
Vo lVo 
m ag a z í n

p o d z i m / z i m a  2 0 1 9

Nové Volvo XC40. Recharge.



inz_220x280_TS.pdf   1   11.09.19   13:21



Šárka Heyna FucHsová

Managing Director Volvo Car Czech Republic

KaleidosKop
Cestou udržitelnosti

4

za Volantem
Vlajková loď na vlastní kůži

6

testujeme
Šest kol a jedna zásuvka

12

století ciVilizace
Vize budoucnosti a hovory s dějinami

18

Představujeme
První čistě elektrické volvo

24

Křížem Krážem
Tajemství lesa

30

NeuroN
O důležitosti vědy a její podpory

38

design
Umění severu

44

dědictví
Vyznání

50

servisNí služby
Osobní přístup k vašemu vozu

54

smörgåsbord 
Co se děje ve světě Volvo

56

VolVista
Krása a funkce v městské krajině

58

VolVo magazín, podzim/zima 2019: VydaVatel Volvo Car Czech Republic, s. r. o., V Oblouku 731, Průhonice 252 43, IČO 63981726 
eVidenční číslo MK ČR E 12667 Šéfredaktorka Petra Doležalová, dolezalova@bluewind.cz spolupracovníci Pavlína Zelníčková, Michael Kudela,  
Jan Červenka, Jan Křeček, Anita Blahušová, Pavlína Procházková, Jan Blažek, Dalibor Demel, Martin Mazari, Sylva Webster obrazová úprava Libor Špaček  

GraFická úprava Radek Rytina produkce a prodej inzerce Petra Doležalová vychází dvakrát ročně www.volvocars.cz

O b s a h

Když budu stavět na domněnce, že 
patříte k „analogové“ generaci jako já, 
která se mimo jiné vyznačuje tím, že 
pořád ráda čte knihy – a když píšu 
knihy, mám na mysli opravdové knihy  
z papíru – a kromě internetových médií 
má pořád ráda tištěné časopisy, 
protože mají to kouzlo fyzičnosti, kdy si 
něco skutečně prohlížíte, listujete 
obsahem nebo s časopisem třeba 
usnete pohodlně rozvaleni na sofa či  
na plážovém lehátku… a když budu 
také trochu doufat, že jste po mnoho 
let vždy s radostí vítali každé nové 
vydání našeho Volvo magazínu ve 
schránce… tak pro nás všechny mám zdánlivě špatnou zprávu. 
Toto vydání, které právě držíte v ruce, je to úplně poslední 
tištěné, které vám doručíme. Pro nás – pro celý tým Volvo 
stejně jako pro celý redakční tým a produkci – reprezentovala 
příprava Volvo magazínu hektickou, ale o to více uspokojující 
práci po celých 18 let. A to není málo! 

Věřte mi, že je kolem toho mnoho emocí. Tak proč končíme? 
Protože ve stejný moment vedeme dialog se všemi našimi 
dodavateli pro Volvo (například jen v ČR je to 105 
subdodavatelů, což Českou republiku staví na páté místo na 
světě co do počtu dodavatelů pro Volvo pocházejících z jedné 
země) o tom, jak ekologicky (a také eticky) vyrábějí 
subdodávky, které jsou součástí našich vozů. Dodavatelský 
řetězec totiž činí celkem 36 % celkové uhlíkové stopy (výroba 
samotná včetně logistiky, marketingu atd. 5 %, výfukové plyny 
59 %) a věřte mi, že ten tlak je velký, neboť v roce 2040 chce 
Volvo Cars jako společnost být klimaticky neutrální. V tomto 

širším kontextu je pak eliminace 
veškerých tištěných materiálů, včetně 
produktových brožur, ceníků a také 
právě Volvo magazínu, jen jedním  
z mnoha logických kroků k naplnění 
tohoto cíle. 

Prosíme vás proto o respektování 
tohoto našeho kroku, a tedy  
o shovívavost, protože opravdu 
začínáme přesouvat veškerý náš 
marketing výhradně do on-line 
prostředí. Tento postup nám navíc 
umožní neustálou aktualizaci veškerých 
informací. Takže kdykoli zavítáte na 
naše webové stránky nebo využijete náš 

car configurator, vždy se setkáte se stoprocentně aktuálními 
informacemi, což tištěné materiály bohužel neumožňují.

Užijte si tedy toto historicky poslední tištěné vydání Volvo 
magazínu a prosím mrkněte na náš nový digitální projekt 
eVOLVOlution (volvocars.evolvolution.cz), který má ambici 
nahradit stávající magazín. A pokud jej shledáte zajímavým, 
můžete využít zasílání upozornění na novinky, protože jen tak 
zůstanete stále informováni o aktuálním dění.

Dovolte mi tedy závěrem poděkovat celému týmu Volvo 
magazínu za skvělou práci v posledních 18 letech, především 
pak naší milé kolegyni Petře Doležalové za neuvěřitelnou péči  
a nadšení, jež tomuto projektu celé ty roky věnovala. Ráda 
bych také zmínila všechny naše věrné inzerenty, kteří časopis 
formou inzerce ekonomicky podporovali.

