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Dovolte mi podělit se s vámi o téma, které zdánlivě 
nesouvisí s podstatou našeho businessu, jímž je vývoj, 
výroba a prodej osobních automobilů Volvo. Nicméně 
protože se zájem naší značky již více než devadesát let 
centralizuje kolem člověka, není mnou zvolené téma 
tohoto úvodníku pro Volvo až tak daleké.

V minulém období jsme oznámili několik nových plánů, 
které se týkaly eliminace našeho působení na životní 
prostředí. Naším cílem je, aby bylo alespoň 25 % 
plastových dílů využívaných v našich vozech vyrobeno  
z recyklovaného materiálu. Může 
se to zdát málo, ale v našem 
oboru je to skutečně ambiciózní 
cíl – když vezmete v úvahu, že  
80 % vozu je vyrobeno na 
základě subdodávek. Docílení 
této mety tedy v praxi znamená, 
že se musíme obracet na naše 
subdodavatele, otevřít s nimi  
toto téma a přesvědčit je  
o smysluplnosti tohoto kroku. 

A první vlaštovky jsou již na 
světě v podobě koberečků 
v novém modelu V90 cross 
Country Volvo Ocean Race, které 
jsou celé vyrobeny z tzv. Econylu –  
recyklovaných plastů, které byly 
nasbírány na plážích po celém 
světe. Každoročně v moři skončí 
12,5 milionu tun plastu, z čehož 
vyplývá, že pokud jednotlivci  
a organizace nezačnou toto téma 
řešit, v roce 2050 bude naše 
planeta neobyvatelná. My ve 

Volvu jsme se již aktivně zapojili: naše organizace ve 
Švédsku společně s mnoha lokálními pobočkami 
pravidelně organizuje sběr plastů na plážích, díky čemuž 
máme v našem sektoru jeden z nejsilnějších hlasů. 
Byli jsme dokonce jako jediná automobilová značka 
pozváni na summit G7 Ocean Plastic Charter.

Další chystanou významnou iniciativou z oblasti „clean 
seas“ je úplná eliminace jednorázových plastů, které 
používáme v našich kancelářích, kantýnách a na námi 
pořádaných akcích, a to nejpozději koncem roku 2019. 

Konkrétně se bavíme o 20 
milionech plastových předmětů 
na jedno použití, jako jsou 
kelímky, příbory, krabice na 
potraviny atd., což znamená více 
než 500 kusů plastových 
předmětů na jednoho 
zaměstnance ročně. Už koncem 
tohoto roku bychom tak měli 
nahradit 140 tun plastů 
ekologičtějšími variantami. 

Pozitivní na tom celém je, že 
jsme již začali. A k aktivitám 
podobným zmíněnému sběru 
plastů na plážích se velmi 
jednoduše může připojit každý 
z nás, neboť odhozené PET lahve 
v českých lesích bohužel nejsou 
ojedinělý úkaz… 

Přeji vám krásný podzim  
i nadcházející zimu, plné fajn 
momentů radosti s vašimi 
nejbližšími, a děkuji, že nám 
zůstáváte nakloněni. 
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Také se vám občas stane, že si ve snaze překotně se ještě před prezentací napít 
opaříte horkou kávou jazyk? Jindy je zase třeba, aby čaj v hrnku vydržel teplý co 
možná nejdéle. Chytrý keramický šálek Ember umožní nejen zaneprázdněnému 
manažerovi vychutnat si horký nápoj v té nejlepší kondici. Dodává se  
i s podšálkem, který funguje jako nabíječka, navíc si na dálku můžete zvolit 
teplotu, na kterou chcete svůj čaj nebo horkou čokoládu nechat ohřát. Je 
k dispozici v puristickém designu v černé nebo bílé variantě. www.ember.com

Chytrý šáleK 
oFFice space

Lego hračky 
pro dospěLé

play

Lego už není synonymem pro hračku pro děti. Dánský 
výrobce stavebnic hledal způsob zábavy, který by mohl 

zabavit i hravé dospělé, a představil novou kolekci s názvem 
Forma. Prvním produktem je model koi kapra tvořený  

294 dílky. Z těch po složení vznikne realistický model ryby. 
Model by se mohl stát začátkem pro případné další 

stavebnice tohoto druhu. www.lego.com

Kino i na 
CestáCh
traVel

Nepřemýšleli jste už o tom, že se 
na obchodních schůzkách hodí 
mít při sobě také cestovní 
dataprojektor? Přístroj Nebula  
o velikosti plechovky od limonády 
vám umožní streamovat videa  
a filmy přes wi-fi na obraz 
nezanedbatelné velikosti: do 
šířky více než 250 centimetrů. 
projektor se hodí i pro chvíle 
odpočinku, funguje totiž přes 
HDMI i s Nintendo Switch. 
www.anker.com

poD soVím DohleDem
tecHnology

Kancelář nebo domov můžete mít pod neustálým 
dohledem! Stačí si pořídit interaktivní sledovací systém 
ULO, který v podobě sovy dohlíží na váš majetek. Ve 
chvíli, kdy opustíte objekt, sova automaticky zasílá zprávy 
na váš e-mail či smartphone, můžete si ale také zvolit 
možnost živého sledování. Přístroj komunikuje výrazem 
v očích, což jsou ve skutečnosti sofistikované digitální 
obrazovky. www.mu-design.lu/store/ulo

Díky 
chytrému 
šálku se už 
nikdy 
nespálíte.

nová stavebnice lego je určena pro dospělé hračičky.

Pomocí mini 
dataprojektoru 
nebula můžete mít 
vlastní kino všude,  
kde potřebujete.
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svět  
v křišťáLové kouLi

pHotograpHy

Křišťálová čočka Lensball Sperical Crystal Lens 
dodá vašemu fotografickému umění zcela nový 
rozměr. Díky využití reflexní vrstvy odráží okolní 
prostředí otočené o 180 stupňů. Celé okolí však 
zůstává prokresleno velmi detailně a fotografovi 
zbývá už jen soustředit se na pořízení správné 

kompozice. Čočka je nejen naprosto voděvzdorná, 
ba dokonce voda může obrázku dodat nečekaný 
efekt. Čočku, která funguje pro všechny aparáty  

i smartphony, si můžete pořídit ve dvou velikostech: 
60 a 80 mm. www.lensball.com

k aleiDoskop

Už na jaře příštího roku si zájemci budou moci 
vychutnat oběd v hloubce pěti metrů pod 
hladinou moře. Stačí si zajet na nejjižnější cíp 
Norska, do obce Båly, kde se právě podle 
projektu proslulého ateliéru Snøhetta dokončuje 
podmořská restaurace Under. Více než třicet 
metrů dlouhá betonová konstrukce nabídne 
prostor až stovce hostů. Nejsilnějším zážitkem 
zřejmě bude návštěva restaurace za bouře  
a nepříznivého počasí. www.snohetta.com

restaurace  
pod hLadinou moře
traVel

v podmořské 
restauraci 
under se 
budete cítit jako 
v lodi kapitána 
nema.

Jednorázové 
kapsle na kávu 

jsou stoprocentně 
recyklovatelné.

Zachraňme oceán!
recyklace

Mezinárodní soutěž Mladý obal letos vyhrály kompostovatelné kapsle na kávu od 
mladé designérky Veroniky Janečkové. Sada s názvem Save the Ocean! obsahuje 
kapsle vyrobené ze stoprocentně recyklovatelného kuchyňského odpadu a speciálního 
bioplastu, které se po spotřebování mohou jednoduše vyhodit na kompost – na rozdíl 
od ostatních jednorázových kapslí na kávu totiž neobsahují ekologicky špatně 
odbouratelný hliník a plast. Porota udělila autorce hlavní cenu za vizionářský ekologický 
přístup, ale zároveň i za dotažený vzorník kapslí. www.young-package.com



ideální pro ty, kteří vědí, co 
chtějí, a je jedno, jestli 
v práci, nebo v soukromém 
životě. nejlepší rodinné 
kombi? uvidíme. maják  
v moři? tím už je teď.



text  /  JAN ČERVENKA   //   FotograFie  /  VOLVO

bójKa 
v moři

Nevím, kdy se to pokazilo. Před pár lety si ale někdo usmyslel, 
že když řeknete o autu, že je sportovní, prodá se jich víc. Od té 

doby tady máme sportovní kupé, sportovní kombíky i sportovní 
SUV. Používají to snad všichni. Co na tom, že to mnohdy 

nedává vůbec žádný smysl, vždyť to přece dobře zní! 
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Víte, dělám motoristického novináře už přes dvacet 
let. Moc dobře si pamatuji, jak zlomové bylo, když 
jsem řídil auto s výkonem 400 koní. Když jsem 

zažil auto s autonomním řízením. Nebo když jsem poprvé 
vyzkoušel elektromobil. Za těch dvacet let se  
v automobilové branži změnila spousta věcí a výrobci se 
trumfují, kdo vymyslí novou třídu, nový styl a nové 
označení – za posledních deset let je to tak překotné, že 
už to nedává vůbec žádný smysl. Ale pár dobrých věcí 
zůstává. Jednou z nich je, že Volvo se pořád soustředí na 
dva základní cíle: bezpečnost a rodinu. Je to tradiční.  
A vlastně i sexy. Občas mi to připadá jako bójka  
v rozbouřeném moři a podle toho, co slyším od ostatních, 
tak v tom nejsem sám.   

To, že se mi od roku 1991 líbí Volvo 850, berte jako holý 
fakt. Je rodinné. Tradiční. Když jsem řídil nové Volvo V60, 
hodně jsem na ně vzpomínal a ono pak stálo zaparkované 
u hotelu. A teď, s příchodem V60 Cross Country, jsou 
vzpomínky na ten krásný, bohatě prosklený kombík ještě 
intenzivnější. Je to jako vodopád okamžiků: louka plná 

kytek, majestátní lípa, volvo s otevřenými dveřmi, na zemi 
lehce pomačkaná deka a na ní slamák s širokou krempou, 
dřevěná houpačka zavěšená na větvi… Byla by to hezká 
scéna do filmu. 

Omlouvám se, že už načínám třetí odstavec a o novém 
Volvu V60 Cross Country jsem vlastně ještě ani nezačal, 
ale mám za to, že svět není jen o počtu koní a maximální 
rychlosti. A protože držíte v ruce Volvo magazín, dost 
možná to vnímáte stejně. V prvním odstavci narážím na 
základní hodnoty severské automobilky a v tom druhém 
se nechávám trochu unést fantazií, ale jestli jste zkusili 
novou šedesátku, pak víte, že to dává smysl. Tohle auto 
totiž není jen o řízení a jízdě, ale i o pocitech a náladě.

Nová V60 Cross Country je autem, které se na tu louku 
hodí úplně stejně. Volvo dělá tyhle zvýšené verze  
s označením Cross Country skoro stejně dlouho, jako já 
píšu o autech, a s každou generací zrají jako víno. Jsou 
pevnější a obratnější na limitu, ale pořád stejně komfortní. 
Člověk se až diví, jak se jim podařilo spojit dvě tak 
protichůdné věci, ale on málokdo ví, že Volvo, Porsche  

PŘEDSTAVUJEME

„prostřednictvím nového volva v60 cross 
country posunujeme naše švédské 

rodinné kombi z jednoho přirozeného 
prostředí do dalšího.“ 

Håkan saMuelsson



a Ferrari jsou jediné tři značky, které při návrhu šasi používají 
nejen počítačové simulace, ale i skutečný simulátor. Ten 
slouží k raným vývojovým pracím na nových modelech – pro 
potřeby základního návrhu a testování stability a vyvážení 
vozu. Virtuální prostředí zkušebních tratí Volvo nebo třeba 
Nürburgringu tak vývojářům názorně ukazuje, jestli má 
vůbec smysl dál se ubírat zvoleným směrem. 

Na svezení s novou V60 Cross Country si ještě počkáme, 
ale pár věcí už o ní víme. Má podvozek vyšší o 75 milimetrů 
než standardní model (ve verzi R-Design, jinak je to  
60 mm), větší rozchod kol a kromě pohonu „na všechna 
čtyři“ nabízí i speciální jízdní režim Offroad. Pohon všech 
kol je samozřejmostí, v terénu pak člověk ocení i asistent 
pro bezpečný sjezd prudkého svahu. Na trh přijde napřed 
ve verzi D4, pak se objeví ještě T5. 

„Prostřednictvím nového Volva V60 Cross Country 

posunujeme naše švédské rodinné kombi z jednoho 
přirozeného prostředí do dalšího,“ prohlásil Håkan 
Samuelsson, prezident společnosti Volvo Cars. Přitom jak 
je z fotek jasně patrné, základní hodnoty modelu V60 si 
uchová i jeho další verze. Prvotřídní prostředí v kabině je 
minimalistické, ale intuitivní na ovládání, materiály  
a zpracování si pak v ničem nezadají s vlajkovou lodí 
značky, modelem S90. Na první pohled ji poznáte podle 
výraznějšího předního nárazníku, tmavých spodních dílů 
karoserie a rozšířených lemů blatníků, zblízka si pak 
všimnete označení na zadním nárazníku a unikátního 
prošívání kůží čalouněných sedadel.

Po svezení s V60 nepochybuji o tom, že verze Cross 
Country bude skvělá. Ideální pro ty, kteří vědí, co chtějí, a je 
jedno, jestli v práci, nebo v soukromém životě. Nejlepší 
rodinné kombi? Uvidíme. Maják v moři? Tím už je teď. ■

9
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„aktivní podvozek a jízdní 
režimy nabízejí vynikající 
kontrolu nad vozem  
a vzrušující výkon.“

Henrik green
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TřikráT 
první

text  /  JAN ČERVENKA   //   FotograFie  /  VOLVO

Auto, které má všechny předpoklady k tomu, aby udělalo díru do světa nejen  
v Evropě, ale taky v Americe a Číně. Je to první volvo, které se bude vyrábět v USA. 

