pro mě lepší. Očistíte ji na její
prvopočátek a začnete budovat něco nového.“
Pe t r H radi l
a určení si rozhodl opět dům sám – výkresy vznikající už dlouhé
týdny zcela změnil okamžik, kdy se stavení na jaře zbavilo
dodatečných zásahů a odhalilo původní dispozici dřevěné stavby,
průjezdu a kamenného chléva, která bude uchována a posunuta do
pohodlného venkovského bydlení.
A protože Daniele a Petrovi stávající nasazení v péči o hosty
Mezi plůtky zabíralo veškerý čas, který by rádi věnovali zase
novému projektu, přemýšleli, co dál. „Petr rád pronáší: On to
Hospodin nějak vyřeší! A já si říkám: To jsem zvědavá jak!
Nedokázala jsem si představit, kde najdu člověka, kterému bych
svěřila naše srdeční místo. Ale osud nám skutečně přihrál někoho
do cesty – mého bratrance Standu a jeho přítele Tomáše, kteří se
po letech kariéry v Praze rozhodli o Mezi plůtky starat. Nikdo lepší
se tu nemohl objevit, už proto, že oba celý život pracují v cestovním
ruchu, znají obor, jsou neuvěřitelně komunikativní a pracovití… Měli
jsme štěstí, a tak od června už sem můžeme chodit víc jako hosté
a přátelé našich hostů.“
Dům osiřel, zůstala jsem v něm sama. Prohlížím si krásné knihy
o designu a architektuře v útulné knihovně, která tady (naštěstí)
nahrazuje televizi.
Rozlehlá podkrovní suita pojmenovaná Rodiče našla stejně jako
sousední, trochu menší pokoje Dcera a Syn severskou inspiraci
v kombinaci šedé, bílé a dřeva – byť jako vše v domě vychází
z místních tradičních materiálů – a má krásný výhled na okolní
krajinu. Přízemní apartmá Host je zase tak trochu do Itálie… Mám
nutkání pohladit dřevěné dveře a starý kámen. A úplně nejvíc
houpací ovečku Žofku od dánského designéra Povla Kjera. Voní
dřevem a dětstvím a je neuvěřitelně hebká. Když její předchůdkyni
v roce 1981 Kjer vyrobil pro svou neteř jako milou připomínku
k místu, odkud pochází, netušil, že se později stane oblíbenou
skandinávskou ikonou. Kdyby dřevo a ovčí vlna, ze kterých je
vyrobena, byly místní, mohla by klidně být symbolem Beskyd.
Hory jsou plné překvapení: hlášené bouřky a déšť nahradilo

rozzářené ráno. Asi to zařídil Hospodin, radujeme se u snídaně.
Mimochodem, čerstvý chléb s májovou brynzou tu poprvé
ochutnávám s medem a marmeládou. Božská kombinace, navíc
v tuhle dobu je nejlepší složení trávy pro ovce, takže brynza není tak
ostrá.
Název hor měl kdysi jednu z podob „Bez kydy“, což prý mělo
znamenat „holá místa, místa bez stromů“. Kopce ve tvaru velkých
hřibových klobouků se skutečně zaplnily buky a jedlemi až později.
První hospodáři tu kupovali i vzdálené pozemky, aby na nich
hospodařili. A začali jim říkat Daličanky či Podolanky. Odnepaměti
se Beskydům přezdívá Zadní hory, tedy hory někde na konci,
ztracené. Do Čeladné je tu stejně daleko jako do Starých Hamrů,
do Ostravy i na Slovensko.
Sedíme na kopci, kam nás doprovodil polesný Martin Blažek. Je
odtud nejkrásnější výhled na vrcholy Lysé hory, Malé a Velké
Stolové, tajemné Kněhyně, Smrku, Nořičí hory a pověstmi
opředeného Radhoště, které spolu s protilehlým majestátním
Ondřejníkem vytvářejí kruh: přitahují tak dešťové mraky tak silně, že
tu prší a bouří nejvíce v celé zemi. Martin nám nabídl, že nám svá
oblíbená místa ukáže, už když jsme se potkali dole v údolí řeky
Čeladenky. Má prý volva rád a taky chtěl možná prověřit, jak se to
naše vypořádá se strmou lesní cestou. XC60 ji zvládla s přehledem,
jen nám se potom vůbec nechtělo dolů. Podobně jako mnohým,
kteří utekli z města a zamilovali si to tu.
Jako třeba Michal Göth. Uznávaný šéfkuchař, který vařil ve
Francii, Itálii i Rakousku, vyměnil vyhlášenou brněnskou restauraci
U Kastelána za klid a krásu Beskyd. A nelituje. „Když jdete
pastvinami mezi kopci, krávy vpravo, krávy vlevo a nikde ani živáčka,
tak vás to hodí do maximálního relaxu,“ pochvaluje si. Svou práci
šéfkuchaře v hotelu Miura v Čeladné bere jako výzvu. „Když někdo
váží takovou cestu, ať už z Prahy, Brna, nebo Ostravy, je o to
důležitější ho nezklamat, už by se nevrátil.“ Za své pětileté
beskydské působení do svého originálního menu zařadil takové
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Křížem krážem

„Chci vědět, kdo za surovinou stojí. Vím, kdo zvířata choval,
kdo maso zpracoval. Za vším vidím obličej.“
Mi chal G Öt h

kombinace jako grilovaná husí foie gras s meruňkovým čatní a
domácí vánočkou.
Nejvíc oceňuje kvalitu a pestrost surovin od místních
farmářů. „Chci vědět, kdo za surovinou stojí. Vím, kdo zvířata
choval, kdo maso zpracoval. Za vším vidím obličej,“ vysvětluje.
„Tady v horách jsou lidé jiní, jsou zvyklí si pomáhat i spoléhat
se sami na sebe. Je to znát v přístupu i v samotných
surovinách.“ Pro ty si kuchaři z Miury jezdí osobně. „Když si
s farmářem podáte ruku a vidíte, jak maká od rána do večera,
tak mu za to ty peníze zaplatíte rádi. A stejně tak oni, když něco
slaví, zase přijdou za mnou na jídlo. A tak to tady funguje, že
jeden druhého podpoří.“
Při vaření používá Michal techniky, které se naučil ve světě,
jako třeba nízkoteplotní vaření. „Nemám rád překombinované
talíře, musí vyniknout hlavní surovina. A i obyčejná kyselica se
může proměnit v luxusní chod: stačí použít domácí vyuzený
špek a dobré zelí,“ prozrazuje, zatímco nám na terase
s výhledem na okolní kopce a krásné golfové hřiště servíruje
daňčí hřbet s květákovým pyré.
Jídelní lístek mění se sezonou – už nyní má houby od
místního houbaře, který má svá tajná místa. Rád také pracuje
s kombinacemi lokálních čerstvých sýrů. „Proč jíst ricottu
a mozzarellu, když tu máme tak super produkty. Lidé rádi jezdí
za tím, co je v regionu.“

A že za dobrou kuchyní Michala Götha lidé skutečně jezdí,
nejen z Moravy, ale i z Prahy. On sám už se ovšem do rušných
ulic vracet netouží. Se svou partnerkou žije v lese a cítí se tu
dobře. „Město mi nechybí. Jedu do práce a nepotkám ani jeden
semafor. Jsem celou dobu v klidu, bez stresu. Rád tu chodím
pěšky, třeba ráno vás to úplně nabije. Beskydy mi přinesly
poznání, co mě v tvůrčí práci skutečně baví. Takových míst
v republice už moc není, ale mně něco říká, že tady se to
nezmění, že to tu takto bude pořád. Lidé si tu váží půdy, kterou
tu dědí už v několikeré generaci – pastviny pro svá stáda
neprodají pro nějaké satelity. I mladí lidé tu mají úctu k práci
svých předků.“
Čas k návratu se nachýlil, ale cítím, že tahle cesta bude
pokračovat dál. Je pátek odpoledne a do navigace zadávám
delší cestu, abych si ještě chvíli mohla vychutnávat pocity,
které mi Beskydy ve velkém připravily. V Sorrentinově Mládí se
říká, že emoce jsou vše, co máme. Vše, po čem toužíme, co
jsme měli, o čem sníme. Vzpomínky na naše kořeny jsou
silnější, než tušíme. Nemáme se za ně stydět, máme je vracet
do života. Poslouchám svůj nový playlist a mimoděk pohladím
opěradlo vedle sebe. Jsem ráda, že seveřané – ti naši
beskydští i ti ze Skandinávie – pochopili důležitost prostředí,
v němž trávíme čas. Prostoru pro snění a přemýšlení
o příbězích, které si můžeme dopovědět sami. ■

me z i nej l epš í m i
Na prstech jedné ruky spočítáte místa ve střední a východní Evropě, která se dostala na mapu cestovatelských ikon
Urlaubsarchitektur a Welcome Beyond. Ty hledají a doporučují cestovatelům místa s krásnou lokalitou, výjimečnou architekturou
a péčí. Mezi plůtky mezi ně patří. Letos v dubnu bylo navíc oceněno TTG Awards jako nejlepší boutique hotel v České republice.
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Na cestě
Před pár dny jsem ujel v autě 4 600 kilometrů za pouhých pět dní. Někteří
řidiči tohle najedou za celý rok, ale jsou i tací, kteří teď jen tázavě zvednou
obočí a zeptají se, co je na tom mimořádného. Všichni se však nepochybně
shodneme na tom, že existuje hned několik věcí, které jsou pro pohodové
cestování důležité. Kvalita sedaček, odhlučnění a dobrý audiosystém,
respektive vybraný repertoár.