A vám, našim milým čtenářům a přátelům značky Volvo, 
děkuji za dlouhodobou přízeň. A nebojte, zůstaneme i nadále  
v kontaktu. Krásný podzim,

POSLEDní 
TIŠTěné  
VyDání VOLVO 
MAgAZínU
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levitující rostliNy
InTERIOR DESIgn

Rostliny, které plují jako lehké pírko vzduchem? Osvobodit se od země jim 
umožní květináč Soda Lyfe planter, vytvořený ze dvanácti pětiúhelných panelů, 
který se bude vyjímat doma i na kancelářském stole. O pohodlí svých zelených 
chráněnců se nemusíte obávat, levitující nádoba v sobě ukrývá důmyslný 
zavlažovací systém. sodasays.co.uk

dům soběstačNý celých 
265 dNí v roce
SUSTAInABLE ARChITECTURE

Vítězem studentské architektonické soutěže Český 
soběstačný dům se letos stal originální koncept domu 
pro čtyřčlennou rodinu Jiřího Petrželky. Rodinný dům 
během roku akumuluje sluneční energii, ze které je pak 
schopen být soběstačný po celých 265 dní v roce,  
a zároveň využívá šedou a dešťovou vodu. Cena stavby 
včetně technologií je více než příznivá, neměla by 
přesáhnout částku čtyř milionů korun. csdum.cz

Květináč soda lyfe planter 
nejen osvobodí rostliny od 
zemské přitažlivosti, ale zároveň 
se jim postará o závlahu.

Dřevostavba se 
sklolaminátovou 
fasádou funguje po 
většinu roku na 
energii z vlastních 
zdrojů a ušetří až 
polovinu spotřeby 
pitné vody.

FuNKčNí a stylový
FITnESS

Už vás nebaví chytré fitness náramky, překážejí nebo jsou vám při 
sportu nepohodlné? Zkuste monitorovat svůj výkon v posilovně 

prstenem, který zastane stejnou práci o něco elegantněji. 
nadčasový a přitom moderní design dělá z fitness prstenu 
značky Motiv stylový a funkční doplněk. Titanový prsten, 

voděvzdorný až do hloubky 50 metrů, obsahuje baterii, která 
vydrží pracovat celé tři dny a nabíjí se přes běžný USB port.  

mymotiv.com

Díky fitness prstenu propojenému s chytrým telefonem budete 
mít přehled o svých pohybových aktivitách i zdravotním stavu.
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Britská značka Vollebak specializující se na jedinečnou pánskou 
módu vytvořila kousek oblečení, který se zahrabaný pod zemí 
nebo v kompostu za dvanáct týdnů zcela rozloží. Triko nazvané 
Plant and Algae T Shirt je vyrobeno z tkaniny pocházející 
z eukalyptu a buku, třetinu směsi tvoří len. Vzhledem k tomu, že 
je tričko obarveno sladkovodními řasami, je dostupné pouze 
v zelené barvě. Prát se doporučuje jen ručně a ve studené vodě, 
a když doslouží, pochutnají si na něm plži a žížaly. vollebak.com

Po obNošeNí zKomPostovat
RESPOnSIBLE FAShIOn

K ALEIDOSKOP

Když doslouží, stane se triko 
Plant and algae t shirt 
pochoutkou plžů a žížal. 

hlavní atrakcí 
kodaňské elektrárny 
se stala sjezdovka 
s umělým povrchem 
o délce téměř půl 
kilometru.

Uchovávání potravin tak, aby se zabránilo 
zbytečnému plýtvání, je problémem mnoha 
domácností. V laboratoři České zemědělské 
univerzity v Praze navrhli pytel určený ke skladování 
brambor nazvaný Zembag. Za pomoci speciálně 
ušitého třívrstvého vaku a využití působení silice 
z kmínu proti vyklíčení je možné skladovat 
brambory v městském bytě o měsíce déle bez 
ztráty kvality. Pro drobnější ovoce a zeleninu je pak 
připraven podobně funkční mini Zembag 
v pastelových barvách. zembag.cz

už žádNé PlýtváNí! 
MInIMAL WASTE LIFESTyLE

Speciálně navržené pytle 
udrží i v městském bytě 
brambory a zeleninu po 
dlouhé měsíce ve 
vynikajícím stavu. 

Na lyže Na střechu eleKtrárNy
URBAn LIFE

Kodaň je zase o krok blíž ke svému cíli stát se přívětivým 
městem, které vychází svým obyvatelům vstříc. Elektrárnu 
spalující městský odpad v nevlídné industriální části města se 
podařilo začlenit do sousedství vytvořením sportovního areálu, 
jehož hlavní atrakcí je sjezdovka s umělým povrchem o délce 
téměř půl kilometru. Sjezdovku na střeše elektrárny obsluhují 
čtyři vleky, součástí sportoviště jsou také běžecké trasy, lezecká 
stěna a restaurace s kavárnou. Rekonstrukce probíhala podle 
návrhu místního architektonického studia BIg a k oficiálnímu 
otevření došlo začátkem letošního října. copenhill.dk



TExT  /  JAn KřEČEK   //   FOTOgRAFIE  /  VOLVO CARS

Xc
90

Když se řekne Volvo, vybaví se mi prostorné kombi. 
Děje se tak už desítky let. Ve skutečnosti je to ale 

úplně jiné auto, které hraje v posledních letech 
v nabídce švédského výrobce klíčovou roli.

P
sal se rok 2002, když Volvo představilo svůj úplně 
nový model. A když píšu úplně nový, skutečně 
myslím úplně nový. Pamatuji si to, jako by to bylo 
včera, bylo to velké překvapení. Poprvé se v nabídce 
Volva objevil vůz stojící na pomezí osobního  

a terénního auta, zástupce dosud začínající kategorie SUV, 
Volvo xC90. Proč byla právě tahle událost v dějinách 
značky s tak bohatou historií klíčová?

Kategorie SUV se teprve rodila, stratégové švédské 
automobilky však vycítili její důležitost, a tak neváhali  
a pustili se do práce s tím pravým nasazením. K dispozici 
byla prostorná kabina se třemi řadami sedadel, palubní 
zábavní a informační systém, komfortní podvozek 
orientovaný především pro plavnou jízdu po silnicích – 
zkrátka Volvo tu definovalo to, co se na dlouhé roky stalo 
celosvětově prototypem rodinného vozu, rodinného SUV.  
A tato definice platí dodnes.