Je to první volvo, které si nekoupíte s dieselovým motorem. A taky to bude první 
volvo, které si v některých zemích pořídíte, aniž byste si ho museli kupovat. 

lidé od Volva to mají s těmi kombíky asi stejně jako 
já, protože napřed nám ukázali krásnou V60, ale od 
samého začátku bylo jasné, že sedan je v plánu. 

Bylo jen otázkou, kdy a kde ho představí. Volvo pro první 
předvedení zvolilo slavnostní otevření nové továrny  
v Charlestonu v Jižní Karolíně – kde ho bude zároveň  
i vyrábět. Nedivte se. Zatímco Evropa miluje kombíky,  
u Američanů stejně jako na rychle rostoucím asijském 
trhu je největší zájem o sedany. To ostatně podtrhují  
i slova prezidenta společnosti Volvo Cars Håkana 
Samuelssona, který věří, že jim nová S60 zajistí silnou 
pozici v tomto segmentu v USA a Číně.

Nový sedan Volvo S60 stojí na vyspělé podvozkové 
platformě Scalable Product Architecture (SPA), kterou 
sdílí s kombi V60, cenami ověnčeným Volvem XC60  
a s vlajkovými loděmi v podobě devadesátkových modelů. 
Je tedy nasnadě, že bude mít hodně pevnou karoserii a že 

půjde o jedno z nejbezpečnějších aut vůbec. A máme 
plné právo se domnívat, že taky velmi dobře pojede. 
„Aktivní podvozek a jízdní režimy nabízejí vynikající 
kontrolu nad vozem a vzrušující výkon,“ uvedl při premiéře 
Henrik Green, senior viceprezident pro výzkum a vývoj ve 
společnosti Volvo Cars. Není tedy divu, že nová S60 bude 
i prvním volvem, na němž automobilka představí 
produktovou řadu Polestar Engineered. Nová úroveň 
výbavy pak bude dostupná exkluzivně pouze pro nejvyšší 
motorizaci T8 Twin Engine a v nabídkové hierarchii bude 
stát nad variantou R-Design. 

Jak už zaznělo, model S60 bude také prvním volvem,  
u kterého byste v nabídce marně hledali naftový motor. 
Jednak by se to nehodilo k charakteru auta, jednak 
hybridní pohon poskytne S60 tolik potřebnou dynamiku 
na otevřených silnicích a zároveň jí dovolí jezdit ve městě 
čistě na elektrický pohon. V nabídce bude plug-in hybrid 

PŘEDSTAVUJEME
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T6 Twin Engine AWD s kombinovaným výkonem 340 koní 
a pak ještě špičková jednotka T8 Twin Engine AWD, kterou 
pohání rovných 400 koní. Při uvedení na trh bude Volvo 
S60 k dispozici s prověřenými benzínovými motory T5 a T6. 

Jak je patrné již nyní, zákazníci si modely s hybridními 
jednotkami kupují ve velkém a jsou nadšeni. „Našim 
zákazníkům poskytujeme nejen úplně nové technologie, ale 
umíme jim také poradit při výběru toho správného auta,“ 
říká Martin Mazari, produktový manažer automobilky Volvo 
v České republice. „Víme, že elektrifikace s sebou přináší 
nové trendy a požadavky a že každý zákazník je jiný. 
nedávno se jeden klient 
rozhodoval mezi T6 a T8, ale 
protože neměl možnost dobíjet 
auto pravidelně z elektrické sítě, 
ukázala se pro něj jako vhodnější 
jednotka T6, a to i přesto, že nový 
motor T8 disponuje celou řadou 
vylepšení – od větší kapacity 
baterie až po možnost nabíjení  
za jízdy. Jde nám hlavně  
o transparentnost a spokojené 
zákazníky.“

ale zpátky k samotnému sedanu 
S60. Zvnějšku si drží linie nastavené kombíkem, s ním 
samozřejmě sdílí i palubní informační systém a pak celou 
armádu asistenčních prvků. Systém City Safety, jenž umí 
vůz sám zastavit, rozpoznává překážky včetně pohybujících 
se objektů, tedy i chodce, cyklisty a zvířata. Pilot Assist 
zase pomáhá s ovládáním auta do rychlosti 130 km/h, 
takže dokáže nejen aktivně zasahovat do řízení a držet auto 
na silnici mezi pruhy, ale i zpomalit či zrychlit v závislosti na 
dopravní situaci – a novinkou je funkce upravující výkon 
auta při průjezdu zatáčkou. Mimoto je Volvo S60 vybaveno 
také systémem ochrany proti neúmyslnému sjetí z vozovky, 

systémem ochrany před srážkou s protijedoucím vozidlem 
ve vedlejším pruhu a dalšími asistenčními systémy  
s podporou řízení. Ke zvýšení bezpečnosti posádky uvnitř 
vozu i lidí pohybujících kolem něj přispívá na přání 
dostupný systém varování před křížením cesty jiným 
vozidlem s funkcí automatického brzdění.

Je nasnadě, že Volvo si od nové S60 slibuje větší prodeje 
hlavně v Americe, ale zvýšený zájem očekává i v Číně. 
Zároveň to bude první vůz v segmentu, který budou mít 
zákazníci možnost získat prostřednictvím nového 
prémiového předplatitelského programu Care by Volvo.  

A i když zatím funguje pouze ve 
Švédsku, v Německu, Itálii, 
Norsku, Polsku, ve Španělsku, 
Velké Británii a v USA, tak stojí za 
zmínku. Auto totiž používáte na 
základě jednoho měsíčního 
paušálního poplatku, takže slovy 
Volva bude vlastnictví vozu stejně 
transparentní, jednoduché  
a bezproblémové jako vlastnictví 
mobilního telefonu.

Těším se, až se s S60 svezu.  
A ideálně rovnou s verzí Polestar, 

ať se může Volvo pořádně předvést! A těším se o to víc, že 
se novináři, kteří už měli možnost vyzkoušet předprodukční 
modely, shodují, že interiér nabízí nadprůměrně pohodlnou 
jízdu, kdy je místo nejen vepředu, ale i vzadu. Nikdo pak 
neopomněl zmínit kvality hudebního systému Bowers & 
Wilkins o výkonu 1 100 W. Díky delšímu rozvoru nabízí 
nová S60 také víc stability ve vyšších rychlostech… 
Zúčastnění žurnalisté tvrdí, že tohle je auto, které se může 
směle postavit konkurenci. A aby taky ne: 340 koní ve verzi 
T6 o sobě dává vědět – nejen zátahem, ale i sytým 
zvukovým projevem. Nu, uvidíme. ■

hybridní pohon poskytne  
s60 tolik potřebnou  

dynamiku na otevřených 
silnicích a zároveň jí dovolí  

jezdit ve městě čistě  
na elektrický pohon.



Vrcholnou nabídkou verzí Volva S60 bude provedení Polestar Engineered. Vůz 
vychází z modelu T8 Twin Engine, a přestože má jen o patnáct koní vyšší výkon, měl by 

jeho jízdní projev být výrazně jiný. Došlo totiž k úpravám průběhu výkonu i točivého 
momentu, upravený byl i software převodovky. Kromě toho bude auto jezdit na 

tlumičích značky Öhlins s technologií Dual-flow Valve, díky které mají pružiny a tlumiče 
tužší charakteristiku, aniž by docházelo ke kompromisům na jízdním komfortu. Pod 

novými lehkými koly pak najdete silnější brzdy Akebono – hned je poznáte podle 
zlatého lakování. A stejnou barvu pak ponesou i bezpečnostní pásy sedadel.  

s60 poLestar engineered

„Veškeré jeho komponenty byly jemně vyladěny, aby 
vzájemně spolupracovaly a poskytly řidiči vzrušující jízdní 

zážitek v citlivě reagujícím voze,“ slibuje Henrik Green  
a dodává, že elektrická energie v tomto případě zajišťuje 

nejen nízké emise, ale také víc výkonu a zábavy.



představte si auto, v němž si 
můžete odpočinout od starostí 
všedního světa. Auto, které vám 

nabídne stejnou porci luxusu a zážitků 
jako ty nejvyhlášenější mezinárodní 
hotely… Takové auto existuje a jmenuje 
se Volvo S90L Excellence. Už zvenku 
ho poznáte podle řady drobných 
detailů, zkušené oko pak zaregistruje 
delší rozvor (konkrétně je to plných  
120 mm), loga Excellence  
a dvacetipalcové ráfky s pozměněným designem.

Vůz, který vychází z modelu S90, nabízí mimořádný prostor 
a komfort na zadních sedadlech: místo tří běžných míst jsou 
tady jen dvě samostatná křesla, která mají o 115 milimetrů větší 
prostor na nohy a jsou speciálně tvarovaná podle posledních 
poznatků předních ortopedů. Vedle elektrického ovládání, 
nastavení v šesti směrech, dofukování bočnic, vyhřívaní  
a ventilování nabízejí cestujícím i pět různých způsobů masáže. 
A víte, co mě baví nejvíc? Ty tlusté koberečky na zemi, 
připomínají mi jistou britskou automobilku, která ale svoje vozy 
prodává několikanásobně dráž.

Ve středové konzoli mezi zadními sedadly najdete nejen 
skládací stolečky, ale taky minibar s ručně vyráběnými 
sklenicemi z křišťálového skla a ledničku, na bocích jsou pak 
kapsy, snad na podepsané smlouvy o nové akvizici.  
A samozřejmě vytříbený audiosystém Bowers & Wilkins 

spojený se dvěma iPady na hlavových 
opěrkách před vámi.

Potřebujete pracovat? Není 
problém. Najdete tady ambientní  
i přímé osvětlení, elektrickou zásuvku  
a USB konektory. A protože má zadní 
náprava vzduchové odpružení  
a všechny tlumiče mají proměnlivou 
tuhost nastavení, můžete si být jistí, že 
vám S90L Excellence umožní 
minimálně stejně dobré pracovní 

prostředí jako ve vaší kanceláři. 
O pohon soukromého letadla určeného na silnici se stará 

špičkové hybridní ústrojí T8 Twin Engine, v kabině najdete 
superjemnou kůži Nappa s unikátním vzorem Excellence  
a kvalita zpracování celého interiéru bere dech. O akustickou 
pohodu se starají laminovaná boční okna z vrstveného skla  
a zvuková izolace navíc. Pro verzi Excellence je pak 
samozřejmostí i čistička vzduchu s ionizátorem. 

Jestli jste ještě váhali, jak překonávat kratší vzdálenosti  
v maximálním pohodlí, pak tohle je řešení! A pokud rádi řídíte 
nebo to máte třeba v náplni práce, vězte, že S90L Excellence 
má v základní výbavě hned celou armádu asistenčních systémů, 
které vám jízdu usnadní, případně dokážou eliminovat 
nebezpečí. A taky vyhřívaný volant a trysky ostřikovačů  
a panoramatické střešní okno… Je toho spousta. A úplně 
nejlepší je, když to budete zažívat každý den! ■

švédský byznys
text  /  JAN ČERVENKA   //   FotograFie  /  VOLVO
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volvo s90L excellence  
vám nabízí luxus jako  
v soukromém tryskáči.  

tohle je skutečná vlajková  
loď, švédské pojetí  

business class.



www.quarta-rezidence.cz     
+420 702 216 216     info@vinvest.cz
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text  /  Viola procHázkoVá   //   FotograFie  /  PETRA DOLEžALOVá

náVrat
Ke Kořenům

Když se řekne kombík, spoustě lidí se vybaví Volvo. 
Následují asociace jako bezpečnost, rodina, prostor. 

To jsou hodnoty, na nichž značka staví přes půl století. 
Nová V60 vám je přináší v nejryzejší a nejkrásnější 

podobě, jakou si dovedete představit.
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proplétám se ulicemi velkoměsta 
směrem k jeho okraji a připadám 
si velmi originálně. Může za to 

auto, za jehož volantem se nacházím  
a které se tolik liší od masy uniformních 
crossoverů kolem. Není to ani okruhový 
speciál, ani víkendová hračka, ani 
překoňovaný supersedan s omračující 
cenovkou. Je to „obyčejný“ kombík.

Možná vám neušlo, že pár let zpátky 
byl tento druh skoro na vyhynutí. Kdo by 
kupoval klasické kombi, když může 
dostat stejně velký prostor v trendy 
karoserii SUV? Jenže co bylo včera 
cool, je dnes už mainstream v padesáti odstínech šedé nudy. 
Kombík se vrací a najednou není obyčejný, nýbrž neokoukaný  
a svěží. život je plný paradoxů… 

Nová V60 je pokračovatelem rodu s více než šedesátiletou 
historií plnou tak výrazných osobností, jako je Volvo 240 či 
740. V otázce přímého následnictví to ale zas tak jednoduché 
nemá. Jakkoli by se nabízela návaznost na model V60 první 
generace, pohled na dlouhou nízkou siluetu a výrazně vertikální 
záď odkazuje ještě kousek dál – k ikonickému rodinnému 
povozu V70. Číslovka sice neodpovídá, ale podobnost mezi 
oběma auty není čistě náhodná. Nová V60 má být ideovým 
nástupcem kombíku, který se stal synonymem pro bezpečnost, 
prostor a pohodlné cestování. V nabídce značky není největší 
ani nejluxusnější. Vzhledem k ideálním proporcím a spojení 
elegance s praktičností se však možná stane tím „nej“ volvem 
současnosti.

Krajina za oknem se zbarvila ohnivými odstíny podzimu  
a panorama města definitivně mizí ve zpětném zrcátku. 

Nemůžu si nevzpomenout na první cestu 
z města, kterou jsem kdysi dávno 
podnikla s ještě teplým řidičákem  
v kapse. Bílé Volvo 740 se jako startující 
letadlo řítilo na jih do Českého Krumlova, 
kde jsem jej slavnostně nabourala  
a obdržela svou první pokutu. Důležitými 
životními milníky mne provázel i jeho 
nástupce, tmavě modrá V70. Za dunění 
naftového pětiválce jsem si v ní vezla 
domů prvního potomka a o pár let později 
ji obrečela při totálce na Jižní spojce. 