//
Te x t J a n Č e r v e n k a
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„Hudba může zpomalit, nebo zrychlit tep vašeho srdce, má
vliv na krevní tlak a samozřejmě může uklidnit, nebo
naopak vyvolat agresivní chování.“
Vl ast a Re hnov á
do pravní ps yc ho l o žk a

P

rotože držíte v ruce Volvo magazín, předpokládám, že
teď jen souhlasně pokyvujete hlavou a říkáte si, jak je
fajn, že na tohle všechno Volvo klade důraz. Jeho
sedačky patří po léta k těm nejlepším v automobilovém
průmyslu – a aby taky ne, když na jejich vývoji dlouhodobě
spolupracují ortopedi. A stejně důležitá jako opora zad je
i celková tloušťka sedadel, protože jednou z definic luxusu
v autě je vnitřní prostor. Štíhlá sedadla řidiče a jeho
spolujezdce znamenají nejen vizuální lehkost, ale hlavně
spoustu místa na zadních sedadlech…
Vlastně jsem si tohle všechno uvědomil, až když to někdo
konkrétně popsal. Do té doby jsem žil s vědomím, že třeba
v takovém Volvu S90 je úplně jedno, jestli sedíte za volantem
deset minut, nebo čtyři hodiny, a nevěnoval jsem žádnou
pozornost tomu, proč to tak je. Jak je známo, nejlepší věci
v životě často vnímáte jako úplnou samozřejmost.
Ono vážně nejde jen o to, jak pohodlně se cítíte fyzicky,
záleží i na pohodě duševní. Automobilky rády na
prezentacích mluví o tom, s jakou péčí jsou vybírány
materiály na sedadla a palubní desku, a empirická zkušenost
praví, že nejhezčí interiéry jsou ty, které jsou použity na
prezentačních fotkách. Jde nejen o kvalitu kůže, plastu,
dřevěných dýh nebo kovových prvků, ale i o barevnou
kombinaci, strukturu, hmatový dojem a vůni. Tyhle všechny
věci vás totiž nepřímo ovlivňují a vy byste měli při koupi auta
dbát nejen na jeho parametry, ale i na pocit, který z něj máte.
Spousta lidí řeší, jak jejich auto vypadá zvenku, snad pro
falešný pocit okolí, ale ve skutečnosti je důležitější, jak se
cítíte za volantem. Sám všem říkám, že si auto přece
kupujete proto, abyste v něm jezdili, ne abyste se na ně
dívali. Nicméně přiznávám, že i vnější design je důležitý,
a všechna poslední volva mi přijdou úžasně sladěná, na čemž
se asi všichni shodneme, ne?
A shoda bude nejspíš panovat i v tom, že výběr hudby –
jak žánr, tak hlasitost – může mít fatální vliv na řízení.
„Existují na to propracované studie od renomovaných firem,

ale stačí použít selský rozum,“ tvrdí dopravní psycholožka
Vlasta Rehnová. „Hudba může zpomalit, nebo zrychlit tep
vašeho srdce, má vliv na krevní tlak a samozřejmě může
uklidnit, nebo naopak vyvolat agresivní chování.“ Za pravdu jí
dává i muzikolog Marcin Suder, který pro pojišťovnu Allianz
vypracoval pojednání, v němž doporučuje: „Pro jízdu je
ideální klidná a pomalejší hudba, kdy by její rytmus neměl
přesáhnout 60 až 100 BPM, což je anglická zkratka pro
‚beats per minute‘, tedy úderů za minutu. Speciálně taneční
hudba pak může mít negativní vliv na chování řidiče.“
Kromě výběru samotné hudby je pak důležitá i její
hlasitost. Z pohledu psychologů i dopravních expertů by
neměla přesáhnout 80 decibelů, protože pak nemusíte být
vnímaví k okolí. Jinými slovy, neuslyšíte troubení, sanitku
nebo houkání vlaku při přejíždění nechráněného železničního
přejezdu.
Kapitola sama pro sebe je pak poslouchání audioknížek.
Já je přímo zbožňuji. „Čtu“ si v autě při každé delší cestě
a mám doma sbírku románů i krátkých povídek, to na kratší
cesty do práce. Poslouchám Svěráka, Nesbøa, ale takhle
jsem dal i knížku o Elonu Muskovi, kterou bych jinak asi
nepřečetl. „Názory na poslech audioknih se různí,“ říká Vlasta
Rehnová. „Někoho mohou uspávat podobně jako třeba
vážná hudba, ale osobně si myslím, že záleží na přednesu
a že soustředění se na knížku se nijak nekryje s řízením
samotným.“ Já to vidím úplně stejně a audioknížky si vybírám
nejen podle autora, ale i podle toho, kdo je čte. A mohu jen
s povděkem kvitovat, že za posledních pět let jsem neřídil
volvo, které by nemělo nadprůměrné audio…
Jeden z nejslavnějších románů všech dob se jmenuje Na
cestě. Napsal ho Jack Kerouac, stačily mu na to pouhé tři
týdny a rukopis odevzdal na pětimetrových rolích japonského
kreslicího papíru. Jako audioknihu ho namluvil Jiří Zavřel.
Až ji doposloucháte, budete mít chuť někam vyrazit. A i když
to nejspíš nebude na korbě nákladního vlaku, ale ve vašem
volvu, tak si to moc užijte. ■


5 nej jana červenk y
Nejoblíbenější CD
Soundtrack k filmu Gran Torino
John Bon Jovi: Blaze of Glory
Soundtrack k filmu Baby Driver
Robbie Williams: Swing when you are winning
Hurts: Desire

Nejoblíbenější audioknihy
Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol
Jonas Jonasson: Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
Elon Musk: Ashlee Vance
Jo Nesbø: Krev na sněhu
Jan Svěrák: Povídky a Nové povídky
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A m b i ence C o ncep t – da l š í
r o z m ě r ces t o v á n í
Volvo přichází s novým
rozměrem automobilového luxusu.
Soustředí se nejen na pohodlí těla, ale
i mysli. Abyste tomu rozuměli, jde
o koncept Volva S90 Ambience, který
se soustředí na pasažéry na zadních
pozicích a rozmazluje je nejen
mimořádně pohodlnými sedadly, ale
přidává i vizuální vjemy, pečlivě
vybranou hudbu, a dokonce i vůni. Zní
to sice složitě, ale… „Je to jednodušší,
než by se mohlo zdát,“ vysvětluje Robin
Page, ředitel pro design Volvo Cars.
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„Nejde jen o materiály v interiéru nebo
jak pohodlná jsou sedadla. V aplikaci
v mobilním telefonu si vyberete téma
a vytvoříte si v kabině atmosféru, kterou
požadujete. Po aktivaci vizuální složky
jízdního zážitku se strop kabiny promění
dle zvoleného motivu například na
polární záři, skandinávský les, labutí
jezero, souostroví nebo déšť.“ Aha, tak
to opravdu dává smysl… Každé z témat
má za úkol navodit jinou náladu – od
příjemné relaxace až po povzbuzení,
téma noci je pak vhodné pro odpočinek,

naopak motiv svobody má pasažéry
nabudit a dobít je novou energií.
O synchronizovaný hudební
doprovod se stará prémiový
audiosystém Bowers & Wilkins, každé
z témat je navíc propojeno s jednou ze
čtyř vůní vytvořených na míru
vycházející švédskou hvězdou mezi
výrobci parfémů Byredo. Přestože je
Volvo S90 Ambience představeno jako
koncept, už brzy by se tato technologie
měla objevit i v modelech S90
Excellence jako příplatková výbava. ■

Te x t M i c h a e l K u d e l a

F o t o g r a f i e M i c h a e l K u d e l a , Vo l v o a B o w e r s & W i l k i n s

G a r ag e ba n d
Volvo se může pochlubit audiosoupravou slavné
značky Bowers & Wilkins. Takže si konečně můžete ve
své garáži udělat koncert, o jakém jste snili jako
teenageři? Rozhodli jsme se uspořádat netradiční
srovnání proti špičkovému hi-fi.
//

O

pravdu dobré hi-fi dorazilo do aut už před mnoha lety.
Slavní výrobci pro domácí i profesionální scénu se
začali předhánět, kdo vymyslí lepší techniku,
nainstaluje silnější zesilovač a po interiéru rozhází více
reproduktorů. Masovější producenti dodávají více
společnostem, exkluzivní značky si vybírají. A stejné to bylo
v případě Volva, které se v roce 2014 stalo teprve druhou
automobilkou, která zahájila spolupráci s britskou firmou
Bowers & Wilkins. Volvo je i v současnosti nejdostupnější
cestou, jak si toto špičkové car audio pořídit: poslední ze čtyř
automobilek, které si s B&W plácly, je totiž producent
supersportovních unikátů McLaren…
Bowers & Wilkins je mezi nadšenci i odborníky pojem už půl
století. „Nejlepším reproduktorem není ten, který přidává
maximum. Je to ten, který ztrácí minimum,“ prohlásil kdysi John
Bowers, jeden ze zakladatelů firmy, jejíž reproduktory nejvyšší