Strategie Volva se ukázala naprosto správnou. První 
generace Volva xC90 byla nesmírně úspěšná. Mezitím 
okolo vyrostla konkurence – i ostatní výrobci pochopili, že 
toto je správná cesta –, zájem o Volvo xC90 však neklesal. 
A neopadl ani po úctyhodných dvanácti letech od uvedení 
na trh, kdy byla první xC90 stále v prodeji.

V roce 2014 však přichází nová generace. Díky skvělému 
renomé by následovník původního Volva xC90 mohl mít 
snadný život. Mohl se nést na úspěchu svého předchůdce, 
plynně navázat na jeho filozofii. Lidé odpovědní za nové 
modely Volvo se však odmítli zastavit, jejich vize jdou 
mnohem dál. A tak druhá generace xC90 neměla vstup do 
života o nic snazší než ta předchozí. Opět tu bylo zcela 
nové auto. 

Jestliže první generaci xC90 vděčíme za dnešní podobu 
rodinného SUV, ta druhá stanovila podobu volva. A tím 
myslím podobu úplně každého volva, které dnes najdete 
v nabídce. Změn přitom nebylo málo. 

noVý pohled na rodinný Vůz
Volvo xC90 druhé generace přišlo v roce 2014 na zcela 
novém základě, na platformě SPA. Pro Volvo tento krok 
znamenal velký posun vpřed. Tisíce hodin vývoje  
a testování vyústily v novou konstrukci i chování vozu na 
silnici. Přestože xC90 představuje vrchol nabídky i co do 
rozměrů, od prvního setkání bylo jasné, že se v jízdních 
vlastnostech posunulo o několik příček dopředu. Auto se 
pohybuje s až nečekanou lehkostí a hbitostí. 

nová platforma však zdaleka nebyla tím jediným, co 
stratégové značky připravili pro xC90. Změnilo se doslova 
vše, a to radikálně. Pod kapotou se objevila nová řada 
motorů. A svět zůstal udiveně stát, když Volvo zveřejnilo 
první technická data. Jeho vlajkovou loď totiž poháněl 
čtyřválec o objemu dva litry! Bylo tu samozřejmě více 
motorů, na výběr byly jednotky vznětové i zážehové, každý 
jeden z nich byl však čtyřválec o objemu dva litry. Ve své 
době to byl nesmírně odvážný tah. O to víc, že toto nebyl 
základ pouze nového Volva xC90, toto byla nová tvář 
celého výrobního programu.

Když už je řeč o tváři, i tady znamenal příchod druhé 
xC90 přelom. Od tohoto okamžiku budou všechna volva 
na silnici jasně rozpoznatelná. xC90 udává tón svými 
čistými liniemi, majestátním a nezaměnitelným tvarem 
karoserie i nenapodobitelným podpisem v podobě tenkých 
LED světel odkazujících na Thorovo kladivo. 

Z A VOL AnTEM



Pojem vlajková loď značky tu nabývá zcela reálných tvarů. 
vysoká, hrdá maska chladiče rozráží vzduch, za velkými okny 
prostorné a tiché kabiny se míhá krajina, uvnitř vládne klid. 
Nové volvo Xc90 představuje to, co dělá moderní volvo 
volvem – recept na současný rodinný vůz, pohodlnou, 
bezpečnou přepravní kapsli. je majestátní i přívětivé, nesnaží 
se o zbytečnou okázalost, nabízí moderně střiženou eleganci 
a pohodlí. Právě tyto hodnoty posouvají Xc90 i celou značku 
dál, díky nim slaví úspěchy na třech kontinentech.



Ani v interiéru nezůstal kámen na kameni. Přístrojový štít 
i středovou konzoli nahrazuje dvojice displejů moderního 
informačního rozhraní. Díky tomu je kabina čistší  
a úhlednější. Obrazovky poskytují přehledně právě ty údaje, 
které posádka chce vidět, ovládání je tak naprosto 
intuitivní. Systém, který Volvo nazývá Sensus, se od této 
chvíle stává srdcem každého vozu značky, je pojítkem mezi 
řidičem a autem. Pravidelné aktualizace umožňují 
implementovat nejnovější vylepšení do každého vozu 
v rámci pravidelných servisních prohlídek, každé volvo se 
tak vyvíjí spolu s nejnovějšími poznatky.

čtyři Válce, mnoho možností
Jak už jsem zmínil, od tohoto okamžiku Volvo sází 
výhradně na malé motory, proto se xC90 objevuje na trhu 
pouze s čtyřválcovými agregáty. I tady stratégové značky 
vidí dál než obyčejní smrtelníci. Všechny modely na nové 
platformě jsou připraveny pro zástavbu nejen konvenčních 
zážehových a vznětových motorů, konstrukce počítá  
i s hybridním pohonem. Díky unikátnímu umístění baterií 
uprostřed vozu získává nový model ve verzi plug-in hybrid, 
označované jako Twin Engine, skvělý výkon, dostatečnou 
kapacitu baterií, a to vše při plném zachování vnitřního 
prostoru včetně třetí řady sedadel a nízkého těžiště. 

Zážehové motory díky promyšlenému systému 
přeplňování (u verze T6 pomocí kombinace 
turbodmychadla a kompresoru), stejně jako vznětové 
jednotky s funkcí Power Pulse, poskytují skvělý výkon 
srovnatelný s mnohem většími jednotkami, avšak při 
výrazně lepší ekonomice a čistotě provozu. 

Model xC90 definoval modelovou řadu Volvo. Dnes, pět 
let od uvedení druhé xC90 na trh, byla na základech, které 
stanovila, obměněn celý výrobní program značky. Letos 
toto zásadní SUV prošlo faceliftem. 