Dnes sedím v autě, které ještě voní 
novotou, přesto má v sobě uzamčeny 

roky vzpomínek, zkušeností a zážitků. Je to jako setkání se 
starým známým. Všechno je na něm povědomé, nyní však lepší 
než kdy dřív. Vzhled si zachoval vyhraněný názor, přesto 
dokonale zapadá do představ o moderním voze. Jen se 
podívejte na ty hladké, protáhlé linie. Auto vyzařuje sebevědomí 
bez vychloubání a luxus bez okázalosti – zvenčí i uvnitř. Design 
ani v nejmenším neevokuje agresi či dravost. Uměřenost  
a nenápadnost zůstávají jeho leitmotivem i v době, kdy se epiteta 
„sportovní“ či „dynamický“ skloňují v souvislosti s jakýmkoli 
autem, od městských nákupních tašek až po obří SUV. V60 je 
jako uhlazený gentleman, který považuje hovory o tvrdé dřině 
zajišťující fyzickou kondici za nevhodné, až trapné. Odvážné 
manýristické tvary vyjdou z módy, než bys řekl švec, ale troufám 
si říct, že na svou vé šedesátku popatříte se zalíbením, ještě až 
se v ní za spoustu let budou prohánět vaše děti. 

Víte, co je lagom? Jde o švédský výraz pro „přiměřeně“ nebo 
„tak akorát“, který se poslední dobou často objevuje  
v motivační a lifestylové literatuře. Je to přesně to, co uvidíte, 
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volvo v60 vyzařuje  
sebevědomí bez  

vychloubání a luxus bez 
okázalosti – zvenčí  
i uvnitř. design ani  

v nejmenším neevokuje  
agresi či dravost.
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když se rozhlédnete v kabině nové V60. Ve skandinávsky 
čistém interiéru nenajdete jedinou nepřesnost, jediný 
ošizený materiál, jediný kompromis. Zároveň vás auto 
nechce ohromit přepychem. Šéf může být jen jeden – a tím 
je samozřejmě řidič. Auto jen dělá vše, aby mu šéfování 
usnadnilo. Velín v podobě obřího, vertikálně orientovaného 
displeje skrývá všechny funkce, které vás v souvislosti  
s jízdou napadnou. Třeba audiosystém s krystalicky čistým 
zvukem nebo tým asistentů starajících se o jízdu v pruhu, 
bezpečnou vzdálenost či včasné brzdění. Pod 
minimalistickými liniemi palubní desky musí být 
mnohakilometrový labyrint kabelů, zvenčí se však všechny 
technologické zázraky jeví nenuceně  
a samozřejmě. Hlídání slepého bodu, 
sledování dopravního značení a k tomu 
chytrý systém Pilot Assist, s nímž 
projedete město z jednoho konce na 
druhý, aniž byste zasáhli do řízení jinak 
než povinným dotykem na volantu. 
Fascinující? Ohromující, až děsivé? 
Kdepak. Všechno vnímáte jako tu 
nejpřirozenější věc na světě. 

Stejně přirozená je jízda samotná. 
Taky jste nesouhlasně reptali, když 
Volvo oznámilo, že do žádného z nových modelů 
nedostanete víc než čtyři válce? Jsou-li auta tak trochu 
vaším koníčkem, možná v sobě máte zakořeněno 
přesvědčení, že objem nelze nahradit. Sešlápněte plyn 
excelentní strojovny s označením T6 – a všechny podobné 
předsudky okamžitě hodíte z okna, možná se i trochu 
zastydíte. Uvnitř motoru o objemu pouhých 2 litrů se palivo 
proměňuje v sílu 310 koní za pomoci kompresoru  
a turbodmychadla. Kompresor se stará o točivý moment  
v nižších otáčkách, zatímco turbo dodává sílu v horní části 
otáčkoměru. Výsledkem spolupráce všech tří zúčastněných 
je plynulá výkonová křivka bez sebemenšího prodlení. Tyto 

novinářské třesky plesky vás však za volantem nové V60 
nebudou zajímat ani za mák. Motor má tu pozoruhodnou 
vlastnost, že vás zbaví veškeré touhy pochopit, jak vlastně 
funguje. S osmistupňovou automatickou převodovkou tvoří 
dokonale sehraný tým, který bez otálení plní veškeré 
řidičovy pokyny. 

V60 nemáte potřebu hnát do zatáček, jako by vám 
hořelo za patami. Ne že by si při takovém zacházení 
stěžovala – na pobídku pravou nohou reaguje ochotně  
a nenuceně. I v prudkých zatáčkách má pod kontrolou 
pohyb karoserie, a jakkoli je na limitu mírně nedotáčivá, při 
běžné (i hodně svižné) jízdě zanechává dojem neutrality  

a přesnosti. Chcete jet rychle a ofenzivně? 
Auto splní váš požadavek korektně  
a jakoby nic. Přesto z něj vyzařuje lehký 
údiv a zdvořilý nesouhlas. Proč to dělat? 
Proč radši neprožít přítomný okamžik do 
posledního detailu? Jezděte pomaleji,  
žijte déle. 

Vracím se do Prahy. Kola polykají 
kilometry dálnice s tlumeným hučením  
a znavené děti na zadních sedadlech 
spokojeně oddechují. Přála bych vám vidět 
ty pohledy, když otevřely dveře auta  

a ovanul je příjemně teplý vzduch. Včas jsem si vzpomněla 
a prostřednictvím aplikace Volvo On Call pustila topení  
s dostatečným předstihem. Není hezčí pocit, než když po 
dlouhém výletu poskládáte utahané tělo do měkkých 
kožených sedadel a zabouchnete za sebou těžké dveře. 
Myšlenky na otravnou cestu domů si tentokrát musely najít 
jiného výletníka. Já se na tu svoji těšila. Nová V60 je 
výjimečná cestovní kapsle, ve které si budete užívat každou 
minutu. Netvrdím, že učiní vaši rodinu šťastnější, vaše děti 
hodnější a práci uspokojivější. Co vám ale slíbit můžu, je, že 
si během každé cesty – ať vede kamkoli – aspoň jednou 
řeknete: Vlastně se vůbec nemám špatně. ■

nová v60 je  
výjimečná cestovní  

kapsle, ve které  
si budete užívat  
každou minutu.





„aby lidský svět mohl  
mít vůbec nějakou 
budoucnost, musíme 
mít kde žít. nesmíme  
si zničit planetu.“ 
Jane gooDalloVá



svět
na roZcestí

 Existují lidé, kteří tvrdí, že směřujeme ke krachu. že západní 
civilizace už vyčerpala svůj potenciál a jen dožívá, než ji pohltí jiné 

kultury. Naproti tomu druhá, snad stejně početná skupina lidí 
tvrdí, že jsme na prahu epochálních změn, které celé lidské bytí 
doslova vystřelí k dalšímu růstu. Která z těchto vizí se naplní?

asi se všichni shodneme, že žijeme v nesmírně 
vzrušujícím období, kdy západní civilizace došla na 
zásadní rozcestí – a teď se uvidí, kam to všechno 

bude pokračovat. Naplní se varování nejslavnějšího fyzika 
světa Stephena Hawkinga, že pokud vše půjde stejně jako 
dosud, do sta let nás vlastní vynálezy a modernizace zničí? 
Stane se tak? A co si s tímto rizikem počnout? 

Moc poradit si mají jednotlivci i velká sdružení ve veřejné 
i soukromé sféře. Mezi ty, kteří tento problém neházejí za 
hlavu, patří švédské Volvo. Jeho představitelé se – dlužno 
podotknout, že jako jediní zástupci automobilového 
průmyslu – účastnili summitu představitelů zemí G7  
v kanadském Halifaxu zaměřeném na životní prostředí. 
Automobilka prezentovala svůj ambiciózní ekologický 
program, jehož cílem je snížit a minimalizovat celkový 
dopad své činnosti na životní prostředí. Ať již jde o omezení 
jednorázových plastů, zvýšení podílu recyklovaných 
materiálů ve výrobě, či využívání energie pro evropské 

továrny výhradně z obnovitelných zdrojů až do stavu 
klimatické neutrality. 

Volvo je sice první automobilkou, ovšem nikoli jedinou 
společností, která před touto problematikou nehodlá dál 
zavírat oči. Dá se říci, že jedním z motorů pro vznik 
talkshow Hausbot, kterou vysílá televize Prima Zoom –  
a již podpořilo právě české zastoupení Volva –, byla 
zvědavost, jak se na tyto otázky dívají celosvětově 
významné osobnosti. 

Projekt Hausbot vstupuje do své další etapy. Ke dvanácti 
osobnostem z prvního cyklu se postupně přidávají další 
globální opinion leadeři – a pohled na svět se začíná vyvíjet 
a měnit. Když si člověk postupně poslechne tolik lidí  
z odlišných zemí a kultur, neujde mu, že v něčem se všichni 
shodují. 

Profesor Zahi Hawass je asi nejslavnější archeolog 
současnosti. Coby generální tajemník Nejvyšší rady pro 
památky se zasloužil o povolení k mezinárodním 



text  /  petr Horký   //   FotograFie  /  PAVEL OTEVŘEL, TOMáŠ PICKA A VOLVO
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století ciViliz ace

Deepak Chopra
Lékař a kouč, který 
připravoval Michaela 
Jacksona či Hillary 
Clintonovou.

Scilla Elworthy
Britská aktivistka, třikrát 
nominovaná na nobelovu 
cenu míru, definovala  
nové možnosti jednotlivce  
ve společnosti.

Jane Goodall 
Velvyslankyně zvířat  
při OSN. Legendární 
primatoložka, která celý 
život zkoumala šimpanze.

John perkins
Muž, který odešel  
z byznysu se lživými 
ekonomickými 
prognózami. Začaly 
komplikace, ale vrátila  
se sebeúcta.



vykopávkám a celoživotně se podílel na archeologickém 
zkoumání pyramidového pole v Gíze včetně slavné 
Chufuovy (Cheopsovy) pyramidy... Při natáčení našeho 
rozhovoru jsme se dostali k proměnám kultur a civilizací, 
musela tedy zaznít i otázka, proč se vlastně už nestavějí 
pyramidy: „Dá se říci, že vyšly z módy. Otázkou ale není, 
zda bychom je dnes dokázali postavit, spíš proč bychom to 
dělali… Tehdy se jednalo snad o největší investici na světě –  
a jen proto, aby byl postaven důstojný posmrtný stánek. 
Ano, dalo to práci desetitisícům lidí, znamenalo to veliký 
vklad do lidské kultury – ale to by pro současného investora 
bylo málo.  Mnohem spíš se dnes 
investuje do projektů, které 
usnadňují život než cestu do 
zásvětí. Éra stavitelů pyramid 
neskončila nějakou genocidou, 
jenom se postupně začaly měnit 
priority lidí.“     

povídání s dalším hostem jsme 
natáčeli až v jihoamerické 
Amazonii. Byli jsme zvědaví, co  
se dozvíme o setkávání jejich 
kmenové kultury s okolním světem, 
jestli se budeme mít co přiučit.  
S domorodcem Peňou z kmene 
Waorani jsme se bavili o vztahu  
k Amazonii, kde jeho kmen žije, a o tom, co je v životě 
důležité pro lidi pralesa: „Být spolu, společně lovit, jíst, dělit 
se, radovat se. Smyslem je dokázat se dohodnout. Být 
šťastný ze života, jaký mohu společně s přáteli prožívat. Co 
bych měl od světa ještě víc chtít? Nic není důležitější.“ Toto 
nebyla debata o poživačnosti. Naopak o schopnosti 
vypustit nepodstatné, nezaměstnávat se nesmyslnými 
úkoly a povinnostmi. Na správném místě šetřit čas.

Céline Cousteau je vnučka legendárního vynálezce 
potápěčského přístroje aqualungu a podmořského 
badatele Jacquesa Yvese Cousteaua. Svůj zatím poslední 
filmový projekt natočila s dalšími jihoamerickými 
domorodými kmeny. Když jsem se jí ptal, co si z toho sama 
pro sebe odnesla, rozpovídala se: „Rozhodující je 

schopnost vědomí, schopnost být přítomen v tom, co 
dělám, kým jsem. žít svůj život tady a teď. Zní to banálně, 
ale je to jedno z nejdůležitějších umění života. Dokázat 
posoudit, co je důležité a co ne, čím se zabývat a co nechat 
plavat. V tom jsme na tom všichni stejně a je jedno, jestli 
žijeme v New Yorku, nebo v pralese.“

Jako kdyby cesta ke spokojenému životu vedla na jednu 
stranu přes ochotu nechat plavat některé záležitosti, ale 
zároveň s tím dokázat mnohem lépe rozlišit, co je pro život 
důležité, a toto rozhodnutí pak přijmout… Tak jak je to? 
Přijmout větší odpovědnost, nebo naopak nad spoustou 

úkolů mávnout rukou? 
Na to by mohl znát odpověď 

další z hostů – Meik Wiking. žije  
v Kodani a zaměřil se na výzkum 
štěstí. Vážně, nesmějte se, udělal  
z toho vědu. Dánové často 
vycházejí ve výzkumných anketách 
jako nejspokojenější národ světa. 
Kde se tedy bere jejich pocit štěstí 
a jak to vůbec odborně studovat? 
„Psychologové a psychiatři dnes 
běžně studují deprese, smutek, 
neštěstí. Proč by potom mělo být 
divné, když se za předmět 
vědeckého zkoumaní vezme 

opačný pól lidské psychiky? Jakmile se nad štěstím 
začnete zamýšlet vědecky, zjistíte, že je velmi důležité 
rozpoznat, z čeho se naše představa štěstí skládá. Význam 
peněz rapidně klesá a nastupují hodnoty jako vidět smysl 
ve vlastním konání, milovat a být milován, být obklopen 
milujícími lidmi. Do popředí se najednou dostávají hodnoty, 
které není zas tak složité získat – nic nestojí, ale také 
nejsou zadarmo. Vyžadují schopnost, odvahu a energii 
rozhodnout se konat. Dokázat změnit zaměstnání, odejít  
z nefungujícího vztahu, přestěhovat se, když poznám, že je 
to třeba… Spousta lidí to nedokáže.“

Na předchozí debatu jako by navázal Krzysztof Zanussi, 
světově proslulý filmový režisér, když si na podobné téma 
povzdechl: „Je velice snadné celý čas života, všechna 
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„Z určitého úhlu pohledu 
jsme na tom všichni stejně  

a je jedno, jestli žijeme  
v praze, new yorku,  

nebo v pralese. “ 

CÉLINE COUSTEAU
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nadání, schopnosti a dary vůbec nevyužít, nechat je vniveč. 
To, že má člověk možnost nebo schopnost něco udělat, 
ještě neznamená, že se to stane.“ Však také jeho 
životopisná kniha má název, který by šlo přeložit jako Jak 
najít svůj kousek koláče a jak si jej dokázat užít.  