řady 800 přesně v duchu tohoto hesla patří několik desetiletí
mezi referenční soupravy. Nic nepřikrášlují, nic nezastírají. Ve
svých studiích je používají renomovaní skladatelé hudby,
nejslavnějším odběratelem je vyhlášené anglické nahrávací
studio Abbey Road, kde kromě Beatles natočili své desky
třeba Peter Gabriel nebo Rolling Stones (a mimochodem před
časem i Miro Žbirka). A protože jednu z hlavních technologií,
kvůli kterým si precizní zvuk Bowersů získal tolik příznivců,
v sobě vozí i volva, rozhodli jsme se zjistit, co mají maličké, ale
pečlivě rozmístěné reproduktory s technicky propracovanými
membránami v autě společného s mohutnými a oceňovanými
sloupovými reproduktory.
Nerovný souboj?
Skuteční „hifisté“ se teď chytají za hlavu: copak to lze, srovnat
v tomto případě 12kanálový 1400W zesilovač, pracující
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Bowers & Wilkins

„Nejlepším reproduktorem není ten, který přidává maximum.
Je to ten, který ztrácí minimum.“
John B owe rs
z a k l a d atel s po l eč no s ti Bo w ers & Wil k ins
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Bowers & Wilkins

Diamantový reproduktor – výškový měnič pro co
nejpevnější přednes a věrné vysoké, cinkavé tóny trůní
uprostřed palubní desky i na vrchu sloupových „beden“.
//
v takzvané třídě D, a 19 reproduktorů poschovávaných po autě
se dvěma profi bednami, které živí pořádný stereo zesilovač?
Na jednu stranu je to skutečně nerovný duel, základní
konstrukce automobilu je zaměřena na vše možné, od pohodlí
po bezpečnost, jen ne na interpretaci zvukové nahrávky. Jenže
technologie postupují mílovými kroky.
Je jasné, že před každým konstruktérem, který chce do vozu
montovat dobré hi-fi, stojí náročný úkol. Kdysi jsem zažil ve
vývojovém oddělení jedné automobilky, jak šéf zodpovědný za
audiosoupravu cinkl do odstrojeného, ale kompletního skeletu
karoserie ladičkou. Ozval se šíleně kvílivý zvuk, který se po
všech výliscích, svarech a profilech třepotal snad celou minutu.
Nezpevnilo ho sklo, neztlumily plasty, textilie ani čalounění.
„Teď tento základ zkuste odtlumit od vibrací podvozku, hluku
motoru a aerodynamického svistu,“ naznačil konstruktér, s čím
vším se musí vypořádat. „A přidejte mimořádně tenké dveře, do
kterých se moc velké reproduktory nevejdou, a spoustu skla,
které zvuku také nepomáhají.“ Auto je prostě hodně náročný
sál na ozvučení. Nebo když se do ozvučení pustí mistři od
Bowers & Wilkins a ještě si jako cíl vytyčí akustiku legendární
koncertní síně v Göteborgu, je výsledek jiný?
Auto vs. HI-FI: každé za 1,5 milionu
Z elegantně provedených dveřních výplní nejnovějšího Volva
V90 Cross Country vyzývavě vykukují nápadně žluté kevlarové
reproduktory Bowers & Wilkins. Nový vůz čeká neobvyklá
zkouška. Auto oplývá výbavou, ze které přechází zrak, nás ale
zajímá jediné: zda uprostřed palubní desky trůní diamantový
reproduktor – výškový měnič, který má kalotu ze syntetického
diamantu a povrch potažený platinou pro co nejpevnější
přednes a věrné vysoké, cinkavé tóny.
Stačí si připlatit 99 100 Kč a nejen diamantový reproduktor,
ale dalších 18 měničů a mohutný zesilovač jsou vaše. Což
u tišší, benzínové varianty, jako stvořené pro poslech dobré
hudby, neznamená až tak zásadní navýšení ceny. Ta se podle
výbavy a motoru pohybuje od 1 469 900 do 1 979 900 Kč.
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Na nejlepších stereo reproduktorech B&W pro domácí či
studiový poslech je 25mm diamantový reproduktor také uložen
samostatně v protáhlém „vajíčku“ nad reproduktory, opět hlavně
kvůli co nejvěrnějšímu podání výšek. Takové „bedny“ můžete mít
v ceně dostupnějšího volva, konkrétně za 800 000 Kč pár, ale
také za 156 000 Kč, to u nejdostupnějších kompaktních
regálovek. Abychom udělali srovnávací poslech alespoň trochu
srovnatelný, zvolili jsme jako soupeře pro volvo sloupové modely
804 D3, které vyjdou na 239 990 Kč. Pro běžného smrtelníka
nepochopitelná cena, ve světě hi-fi vyšší standard pro opravdu
věrný poslech. Ve studiu českého zastoupení B&W v Čestlicích
nedaleko sídla Volva se však chtěli pochlubit pořádnou
elektronikou, a tak nám k jakžtakž zaplatitelným reproduktorům
připravili zapojení do high-endového systému, jehož cena
narostla na 1,25 milionu korun. V našem srovnání tak proti sobě
stálo auto i hi-fi za půl druhého milionu…
Klid prosím, koncert začíná
V centrále Volva se potkáváme s Jiřím Škorpíkem, hudebním
skladatelem, producentem a také zpěvákem známým
z vokálního seskupení 4TET, v němž v čele s Jiřím Kornem
působí již od roku 2002. Ve svém nabitém programu si našel
čas, aby se zúčastnil našeho nezvyklého srovnání.
Usedáme do luxusního Volva V90 Cross Country a vyrážíme
do klidného koutu velkého parkoviště. Schováváme se do stínu
nejen kvůli horku (věděli jste, že k poslechu hudby je lepší být
v tmavším než příliš osvětleném prostoru?), vypínáme motor
i větrák klimatizace a mechanika přehrávače začíná hltat jedno
cédéčko za druhým.
Jiří Škorpík postupně prochází všechna dostupná menu
související s audiem. V případě soupravy Bowers & Wilkins si
můžete nastavovat výšky i basy, samozřejmě prostorové
vyvážení, ale nechybí ani manuální ekvalizér. A také tři základní
nastavené režimy poslechu: Studio, Individuální stage
a Koncertní síň, v individuálním módu můžete ještě upravit
úroveň prostorového zvuku co do Obklopení a Intenzity.

Zatímco laik významy sotva chápe, hudební skladatel rychle
vybírá nejvěrnější zvuk, stačí mu pár známých nahrávek.
„Koncertní síň nahrávku hodně rozhaluje, máte opravdu
pocit jako v sále, pro naše účely srovnání je ale jednoznačně
nejvhodnější nastavení Individuální stage. Nejsem příznivcem
úpravy zvuku, ale musím říct, že v tomto případě mě funkce
Obklopení a Intenzita jako hudebníka baví. Zdůrazňuje stereo
nahrávku a pomáhá přehrát zvuky auta a zajistit co možná
nejlepší zážitek z hudby. Nejdůsledněji ze všech režimů

rozkrývá různé drobnosti v aranžmá,“ libuje si mistr. Pak přidává
trochu na výškách a zkouší, co dělá subwoofer. I když dnes
nejsou výjimkou ani hudební nahrávky v provedení 5.1 (pět
prostorově uspořádaných reproduktorů a jeden subwoofer),
vše, co posloucháme, je čisté stereo.
„Hluboké tóny jsou nejnáročnější na zvládnutí. Cílem není,
aby celé auto dunělo, možná ještě tak u hip hopu, ale i tam má
být bas dobře ukočírovaný.“ Jiří Škorpík proto trochu v basech
ubírá. „Úplně bych subwoofer nevypínal, ať nám nějaké spodní