Tvarový jazyk, který dnes odlišuje všechna volva od 
jiných automobilů, zůstává bez větších změn. Přesto je to 
právě xC90, která přináší novinky a předznamenává další 
krok vpřed. Poprvé se tu objevuje označení motorizace B5 
a ve slovníku automobilky se zabydluje nový pojem – mild 
hybrid. Volvo si stanovilo ambiciózní plán: roku 2025 by 
měla být polovina prodaných aut značky zasažena 
elektrifikací. Vedle špičkového plug-in hybridu T8 Twin 
Engine a chystaných plně elektrických verzí má být jedním 
z pilířů tohoto plánu právě technologie mild hybridů. Ty mají 
otevírat bránu do světa elektrifikace novým zájemcům. 

na rozdíl od špičkového provedení plug-in hybridu mild 
hybrid s sebou neveze balík drahých baterií, nemá ani velký 
elektromotor. Elektřina tu však je, jen je použita účelně  
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v ruce cítím klíč obšitý jemnou kůží, klíč k zážitkům, které přijdou.  
volvo Xc90 na mě čeká v záři odpoledního slunce, které přebíjí zlatavými 
odlesky jeho čistý bílý lak. beru za kliku a dveře se s cvaknutím otevírají. 
v tom cvaknutí je všechno: solidnost konstrukce, pečlivost zpracování, 
láska k detailu. vyhoupnu se do křesla řidiče. Xc90 přichází s příjemnými 
sedadly s nádechem luxusu. těžké dveře za mnou zapadnou, volvo na 
sestavě vzduchových měchů vystoupá nad okolní drobotinu a svět ztichne. 
tady je můj prostor, tady můžu být sám sebou.
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PřEDSTAVUJEME

otočný ovladač startéru je sám o sobě malým šperkem. 
Příjemná textura vepsaná do chladivého kovu má 
v minimalistickém interiéru dostatek prostoru, aby 
mohla vyniknout. stačí lehce pootočit, jen naznačit své 
přání, a nový motor b5 se ihned probouzí k životu. jeho 
zvuk je vzdálený, jako kdyby se mě ani netýkal. rychle se 
ustálí na klidném volnoběhu a jeho zvuk se úplně vytratí. 
Ne, v tomto mém světě mě nic a nikdo nesmí rušit. 



voličem automatické převodovky řadím d  
a Xc90 se dává do pohybu. elektromotor 
mild hybridního pohonu pomáhá s dokonale 
hladkým startem, který však nepostrádá 
požadovanou razanci. Neviditelný tanec 
spalovacího motoru a elektrické síly 
nevyžaduje žádnou pozornost. Nikde nic 
nebliká, před očima mi neběhají žádné 
bláznivé diagramy toku energií. a já je ani 
nepotřebuji, stačí mi vědomí, že to funguje. 
a ano, ono to funguje.



a výhradně na tom nejpotřebnějším místě. Je tu menší 
elektromotor, fungující zároveň i jako startér spalovacího 
vznětového motoru. nedokáže pohybovat celým autem, ale 
přidá tu trochu síly právě v tu chvíli, kdy ji auto nejvíce 
potřebuje – při akceleraci či rozjezdu. Zároveň tento 
elektromotor funguje i jako generátor, energii tak sám 
vyrábí rekuperací. Výsledkem je posunutí efektivity 
spalovacího motoru na hranu možného, k dalšímu posunu 
došlo i na poli emisí a dynamiky.

Ani mild hybridní pohon však není jedinou novinkou, 
kterou Volvo xC90 pro modelový rok 2020 přiváží. 
Přepracované uložení náprav nyní zajišťuje ještě hladší 
jízdu. Za volantem velkého rodinného SUV se přímo 
vznáším, už mě nic nedokáže vyvést z pověstného 
zenového klidu, který panuje na palubě každého volva. 
Informační systém získal jemnější grafiku a mezi verze 
interiéru přibyla jedna nová konfigurace. Mezi pětimístné  

a sedmimístné provedení vstupuje nově vzdušná 
šestimístná varianta s dvojicí samostatných křesel ve druhé 
řadě. nové jsou i použité materiály. Mnohé části vozu jsou 
vyrobeny z recyklovaných plastů, což znamená nové výzvy, 
ale i cennou inspiraci pro práci designérů.

Volvo xC90 před sedmnácti lety definovalo budoucnost 
rodinného vozu, před pěti lety ukázalo, jak budou vypadat 
volva nové éry. A pokaždé uspělo, přestože přístup této 
značky nebyl nikdy konzervativní. nyní nabízí okno do 
budoucnosti. Do budoucnosti plné dostupné a prakticky 
využitelné elektrifikace, která si ani ve jménu emisní 
střídmosti nežádá oběti na poli prostoru a komfortu. Volvo 
nikdy nebude představovat masový způsob dopravy, nemá 
ambice nahradit největší hráče na globálním trhu. Takové 
ani nechce být. Chce nabízet něco navíc: trochu 
skandinávského životního stylu a designu pro ty, kteří to 
ocení. ■

Z A VOL AnTEM
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slunce se sklonilo k obzoru, horizont vzplál kyticemi barev, setmělo 
se. diodové oči volva prořízly temnotu. Poslední paprsky dnešního 
dne osvětlují štíty okolních kopců, než den s konečnou platností 
překročí práh noci. má cesta stále není u konce. jaký je její cíl? 
Především je zcela irelevantní. Nezaleží kam, nezáleží proč, nezáleží 
kudy, samotná cesta je ve volvu prožitkem. je povznášející, 
uklidňující, nezapomenutelná. taková, jakou umí jen volvo.



N a b i t é  t e c h N i k O u

TExT  /  MIChAEL KUDELA   //   FOTOgRAFIE  /  PETRA DOLEžALOVá  
A MIChAEL KUDELA

Zatímco kola do zásuvky jsou pro řadu cyklistů takovým zlepšením, že už 
by neměnili, u automobilů se elektromotor stále považuje za něco extra. 