Tady se uvažování nad budoucností naší civilizace začíná 
prolínat s přemýšlením o spokojeném životě jednotlivce. 
Pokud člověk nic neudělá, nechá všechno tak, jak je, dost 
možná se pronudí anebo pronadává celým životem. Možná 
zkolabuje ekonomika, možná budou národnostní nepokoje 
gradovat. Ale kdoví, třeba je to jedno – znáte to: nějak bylo 
a nějak přece bude…

„Jsem tři sta dnů v roce na 
cestách, létám z kontinentu na 
kontinent a setkávám se s politiky, 
s aktivisty i s dětmi,“ říká k tématu 
apatie k budoucnosti lidstva 
proslulá primatoložka Jane 
Goodallová, která se poslední roky 
aktivně věnuje komunikaci  
s veřejností. „Aby lidský svět mohl 
mít vůbec nějakou budoucnost, 
musíme mít kde žít. Nesmíme si 
zničit planetu. Dřív jsem byla 
přesvědčena, že je ještě čas 
zjednat nápravu, dnes už si nejsem 
jistá. Ale přece nebudu sedět  
s rukama v klíně! Tak se snažím 
upozorňovat na nutnost chránit 
přírodu a na to, jak v tom každý jeden z nás hraje důležitou 
roli.“   

Jinou cestu k témuž cíli zvolila Scilla Elworthy, třikrát 
nominovaná na Nobelovu cenu míru. Britská aktivistka 
vytvořila projekt, který prezentuje udržení míru jako 
obchodně výhodnou strategii. Nedávno vyšla v češtině její 
kniha Mír jako podnikatelský plán. Seděli jsme proti sobě  
a ona mi popisovala zážitky z válek, z bojů v Africe a vždy 
ukazovala, jak obrovskou roli mají dnes jednotliví lidé: 
„Ještě nikdy v dějinách neměli obyčejní lidé takovou moc 
jako dnes. Dokážeme se neuvěřitelně zmobilizovat 

prostřednictvím sociálních sítí, umíme silně zatlačit na 
politiky, aby něco udělali nebo naopak aby zabránili nějaké 
akci. Je na nás, jaká bude budoucnost. Nastupuje rozsáhlá 
technologie, nové přístroje a zařízení, které nám už teď 
umožňují začít vnímat svoje životy úplně jinak, nově. 
Musíme být ale schopni navzájem se dohodnout, hledat 
společný jazyk.“  

A tak teď přemýšlím nad tím, zda a jak moc mohou 
všechny ty vynálezy a inovace dneška zasáhnout do 
vnímání života. Získáváme přístup k miliardám uživatelů 
sociálních sítí. Neskutečné objemy dat a informací jsou 

dostupné několika kliky na telefonu 
nebo tabletu. Nastupují 
samořiditelná auta, která ušetří 
stovky hodin času nám všem, 
chytré předměty, které budou 
samy vyhodnocovat optimální další 
krok a opět nám ušetří spoustu 
času. Otevírá se nový svět. Jaký ale 
bude? Začne nás technika ovládat 
a postupně budeme jen 
mechanicky hloupnout  
a tloustnout? Anebo si  
s ušetřeným časem a energií 
budeme vědět rady? 

Luc Vanrell je potápěč, který 
objevil vrak letadla spisovatele 
Antoina de Saint-Exupéryho. Podle 
získaných poznatků jej sestřelil 

německý pilot, sám milovník jeho knih a obzvlášť Malého 
prince. „Říkal mi, že si celý život vyčítal, co vlastně udělal. 
Neměl ani odvahu to nikomu svěřit, dokud jsem se jej na to 
přímo nezeptal.“ Je na nás, jak se všemi novými možnostmi 
naložíme. Co budeme dělat ve volném čase, který získáme, 
když to nepodstatné necháme být a důležité rozpoznáme. 
Četli jste Malého prince? Jeden příběh je o muži, který 
vynalezl pilulky, aby člověk nemusel ztrácet čas pitím vody. 
Malý princ mu na stránkách Exupéryho knihy odpověděl: 
„Kdybych já získal hodinu času denně navíc, pomalu bych 
se vypravil ke studánce…“ ■ 
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„proč se vlastně už  
nestavějí pyramidy?  
dá se říci, že vyšly  

z módy. otázkou ale není,  
zda bychom je dnes  

dokázali postavit, spíš  
proč bychom to dělali…“ 

ZAHI HAWASS

století ciViliz ace

Budoucnost 
Jakkoli je nejasná, 
neznamená to,  
že by musela  
být temná.
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spolehlivý 

Kompas

text a FotograFie  /  PETRA DOLEžALOVá 

Uzdravuje, pomáhá k nalezení vnitřního klidu, 
přináší radost a inspiruje. Mluví k nám stejnou 

řečí jako srdce. Příroda.



29

KŘížEM KR á žEM

Říká se, že poručit větru a dešti nejde. Co když to ale možné je  
a děláme to. Jen bohužel opačně… 

„Možná nevědomky, ale vysušováním krajiny odkláníme déšť,“ 
vysvětluje majitel slavkovské společnosti Liko-s, která ve své 
experimentální laboratoři podobné zelenému hobitínu z Tolkienova 
románu dokazuje, jak málo stačí, aby příroda zapojila své úžasné 
samoozdravné procesy...

Sedíme s panem Liborem Musilem na břehu jezírka s lekníny  
a společně posloucháme žabí koncert. Letošní teplý podzim zmátl i je. 
Požitek z posledních neobvykle teplých dní nám trochu kazí pomyšlení na 
příští léto, které bude pravděpodobně ještě sušší než to letošní. 

Zakladatel rodinné firmy roku 2014 se nemusí z pracovního stresu 
dostávat někde v horách, protože si přírodu přivedl přímo do práce. Ještě 
před dvěma roky byla kolem vyschlá louka, dnes tu příjemná oáza díky 
unikátnímu vodnímu hospodářství pomáhá zadržovat vodu v krajině. 

Inspirací pro vytvoření živoucí stavby se panu Musilovi stala zkušenost 
s vlastním domkem, který si se ženou postavili v malé vesnici nedaleko 
Slavkova. Protože to bylo v chráněné oblasti na kraji lesa, kde nebyla 
kanalizace, přemýšlel, jak nenarušit přírodu a jak zachovat na pozemku 
vodu. „Rozhodl jsem se pro kořenovou čistírnu. Pod ní jsme udělali 
jezírko, kde se udržovala veškerá odpadní voda a dočišťovala se. Po roce 
jsem viděl, že tam roste více rostlin, stahují se k němu živočichové  
a přilétají ptáci…“ vzpomíná s úsměvem.

Pak se rozhodl zkusit to na větším objektu, na firemní administrativní 
budově se symbolickým jménem LIKO-Noe. „Chtěli jsme, aby tam lidem 
bylo dobře. Současné stavby vlastně představují uzavřené technologické 
buňky, kde se vytvoří umělé podmínky pro člověka, aby přežil. To je 
možná dobré pro dočasné řešení třeba ve vesmíru, ale pro běžný život?“ 
Inspirace opět vzešla z vlastní zkušenosti. „U domu mám vinný sklípek  
a zjistil jsem, že v létě je v domě nejlepší teplota asi metr a půl nad ním. 
Tak jsme vytvořili sklepy, propojili s nimi budovu a vzduch vedeme 
chlazeným kolektorem v zemi, což je mimochodem staré vinařské 
pravidlo. Spojení vody se zemí je také chladicí prvek. Budovu jsme pak 
obalili zelení, a tím jsme ji tepelně stabilizovali – většinu teplotních výkyvů 
vykryje budova sama. Když na okolní zástavbu zasvítí slunce, rozpálí se 
jako poušť. A na poušti, jak známo, neprší a jedinou možností k přežití 
jsou oázy. Tato budova funguje taky jako oáza uprostřed stavební 
pouště.“ A příroda sama se pak už postarala o zbytek… 

Meteorologická měření jsou alarmující: v centru Prahy nebo Brna v létě 
naměříte 50 °C, tedy stejně jako na Sahaře. „Každá stavba se chová jako 
radiátor: když na ni v létě svítí slunce, rozehřeje se až na 80 °C,“ 
upozorňuje Libor Musil. „Přitom zelená střecha v tu samou chvíli má až  
o padesát stupňů méně. Vraťme do měst stromy a rostliny. Vždyť strom 
je nejvyšší forma rostlinné říše a je nejúčinnější klimatizační jednotkou. 
Pod ním je až o šest stupňů míň, navíc do svých listů denně napumpuje 



„děláme, co milujeme, 
a milujeme, co děláme.“

PETR KOVAŘíK



kolem 500 litrů vody z hloubky  
20 metrů. Jejím odpařováním pak 
vytváří klimatizační proces. A lidstvo 
si tyto přirozené klimatizace 
dobrovolně vypíná a místo nich staví 
radiátory – budovy, které v létě 
produkují nejvíc tepla. A tak si sami 
vytváříme poušť.“

Přitom v době technologických možností 21. století je 
teoreticky snadné dát přírodě šanci vytvářet podmínky, na 
které byla Země zvyklá. „Kdybychom města zahalili do 
statisíců stromů a nad dálnicemi napnuli sítě s popínavými 
rostlinami, tak tu radiační plochu budeme zmenšovat,“ líčí 
pan Musil svou vizi. 

Zelené střechy nejsou ani závratná investice, ani 
nevyžadují žádnou zvláštní péči. „Tuto tu máme už tři roky  
a necháme rostliny žít si vlastním životem. Jen přes zimu jim 
občas dodáme trochu vláhy, aby nám semínka úplně 
neuschla a na jaře zase vyrostla.“ Zeleň tu dokonce pomáhá 
čistit vodu – co ze splašků nezvládne dokonale vyčistit 
kořenová čistírna, dokončí rostliny: fosforečnany a dusičnany 
jsou prý pro ně pochoutka.

V Liko-s v investicích pokračují. Na jaře vyroste jen pár 
metrů od LIKO-Noe vůbec první průmyslová stavba celá 
pokrytá zelení. „Chceme lidem dopřát dobré pracovní 
prostředí a taky je inspirovat, aby pochopili, že bez práce 
nebude voda. Příroda nám dává šanci, jen musíme pochopit, 
že je nezbytné vydat se tímto směrem.“

Libor Musil říká, že ekologie by se měla vyučovat už ve 
školce. I proto napsal půvabnou pohádku o vztahu lidí 
k přírodě. „Dnes je to nepovinné, ale první předmět, který by 

se měly děti učit, je právě vztah 
k přírodě. Někdy stačí jiskra, aby 
zažehla požár, a tak zkouším křesat 
jiskry…“ 

Stmívá se a já zjišťuji, že se mi vůbec 
nechce odjíždět. A není to jen 
příjemnou atmosférou posezení 
s výhledem do zelené oázy  

v nejzdravější české kanceláři. Líbí se mi vlídnost, s jakou tu 
pan Musil jedná nejen se členy rodiny – z níž se do vedení 
firmy kromě manželky postupně zapojily jeho děti i americký 
zeť –, ale i s dalšími zaměstnanci. Obdivuji jeho zájem o lidi, 
stejně jako touhu pořád se posouvat dál. Snad ho pohání gen 
svobody, který zdědil po předcích, a příslušnost k rodovému 
dědictví. Něco dál budovat a ručit za svou práci. „Našim 
lidem vysvětluji, že nemůžou čekat, že já udělám nějakou 
atmosféru. Je to na každém z nich, jaké si to udělají, takové 
to budou mít. Já to mám dobré. A jestli vás to nebaví, tak si to 
změňte.“

architektura tohoto objektu snad pohne lidi pozitivním 
směrem. Stačí se chvíli zadívat do jezírka na žábu, leknín…  
a už máte něco, co pomáhá, říká Libor Musil. „Příroda nám 
vstoupila do budovy. I proto jsme to tak udělali, aby ji 
zaměstnanci měli nadosah.“ 

Nevím, jak to máte vy, ale na mě takové zadívání často 
působí jako zesilovač. A čím víc se na přírodu naladím, tím 
intenzivněji mě přitahuje do míst, kde hraje své nerušené 
sólo. Jedno z takových neleží od Slavkova daleko. Nádherně 
zbarvené lesy provokují červenou XC40 v Buchlovských 
kopcích k rychlému tempu k dnešnímu cíli: do Moravských 
Kopanic, až na samé moravsko-slovenské pomezí. Traduje 
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„dnes je to nepovinné, 
ale první předmět, 

který by se měly děti 
učit, je právě vztah 

k přírodě.“ 
libor Musil

KŘížEM KR á žEM



„přilétají sem ptáci, kteří do 
jezírka dokonce na svých 
nohách přinesli jikry, a tak se 
nám tu narodily ryby, aniž 
bychom je sami vysadili.“ 



se, že tady větru a dešti poroučely vědomě ženy, kterým se 
přezdívalo bohyně. A právě příběh těchto žen obdařených 
neobvyklým nadáním, schopností léčit, zaříkávat i vidět 
budoucnost přitahuje našince i cizince z různých koutů světa 
do míst, kam ještě donedávna vedly jen špatné cesty, kde 
místní nestavěli ploty a turistu byste sotva potkali.  