V o l v o jak o k o ncer t n í s í ň
Př i n á vrh u a k u s t i c k ýc h vl a s t n o s t í so us tav y Bo w ers & Wil k ins v mo del ec h řady 90 v y vinuli
o d b o rn í c i t a k o v ý re ž i m , k t e r ý s i kl ade za c íl v y tvo ř it ak us tik u jak o v l egendární k o nc er tní
sí n i v Gö t e bo rg u . D i g i t á l n í ú prava zvuk u ro zděl uje zvuk do 7 v ýšk o v ýc h repro duk to rů
s t e ch no l o g i í N a u t i l u s , 7 ž l u t ýc h k evl aro v ýc h membrán (5× 100 mm a 2× 80 mm), 4 baso v ých
m ě n i č ů ( 1 7 0 a 2 0 0 m m ) a o r iginál ně navrženého s ubw o o f eru o průměru 250 mm.
Výsl e d k e m j e n a d ýc h a n ějš í a pro s to ro vě o ptimal izo vaný zvuk o v ý v ýs tup.
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Bowers & Wilkins

tóny zahraje, když ve skladě budou,“ notuje si a pouští další
cédéčko. Po necelé hodině má jasný názor. Teď nás čeká
totéž, ale v profesionálně navrženém poslechovém studiu.
Nečekaná resumé
Jiří Škorpík tráví většinu svého života v hudebních studiích.
Jako skladatel, zpěvák i producent je v dokonale utlumených
místnostech den co den. V rámci naší zkoušky se
bezprostředně po poslechu v autě noří do sedačky a tónů
hudby. Jejich zdrojem jsou „sloupky“ Bowers & Wilkins 804
D3. Mezi nimi zabírá prostor menší obývací stěny regál se
dvěma koncovými zesilovači o výkonu, který by dnes mohl
závidět každý ekologicky přidušený vysavač, k tomu
předzesilovač, referenční CD přehrávač a profi kabeláž.
Netrvá dlouho a soustředěný výraz střídá uznalý úsměv.
Nahrávky především od Michaela Jacksona, Seala, Ennia
Morriconeho a samozřejmě vlastní skupiny 4TET se střídají
jedna za druhou a hudba prostupuje sálem. A dojmy?
„Napište wow a přidejte tři vykřičníky,“ baví se Jiří Škorpík
zjevně nadšený věrností nahrávek. „Je to v nejlepším slova
smyslu obyčejný zvuk. A to je pro mě největší poklona. To je
tak čisté a věrné, až mě to skutečně rozesmálo,“ neskrývá
emoce skladatel. „Slyšíte nylonovou kytaru, jako kdyby hráč
stál vedle vás. Barva je naprosto autentická, zvukové spektrum
je vyvážené, nic nevystupuje tak, aby to rušilo. Zaujala mě až

křišťálová čistota výšek, ale ještě neřežou uši. Stejně tak basy
jsou konkrétní, pevné, ani to nejnižší spektrum neduní.
Dokonce jsem si řekl, že bych basy i mírně přidal, což je na
pováženou, já spíš basům ubírám. A to jsem nečekal.“
Ukázalo se že obě soupravy jsou špičky ve svých oblastech,
samozřejmě že „milionové“ stereo nasadilo laťku hodně vysoko.
Jaké jsou tedy odlišnosti a mají obě audia něco společného?
Jiří Škorpík našel zajímavá srovnání.
„Nejvíce odlišná charakteristika, kterou odhalí i laik, je
v mnohem basovějším nastavení vozu. Pro dosažení čistého
zvuku ji ale můžete snadno korigovat. Když si upravíte zvuk
a přidáte na výškách, do jisté míry dosáhnete podobného
dojmu. I v autě jsou výšky brilantní a čisté, a to je druhá věc,
kterou jsem nečekal. Všechna čest autu, protože dosáhnout
takového výsledku, to není nic snadného.“
Naše srovnání (téměř) nesrovnatelného je u konce. Byl to
rozhodně zajímavý zážitek, nejen poslouchat zajímavou hudbu
v opravdu top rozlišení, ale i doprovázet někoho, kdo slyší
více než běžný člověk, a vidět nadšení z toho, jak si hraje
s nastaveními a vychutnává každý tón. A až synové tátů, kteří
mají to správné volvo, budou chtít v garáži zkusit pár akordů
s třídní kapelou, může jim otec spustit okénka a pro inspiraci
přehrát něco na vlastní aparatuře od značky, s níž nahrávali
Beatles. Při troše důvěry třeba i Drive My Car. ■

„I v autě jsou výšky brilantní a čisté, to jsem nečekal.“
Ji ří šk orpí k
h u d e bn í sk l a d a t e l , aranžér, pro duc ent, ins trumental is ta a zpěvák
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N as t aven í s o uprav y B o w ers & W i l k i ns
ve V o l vu p o d l e J i ř í h o Š k o rp í ka
„ Výšk y a s t ře d y j so u ve vo l vu d o bré, nejv yš š í tó ny se v y pl atí př idat. I př i v y pnutém mo to ru to
p rosp ě l o k o n k ré t n o s t i n a h rá vk y, c o teprve př i jízdě. Subw o o f eru jsem tro c hu ubral ,“ v ys větl uje
h u d e bn í sk l a d a t e l . „K a ž d ý s i a l e mus í v y zk o ušet, c o mu v y ho vuje, a to i po dl e hudb y, k terou
pre f e ru j e , “ z d ů ra z ň u j e J i ř í Š ko rpík , že po sl ec h hudb y je vel mi individuál ní zál ežito s t.
Režim: Individuální stage, Obklopení
podle skladeb na střední až maximální
možnost, Intenzita nanejvýš do poloviny
stupnice.
Ekvalizér: mírné zdůraznění nejvyšších
frekvencí.
Tóny: zdůraznění výšek o nejméně
20 %, basy na neutrální pozici,
subwoofer podle skladby naopak pod
základním nastavením.

Jiří Škorpík (46)
Hudební skladatel, aranžér, producent,
instrumentalista a zpěvák. Vystudoval
Pražskou konzervatoř – obor klarinet
a dále se věnoval oborům skladba –
aranžování, dirigování, klavír, saxofon,
zpěv… Přes dvanáct let úzce
spolupracoval s Karlem Svobodou jako
jeho dvorní aranžér. Je duchovním
otcem vokálního seskupení 4TET Jiřího
Korna. Podílel se na muzikálech Dracula,
Krysař, Hrabě Monte Cristo, Golem a je

autorem hudby k muzikálu Antoinetta –
královna Francie. Jeho dílem je
například i hudba k filmům Hlídač č. 47,
Kanadská noc, Kouzla králů, Duch nad
zlato, Každý milion dobrý, Hurvínek
a kouzelné muzeum, k seriálu Ach, ty
vraždy či k dokumentu Útěk na Vanuatu.
V současné době se věnuje přípravě
páté verze koncertu 4TETu – projektu
„InConcerto“ – s Davidem Uličníkem
a komponování muzikálové komedie
Doktor OX v produkci divadla Hybernia.

Z á k l adn í t echn i ck é parame t r y
	Bowers & Wilkins 804 D3	Bowers & Wilkins
a McIntosh
a Volvo V90 Cross Country
Počet reproduktorů
2
19
Kmitočtový rozsah
20–35 000 Hz
20–20 000 Hz
Výškové reproduktory
25 mm Diamond Nautilus
25 mm Diamond Nautilus
Středopásmové reproduktory
130 mm Continuum
80 a 100 mm Kevlar
Basové reproduktory
165 mm
170 mm
Subwoofer
ne
ano, 250 mm
Zesilovač
2× monoblok MC 1,25 kW	
třída D
+ elektronkový předzesilovač C2600
Výkon
2× 1 200 W	
Harman 1400 W, 12 kanálů
CD přehrávač
referenční MCD550
vestavěný, v loketní opěrce
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Volvo ve filmu

Kamera, klapka, jedeme!
Jak může automobilka zajímavým způsobem zvěčnit své modely? Určitě
v nejrůznějších filmech či seriálech. Ačkoli jsou některé značky v tomto
ohledu proslavenější, ani Volvo se rozhodně nemá za co stydět. Jednou z jeho
nejpůsobivějších „star“ je Volvo P1800 S ze seriálu The Saint.

//
Te x t F r a n t i š e k Va h a l a

Z

ájem o „filmová“ volva dokládá letošní výstava Techno
Classica v Essenu, kde automobilka prezentovala čerstvě
zrenovované kupé P1800 S, vyrobené původně v listopadu
roku 1966. Kupé je samo o sobě zajímavým historickým modelem
značky, ovšem tento bílý exemplář je ještě významnější – už od
20. ledna 1967 ho totiž vlastnil herec Roger Moore. V druhé
polovině 60. let se tento konkrétní kousek s koly Minilite v původním
provedení, mlhovými světlomety Hella a dřevěným volantem totiž
objevoval po boku slavného aktéra v seriálu The Saint. Ten byl
natáčen od října 1962 do února 1969 a celkem bylo odvysíláno
118 epizod, které se těšily velkému úspěchu ve Spojeném království
i v USA a následně v dalších zemích. Velmi zajímavý je i samotný
fakt, že Roger Moore vůz nejen vlastnil, ale aktivně jej používal – to
už dnes uvidíme zřídka.
Charizmatický miláček žen ovšem nebyl jediný, kdo se na
filmovém plátně pohyboval ve voze švédské značky. V mnoha
amerických filmech jezdí hlavní hrdinové a hrdinky právě v modelech
značky Volvo. Proč? Vedle klasického product placementu je
důvodem celoamericky rozšířená obliba švédských vozů. A protože
sami filmaři soukromě jezdili v saabech a volvech, obsazovali je i do
svých filmů. Ať už v jednotlivých záběrech (průjezd, parkování atd.),
nebo jako plnohodnotné dopravní prostředky hlavních či vedlejších
aktérů.
Volvo rovněž symbolizuje určité společenské postavení. Jezdí
s ním hlavně liberální intelektuálové střední třídy, protože skvěle sedí
k jejich životnímu stylu – je spolehlivé, odolné a v neposlední řadě
představuje pokrokové bezpečnostní prvky, kterými se značka
proslavila. I proto je ideálním dopravním prostředkem filmových