Přitom princip je podobný: nabít baterie a pomoci tu svalům, tu 
spalovacímu motoru. A tak jsme se pokusili o jedno netradiční srovnání – 
postavili jsme vedle sebe špičkové horské kolo a prvotřídní plug-in hybrid.

H
ybridní pohon se s rostoucími požadavky 
na čistotu emisí stává už samozřejmou 
součástí nových modelů, ať už 
v nenápadné „mild“ verzi, nebo jako 

dobíjecí, tzv. plug-in hybridní systém. Volvo je 
toho nejlepším důkazem: letos nově uvedené 
verze B5 kombinují naftový nebo benzínový 
motor s elektromotorem o výkonu 10 kW a 48V 
palubní sítí. Ovšem švédská automobilka patří 
osm let i mezi propagátory dobíjecích hybridů, 
které umožňují ujet desítky kilometrů čistě na 
elektřinu.

VolVo se Vydalo do elektrické 
budoucnosti
Začalo to v roce 2011 tehdy unikátním spojením 
naftové jednotky a elektrického pohonu ve voze 
V60. Aktuálně je na trhu v podstatě již třetí 
generace tohoto propracovaného systému, a to 
ve vozech na platformě SPA, která byla od 
začátku vyvíjena pro snadné začlenění 
elektrického pohonu. Stále ještě poměrně 
rozměrné a těžké baterie tak na rozdíl od jiných 
aut nepřekážejí v kufru nebo interiéru (takže  

i plug-in hybridní xC90 může být sedmimístná), 
nadměrně nezatěžují zadní nápravu a zásadně 
nemění ani komfort (proto při jízdě téměř 
nepoznáte rozdíl). Volvo navíc může nabídnout 
unikátní zkušenost s těmito typy vozů, kterých 
po světě jezdí již kolem 80 000.

Plug-in hybridní volva nesou označení T8  
a jsou absolutním vrcholem, pokud jde o výkon 
a komplexnost pohonného ústrojí. Jednou s ním 
můžete jet jako s efektivním elektromobilem, 
který nabídne i více než 50 km čistě elektrické 
jízdy, jindy si lze užít plný výkon 390 koní  
a pohon všech kol. Těžko najdete univerzálnější 
provedení, které dokáže být klidné a úsporné, 
divoké a nesmlouvavé, anebo od každého 
trochu. Vysoký výkon a jistota pohonu všech kol 
ovšem neznamenají jen dravost a sportovní styl, 
ale také bezpečí, například díky rychlým 
předjížděcím manévrům a trakčním 
schopnostem v zimě.

Stejně bohaté jsou i možnosti elektrokol  
a ještě širší je nabídka jejich konstrukcí a využití. 
Abychom k všestrannému kombi Volvo V60 T8 
přibrali adekvátně schopného dvoukolového 

parťáka, vypůjčili jsme si dvojici špičkových 
horských e-biků značky Specialized. Téměř 
čtyřistakoňové kombi pro rodinu, která chce 
šetřit životní prostředí ve městě nebo svém 
okolí, ale nehodlá dělat kompromisy v dynamice 
a bezpečnosti, jsme vybavili značkovým 
nosičem kol z nabídky originálního příslušenství 
Volvo a záď patřičně zatížili dvojicí těžkých vah: 
celoodpruženým karbonovým speciálem Turbo 
Levo Expert Carbon a dámskou hliníkovou verzí 
Turbo Levo Comp. Mimochodem, možnost vozit 
kola bezpečně a úsporně vzadu za vozem není  
u dnešních hybridů samozřejmá věc, některé 
modely tažné zařízení vůbec nesmějí mít. 
Všestranné volvo však utáhne dokonce 
dvoutunové břemeno.

skutečný off-road
Špičková kola značky Specialized budí respekt, 
už když stojí opřená o zeď a dobíjejí své 
mohutné akumulátory. Ukryté jsou ve spodní 
rámové trubce, ale snadno je lze vyjmout  
a doplnit druhým nabitým, to pro případ, že se 
vám jízda na tomto kole stane div ne drogou. 

TESTUJEME
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 v60 t8, pohon všech kol, 390 
koní, 50 km čistě elektrické jízdy. 

těžko najdete univerzálnější 
provedení, které dokáže být klidné 
a úsporné, divoké a nesmlouvavé, 

anebo od každého trochu.
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Což jak se má brzy ukázat, není zas tak těžké.
Těžké je zato samotné kolo. A zatraceně. Tedy 

abychom si rozuměli: mezi elektrokoly top třídy 
je zvláště Turbo Levo Expert Carbon dost lehké 
na to, jak velký má akumulátor a jak robustní 
jsou rám i vidlice. Ale zvednout poctivých dvacet 
kilo na nosič znamená pořádnou rozcvičku před 
vyjížďkou. Špičkový nosič Volvo má naštěstí 
velký rozsah rozevření hlavního úchytu, takže 
bezpečně pojme i širokou rámovou trubku 
s akumulátorem. na závěr zbývá pevně zajistit 
karbonové ráfky s 2,6palcovými div ne 
neprůstřelnými pneumatikami a může se vyrazit 
za dobrodružstvím.

Široká řídítka a dálkově nastavitelná výška 
sedlovky zajistí správně sportovní posez  
a pevný úchop, spínače na levé straně ovládají 
tři stupně výkonu elektromotoru. Buď vám 
elektrický pomocník pomáhá jen mírně během 
šlapání, nebo je stále připraven zlepšit vaše 
výkony na druhý stupeň, případně na nejvyšší 
rychlost dodat energii v nejtěžších pasážích.

Kdo dosud ohrnoval nos nad elektrokoly, že 
jsou jen pro béčkové jezdce, anebo naopak „ty 
šílence“, kteří si to hasí z každého svahu, čím 
prudšího, tím lépe, začne měnit názor po 

prvních metrech. Do kopce motor nenápadně 
pomáhá, a protože je superkolo s hodně 
skloněnou přední vidlicí a dlouhou zadní 
stavbou mimořádně stabilní, ani vám nepřijde, 
že do svahu šlapete rychlostí o pět i deset 
kilometrů vyšší než jindy.