Nádherný kraj malých kopaničářských osad Vyškovce, 
Vápenic, žítkové a Lopeníku žil až do vydání poutavého 
románu Kateřiny Tučkové žítkovské bohyně v roce 2012 
v zapomnění. Drsné životní podmínky naučily kopaničáře 
dokonale využívat možnosti a zdroje v okolí svých prostých 
usedlostí. život tu po dlouhá léta ubíhal jiným tempem, proto 
se tu odehrávaly příběhy až mystické... Ne nadarmo se 
v chudém a na živobytí nesmírně těžkém kraji zrodilo 
léčitelství a „bohování“ vyvolených žen, které si své umění 
předávaly po ženské linii. Kraj, který byl chvilkami nejen 
ztracený, ale i zatracený, přesto i na konci října omamně voní 
bylinkami a dýchá neopakovatelnou atmosférou zdejšího 
svérázu... 

Usadit se tu láká hodně citlivých duší ochotných vzdát se 
pohodlí města, ale podaří se to jen několika málo vyvoleným. 
Pozemek si v chráněné krajinné oblasti nekoupíte a stavět 
můžete jen na místě původní chalupy. A to je dobře, úchvatné 
scenérie se překonávají na každém kroku a i na úzkých 
horských cestičkách mě každou chvíli nutí zastavit 
nepoznaná hloubka zdejší samoty.  

Je sobota dopoledne, teplý slunečný den, a jediná cesta, 
kam míří po hloučcích skupinky turistů, vede směrem 
k domku poslední žítkovské 
bohyně. Jeho nový majitel ho 
pečlivě zrekonstruoval těsně 
před vydáním románu  
a vzhledem k vlně zájmu, 
který příběh vyvolal, jej dnes 

ve vyhrazených časech provozuje jako muzeum. Míjejí se tu 
světy těch, kteří na dvorku a v domku poslední bohyně Irmy 
Gabrhelové zvané Chupatá vnímají příjemné hřejivé teplo  
a zvláštní pocity, a těch, kteří si něco takového nechtějí 
připustit, ale přesto zvědavě naslouchají. Půldruhou hodinu 
dlouhé vyprávění o léčení, fascinujícím příběhu bohyně Irmy, 
která tu donedávna žila, i příběhu místa a svérázných lidí 
končí v maličké kuchyni vonící po šalvěji, kde se stařičká Irma 
laskavě usmívá z orámované černobílé fotografie.  

Jen pár metrů odsud stojí od jara dřevěná chaloupka se 
střechou z rákosu – sýrárna U Kapličky. U kulatého stolu 
kolem stromu i jinde před chalupou je plno. Nikdo nespěchá. 
Nejenže tu mají famózní lokše s brynzou, oštěpkem a další 
poctivé čerstvé dobroty od vlastních oveček, ale i úžasný 
výhled. Pod dojmem tajemného příběhu zdejší louky, lesy  
i v nich skryté lomy najednou ožívají a lákají vás vnímat to 
nevyřčené z divukrásného kraje. 

Možná právě tohle zpomalení a vědomí něčeho 
posvátného nám pomáhá využívat léčivých darů Země. I malé 
rituály s nimi dokážou navodit pocit štěstí. Vezměte si třeba 
čokoládu. Většině lidí už jen vyslovení pojmu žhaví chuťové 
pohárky. V některých koutech světa ji dodnes užívají jako 
prostředek, jak se spojit s vyšším vědomím, a považují ji za 
lék. Mířím do Prahy za dalším cílem – taky na kopec a přímo 
pod hrad. Do příjemného bistra Prague Chocolate Café & 
Bistro a sousedící prodejny s luxusní čokoládou Steiner & 
Kovarik v Nerudově ulici.

Sympatičtí majitelé Petr a Silvie jsou i životními partnery, 
které svedla právě vášeň pro 
čokoládu. Zakladatelka firmy 
Silvie Steinerová vzkřísila před 
13 lety legendární značku 
cukrovinek nachfolger  
a objevila díru na trhu. Kvalitní 
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Život tu po dlouhá  
léta ubíhal jiným tempem, 

proto se tu odehrávaly 
příběhy až mystické...





čokolády s motivy Prahy si rychle 
získaly oblibu u turistů  
a zahraničních návštěvníků 
metropole. 

Ale Silvie měla další vizi: 
vyrábět čokoládu podle vlastní 
receptury, kterou tu v Čechách 
zatím nikdo nedělal. Aby si pro 
její naplnění uvolnila ruce  
a sejmula ze sebe velkou zátěž 
z prodeje, která se stávala 
neúnosnou, potřebovala 
schopného obchodního ředitele. Petr okamžitě vycítil 
obrovský potenciál. Na rozdíl od předchozí úmorné 
zkušenosti z korporátu, kde nad vztahy s partnery vládly 
tabulky, vize vyrábět vlastní kvalitní čokoládu mu přinesla 
nový smysl. 

„Tak jsme se dali dohromady. Petr přebral ty chlapské věci, 
díky čemuž se u mě mohla začít rozvíjet tvůrčí část a já měla 
prostor věnovat se designu, který pro mě do té doby dělal 
někdo jiný. Rozhodli jsme se spojit naše jména a vytvořit 
značku Steiner & Kovarik. Tak to začalo. A najednou jsme 
věděli, že chceme nejen vyrábět čokoládu, ale i přinášet lidem 
radost ve velkém. A že tohle dělá čokoláda,“ vzpomíná Silvie. 
„I proto jsme do obalů zakomponovali posvátnou geometrii, 
ze které všechno vzniká a kam se všechno vrací. Petr se 
nejdřív bál, že je to moc spirituální – a dnes je to jeden 
z našich nejprodávanějších produktů. Lidé to ani nemusejí 
vědět, jen tam podvědomě něco cítí.“ 

Základem všech nabízených produktů jsou kvalitní 
ingredience. Třeba mandle v čokoládě vyráběné na Moravě 
z čerstvých kalifornských mandlí patří mezi nejlepší na světě. 
Já osobně jsem ovšem v trochu sychravém odpoledni rychle 
podlehla hřejivosti mandlí v chilli se solí, které získaly ocenění 
Great Taste 2017. Čokoládové boby, které Silvie s Petrem pro 
své výrobky používají, pocházejí z různých koutů světa  

a nejsou geneticky modifikované. 
Třeba nádherně balená čokoláda 
s kolibříkem na krabičce 
z kolumbijských bobů Aluna. 
„Když jsem přemýšlela o obalu, 
pořád se mi zjevoval kolibřík jako 
součást tamní kultury. Pak sem 
přijel na návštěvu náš dodavatel, 
farmář Chesus z Kolumbie, 
abychom se poznali,  
a prozradil mi, že se jim na těch 
kakaovnících uhnízdili kolibříci, 

což prý není vůbec běžné. A tak se to krásně propojilo.“   
Aluna patří k jednodruhovým čokoládám, tedy velmi 

intenzivním, na což my Češi prý nejsme zatím tak úplně 
zvyklí. „Běžný zákazník chce vyváženou chuť, v níž nebudou 
jednotlivé tóny výrazně vystupovat. V jednodruhové čokoládě 
cítíte, že je buď zemitá, nebo je ovocná, nebo kyselá, hořká… 
Snažíme se je proto skloubit s jemností industriálních 
čokolád, tím jsou více vyvážené, aniž by ztratily na intenzitě.“ 

Z nabídky ale nezmizely ani produkty s pražskou inspirací, 
třeba taková Karlova koule na počest Karla IV., která pod 
„hávem“ z bílé čokolády ukrývá mák, švestky a tuzemák, je 
neskutečně vyvážená delikatesa. A místní český nugát patří 
ke světové špičce.

Petr i Silvie vidí v čokoládě svůj život i poslání a nejsou to 
jen plané řeči. Jejich kvalitní čokoláda si rychle prorazila cestu 
nejen na tuzemském trhu, ale je žádána až v Ománu či 
v Japonsku a její invaze pokračuje dál. 

„Naše produkty jsou vyráběny ručně. Automatizovaná 
výrobní linka by zvýšila produkci, ale nebylo by to ono. 
Věříme, že když něco děláte s láskou a věnujete tomu 
pozornost, chutná to úplně jinak. A také je pro nás důležité 
ukázat, že je možné v českých podmínkách podnikat. Jen je 
nezbytné nenechat se odradit od snu, kterému věříme. 
Děláme, co milujeme, a milujeme, co děláme,“ říká Petr. ■
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„najednou jsme  
věděli, že chceme  

nejen vyrábět čokoládu,  
ale i přinášet lidem  
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„kakao je samo  
o sobě velmi zdravé. 
pomáhá při hubnutí 

a předcházet 
zubnímu kazu.“
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SáZkA nA DOBU 
ELEkTriCkOU

V roce 2025 bychom měli na silnicích celého světa potkat jeden milion 
elektrifikovaných vozů značky Volvo. Švédská automobilka vsadila na dobu elektrickou 

a vsadila o poznání více než ostatní. Přesto však nehraje vabank, na rozdíl od 
proklamací řady jiných značek mají totiž plány Volva hlavu a patu.

elektromobily zásadně mění automobilový svět. 
Případné použití budoucího času by nebylo na 
místě, změna už totiž probíhá. Teď a chtělo by se 

říct i „tady“, nicméně v Česku zatím okolo tohoto tématu 
jen opatrně našlapujeme. Někdo v elektromobilitě vidí 
spásu, druhý hudruje a kroutí hlavou. Není divu, že takto 
zásadní věc, která skutečně dramaticky mění mobilitu, 
mezi motoristy tolik rezonuje. 

Jenže vývoj a změnu chování zákazníků nelze zastavit,  
a tak za posledních pár let začal elektromotor pohánět 
kdeco – stačí se podívat na globální boom elektrokol, který 
se nevyhnul ani Česku, rostoucí oblibu elektroskútrů či 
elektrokoloběžek. Ano, vím, že auto je něco jiného, ať už 
pořizovací cenou, nebo jeho univerzálnějším používáním, 
ale elektromobilní směr je i v automobilové branži jasně 
vytyčen. A ty, kteří by v tom snad chtěli vidět další důvod 
ke kritice politiků z Bruselu, mohu hned uklidnit. Evropa 

není a asi ani nebude tím kontinentem, kde by prodeje 
elektromobilů bořily rekordy.

Pokud se totiž někdo chce v současné době seriózně 
zabývat elektromobilitou, musí začít u Číny. Tento největší 
světový automobilový trh, který má ještě navíc reálný 
potenciál růstu, totiž hraje v elektromobilitě první ligu.  
A nemám zdaleka na mysli pouze výsledný elektromobil 
jako produkt. Naopak – Čína masivně investuje do 
infrastruktury pro elektrická auta. V rámci strategie 
přemístění až 100 milionů Číňanů do měst vznikají zcela 
nová města na zelené louce a tyto obrovské aglomerace 
jsou již od počátku urbanisticky řešeny tak, aby v nich 
elektromobily hrály prim. Přidejme k tomu vedoucí roli ve 
výrobě baterií, s tím související strategické vlastnictví 
potřebných nerostných surovin zejména v Africe a celé to 
zaštiťme proklamacemi čínské vlády o radikálním omezení 
znečištění ovzduší z osobní dopravy a logické podpoře 
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plug-in hybridní  
technologii si můžete  

dopřát již nyní v modelech 
s60, s90, v60, v90, Xc60 

a Xc90. vbrzku výčet 
doplní i nejmenší suv, 

volvo Xc40.   



elektromobility. Čína má zkrátka všechny potřebné 
ingredience k tomu, aby změnila nejen svůj, ale i světový 
automobilový trh. Můžeme hledat tisíc a jeden důvod, proč 
se nám to nemusí líbit, ale stejně tak lze na druhou stranu 
najít celou řadu témat, která nám rozšíří obzory a umožní 
dívat se na budoucí mobilitu z jiného úhlu. 

Přemýšlíte-li teď nad tím, jak tento obecnější úvod 
souvisí s Volvem, hned se to dozvíte. Je tomu totiž pět let, 
co švédská automobilka představila svoje ambiciózní plány 
týkající se elektromobility a snahy v mnoha oblastech zbořit 
dosavadní stereotypy, počínaje omezením naftových 
motorů. Jen málokdo tehdy skákal nadšením a není pochyb 
o tom, že představení radikální strategie značku tehdy 
krátkodobě bolelo a vyžadovalo trpělivé vysvětlování 
záměrů nejen odborníkům, ale především zákazníkům. 
Jenže roky plynuly a poměrně rychle se ukázalo, že Volvo 
předběhlo dobu a ucelená koncepce má hlavu a patu. Jeho 
náskok nespočívá jen v technologiích, ale zejména v oné 
celkové strategii, v níž do sebe jednotlivé oblasti zapadají 
jako dílky puzzle. To, že plány Volva dávají smysl, nejlépe 
dokazují jak finanční výsledky značky, které každoročně 
překonávají minulé rekordy, tak stále rostoucí důvěra 
investorů.

Ve výše popsaném kontextu totiž hraje Volvu do karet 
celá řada aspektů. Tím hlavním je bezesporu čínský vlastník 
této švédské automobilky – automobilový gigant Geely. 
Poté co společnost Geely v roce 2010 koupila Volvo od 
Fordu za 1,8 miliardy dolarů, vyrojila se řada dramatických 
scénářů o budoucím směřování švédské automobilky. 