F o t o g r a f i e Vo l v o

učitelů, manažerů, doktorů a podobných společensky prestižních
profesí.
Další z důvodů – důraz značky na bezpečnost. Ten byl v jednom
krátkém postapokalyptickém sitcomu ze začátku 90. let dokonce
dotažen až do úplného extrému, když se hlavní hrdina snažil
zachraňovat ostatní přeživší zpoza volantu svého volva. Na otázku,
jak jadernou apokalypsu přežil, odpověděl jednoduše: Volvo.
Volva si zahrála v mnoha dalších rolích, kde vždy představovala
stylový a bezpečný dopravní prostředek. Vzpomeňme například na
seriál Zoufalé manželky – zde se ve Volvu XC60 velmi často
objevuje jedna z hlavních hrdinek, Susan Mayerová (kterou ztvárnila
herečka Teri Hatcher). A nejen ona – občas to vypadá, že v celé
ulici, kde se děj seriálu odehrává, parkují výhradně volva…
Volvo 145 (kombi, jež se začalo vyrábět na konci 60. let) si
zahrálo po boku Ashtona Kutchera ve filmu Jobs z roku 2013,
věnovaném americkému vizionáři Stevu Jobsovi. Honičku s volvem
zažila například herečka Halle Berry, která v loni uvedeném thrilleru
Na doraz při akčních scénách demolovala Volvo V70. Volvo se hodí
i k upírům a jejich romanci, což dokládá fakt, že modely XC60
a elegantní třídveřová C30 se objevují vedle hlavních hrdinů v oblíbené
sáze Twilight. A že je Volvo značka jen pro usedlé maminy od rodin?
Tento mýtus boří sexy Lara Croft, která se Evropským autem roku
2018, Volvem XC40, prohání ve svém nejnovějším snímku.
A to samozřejmě není všechno – jak již bylo naznačeno, volva
dostala roli v mnoha filmech a seriálech, s jejichž výčtem bychom
mohli pokračovat ještě dlouho. Málokterý z modelů ovšem překoná
Volvo P1800 S s jeho elegantními křivkami, tak skvěle ladícími
k šarmantnímu gentlemanovi Rogeru Moorovi. ■

Roger Moore seriálový model nejen vlastnil, ale aktivně jej
používal – to už dnes uvidíme zřídka.
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Superstar
Toto kupé P1800 S
s koly Minilite
v původním provedení,
mlhovými světlomety
Hella a dřevěným
volantem se objevovalo
po boku slavného herce
v seriálu The Saint.
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Te x t P e t r J a n s a

F o t o g r a f i e Vo l v o

C e s ta d o s v ě ta
V o lv o
Bezpečnost, komfort, kvalita a především severský
duch. To je to, proč ho chceme. Je to jiný svět. Nabízí
klid a bezpečí. A vstupenkou do tohoto světa není
nutně jen samotná koupě nového vozu. Je tu totiž
program Volvo Selekt.
//

P

ro mnohé je Volvo nejen symbolem výše zmíněného, ale
také na první pohled nedostupnosti. Je zkrátka známkou
určitého společenského postavení a to vždy něco stojí.
V dnešní době však málokdo vnímá, kolik práce se skrývá za
každým úspěchem. Ano, Volvo je značkou úspěšných.
Co ale ti, kdo stojí teprve na začátku své cesty? Mohou si i oni
dopřát pocit bezpečí, dojmy z vše obklopující klidné severské síly,
pocit luxusu a kvality? Cesty k vlastnictví vozu Volvo jsou různé
a ne vždy platí, že bychom měli jít jen svou vlastní. Proč se nevydat
cestou, kterou nám někdo prošlapal, umetl a odstranil z ní všechny
překážky? Přesně to udělali lidé z programu Volvo Selekt.
V něm si můžeme vybrat prakticky jakýkoli z modelů švédské
automobilky, který není starší než pět let, nemá najeto více než
150 000 kilometrů a má prokazatelnou historii, včetně servisu
a údržby. Mezi nimi je možné najít dokonce i velmi zajímavé mladé
vozy, které byly používány přímo zaměstnanci automobilky. Ještě
předtím, než si vybraný kousek sami prohlédnete, udělají to zkušení
technici automobilky. Každé auto podrobí více než stovce
kontrolních úkonů, aktualizují software, zkontrolují bezchybnou
funkčnost všech systémů i všechny mechanické části, které
v případě potřeby vymění za nové originální díly. Zkrátka když si
auto půjdete prohlédnout, bude na první pohled téměř
k nerozeznání od toho, jež právě sjelo z výrobní linky.

K tomu samozřejmě vstupujete do světa Volvo, získáte tedy
všechen servis v podobě odborných a poradenských služeb, stejně
jako nabídku originálního příslušenství, jímž si své volvo můžete
ještě více uzpůsobit svým představám, touhám a potřebám.
Spolu s tím při jeho pořízení dostanete celoevropskou minimálně
12měsíční záruku na všechny klíčové díly (s výjimkou těch
spotřebních, podléhajících běžnému opotřebení, jako jsou žárovky,
akumulátor nebo segmenty brzd). Současně máte po dobu
12 měsíců od koupě jistotu asistenční služby kdekoli pro Evropě –
24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Volvo vás nikdy neopustí, ať už
máte nepříjemný defekt, zapomenete dotankovat, ztratíte klíče,
vybije se vám autobaterie nebo v horším případě havarujete, někdo
vám auto poničí nebo odcizí. Samozřejmostí je, že se o vás Volvo
postará i ve chvíli, kdy auto nebude možné okamžitě opravit, abyste
mohli pokračovat ve své cestě. Asistenční služba vozidlo odtáhne
do servisu, kde o ně budou pečovat ti nejlepší technici, a vám
i vašim spolucestujícím Volvo zajistí ubytování nebo třeba leteckou
přepravu domů či do cíle cesty.
Volvo Selekt je tady pro ty, kdo chtějí vstoupit do světa, který jim
nabídne nejen bezpečí, komfort a kvalitu, ale i jistoty a zázemí silné
značky, a to stejně jako by si pořídili zcela nový model. Stačí si
vybrat svoji cestu. ■

Chago Media
Inzertní dobíjecí
stanice
Stylový a nadčasový design
Ohromující technologie
displeje spojená s vysokou
kvalitou dobíjení elektromobilů,
která odolá i náročným
podmínkám.
Kvalitní konstrukce
stanice z nerezové oceli
s obrazovkou s laminovaným
antireflexním sklem pro
zvýšenou bezpečnost.
Displej s nastavením
pro denní světlo.
Udělejte z dobíjení
chytrý byznys
Spojením inzertního
panelu a dobíjecí stanice
dochází k vyřešení finanční
návratnosti z dobíjecích stanic.
Stanice umožňuje snadnou
integraci do systémů
pro správu obsahu médií.
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Světově první řešení kombinující dobíjení
elektromobilů s venkovními inzertními
panely. Každá stanice obsahuje dvě
dobíjecí místa a reklamní displej.

Bionika

Te x t J a n K ř e č e k

Fo t o g ra f i e i S t o c k

Když je
konstruktérem
příroda
Náš svět se rychle vyvíjí. Mění se. Vytváříme si vlastní
krajiny, vlastní životní prostředí, to vše často na úkor toho, co
jsme si zvykli nazývat přírodou. Jsme tedy s onou přírodou ve
sporu, či dokonce ve válce? Podmanili jsme si ji, nebo s ní stále
svádíme lítý boj? A nebo je to celé ještě trochu jinak?

//

Č

lověku nelze upřít výjimečnost. Žádný jiný nám známý tvor nedotáhl
vzájemnou kooperaci v něco, co by bylo možné nazvat civilizací. Žádný
jiný živočich také nedokáže v takové míře měnit a upravovat své okolí,
svůj svět. Asi i proto si člověk vštípil určitý pocit nadřazenosti. Teď nemyslím
jen ona hloupá hesla jako „poručíme větru, dešti“, myslím onu značně
zavádějící představu přírody jako něčeho křehkého, něčeho sice krásného, ale
zároveň poměrně primitivního a vyžadujícího neustálou ochranu a péči. Asi
jako přešlechtěný gaučový psík.
Vývoj lidského snažení a lidské tvorby se neustále zrychluje, a čím dál se
dostáváme se svou technikou a čím větší část světa jsme si přizpůsobili, tím
více nám dochází, že náš vztah s přírodou a přírodními zákonitostmi nemůže
být sporem či bitvou. Důvod je prostý – člověk by v takovém souboji nemohl
nikdy vyhrát. Porazit přírodu by znamenalo zničit náš svět, zahubit i sebe sama.
Z tohoto pohledu člověk není tak všemocný… Ale proč by vůbec příroda
a člověk měli stát na různých stranách barikády?
Když se ponoříme do fascinujícího světa vědy, objevíme hned několik
zajímavých faktů. Tím prvním a asi nejdůležitějším je, že my lidé stále zcela
nechápeme, jak náš svět funguje. Postupem času se nám velké množství jevů
podařilo vysvětlit, máme několik teorií popisujících, jaké procesy a proč se
okolo nás odehrávají, a to i na úrovních, které ani nevidíme. Přesto jsme si
vědomi, že tyto teorie, jakkoli již patrně nebudou daleko skutečné podstatě
věci, nejsou přesné. Nemohou být. Mikrosvět a makrosvět se podle našich
dosavadních poznatků chovají podle odlišných zásad, neumíme celý vesmír
obsáhnout v jediném mechanismu. A i poté, co dosáhneme průlomu na tomto
poli, stále tu zůstane mnoho toho, co naše vnímání zkrátka nikdy nebude
schopno obsáhnout. Otázky na původ světa a přírodních zákonů naše mysl
patrně nikdy nebude s to pochopit.
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Funkční elegance
Přírodní konstrukční řešení
bývají nesmírně elegantní.
Produkty lidského
inženýrství působí vedle
takového díla až směšně
a nesmírně neohrabaně.
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Bionika

K d y ž v ý v o j á ř i k o n c e p t u V o l v o S CC h l e d a l i z p ů s o b , j a k v y t v o ř i t
sloupek karoserie dostatečně pevný, avšak zároveň i subtilní,
obrátili svou pozornost směrem k biologii. Inspirováni stavbou
ptačí kosti vytvořili konstrukci vyplněnou drobnými vzpěrami.