Přichází hluboká písečná pasáž s výjezdem 
po kluzké skále, kde to je každý podzim ještě 
zkomplikované nasáklou vodou. Projet tuhle 
past dokáže mimořádně fyzicky disponovaný 
cyklista, my ostatní tudy obvykle potupně 
tlačíme: chce to totiž ne zcela nízký převod, aby 
se zadní pneumatika neprotáčela, ale o to více 
síly, aby se kolo ve výjezdu nezastavilo. Anebo 
ještě lepší řešení: terénní elektrokolo 
připomínající hummer americké armády, které 
když už to vypadá, že se zahrabe, dostane 
impulz vyšším převodem a s dopomocí 
elektromotoru začne šplhat, kam si to jezdec 
namíří.

Zadní plášť bojuje se sypkým podkladem, 
díky dodatečnému točivému momentu začíná 
získávat trakci, a než se stačíme leknout, že už 
jsme dávno měli seskočit, dokud je ještě jistota 
pevného podkladu, jsme nahoře. nedá se sice 
zrovna říct „jako nic“, protože tohle kolo chce 

dost odlišný přístup a leckdy více odvahy než 
dříve, ale druhý, třetí a další výjezdy už jsou zase 
o něco lepší a jistější. Za chvíli máte pocit, že 
jste se „spešlem“ jedna ruka, a hledáte čerstvě 
zorané pole, abyste konečně kolo dostali do 
úzkých.

dopinG pro lepŠí zábavu
nový motor Specialized 2.1 o výkonu 250 W 
zesiluje podle výrobce šlapání o 410 %. Je 
účinnější než předchozí jednotky, o 15 % menší 
a o 11 % lehčí. na elektrické výstroji (nejen) pro 
pohon kol je úžasné, jak jde pokrok rychle 
dopředu. Už teď je téměř jisté, že další generace 
přinese opět zásadní zlepšení – ve výkonu už 
možná nebude potřeba, protože těžko si 
představit, že v této oblasti lze ještě něco 
zásadně vylepšit, ale nejspíš bude jednotka zase 
o něco efektivnější a dojede dál. Anebo si 
vystačí s lehčí baterií.

Stejně tak úžasný je sjezd, což je dáno 
celkovou geometrií karbonového rámu, jeho 
tuhostí a přesným vedením mohutné vidlice. 
Pneumatiky je důležité nepřefouknout, jinak se 
budete potýkat s neklidem na nerovném 
povrchu. Kdo je z běžného kola zvyklý využívat 

turbo levo expert carbon, motor 250 W, akumulátor 700 Wh. 
celoodpružený karbonový speciál s vizáží hummeru americké 
armády přesvědčí všechny, kdo nad elektrokoly ohrnovali nos.
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maximální tlak vzduchu, může si tady dovolit 
luxus měkčího pláště, protože na rovinkách i ve 
výjezdech překoná vyšší odpory právě 
elektromotor. Špičkový e-bike Specialized je 
díky tomu nejen neuvěřitelně jistý, ale také 
bezpečný a navzdory své hmotnosti velmi 
slušně ovladatelný.

V praxi baterie vydržela na celodenní výlet po 
Českém ráji, kdy jsme s neustálým využíváním 
elektrické dopomoci najezdili asi sedmdesát 
kilometrů se solidním převýšením. Urazit 
v tomto středně náročném terénu stovku 
kilometrů za den není problém ani pro 
netrénovaného jezdce, jednak díky kapacitě 
700Wh akumulátoru, jednak zásluhou 
účinného elektromotoru. Dobití z běžné zásuvky 
se nám při teplotách mezi 10 až 20 stupni 
podařilo průměrně za přijatelných šest až sedm 
hodin. Jestli vývoj elektrokol půjde takhle dál, 
tak se máme nač těšit.

auto na dálkoVé oVládání
U zásuvky se bike střídal s Volvem V60 T8. 
Plug-in hybridní vůz na rozdíl od klasických 
nebo mild hybridů dosahuje nejvyšší efektivity 
pouze s dobíjením, a proto se vyplatí jen těm, 
kteří mají možnost pravidelně dobíjet. Zajímavé 
v našem srovnání ale bylo, že zatímco „malé“ 

kolo okupovalo zásuvku po výletě až do 
pozdního večera, „velké“ auto s 11,6kWh 
bateriemi na nejméně 50 kilometrů čistě 
elektrického provozu (podle přísnější normy 
WLTP) bylo z běžné sítě dobito za dvě a půl 
hodiny. Záleží na kvalitě zapojení, nejlepšího 
výsledku dosáhnete s dobře „jištěnou“ 16A 
zásuvkou v okruhu bez dalšího odběru a tu 
dokázal systém volva naplno využít. Zásuvka  
s 6 A by dobití prodloužila na stále přijatelných 
8 hodin, což by například přes den v práci nebo 
přes noc stačilo k dobití i zcela prázdné baterie.

Čtyřválec T6, tedy dvoulitr s přeplňováním 
turbodmychadlem a kompresorem o výkonu 
223 kW, doplňuje silný elektromotor s 65 kW, 
který umožňuje po většinu času jízdu výhradně 
na elektřinu. Dokonce i v hybridním režimu se 
spalovací motor na rozdíl od běžných hybridů 
prakticky nespustí. Výsledkem je mimořádně 
efektivní jízda, pokud máte možnost pravidelně 
dobíjet.