Jenže čínský miliardář a vlastník Geely Li Shufu dobře 
věděl, proč kupuje „svou milovanou značku“ – aby jí 
umožnil pořádně se nadechnout. „Náš přerod v úspěšnou 
globální automobilku by nebyl možný bez podpory Geely,“ 
říká šéf Volva Håkan Samuelsson. „Je to velmi dobrý 
vlastník naší společnosti, úplný opak toho, co si všichni 
mysleli na začátku. Li je totiž nadšený majitel, kterého více 
než čtvrtletní výsledky zajímá dlouhodobá strategie.“

A ta je více než zajímavá. Do roku 2025 chce mít Volvo 
na silnicích jeden milion elektrifikovaných vozů všech tvarů 
a velikostí a tato auta budou tvořit 50 % jeho prodejů.  
A protože od slov by mělo být k činům co možná nejblíže, 
budou mít už od příštího roku všechna nová volva 
standardně elektrifikovaný pohon od 48V mild-hybridů 
přes plug-in hybridy Twin Engine až po čistě elektrické 
verze. To je krok, ke kterému zatím žádná jiná automobilka 
nepřistoupila. A to má značka se symbolem železa ve 
znaku už nyní nebývale širokou paletu plug-in hybridních 
variant svých modelových řad. Vždyť si tuto technologii, 
která dokáže z každého auta udělat vůz mnoha charakterů, 
můžete dopřát v modelech S60, V60, S90 a V90, stejně 
jako v oblíbených SUV XC60 a XC90 (zbývající XC40 je 
bude následovat co nevidět). V rozmezí let 2019 až 2021 
uvede Volvo na trh kromě toho ještě dalších pět čistě 
elektrických vozů, přičemž dva z nich vzniknou pod 
samostatnou značkou Polestar. 

Ta není pro příznivce švédské automobilky ničím cizím, 
nicméně se zásadně změnila její role. Zatímco od roku 
1996 spolupracovala s Volvem v oblasti motorsportu  
a vývoje sportovních verzí sériových modelů, od roku 2015 –  
poté co ji Volvo majetkově 100% ovládlo – se z ní stala 
samostatná značka, která se soustředí na globální vývoj, 
výrobu a prodej vysoce výkonných elektromobilů. Nynější 
Polestar si tak bere do hledáčku především americkou 
Teslu, stejně jako další konkurenty typu divize „i“ od BMW. 
A v žádném případě nezahálí – počátkem října zahájila 
výrobu prvních 34 prototypů modelu Polestar 1, který se 
bude stejně jako ostatní modely této značky vyrábět v nové 
čínské továrně a odtud exportovat do celého světa.

Čína bude pro Polestar samozřejmě nejdůležitějším 
trhem a všem, kterým by snad nebyl tento původ po chuti, 
asi nejlépe odpoví sám Håkan Samuelsson: „Naše 
společnost je pod čínským majitelem dokonce ještě více 
švédská – a to mu také zcela vyhovuje, protože čínskou 
značku už ve svém portfoliu má.“ ■
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Splátka operativního leasingu byla vypočtena pro vozidlo Volvo V60 Inscription V60 T5 FWD s výbavou celkem za 1 365 200 Kč na 36 měsíců a s nájezdem 20 tis. km ročně.
Nabídka platí do 31. 12. 2018.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

MĚSÍČNĚ 
17 099 KčVolvo V60

Jezděte nyní díky operativnímu leasingu 
komfortně novým sportovním kombi Volvo V60, 
elegantním zástupcem nové generace 
skandinávských vozů vyhlášených svou bezpečností 
a precizností technického zpracování. 

Měsíční splátka je 17 099 Kč bez DPH. 

Užijte si kombi 
nové generace.

02651_UCL_Volvo_Inzerce_220x280_V13.indd   1 24.10.18   14:49
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Vydejte se s námi do budoucnosti, ve které není 
potřeba řidič, a dokonce ani volant a auto se 

promění v pohodlný hotelový pokoj na kolech. 
Seznamte se: revoluční koncept Volvo 360c. 

kdybych přimhouřil oči a nevnímal ubíhající krajinu 
za oknem, mohl bych být klidně v útulném 
hotelovém pokoji, kam mi portýr právě donesl 

vonící večeři. Pravda, ve skutečnosti jsem v autě a ten 
skvělý T-bone steak jsem si vybral ráno v aplikaci, když 
jsem si objednával odvoz.

Jakmile dojím, ze stolku přede mnou se vysune malé 
umyvadlo s tekoucí vodou, abych se mohl opláchnout. 
Zatímco se převlékám do pyžama, moje sedačka se 
rozkládá v pohodlnou postel a tam, kde byste čekali 
palubní desku, se pro změnu vysune velký displej s mým 
oblíbeným filmem.

Chtěl bych vědět, jak dopadne, ale tentokrát se to 
nedozvím, protože se mi po dlouhém dni klíží oči. Nad 
hlavou mi září hvězdy, za okny se míhá noční krajina, na 
prosklené střeše mě uspává virtuální polární záře a přede 
mnou není žádný řidič, a dokonce ani volant – jsem v autě 
úplně sám. 

Ze spánku mě ruší jen příjemný ženský hlas a já se 
neumím rozhodnout, jestli je to realita, nebo přicházející 



stroj
času
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sen… „Pane, ukázka je u konce, můžete si sundat brýle,“ 
decentně mě probere dáma v šedivém kostýmku a já 
musím svou únavu, za niž může brzký let v šest ráno, 
odložit na později.

teprve pak mi to dojde: jsem v design centru továrny 
Volvo na okraji švédského Göteborgu, a i když sedím ve 
skutečné sedačce konceptu s označením 360c, těch 
předchozích šest minut byla jen virtuální realita. Nutno 
dodat, že natolik příjemně reálná, 
že se mi v ní chtělo zůstat mnohem 
déle.

Přiznávám, že když mě Volvo 
spolu s dalšími čtyřmi desítkami 
novinářů z celého světa pozvalo, 
abych se podíval na to, jak si 
automobilka představuje (nepříliš) 
vzdálenou budoucnost dopravy, 
byl jsem mírně skeptický. 
Podobných sci-fi konceptů jsem 
viděl už spoustu a pokaždé měly 
jediný cíl: ohromit. Jenže Volvo 
360c je jiný případ. Tenhle 
koncept sice přijel z budoucnosti, 
ale zároveň nevypadá nijak 
přehnaně futuristicky. Dokonce by po silnicích mohl jezdit 
už dnes, protože jeho designér Robin Page jednoduše 
nechtěl strhnout pozornost na jeho vzhled, ale spíš na 
poselství, které přiváží.

Hlavními rozdíly jsou jen jedny „motýlí“ dveře a skleněná 
střecha, která tvoří jednolitý celek s předním i zadním 
oknem. Design také není samoúčelný, což je patrné na 
zadních ploutvích, které mají svůj účel – bude se na nich 

zobrazovat číslo, podle něhož poznáte auto, které jste si 
objednali.

„Věříme, že autonomní řízení má potenciál změnit od 
základů naši společnost. Bude mít zásadní dopad na to, jak 
lidé cestují, jaká stavíme města a jakou infrastrukturu 
používáme. A 360c chápeme jako začátek téhle vzrušující 
debaty,“ říkal mi v Göteborgu viceprezident Volva Mårten 
Levenstam.

Takže jak má budoucnost podle 
něj vypadat? Především nebude 
mít volant, pedály, řidiče ani 
sedačku pro něj. Volvo 360c má 
být plně autonomní (a pochopitelně 
také elektrický) vůz, který vás 
odveze z místa A do místa B, což 
zároveň dává úplně jiné možnosti 
pro uspořádání interiéru.

Než se tahle vize promění 
v realitu, samozřejmě ještě chvíli 
potrvá, nemusí však jít o přehnaně 
vzdálenou budoucnost. Už v roce 
2021 by Volvo mělo být schopno 
zavést autonomní řízení bez zásahu 
řidiče na vybrané dálnice, auto bez 

volantu by se pak mohlo stát skutečností někdy na konci 
příštího desetiletí – záležet ovšem bude i na legislativě  
a přístupu společnosti k samočinným autům.

„Technologie už není tak vzdálená. Je ale hlavně potřeba 
vybudovat mezi lidmi důvěru, bez ní nemůžou autonomní 
auta existovat,“ připomíná generální ředitel Volva Håkan 
Samuelsson fakt, že nehoda lidského řidiče nás nechá 
chladnými, zatímco havárie autonomního vozu by v nás 

technologie už není tak 
vzdálená. Je ale hlavně 

potřeba vybudovat mezi  
lidmi důvěru, bez ní  

nemůžou autonomní auta 
existovat.

Håkan saMuelsson



buDoucnost

pravděpodobně vyvolala obavy, jestli nejde o systémovou 
chybu, která se může kdykoli opakovat.

Volvo konec konců ani netvrdí, že se autonomní 
budoucnost obejde zcela bez nehod (pořád ovšem platí, že 
od roku 2020 nemá v jeho autech umřít ani jeden člověk), 
takže i u tohoto konceptu hraje bezpečnost klíčovou roli, 
což je pro automobilku, která dala světu bezpečnostní 
pásy, logické.

„Sáhněte si na tuhle deku,“ mrkne na mě s úsměvem 
Lotta Jakobsson, která má ve Volvu na starosti bezpečnost, 
a podává mi tenkou světlou přikrývku. Je příjemná a asi 
bude i hřát, napadne mě. „Chceme, aby fungovala místo 
pásu, který nepůjde použít, když budete v autě ležet. Deka 
by se měla v případě nehody připnout k podlaze nebo stěně 
a udržet vás na místě,“ vysvětluje.

nebo další detail – kolem celého auta se dokola vine 
nenápadný LED pásek (kvůli němu i číslice 360 v názvu), 
který tam ale není jen pro okrasu. Ve skutečnosti je to 
promyšlený způsob, jakým bude auto reagovat na své okolí. 
Přemýšleli jste někdy nad tím, jak je možné, že jdete po 
přeplněné ulici, s lidmi okolo si nic neříkáte, a přesto do 
sebe nikdo nevrazí? Už od chvíle, kdy se poprvé postavíme 

na nohy, v sobě máme zakódovanou neverbální 
komunikaci, která nám to umožňuje. 

Volvo počítá, že autonomní vozidla bez řidičů se budou 
potkávat s chodci, cyklisty a minimálně zpočátku i s auty  
s lidskými řidiči, takže hodně času věnovalo tomu, aby svůj 
koncept naučilo podobnou neverbální komunikaci. LED 
pásek proto vydává světelné signály doplněné zvuky podle 
toho, jestli se auto právě rozjíždí, nebo se chystá zastavit. 
Stejně jako člověk neříká svému okolí, co má dělat („nejezdi 
sem“), ale pouze ho informuje o tom, kde bude o dvě 
vteřiny později. 

„Když bratři Wrightovi v roce 1903 poprvé vzlétli se 
svým letadlem, neměli vůbec ponětí, kam až moderní 
letecká doprava, jak ji známe dnes, dojde. A stejně tak ani 
my teď ještě nevíme, kam nás autonomní auta jednou 
zavedou,“ vysvětloval mi v Göteborgu Mårten Levenstam.

Volvo si například myslí, že auto, které bude vycházet  
z představeného konceptu, nebudete vůbec vlastnit. 
Jednak půjde pravděpodobně o dražší vůz, ale hlavně – 
koncept vlastnictví se kompletně změní a vy ani nebudete 
chtít, aby vám takové auto stálo v garáži. Místo toho ho 
bude vlastnit nějaká přepravní společnost, jako je třeba 
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chceme, aby deka fungovala místo pásu, který 
nepůjde použít, když budete v autě ležet.  

v případě nehody by se měla připnout k podlaze 
nebo stěně a udržet vás na místě.

lotta Jakobsson

360c
Jednomístná 
úprava představuje 
komfort hotelového 
pokoje.



Uber, od které si ho objednáte na konkrétní cestu.
V aplikaci si dopředu naplánujete trasu a vyberete si, 

který ze čtyř interiérů by vám na danou cestu vyhovoval. 
Kromě jednomístné lůžkové úpravy totiž Volvo vymyslelo  
i čtyřmístné verze se stolečkem uprostřed, které jsou 
uzpůsobeny buď na práci, odpočinek, nebo party. 
Mimochodem, připít si ve virtuální realitě sklenkou 
šampaňského s kolegou vedle mě byl další skvělý zážitek.

Ale nejde jen o odpočinek. Tahle vize může naše životy 
od základu změnit – lidé například nebudou nuceni bydlet 
ve městech nebo v jejich bezprostřední blízkosti, protože 
dojíždění do práce dostane nový smysl. S podobně 
autonomním vozem vám totiž už může být jedno, jestli 
vaše cesta do práce trvá hodinu, nebo tři, protože pohodlně 
pracovat můžete už cestou v autě.

Města zároveň nebudou tolik zahlcena auty, protože 
odpadne starost o to, kde to svoje zaparkujete. Auto vás 
přiveze, vyloží a zase decentně zmizí.

„Náš byznys se výrazně změní. Autonomní řízení nám 
otevře nové obchodní příležitosti a hlavně zákazníkům 
umožní, aby strávili čas ve voze děláním toho, co sami 
chtějí,“ říká Håkan Samuelsson. 

Sám si od toho dokonce slibuje, že by podobná 
samořiditelná auta mohla jednou vytvořit adekvátní 
alternativu k leteckým linkám na kratší vzdálenosti, které 
dnes nedávají z časového hlediska smysl. 

„Často cestujeme třeba mezi Göteborgem  

a Stockholmem, a než se člověk dostane z domova na 
letiště, uteče hodina. Další hodinu stráví na letišti různými 
kontrolami, samotný let pak trvá opět hodinu a stejně času 
ještě potřebuje, aby se z letiště dostal do hotelu. Celkem 
tedy čtyři hodiny, přitom autem to zabere jen o hodinu víc. 
Ale je to nesrovnatelně komfortnější,“ připomíná 
Levenstam.

Je samozřejmě otázkou, zda je evropská infrastruktura 
připravena na to, že by se část pasažérů leteckých 
společností opět přesunula zpátky na silnice, ale jako vize 
to rozhodně dává smysl. 