//
Člověk je však ve skutečnosti mnohem více hnán právě
touhou svůj svět pochopit než jej pokořit. A právě toto je
motorem naší civilizace. Snaha hledat a nacházet, objevovat
kouzla přírody, porozumět jim a využít je. Lidé se snaží, ač se to
mnohdy nezdá, žít v souladu se světem, který je stvořil a který
je obklopuje.
Když vývojáři konceptu Volvo SCC hledali způsob, jak
vytvořit sloupek karoserie dostatečně pevný, aby dostál
přísným požadavkům na bezpečnost, avšak zároveň i subtilní,
aby velká masa materiálu nebránila ve výhledu, nešli si pro
inspiraci mezi metalurgy či fyziky. Místo toho obrátili svou
pozornost směrem k biologii. Inspirováni stavbou ptačí kosti,
která je lehká i pevná zároveň, vytvořili konstrukci vyplněnou
drobnými vzpěrami. Sloupek se tak stal z pohledu řidiče
prakticky průhledný, přitom stále stejně pevný a odolný.
A právě takovému přístupu ke konstrukci se věnuje bionika.
Bionika jako obor se začala programově utvářet až ve
dvacátém století, její kořeny jsou však staré jako lidstvo samo.
Bionika hledá inspiraci v přírodě, snaží se pochopit konstrukční
řešení živých organismů a přenést jejich princip do světa
techniky. Její výsledky můžeme nalézt dávno předtím, než se
vůbec slovo bionika (či biotechnika) objevilo. A vidíme je všude
okolo sebe. Nosný systém gotických staveb sestávající
z jednotlivých prutů, které se postupně směrem vzhůru dělí
jako větve stromu, je jedním z příkladů, kdy přírodní konstrukce
inspirovala člověka v jeho tvorbě. Přímo ztělesněním bioniky

a nasávání inspirace z přírodních konstrukcí se stal Leonardo
da Vinci. Svá pečlivá pozorování přírody povýšil na vědecký
přístup, když cíleně bádal a hledal zákonitosti, na kterých je
postavena konstrukce lidského těla či stavba těla ptáků. Svá
pozorování poté převtělil nejen v dokonalé malby, ale
i v teoretické práce zabývající se technikou či architekturou.
Právě v architektuře získává bionika mnohá uplatnění
a důvody, proč tomu tak je, jsou hned dva. Tím prvním je
pochopitelně funkčnost. Technické principy v přírodě se
utvářejí mnoho tisíc let, jsou tedy vyzkoušené a vyladěné tak,
jak si to člověk během svého krátkého života nemůže dovolit.
A to je důležité. Když se roku 1851 konala v Londýně Světová
výstava, vypsali pořadatelé soutěž na lehkou budovu, která
bude nejen schopna pojmout exponáty, ale zároveň sama
bude vystavovat na odiv pokročilé dovednosti britského lidu.
Autor vítězného návrhu Joseph Paxton se rozhodl postavit celý
pavilon ze skla. Odtud budova později dostala i přízvisko
Křišťálový palác. Paxton měl velké zkušenosti se stavbou
skleníků, s projektem takových rozměrů se však potýkal poprvé
a přemýšlel, jak vytvořit veliké plochy, aniž by to znamenalo
přehnané množství podpůrných konstrukcí. Inspiraci nalezl
v leknínu. Konkrétně se jal studovat stavbu listu viktorie
královské, leknínu, jenž jediný unese na hladině i váhu člověka.
A právě díky takto získaným poznatkům vznikla konstrukce
slavného pavilonu.
Ani nejmodernější simulace prováděné výkonnými počítači
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„Okurka“
Za příkladem moderního
využití bioniky v architektuře
se můžeme vypravit do
Londýna. Architekt sir
Norman Foster tu v letech
2001 až 2003 vybudoval
ikonickou stavbu, která díky
svému organickému tvaru
hned získala své jméno.

Fascinace přírodními konstrukcemi a jejich krásou inspirovala
člověka do té míry, že ji přetváří v umění. „Plážová zvířata“
nizozemského umělce a konstruktéra Thea Jansena okouzlují
diváky po celém světě. Pouhý stroj se stává živým
organismem, často poháněným jen větrem.

//
nedokážou zcela zohlednit všechny vnější vlivy a navrhnout
dokonalé technické řešení. Bionika to však umí. Proto se k ní
často uchylují i dnešní architekti. Za příkladem moderního
využití bioniky v architektuře se můžeme opět vypravit do
Londýna. Architekt sir Norman Foster tu v letech 2001 až
2003 vybudoval stavbu, kterou dnes zná celý svět jako
„Okurku“. Organický tvar celé stavby není samoúčelný ani
náhodný. Právě vhodný tvar stavby a uspořádání jejího
vnitřního prostoru zásadním způsobem ovlivňují, jak se bude
chovat vzduch uvnitř. Ještě dávno před člověkem si tohoto jevu
všimli termiti. Ti stavějí své příbytky tak, aby do nich vzduch
vstupoval u paty stavby, kanálem dále prostupoval až pod
úroveň okolního terénu do chladnější oblasti, odkud poté
stoupá vzhůru a termitiště opouští při jeho vrcholu. Zdánlivě
jednoduchý princip zabraňuje přehřívání celé stavby.
Výsledkem aplikace do lidského světa je potom budova, která
potřebuje výrazně méně energie na ventilaci či vytápění.
A i zde organický tvar zároveň přidává na pevnosti konstrukce.
Druhým a pro architekturu neméně důležitým aspektem
bioniky je elegance technických řešení. Architektura si nedává
za cíl tvořit pouhou ochranu před zimou, deštěm či větrem,
architektura chce vytvářet prostředí k životu. Takové prostředí,
ve kterém se člověk cítí dobře, které je inspirativní a zároveň
přirozené, musí splňovat kromě technických parametrů i jisté
estetické nároky. A přírodní konstrukční řešení bývají nesmírně
elegantní. I při pohledu na obyčejnou kost člověk žasne, jak se
její tvar přesně přizpůsobil všem formám zatížení, jimž musí
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čelit. Produkty lidského inženýrství působí vedle takového díla
až směšně a nesmírně neohrabaně.
Fascinace přírodními konstrukcemi a jejich krásou
inspirovala člověka do té míry, že ji přetváří v umění. A teď
nemám na mysli jen zachycení výjevu na plátno či do formy
statické sochy, myslím tím skutečně pohybující se objekty.
Theo Jansen, nizozemský umělec a konstruktér, se věnuje
stavbě pohyblivých objektů již od osmdesátých let. Jeho
„Strandbeesten“, tedy něco jako plážová zvířata, fascinují
diváky po celém světě. Pod jeho rukama materiál ožívá
a pouhý stroj se stává živým organismem, často poháněným
jen větrem.
Má přesto bionika místo i v dnešním světě, v němž již
počítačové simulace dokážou urychlit vývoj, odhalit včas
nedostatky návrhu a vypočítat ideální řešení? Překvapivě má,
a možná dokonce více než kdy předtím. Pouštíme se do výzev,
na které už sami nestačíme. Ani naše výkonné počítače si
s nimi neporadí. V běžném slovníku už dnes máme tzv. chytré
věci. Používáme zcela běžně chytré telefony, chytré televize,
chytré ledničky. Ale co je na nich to chytré? Je to schopnost
reagovat na podněty. Přizpůsobovat se našim potřebám i světu
okolo nás. A právě adaptace na měnící se podmínky je něco,
v čem jsou přírodní konstruktéři nedostižní.
V současné době se nám poměrně dobře daří učit stroje
reagovat na jasně definované podněty. Je to nesmírně
praktické a pomáhá nám to zlepšovat kvalitu našich životů.
Jednou z výkladních skříní chytrých strojů je i automobilový

Bionika

Přímo ztělesněním bioniky a nasávání inspirace z přírodních
konstrukcí se stal Leonardo da Vinci. Svá pozorování
převtělil nejen v dokonalé malby, ale i v teoretické práce
zabývající se technikou či architekturou.