V takovém případě oceníte i funkci vyhřátí 
nebo ochlazení interiéru elektricky poháněnou 
klimatizací v okamžiku, kdy je vůz v nabíječce. 
Při příchodu k vozu tak máte vnitřní klima 
nastavené, jak je potřeba, a během jízdy je stačí 
jen udržovat. Zlepšuje se tím pohodlí 
cestujících, hlavně v zimě je to nemalý příspěvek 

k bezpečnosti, a ještě se šetří baterie. Stejně tak 
se můžete spolehnout na klidnou jízdu 
v naprosté tichosti. Výborná aerodynamika 
nízce přikrčeného kombíku (cx = 0,29) a nízké 
jízdní odpory s možností plachtění přímo 
vybízejí k ekonomické jízdě, při které si vážíte 
každého kilometru a kdy během brzdění 
nemaříte energii přeměnou na teplo, ale 
ukládáte ji do akumulátorů.

Ovšem jakmile potřebujete zrychlit, máte 
kdykoli pod pedálem spoustu síly. Spalovací 
motor se spustí okamžitě a téměř neznatelně  
a volvo prudce vyrazí vpřed. Devatenáctipalcová 
kola na testovaném exempláři zlepšovala trakci 
na suchu a také přispěla k nečekaně přesnému 
řízení, na němž má podíl i technicky 
propracovaná přední lichoběžníková náprava.  
A protože již zmíněné kompaktní baterie jsou 
rozmístěny v těžišti vozu, můžete si dovolit  
i velmi neseverské jízdní zacházení. Vynikající 
dojem také udělaly brzdy, u nichž se dokonce 
výrobce chlubí brzdnou drahou ze 100 km/h 
pouhých 35 m – to je údaj ještě donedávna 
vyhrazený supersportovním kupé. Příjemným 
zjištěním je skutečnost, že baterie ani 19“ 
pneumatiky neubírají na komfortu, jaký od volva 
této kategorie očekáváte.

Pocity z obou strojů jsou stejné, jako když si zajdete na živý koncert.  
vše je mnohem intenzivnější. jen s tím rozdílem, že u námi zkoušených 

„hybridů“ nejde o to, být unplugged, ale naopak: plugged-in! 

Zatímco některé hybridní vozy nemohou vléct přívěsy, volvo utáhne 2 tuny. Tažné zařízení využijí 
i příznivci kol, je bezpečnější a snazší vozit kola za autem než na střeše.
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Když v létě zavítáte do Alp nebo Dolomit, můžete si v půjčovnách vybírat z široké nabídky kol s baterií a elektromotorem. Ty nejlepší 
biky mají tak silný motor, že se s nimi na samotný vrchol může vydat i netrénovaná osoba. Takoví jezdci ale mohou mít problém těžší 
kolo zastavit nebo zvládnout v zatáčce. Výsledkem je riziko pádů a zranění. Další problém spočívá v neukázněnosti. některé regiony 

již uvažují o zákazu elektrokol, protože uživatelé jsou natolik okouzleni novými možnostmi, že se nedrží vytyčených tras. 
Podobné je to s ekologickým přínosem plug-in hybridů: jejich potenciál udržitelnosti naplní v první řadě ekologický zdroj elektřiny, 

v druhé řadě efektivní využívání elektrického pohonu. Kdo si v zemích, kde na to nabízejí dotace, pořídí takové auto a místo co 
nejčastějšího dobíjení si pak spíše užívá opojného zátahu spalovacího motoru, ten má plug-in hybrid leda pro parádu. U kola  

i automobilu platí, že zdaleka nejdůležitější stále není sebelepší konstrukční řešení, ale způsob, jakým jej majitel používá. Jestli 
v souladu s životním prostředím a zamýšleným účelem, anebo zcela proti původnímu smyslu. To ale žádný výrobce neovlivní.

E l E k t r o s t r o j E  b u d o u c n o s t i  c h t ě j í 
i n t E l i g E n t n í  p ř í s t u p

koncert plugged-in
naše unikátní srovnání ukázalo řadu zajímavých 
skutečností. Plug-in hybridní kombi není žádné 
sci-fi, ale pro řadu uživatelů velmi zajímavé auto 
s všestranným využitím, které dokáže jezdit 
velmi efektivně a úsporně ve chvíli, kdy máte 
dostupné nabíjení. Stejně tak s ním ale díky 
výkonnému a tichému spalovacímu motoru  
a 60l nádrži můžete vyrazit v zimě na hory a létě 
k moři. Tedy žádné extrémní řešení pro zelené 
aktivisty, ale praktický vůz pro rodiny, kterým 

není lhostejná úroveň životního prostředí, 
zvláště v hustě zabydlených městech, a které 
současně nemusejí slevit ze svých nároků na 
pohodlí, bezpečnost ani kvalitu.

Podobný je závěr naší zkušenosti se 
špičkovým elektrokolem. Je to skutečné 
sportovní náčiní, které otvírá nové možnosti 
znalcům jízdy v terénu i méně zkušeným 
jezdcům. Můžete s ním celý den vyjíždět trasy, 
na které jste si dříve netroufli, nebo si naplno 
užít sjezdy vyhrazené jen těm nejodvážnějším. 

Díky unikátní konstrukci tohoto speciálu na vás 
čekají naprosto nové zážitky.

V obou případech je to stejné, jako když si 
oblíbenou kapelu nepustíte z cédéčka, ale 
zajdete na živý koncert, nejlépe v komorním 
prostředí nějakého klubu. Známá skladba zní 
najednou úplně jinak. Jen s tím rozdílem, že  
u námi zkoušených „hybridů“ nejde o to, být 
unplugged, ale naopak: plugged-in. Teprve pak 
u těchto dvou technikou a elektřinou nabitých 
strojů začíná pořádný koncert! ■
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TESTUJEME

Uzamykatelný nosič kol Volvo je z hliníkové slitiny, snadno se přenáší, sklopený nezabírá v garáži místo, 
a když vyrazíte na výlet, můžete ho pro jistotu schovat i do kufru.