Přeprava elektrickými auty je jednak mnohem 
ekologičtější a na rozdíl od letadel nezanechává žádnou 
uhlíkovou stopu. A hlavně je i ekonomicky výhodnější pro 
přepravní společnosti. Například Airbus A380 vyjde na 
částku kolem půl miliardy dolarů, což při průměrné 
kapacitě 500 pasažérů znamená, že jedno místo v něm 
stojí milion dolarů. Slušné auto se dá naopak pořídit od  
50 tisíc dolarů, takže jedno místo vyjde na 10 tisíc dolarů. 
Tedy stokrát méně než u airbusu.

„Dovedu si představit, že by pak flotilu takových aut 
mohly doplňkově provozovat i společnosti typu Lufthansa. 
Volvo ale nejspíš nikdy takovou Lufthansou nebude, tohle 
není náš byznys, jiní to dělají lépe, my spíš budeme dál 
Airbus nebo Boeing, tady výrobce,“ odhaduje šéf Volva. 

Zbývá tedy položit poslední otázku: Jak se vám Volvo 
360c líbí? Odpověď už nechám na vás. ■ 
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náš byznys se výrazně změní. autonomní 
řízení nám otevře nové obchodní příležitosti  

a hlavně zákazníkům umožní, aby strávili čas ve 
voze děláním toho, co sami chtějí.

Håkan saMuelsson

360c
Čtyřmístná  
verze může být 
uzpůsobena na 
práci, odpočinek 
nebo party.



podobná 
samořiditelná auta 
by mohla jednou 
vytvořit adekvátní 
alternativu  
k leteckým linkám 
na kratší vzdálenosti.



nápadnější maska 
dostala diagonální linku, 
která zůstala u všech 
vozů volvo dodnes.



letos na podzim je to přesně 60 let, kdy se světu 
představilo elegantní Volvo 164. Automobil, který 
dokonale vystihl hodnoty, s nimiž Volvo následně 

uspělo u náročných zákazníků v Evropě i Spojený státech 
a jehož odkaz můžeme bez přehánění najít v modelech 
švédské značky dodnes. Byl to vrcholný vůz řady 140  
a k jeho odkazu se přihlásil i slavný nástupce – typicky 
hranatý představitel řady 240, který se z poctivého 
služebníka mnoha rodin dnes stává vyhledávaným 
youngtimerem. 

Model 164 byl vrcholem nabídky Volva na přelomu 
šedesátých a sedmdesátých let. A také vozem, který 
změnil pohled na švédská auta. Jen se podívejte na 
dlouhou příď, hranaté linky, masivní dveře a elegantní 
zadní okénko – takhle máme volva vryta do paměti: 

sebejistá, nepodléhající módním vlnám, osobitá. 
Komfortní sedany z této doby jsou krásné i u jiných 
značek, ale v případě Volva 164 mluvíme o designu  
a pojetí, které ovlivnilo další modely na desetiletí. Tak 
vypadají opravdu nadčasové tvary.

Výchozí sedan nové řady 140 měl premiéru jen o dva 
roky dříve. Elegantní a odolný automobil, označený jako 
142 v provedení se dvěma dveřmi a 144 se čtyřmi, už 
nesl řadu stylistických prvků, které se následně otiskly do 
následujících vozů, ale teprve další přírůstky do modelové 
palety zdůraznily to, co Volvo dělá Volvem. Zásadní byl 
příchod obdivuhodného kombi 145 v roce 1967. Hranatá 
silueta, dlouhý zadní převis a prakticky svislá výklopná 
zadní stěna ještě umocnily osobitost a nadčasovost 
švédských vozů. Jen málokterý tehdejší osobní 
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text  /  MicHael kuDela   //   FotograFie  /  ARCHIV

Překvapivá, okouzlující, elegantní… Kolik hodnocení náleží 
legendární „stošedesátčtyřce“? Nejméně 164. Určitě více, než 

kolik dovoluje tento úvod tvořený 164 znaky.

magická
164

DěDICT Ví

interiér byl vybaven 
zcela novými sedadly 
a luxusními materiály.
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DěDICT Ví

automobil se mohl pochlubit přepravní kapacitou dva 
kubické metry či zcela rovnou podlahou. A vše korunoval 
vrcholný typ 164.

To byl zcela jiný šálek kávy. Po dlouhých téměř dvaceti 
letech se objevil opět šestiválcový vůz značky Volvo – 
posledním byla letitá a u nás nepříliš 
známá PV60. Za základ luxusního 
modelu 164 posloužil sedan 144. 
Aby se do vozu vešel výrazně delší 
řadový šestiválec, uložený kvůli 
pohonu zadních kol pochopitelně 
podélně, museli konstruktéři 
přistoupit k prodloužení přídě. 
Elegantní tvary původního modelu 
však nijak neutrpěly, spíše naopak. 
„Stošedesátčtyřka“ získala na větší eleganci a respekt 
vzbuzovala nejen na svou dobu impozantní délka 4,7 m, 
ale i nápadná maska chladiče, odpovídající svou 
mohutností tehdejší luxusní konkurenci.

Zajímavostí bylo, že šéfdesignér Jan Wilsgaard 
zakomponoval do masky nápadné logo mimo střed  
a doplnil je o diagonální linku. Ta byla inspirována řešením 
použitým na vůbec prvním volvu z roku 1927 a od doby 
modelu 164 se stala pevnou součástí každého vozu Volvo 
do dnešních dnů, včetně užitkových aut a kamionů.

Vůz jako Volvo 164 si 
tehdy mohla dovolit jen 
hrstka vyvolených, bohatí 
obchodníci, úspěšní právníci 
a také například diplomaté. 
Kromě působivého exteriéru 
model nabízel zcela nově 
pojatý interiér s luxusními 
materiály, jiná byla sedadla  

a movití zákazníci si mohli dopřát i kožené čalounění. Ve 
Spojených státech bylo toto volvo uvedeno reklamou, 
která hlásala: „Luxusní vůz, který dává najevo, že máte 
více než jen peníze.“ 

Hlavní odlišností byl ale řadový šestiválec B30  
o objemu 3 litry. Šlo o jednotku,  
která vznikla přidáním dvou válců  
k dvoulitrovému čtyřválci, jenž měl 
premiéru také v roce 1968. Šestiválec 
dostal od začátku výroby dva 
karburátory Zenith  Stromberg, které 
zajistily výkon 145 koní, ten časem 
vzrostl až na 175 k. Od modelového 
roku 1972 byl vůz vybaven  
i elektronickým vstřikováním paliva. 

Zlepšené dynamice odpovídaly patřičně dimenzované 
brzdy, na všech kolech kotoučové. Výkonný motor našel 
uplatnění i jinde – Volvo jej použilo u řady vojenských 
vozidel a existovala i tříkarburátorová verze pro pohon lodí.

Celkem z výroby vyjelo 146 008 kusů této modelové 
řady. Vzácné jsou všechny kusy, ať už měly čtyřstupňovou 
přímo řazenou převodovku, totéž ústrojí s rychloběžkou, 
anebo třístupňový automat. Komfortní vrcholný model 
164 se vyráběl až do roku 1975, kdy už se rozběhl prodej 
nástupce s označením 264. To už je ale jiná kapitola, byť 

je v ní jasně patrná inspirace 
předchozí řadou, jejíž 
vrcholný model 164 přinesl 
do modelové nabídky Volva 
nevtíravou eleganci  
a nadčasový, osobitý 
design, což je pro Volvo 
stále typické.  ■

hlavní odlišností  
byl řadový šestiválec  
B30 o objemu 3 litry  
a výkonu až 175 koní.
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text  /  JAN KŘEČEK   //   FotograFie  /  ARCHIV A DESIGNOR

Rozhlédněte se kolem sebe. Náš svět, jak si 
jej utváříme, to není jen soubor nástrojů  
a funkcí. Náš svět a všechno, co do něj 

přidáváme, má svou estetickou hodnotu, svou 
krásu. Náš svět je designový.

kráSA 
JEDnODUChOSTi



Bauhaus definoval nový 
pohled na spojení designu 
a funkce podpořené novými 
materiály. Pohled, který 
přetrvává do dnešních dní.  
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už samotná definice estetiky je ovšem komplikovaný 
problém. Krásu nelze kvantifikovat, je nemožné ji 
změřit a je velmi těžké popsat, v čem se krása toho 

či onoho vlastně skrývá. Přesto je všude okolo nás. Krása je 
důležitá. Pro mě tedy určitě. Design věcí a okolní prostředí 
ovlivňuje mou náladu a do značné míry i mé jednání. 
V neutěšeném prostoru se necítím dobře a je to znát i na 
mém chování. Naopak příjemné prostředí je pro mě 
inspirací a výchozím bodem všeho, co dělám… 

Člověk se zkrášlováním svého okolí zabýval od pradávna. 
Výzdoba prostředí a předmětů denní potřeby se 
principiálně neliší od úsvitu dějin až do současnosti. Vždy 
bylo cílem dosáhnout přidané hodnoty, kombinovat 
praktickou funkci s funkcí estetickou, zkrátka dělat stejné 
věci hezčími. 

To je rys, který se v toku času nemění. Jinak má ale 
estetika – stejně jako lidstvo samo – svůj vývoj. Nepřekvapí 
proto, že dvacáté století, nabité zásadními společenskými  
i vědecko-technickými průlomy, přineslo velké změny i na 
poli umění, architektury a designu. Nová estetika měla být 

svěží, čistá a elegantní. Měla být jednodušší. Složité 
štukatérské práce na fasádách budov ustoupily hladkým 
povrchům, namísto zaměření na detail se ve větší míře 
uplatnilo promyšlené a proporčně vyvážené zpracování 
celku.

Roku 1906 založil belgický architekt a malíř Henry van 
de Velde ve Výmaru uměleckoprůmyslovou školu. Vznikaly 
zde návrhy nábytku a různých dalších výrobků. Jeho 
nástupce Walter Gropius potom školu sloučil s výmarskou 
akademií výtvarných umění, a tak vznikl roku 1919 Bauhaus –  
centrum avantgardního designu, umění a architektury. 

Nová budova školy se sama o sobě stala symbolem 
nastupujícího přístupu k estetice, především však byla 
čistým plátnem, volným prostorem pro fantazii a inspirací 
pro nový design, který v ní vznikal. A podle mě je přesně 
toto cesta, jíž by měl design přicházet na svět: pokud chci 
být tvůrčí a originální, musím mít pro svou práci prostor  
a do značné míry volné pole působnosti.

Když konečně odezněly světové války, svět se proměnil. 
Lidé volali po změně, chtěli se oprostit od hrůz, které 

Design

nový design kladl na návrháře zcela jiné 
nároky. stáli před problémem vytvořit 
už samotný základ tak, aby lahodil oku 
uživatele – vytvořit funkční krásu ze 

samotného funkčního celku.
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Design

Jednoduchost designu 
překročila vlastní stín. 

architektura, stroje, 
elektronika – to vše v hojné 

míře přebírá prvky 
skandinávského stylu.

prožili, chtěli jít dál. Vznikl nový svět. Na poli designu to 
byla právě jednoduchost, která zvítězila. Roku 1954 
zahájila své turné po Spojených státech a Kanadě výstava 
Design in Scandinavia, která ukázala světu nový přístup 
k designu, který dnes všichni známe coby skandinávský či 
severský. 

A v čem tkví jeho nesmrtelnost? Místo přehnaného 
zdobení nechávají tvůrci promlouvat samotné materiály. 
Pracuje se s přírodními surovinami, textiliemi a kůží. Hojně 
zastoupeno je dřevo, kterému je však ponechána jeho 
přirozenost, lak je použit jen v nezbytném množství, další 
zdobení potom většinou žádné. Seveřané kladou důraz 
také na světlé barvy a zásadním prvkem estetiky 
skandinávského designu je hra světla a stínů.

Logické, ne? Vždyť přece sám člověk, ač si to ne vždy 
připouští, je stále jen produktem přírodní evoluce. Dřevo, 
kámen, kůže a další materiály jsou nám proto blízké, 
vytvářejí pro nás přirozené prostředí. Netřeba je zcela 
přetvářet. Mnohem výhodnější a elegantnější je využít 
jejich přirozenosti, nechat vyniknout vlastnosti, které od 
nich očekáváme, a aplikovat je tak, abychom je využili.

Není se proto čemu divit, že se skandinávský design 
okamžitě stal fenoménem. Elegance jednoduchosti byla, 

zdá se, přesně tím, co svět hledal. V Evropě na nový trend 
bezprostředně zareagovala Itálie. Na veletrhu v Miláně se 
objevila většina předmětů ze zmiňované výstavy a o novém 
trendu bylo rozhodnuto. Návrháři, kterým se od této chvíle 
skutečně začne říkat designéři, vystupují z anonymity  
a začínají tvořit nové, nápadité tvary. Design se stává 
svébytným oborem, vznikají designérská studia – jako 
Alessi, pro než Michael Graves tvoří svoji slavnou konvičku 
s pískajícím ptáčkem.

Mohlo by se zdát, že oproštění se od přehnané zdobnosti 
směrem k jednoduchosti je snadné. Nový design však 
klade na návrháře zcela jiné nároky. Už tu není jen nějaký 
předmět, který je třeba ozdobit. Nyní stojíme před 
problémem vytvořit už samotný základ tak, aby lahodil oku 
uživatele – vytvořit funkční krásu ze samotného funkčního 
celku. Bez možnosti zdobení potom obzvláště vyniknou 
proporce a samotné základní tvary. A v tom spočívá teprve 
ta pravá krása jednoduchosti. 