//

průmysl, ačkoli pojem „chytrá auta“ se zatím příliš nepoužívá.
Váš automobil je dnes vybaven celou řadou reflexů ne
nepodobných těm, kterými disponuje i vaše vlastní tělo.
Jakmile vycítí ohrožení, spustí bleskově obrannou sekvenci,
zapře se do brzdících kol, utáhne bezpečnostní pásy – chystá
se na náraz stejně, jako se zatnutím svalů chrání člověk uvnitř.
A my chceme víc. Chceme, aby auto vidělo i cítilo, aby
rozpoznávalo světelné podmínky, orientovalo se v prostoru…
A to všechno – často za pomoci bioniky – umíme vůz naučit.
Ze stroje se stává živý organismus.
Ale my toužíme jít ještě dál. Mnohem dál. Příští metou ve
vývoji automobilů je autonomní řízení. K předem definovaným
reakcím na vnější podněty, které dnes již moderní vůz dokáže,
hodláme přidat další úroveň. Chceme automobil naučit myslet.
Chceme, aby auto své vjemy pouze neporovnávalo s databází

naučených reflexů, ale aby si vůz sám vyhodnocoval situaci ve
svém okolí a sám na ni reagoval. A to v reálném čase.
Tento úkol rozhodně není snadný. Ve skutečnosti je to
natolik komplexní a složitý problém, že celý vesmírný program
Apollo je vedle toho pouhým cvičením pro začátečníky.
A rozhodně se neobejde bez bioniky. Takový stroj už totiž sami
naprogramovat nedokážeme. Bude se muset programovat
sám, bude se učit, jako se i my učíme životu v našem světě.
Cesta k cíli je ještě dlouhá, musíme nejen pochopit, jak funguje
náš mozek, musíme i přijít na způsob, jak jeho principy přenést
do umělého mozku stroje. Výsledkem však bude do značné
míry živý organismus, který nad námi bude držet ochrannou
ruku. A to rozhodně bude zajímavé. Nic z toho by však nebylo
možné bez přírody, která pro nás zůstává nekonečným zdrojem
inspirace, poznání a života vůbec. ■

Kořeny
Výsledky hledání inspirace
v přírodě můžeme nalézt
dávno předtím, než se
vůbec slovo bionika (či
biotechnika) objevilo: nosný
systém gotických staveb
sestává z jednotlivých prutů,
které se postupně směrem
vzhůru dělí jako větve
stromu.
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V o lv o & G o o g l e
Zapomeňte na zastaralé navigační podklady ve vašem autě,
na složité spárování mobilního telefonu, na nevyhovující
ovládání… Volvo a Google chystají revoluci!
//
Te x t J a n Č e r v e n k a
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Fo t o g ra f i e a rc h i v

Ve spojení

„Změní se spousta věcí a my věříme,
že všechny k lepšímu.“
H e nri k G re e n
se n i o r vi c eprezident pro v ý zk um a v ý vo j
ve s po l eč no s ti Vo l vo C ars

J

e pátek odpoledne a ta prokletá D1 opět stojí. Navigace si
trvá na svém, telefon už je dávno vybitý, před hodinou jste
trčeli v jedné koloně, abyste po dvaceti kilometrech
zaparkovali ve druhé. Dopravní zpravodajství v rádiu vás mezitím
ubezpečuje, že dálnice je průjezdná, jen s mírnými problémy…
Do háje! A do háje podruhé, když vám v pondělí ráno kolega
v práci řekne, že on se D1 v pátek vyhnul a že byl v cíli o dvě
hodiny dříve než vy, jel totiž podle Googlu. No jo, jasně, jenže on
je ajťák a telefon je jeho svět!
Stop! Odteď se všechno definitivně změní! Volvo vkládá
Google Asistent, Google Play a hlavně svoje Google Mapy do
informačního systému Sensus nové generace, který pracuje na
platformě Android, což je podobný systém, na jaký jsou zvyklé
miliony uživatelů po celém světě. Půjde o zásadní změnu v tom,
jak budete ovládat svoje auto, jak s ním budete komunikovat.
Aplikace a služby vyvinuté firmami Google a Volvo budou
vestavěny přímo do palubního počítače a tisíce dalších aplikací si
budete moci stáhnout přes obchod Google Play. Ještě nikdy
nebylo tak snadné cestovat po celém světě, poznávat nová místa,
objevovat příběhy a sdílet všechny svoje zážitky s ostatními.
„Změní se spousta věcí a my věříme, že všechny k lepšímu,“
říká Henrik Green, senior viceprezident pro výzkum a vývoj ve
společnosti Volvo Cars. „Zrychlí se připojení, navigace auta bude
pracovat s daty v reálném čase, pobyt na palubě bude
komfortnější díky přístupu ke stovkám užitečných aplikací.
A hlavně to všechno bude ovládáno hlasovými pokyny, takže se
řidič bude moci soustředit na cestu a nebude muset nic hledat
a ladit přes dotykové displeje. A nepůjde jen o Google, ale třeba
také o nastavení klimatizace nebo naladění rádia.“

Spolupráce Googlu a Volva začala v roce 2017 a předpokládá
se, že by vše mělo fungovat v horizontu několika let. V blízké
budoucnosti budou auta stále více propojena s okolním
prostředím a budou sloužit nejen k vaší mobilitě, ale zároveň
k usnadnění vašeho života. Aplikace vám pomohou naplánovat
ideální trasu, případně ji operativně změnit podle aktuální
dopravní situace. Zpoza volantu si zamluvíte hotel, objednáte
lístky do divadla, vyřídíte pracovní maily. A když budete zvědaví,
jak se jmenuje hrad za oknem, který právě míjíte, jednoduše si to
najdete. Stejně jako se můžete podívat, co po cestě ještě stojí za
vidění nebo proč se právě teď vyplatí sjet z dálnice.
Není bez zajímavosti, že všechny tyto služby budou součástí
systému Sensus, takže budou nezávislé na vašem mobilním
telefonu, který klidně může pracovat s jiným operačním
systémem. Ale samozřejmě je budete moci spárovat, když budete
chtít. To, co zatím dělá třeba Waze, aktuálně asi nejoblíbenější
navigační aplikace pro mobilní telefony, bude umět rovnou vaše
auto. Aby taky ne, když Waze používá mapové podklady z Googlu.
Za pár let bude vaše cesta po D1 vypadat úplně jinak
než jako na začátku tohoto článku. Možná bude stejně znít první
věta: Je pátek odpoledne a ta prokletá D1 opět stojí… Tady ale
podoba končí a další scénář se mění: … a tak vám váš vůz
zavčasu doporučí objízdnou trasu, protože se (opět) jeden úsek
opravuje. Uděláte si rezervaci na sobotní romantický večer,
zamluvíte si lístky na vernisáž a zjistíte, kam v sobotu vyrazíte na
výlet a v neděli na oběd. A rozhodně se nemusíte bát ani cesty
domů…
Tohle je budoucnost. A Volvo je u toho. ■
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C o s e d ě j e ve svě tě Vo l vo

s m Ö rg Å s b o r d
Flexi Care

Pronajmět e si Volv o X C 4 0 .
Vo l vo Fl e x i Care zahrnuje v š e, co po t ř e b u je t e k t o m u ,
ab yst e s i sv é aut o užili bez s t a r o s t í.

Nový alternativní způsob, jak si pronajmout Volvo
XC40. Stačí jeden měsíční poplatek a můžete vyrazit
prakticky ihned. A nemusíte přitom myslet na
pojištění, údržbu, servis ani opravy, služba Volvo Flexi
Care zahrnuje vše, co potřebujete k tomu, abyste si
své auto užili bez starostí. Vaše nová XC40 je po
celou dobu nájmu chráněna zárukou a doručíme
a vyzvedneme ji vždy, když bude potřebovat servis.
Veškeré poplatky (např. silniční daň nebo dálniční
známka) jsou zahrnuty v paušální splátce, Volvo se
postará i o výměnu a uskladnění pneumatik. A pokud
si připlatíte, pomůže vám s jakoukoli cestou (od
informací před výjezdem až po rezervaci hotelu)
a umožní stálé palubní internetového připojení vozu
přes wi-fi hotspot. První vozy jsou na www.volvocars.cz
k dispozici od 1. července. 2018.

Devadesátky v akci
Využijte akční nabídky a vyberte si některý z vozů
modelové řady 90. Při objednání získáte cenový
bonus v hodnotě 100 000 Kč (vč. DPH). Akce platí do
30. června pro všechny modely nejvyšší řady: XC90,
S90, V90 a V90 Cross Country.
Cenový bonus
Při objednání
získáte cenový bonus
v hodnotě 100 000 Kč.