Skandinávský design se asi nejvíce projevuje 
v nábytkářském odvětví. Ohýbané světlé dřevo, chladivý 
kov a hrubá kůže – přírodní materiály, které definují 
severský styl, se postupem času začaly mísit také s plasty, 
avšak i zde platí, že materiál má být jasně rozpoznatelný  
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Design

Přesně v duchu 
severské filozofie, 
vrostlé do dna 
designérských týmů 
volva, nabývají stále 
více na významu 
materiály jako takové.   

a přiznaný. Designéři se snaží rozvíjet přirozenost 
materiálů, využívat pružnost dřeva, pevnost kovu, tvárnost 
plastů. Principy estetiky severu však nejsou vlastní jen 
nábytku. Kdo by odolal třeba designové elektronice z 
nabídky společnosti Bang & Olufsen? 

Jednoduchost designu překročila vlastní stín. 
Architektura, stroje, elektronika – to vše v hojné míře 
přebírá prvky skandinávského stylu. Najdeme je třeba i ve 
výrobcích společnosti Apple, gigantu světa jedniček a nul. 
Pohled na mládež s iPhony 
v ruce či nahlédnutí do 
grafických studií s počítači  
a notebooky s logem jablíčka 
na každém stole ilustrují, jak 
důležitý design je… Hezké 
věci zkrátka chceme. Líbí se 
nám, dělají nám radost, lépe 
se nám s nimi pracuje. 

Jednoduchost tvarů  
i ovládání potom přímo 
vybízejí k použití 
v automobilovém průmyslu. 
Příjemné, čisté prostředí, 
elegantní křivky a snadné 
používání – to je podle mě alfa 
a omega každého kvalitního automobilu. 

Když se v roce 2004 na trhu objevil model Volvo V40 
s tenoučkým středovým panelem, neměl konkurenci. 
Elegance jednoduchého prohnutého tvaru, hra světla a stínu 
v zakřivené ploše a především lehkost tohoto řešení – něco 
takového ve světě kapotovaných koní dosud nemá obdoby. 

A vývoj pokračuje. Na významu stále více nabývají – 

přesně v duchu severské filozofie, která je vrostlá do DNA 
designérských týmů Volva – materiály. Hřejivé dřevo 
zůstává dřevem: je to stále ten samý materiál, který leží 
ošlehaný větrem a vybělený mořským vzduchem na pláži, 
byť vám dělá společnost v interiéru nových šedesátkových 
a devadesátkových modelů. Můžete se jej dotknout, cítit 
jeho strukturu. A stejné je to s křišťálovým voličem 
převodovky či hliníkovou mřížkou audiosystému. 

A budoucnost jde v práci s materiálem ještě dál, jak je 
vidět na konceptu 
autonomního Volva 360c, kde 
už samotný materiál utváří 
design a funkce dává 
vzniknout tvaru. Tady už pocit 
libosti nebude ničím omezen… 

Co tedy vlastně dnes 
chceme od designu? Tato 
otázka je stále stejně složitá  
a zároveň jednoduchá. Já od 
designu požaduji krásu. Krásu 
a eleganci řešení. Nechci 
blýskavé pozlátko, nechci 
přezdobené ornamenty. 
Hledám čistotu. Toužím nechat 
promlouvat materiály takové, 

jaké jsou. Chci kovové odlesky hliníku, matnou přírodní 
strukturu dřeva, jemnost písku a chladivou i měkkou hrubost 
kůže. Své okolí vnímám skrze vlastní smysly, vnímám 
struktury, barvy i tvary, vnímám hru světel a stínů. To vše 
utváří můj svět, ve kterém pracuji i čerpám novou energii. 

A to je také moje představa designu, který od severu 
postupuje do všech světových stran…  ■





smÖrgÅsborD
Co se děje ve světě Volvo

VolVo personal serViCe: 
hýčkání ve švédském styLu

Většina servisních prací do hodiny, přímá komunikace 
s osobním technikem pracujícím na voze, možnost 
počkat si na servis v pohodlném salónku nebo  
zajištění náhradní dopravy – to jsou jen některé  
z výhod nového způsobu péče o váš vůz, který je pod 
názvem Volvo Personal Service (VPS) postupně 
zaváděn do všech dealerství značky. Aktuálně je již 
Vps implementován v auto cardion a autopalace  
v Brně, v olomouckém Autokomplexu Matějka, v SPX 
ve Zlíně, v českobudějovickém dealerství Mach  
Motors a v TUkas Auto Staiger CZ v Praze-Malešicích. 
Letos by měl přibýt ještě Srba Servis v Jílovišti  
a v následujících dvou letech bude implementace 
probíhat u dalších zastoupení. Do konce roku 2020 by 
tak mělo službu VPS nabízet všech 19 autorizovaných 
dealerů Volvo napříč celou republikou.
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Máte zájem o koupi nového volva? Využijte některou z nabídek 
cenově zvýhodněných modelů. Volvo XC60 a kombi V60 
můžete pořídit o 100 tisíc levněji, u všech modelů z řady 90 
získáte slevový bonus dokonce 200 tisíc korun. Zvýhodněná 
akce platí do konce letošního roku.

atraKtiVní nabíDKa

slevové bonusy  
až 200 tisíc 
korun do konce 
letošního roku.

Asistent pro jízdu v kolonách a semiautonomní řízení 
pilot assist nové generace je v luxusním sedmimístném 

Volvu XC90 nově dostupný již ve standardní výbavě. 
Systém pomáhá řidiči v nebezpečně unavujících či 

zdlouhavě nudných situacích udržovat rychlost  
a odstup od předchozího vozidla až do 130 km/h. 
Korigováním zrychlení, brzdění a řízení usnadňuje 

udržení vozu v jízdním pruhu.

BeZpečně první třídou

výhody nového 
způsobu péče o váš 
vůz volvo Personal 
service postupně 
nabídnou všechna 
dealerství značky.



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

57

Bezpečnostní systémy, asistenty, varovná signalizace, stěrače, 
antény, head-up displej a řada dalších prvků. Jejich plná funkčnost 

závisí mimo jiné na čelním skle. Protože veškeré bezpečnostní 
systémy ve vozech Volvo jsou navrženy tak, aby spolu vzájemně 

spolupracovaly, je úloha čelního skla ve voze mimořádně důležitá. 
Čelní sklo současně zajišťuje strukturální pevnost karoserie – musí 
odolat tlaku potenciálně nafouknutého airbagu a v případě nárazu 
nebo převrácení slouží jako stabilizační prvek pro střechu vozidla. 
Proto je velmi důležité, aby při výměně, úpravě či opravě čelního 

skla byly stejně jako u ostatních součástí auta používány originální 
náhradní díly Volvo. A jen v autorizovaných servisech je možné 

garantovat provedení potřebných servisních úkonů podle 
technologických postupů Volvo včetně kalibrace prostřednictvím 

systému VIDA, čímž bude zaručena správná funkce 
bezpečnostních a dalších souvisejících systémů.

není sKlo jaKo sKlo

Program Volvo Selekt představuje chytrý 
způsob, jak si pořídit zánovní nebo ojeté volvo. 
Všechny nabízené modely jsou pečlivě vybírány 
z vozů stáří do pěti let, které mají „v kolech“ 
maximálně 150 tisíc kilometrů. Každý z nich 
projde více než stovkou kontrol a aktualizací 
softwaru na nejnovější verzi. K tomu získáte 
12měsíční záruku a službu Volvo Assistance. 
V případě nespokojenosti pak můžete vůz do 
30 dnů nebo ujetí 1 500 km vyměnit za jiný. 
http://selekt.volvocars.cz

Volvo za super cenu? Ale ano, jde to! Na webových stránkách 
českého zastoupení značky čekají na nové majitele skladové  
a referenční vozy za výhodné ceny. Předváděcí a skladové 
automobily ze stáje českého importéra a jednotlivých dealerů 
můžete jednoduše volit podle preferovaných parametrů, od 
modelu přes vybavení, najeté kilometry až po lokalitu, a získat 
tak kvalitní vůz za atraktivní cenu.

Jako nové

vyBere si kaŽdý

Jen originální náhradní 
díly volvo a autorizovaný 

servis zaručí správnou 
funkci všech systémů.

SMÖRGÅSBORD

volvo selekt – jasná 
kritéria, důkladná  
kontrola a 12měsíční 
záruka spolu se službou 
volvo assistance.



Pokora k místu, smysl pro detail a velká trpělivost. To jsou hlavní 
zásady charismatického spolutvůrce donedávna neutěšené pražské 

čtvrti, kde se dnes dobře tvoří i žije, architekta Jiřího Řezáka.

p r O T i  p r O U D U

ateliér Qarta, který vede, sídlí v bývalé karlínské elektrárně a stojí za 
tvorbou mnoha oceněných domů, industriálních objektů nebo třeba  
i pavilonu mloků. Úspěch provázel již samotný počátek tvorby ateliéru, 

když Jiří Řezák s kolegou Davidem Wittasskem dostali jako mladí příležitost 
pracovat na obnově centrální části Karlína. „Byla to životní škola. Jako lokální 
studio jsme spolupracovali s významným španělským architektem Ricardem 
Bofillem. Do té doby jsem se o něm učil ve škole – a najednou jsme seděli  
u jednoho stolu jako rovnocenní partneři,“ vzpomíná s vděčností Jiří Řezák. 
Společně renovovali Corso Karlín a připravili novostavby jako Corso II a další. 
Výstavba Karlína dosud probíhá podle urbanistického plánu, jejž tehdy vytvořili,  
i když se po povodních, které práce zpomalily, musela spousta věcí přehodnotit. 
„Naštěstí to tu vlastnili cizinci se zkušeností ze západní Evropy a nestala se 
z toho jen další administrativní čtvrť. Věděli, že je jen otázkou času, kdy začne být 
oblast blízko centra hodně žádaná i pro bydlení. Do Karlína se začali stěhovat lidé 
a stala se z něj funkční městská část.“

Když Jiří Řezák navrhuje dům, nejprve se snaží „navnímat“ místo. Má-li se 
vytvořit celé město, je navíc třeba komunikovat s lidmi, mít pokoru a schopnost 
být otevřený. A ateliér Qarta otevřený je. „S kolegou jsme lídři, ale umíme přijímat 
názory ostatních, aby se naše studio posouvalo pozitivním směrem. 
Obklopujeme se chytrými a vzdělanými lidmi, kteří nám můžou něco dát.“

Jako největší brzdu nových projektů vnímá Jiří Řezák lidi samotné. „Západ 
těchto vln zažil několik, my si tím teprve musíme projít. Dřív za nás rozhodoval ve 
všem stát, dnes musí jít odpovědnost zespodu a lidé spolu musejí komunikovat, 
ne stále hledat malicherné důvody, proč nějaké výstavbě zabránit. Své bohužel 
hraje třeba i tragická dálniční síť a špatná infrastruktura, která nutí lidi stěhovat 
se do velkých měst.“

Jako architekt je Jiří Řezák hrdý, že jejich ateliér nikdy nebyl mainstream. 
„Snažili jsme se jít autorskou cestou a teď se nám to vyplácí.“ Realizace studia 
Qarta architektura jsou pro svou eleganci, estetiku a funkčnost vysoce ceněny 
jak investory, tak i odbornou veřejností. A stejně osobitě jako k tvorbě přistupuje 
Jiří Řezák v životě ke všemu ostatnímu. „Nebudu chodit v černém jen proto, že 
jsem architekt… Člověk má dělat to, co ho baví.“

A co ho tedy baví? Vedle Karlína a vůbec Prahy, která ho svou energií neustále 
nabíjí, je to i Volvo. „Vždycky se mi líbilo, i když se všichni umělci a kreativci vrhali 
do saabů. Cítil jsem z něj cosi zvláštního, bylo tam ‚něco‘, co mě chytlo a drží 
dodnes.“ První rodinnou sedmdesátku si nechal přivézt z Dánska, tu současnou 
nahradí zase volvem. „Na volvech mám rád, že když vystoupím po dlouhé cestě, 
prakticky nevím, že jsem někde jel. A potom ten design uvnitř! Volvo má obecně 
zajímavý charakter, ale co pro mě jako architekta hraje zásadní roli, je zpracování 
detailu. V tom jsou naše obory stejné: můžete přijít se spoustou nápadů, 
skvělými myšlenkami, ale je třeba dotáhnout je do konce. A to mi u Volva 
imponuje, že koncept, který vymyslí, dotáhne do konce.“

A ještě něco má Jiří Řezák se švédskou automobilkou společného: hledání 
řešení problémů, které nahlížejí dál než jen za první roh. „V Česku jsme zaspali  
ve vývoji infrastruktury. Přitom mobilita bude jen narůstat a v našich podmínkách 
budou auta vždy primární. Jedno z možných řešení vidím v sharingu, sdílené 
dopravě. Ale jak říkám: je třeba začít u infrastruktury.“ ■

text a FotograFie  /  PETRA DOLEžALOVá

VolVista



www.castrol.com

POSÍLENÝ TECHNOLOGIÍ

VOLVO SI ZVOLILO
CASTROL EDGE.
TITANOVĚ SILNÝ
PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON.

Volvo Cars doporučuje olej Castrol EDGE Professional

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 fi lmu*, 
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 fi lmu, zabraňuje porušení 
olejové vrstvy a snižuje tření, čímž pomáhá maximalizovat výkon motoru.

CAS EDGE_220x280 Ad_Professional_Volvo CZ.indd   1 10/31/17   5:16 PM



www.nnfondy.cz

Odpovědné 
investování 
s NN Fondy
Investice do firem, které splňují 
přísná kritéria v environmentální, 
sociální a finanční oblasti.

Myslete na budoucnost a dosáhněte svých 
investičních cílů odpovědným způsobem.  
V NN Investment Partners máme v oblasti 
odpovědného investování dlouholetou tradici 
již od roku 1999. Konkrétním příkladem je fond  
NN (L) Global Equity Impact Opportunities,  
který  investuje do společností zohledňujících 
sociální a ekologické aspekty podnikání. Fond 
dosahuje za 5 let průměrného ročního  
zhodnocení 8,34 %.* 

*Čistá roční výkonnost CZK třídy k 31. 8. 2018, zdroj: NN Investment Partners
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.