Bez plastů
Společnost Volvo Cars se rozhodla přestat ve svých kancelářích,
jídelnách a na svých akcích využívat jednorázové plasty. Svým
úsilím co nejvíce minimalizovat svou globální ekologickou stopu
podporuje kampaň OSN Clean Seas. Volvo hodlá nahradit přes
20 milionů (tj. asi 500 ks na jednoho zaměstnance ročně)
plastových kelímků, krabic na potraviny, příborů apod. jejich
ekologičtějšími variantami z papíru, celulózy a dřeva. To vše do
konce roku 2019 a ve všech svých provozech ve světě, včetně
generálních dovozců. Volvo tak pokračuje ve své snaze odlehčit
planetě od těžko rozložitelného odpadu a další neekologické zátěže,
která se odráží v projektech a akcích, jako jsou regata Volvo
Ocean Race, užívání recyklovaných materiálů, přechod k plné
elektrifikaci či úsilí o klimaticky neutrální výrobu.
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Smörgåsbord

Novinka ve financování
Nový vůz Volvo můžete nyní získat jednoduše
a dostupně – s úvěrovým financováním s poslední
navýšenou splátkou úvěru. Navýšení poslední
splátky vám pomůže dosáhnout velmi příznivé
výše všech ostatních měsíčních splátek. Můžete si
tak dopřát image a kvalitu nového vozu Volvo
v kratším časovém horizontu nebo vybírat z širší
nabídky modelů a doplňků, než jste původně
zamýšleli. Splacení poslední navýšené splátky
úvěru pak můžete řešit doplacením – jednorázově
v souladu s podmínkami úvěrové smlouvy, nebo
po dohodě s úvěrující společností
v dalších měsíčních splátkách.

Nav ý š ení poslední s plát ky v á m p o m ů ž e d o s á h n o u t v e lm i p ř íz n iv é v ýš e
v š ech os t a t n íc h m ě s íč n íc h s p lá t e k .

Rok Olgy Havlové
Volvo se stává partnerem Roku Olgy Havlové (jež by se letos
dožila 85 let), který pro letošek vyhlásil Výbor dobré vůle – Nadace
Olgy Havlové. V jeho rámci se zúčastní charitativních, sportovních
a kulturně-společenských akcí. Výbor dobré vůle je rovněž
organizátorem projektu Sport pro charitu a podílí se na řadě
sportovních událostí určených pro veřejnost. Volvo Car Czech
Republic se letos do výše zmíněných aktivit zapojilo zapůjčením
modelu Volvo V40 pro potřeby zástupců nadace, ke kterému
poskytuje dealerství Auto Průhonice servisní služby zdarma.

Připojte se ke
svému volvu
S multimediálním serverem Volvo vytvoříte ve
svém voze wi-fi zónu až pro šest zařízení – tabletů
či chytrých telefonů s OS Apple nebo Android.
Po připojení USB úložného zařízení k serveru
můžete sledovat nahrané filmy, prohlížet fotografie
nebo poslouchat hudbu dle vaší libosti – společně
s ostatními cestujícími ve voze, nebo každý zvlášť.
A máte-li instalovánu funkci Digi TV, můžete
sledovat i digitální televizní vysílání.

Wi-fi zóna
Můžete sledovat
nahrané filmy,
prohlížet fotografie
nebo poslouchat
hudbu dle vaší libosti
až z šesti zařízení.

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

Te x t a f o t o g r a f i e P e t r a D o l e ž a l o v á

Život mezi tóny
Nosí ji stále s sebou – vážnou i veselou, ďábelskou i andělskou, a ještě k tomu v různých
jazycích. Nejurputnější dokáže být ve čtyři ráno a nepřestane znít v hlavě, dokud ji
nezapíše. Miluje ji celý život a je jí nejvěrnější. Hudba.

//

T

edy má-li k ní potřebnou svobodu a ona zase možnost se rozehrát.
Třeba v jeho vinohradském studiu, kde staronový nadšený volvista,
producent, skladatel a baskytarista Ondřej Soukup v době našeho
setkání dokončuje německý muzikál. „Rád píšu na texty, mají obsah, rytmus,
náladu a to se samozřejmě promítne do hudby.“ Právě texty jeho druhé ženy
Gábiny Osvaldové bývají inspirací, která často rozehrává noty ve
skladatelově hlavě. Nejraději vzpomíná na Missariel, první album s Lucií
Bílou. „Nevím, čím bylo tak silné. Jednak to bylo dobou – po revoluci bylo
všechno otevřené, nikoho nezajímalo, jestli se to bude hrát nebo líbit. A navíc
to bylo přidrzlé a Lucka neměla zábrany udělat cokoli.“ Díky této jedinečné
kombinaci bylo toto album hodnoceno jako jedno z 10 nejzásadnějších alb
české pop music.
Při otázce na své ženy se Ondřej usmívá: „Zaplať bůh jsem měl vždycky
štěstí. Všechny jsem je miloval, ty první dvě asi o něco víc než ony mne…“
Snad je to trochu jinak v případě maminky jeho dvou nejmladších potomků
Lucie, bývalé folklórní zpěvačky, která nyní začala zpívat se skupinou Nerez.
Na cestách autem se ovšem role dýdžejů obvykle zhostí jejich děti. Jsou
neúnavné, nejvíc milují Svěrákovy a Uhlířovy písničky. Ty naposledy zněly
cestou do Livigna v kuse devět hodin – u Mnichova už prý Ondřej začal oba
autory nenávidět. „A taky jsem záviděl, protože to se mi ještě nepovedlo.
I když… napsali jsme s Gábinou dvanáct písniček pro lední revue Máša
a Medvěd a několik rodičů nám volalo, že když poosmdesáté slyší, jak vlci
zpívají ‚vyju, vyju, vyju, dokud žiju‘, touží nás zabít. Takže se nám to vlastně
povedlo.“
Ačkoli texty píše jen výjimečně, jeden vymyslel během golfového turnaje
na Albatrosu. Hudbu měl složenou, hrála mu v hlavě, a tak si začal v duchu
sestavovat text. U každé jamky nenápadně nahrával fragmenty písničky Jaro
smrti pro Petra Pečeného alias Doctora P.P. „Než jsem došel na osmnáctku,
měl jsem text hotový. Ovšem hrál jsem naprosto otřesně.“ Green dokonce
v poslední době vítězí i nad létáním. „Jsem zděšený, že mě přestalo bavit
létat. Mám pořád platnou PPL a IFR licenci, ale asi to skončím.“
Miluje skládat filmovou hudbu, za kterou už získal dva České lvy. V létě na
festivalu SOUNDTRACK zazní za doprovodu symfonického orchestru
melodie z Kolji, Vratných lahví, Tmavomodrého světa či třeba Requiem pro
panenku. „Těším se, protože tam bude konečně znít čistá hudba, nezkažená
ruchy, houkáním, skřípáním, vrzáním, které zvukaři u filmů tak milují.“
Ondřejovy sympatie k Volvu se prý zrodily už v mládí: dlouhá léta jezdil
s 850. Není divu, že V90 Cross Country v hnědé metalíze byla láska na první
pohled. „Krásné auto, úžasný interiér! Je velké, přitom se kupodivu vleze do
mé garáže na roštech.“ Místo jí padlo jako Popelce střevíc. „To auto je fakt
skvělé,“ pochvaluje si skladatel, který o sobě tvrdí, že je líný jako starý
krokodýl, a proto jezdí pomalu. „Poprvé jsem vyzkoušel adaptivní tempomat
a po devíti hodinách jsem se ani jednou nesnažil usnout, přestože celý život
za volantem usínám. A líbí se i dětem. Jsou nadšené, že můžou autíčko
pohladit a ono sklopí zrcátka… A já jsem šťastný, že mě díky opravdu
velkému prostoru to terárium konečně nekope do zad.“ ■
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„Rád píšu na texty, mají
obsah, rytmus, náladu a to
se samozřejmě promítne
do hudby.“
ondře j soukup
pro duc ent, sk l adatel
a bask y tar is t a

Volvo Cars doporučuje olej Castrol EDGE Professional

POSÍLENÝ TECHNOLOGIÍ

VOLVO SI ZVOLILO
CASTROL EDGE.
TITANOVĚ SILNÝ
PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON.
Olej Castrol EDGE Professional, posílený technologií TITANIUM FLUID STRENGTH
TECHNOLOGY™, je naší dosud nejsilnější a nejpokročilejší řadou motorových olejů.
Technologie TITANIUM FST™ v něm zdvojnásobuje pevnost mazacího ﬁlmu*,
zabraňuje jeho porušení a snižuje tření. Díky tomu můžete s důvěrou dosáhnout
dokonalé souhry s vaším vozem a posunout hranice výkonu dál. A právě proto
doporučuje Volvo olej Castrol EDGE Professional.
Zkouškám byly podrobeny výrobky, které představují 61 % našeho objemu prodeje v roce 2012. Tribologické zkoušky prokázaly,
že olej Castrol EDGE Professional posílený technologií TITANIUM FST™ zdvojnásobuje pevnost mazacího ﬁlmu, zabraňuje porušení
olejové vrstvy a snižuje tření, čímž pomáhá maximalizovat výkon motoru.
*

www.castrol.com

NN (L)
International
Czech Equity
NN Český akciový fond
Atraktivní investiční příležitosti
se srdcem v České republice
Země střední Evropy mají ty správné „ingredience“
pro zdravý růst: stabilní měny, nízkou zadluženost,
nízkou nezaměstnanost a potenciál růstu v mnoha
odvětvích. Využijte této investiční příležitosti s fondem
NN (L) International Czech Equity.

www.nnfondy.cz
Tento dokument má pouze informační charakter, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů. S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou
výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodů výkyvů
měnového kurzu. Všechny důležité informace a dokumenty týkající se zmiňovaných fondů, včetně souvisejících rizik a nákladů, jsou k dispozici na www.nnfondy.cz