TExT  /  PAVLínA PROCháZKOVá   //   FOTOgRAFIE  /  VOLVO CARS A ARChIV

d o b r á  z p r áva 

o  k o n c i  s v ě ta

Hlasatelů konce světa je spousta. Obecně převládající 
skepse z vývoje západní společnosti už prosakuje každým 

dnem, stále častěji bez konkrétních rad, co s tím. Leda 
snad nalít si skleničku… Ale ono to tak není. 
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P
odobných „konců světa“ se už v dějinách lidstva 
odehrála spousta a každé ráno se svět probouzí 
trochu jiný, než byl včera. Právě proto se můžeme 
poučit. Film Civilizace – dobrá zpráva o konci světa, 

jehož je Volvo Car Czech Republic partnerem a který 
režisér Petr horký v těchto dnech stříhá pro česká i světová 
kina, údajně tímto hlasatelem apokalypsy není.

sestup neznamená konec
Už legendární dobrodruh „seňor KOn TIKI“ Thor 
heyerdahl, který na dřevěném voru přeplul Pacifik, říkal, že 
největší úkol vědy je dosud před námi: přijít na to, jak se 
udržet v chodu. Zatím totiž všechny civilizace rostly, 
dosáhly svého vrcholu a pak postupně přenechaly své 
místo jiným. Takhle řečeno to zní děsivě, ale téma lze 
trošku rozvinout.

Pokud se člověk začne zabývat historií civilizací, narazí 
třeba na příběh merojské kultury v núbii. Vznikla podél 
nilu. Její příslušníci byli zruční a zkušení zemědělci, kteří 
postupně obdělávali další a další území na březích velké 
řeky-matky, až nebylo kam dál růst. Všude kolem byla 
pochopitelně poušť, zákonitě tedy začal sestup. Jenže po 
určité době přišel vynález čerpadla a propracovaný 
zavlažovací systém umožnil dostat vodu mnohem dál než 
doposud a uživit větší počet obyvatel, a tak namísto 
úpadku přišel skokový růst. Tehdejší moderní technologie 
změnila budoucnost.

Když se dnes člověk začte do jakéhokoli blogu, webu 
nebo časopisu, sleduje, jak právě naše současná 
technologie letí mílovými kroky kupředu a kterékoli její 
odvětví může zcela změnit ekonomiku i hodnoty světa. na 
propojené zeměkouli může například nástup sdílených aut 
kompletně proměnit podobu měst, protože najednou 
nebudeme potřebovat parkovací místa, která dnes zabírají 
až třetinu městských ploch. Elektřina jako hlavní pohon aut 
změní strukturu průmyslu, autonomní auta změní zase 
plánování dne, protože schůzky, jednání, ale i odpočinek či 
spánek mohou probíhat během cesty do jiného města.

Technologie bez diskuze mění svět a uvidíme, jestli tato 

proměna přinese další rozvoj. Protože jinak skutečně máme 
jistý problém. Jak zajistit růst globálního trhu na planetě, 
která neroste?

udržitelnost neznamená bohatstVí
Poslední věta předchozího odstavce ale nemusí být nutně 
pravdivá. Pocit, že růst civilizace musí být nutně provázán  
s růstem ekonomickým, je totiž mylný. Jistě, ekonomika 
podporuje vznik složitějších společností, ale právě složité 
společenské a politické systémy snáz vytvářejí korupční  
a nepolitické prostředí – které zase zpomaluje rozvoj  
a přibližuje kolaps. Čím více společnost roste, tím více se 
od určitého okamžiku zvyšuje její zranitelnost. 

Když se rozhlédneme po světě a začneme si vybírat 
kultury a civilizace podle délky jejich trvání, dostaneme 
odpověď na otázku, jak vypadají ti, kteří kulturně fungují 
nejdéle. Jsou to příslušníci těch nejjednodušších 
společenství. Aboridžinci v Austrálii a Křováci v africké 
poušti Kalahari tu jsou možná až 50 tisíc let! To je 
pětadvacetkrát déle než celá naše křesťanská kultura! Ale 
ruku na srdce, kdo by dnes vyměnil komfort moderního 
světa za jistotu dlouhodobé udržitelnosti? Šli byste bydlet 
do chýše v lese? nakonec tedy půjde o naše rozhodnutí.

nestane se nic, co bychom nechtěli
Profesor Miroslav Bárta, ředitel Českého egyptologického 
ústavu při Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, 
definoval sedm zákonů, které provázejí každou civilizaci  
v dějinách. Jeden z těchto zákonů říká, že co danou 
civilizaci dovedlo na vrchol, to ji také dovede k zániku. 
například v případě euroamerické kultury to je mimo jiné 
obrovská úcta k právům jednotlivce. Právě prostor pro 
individuality – „americký sen“ – umožnil, aby lidé mnohdy 
bez rozdílu sociálního zázemí mohli vyrůst v politickou, 
ekonomickou či vědeckou elitu světa. Současná síla jedinců 
je tak obrovská, že se skupiny „obyčejných lidí“ dokážou 
dohodnout přes Facebook, Twitter a další sociální sítě, 
koordinovat stávky a nepokoje, a tím pak obrovskou silou 
přivést k pádu i celé vlády. 

technologie bez diskuze 
mění svět a uvidíme, 
jestli tato proměna 
přinese další rozvoj. 

STOLETí CIVILIZ ACE



Poprvé v dějinách lidstva se tedy každý člověk alespoň 
malou měrou podílí na chodu vlastní civilizace. A protože 
dějiny nevytvářejí ani mrtví, ani nenarození lidé, ale pouze ti, 
kteří momentálně žijí, není tedy nikdo jiný, kdo by rozhodl  
o budoucnosti, než my, kteří žijeme právě teď.

Podstatné je, nakolik každého z nás stále ještě inspiruje 
naše kultura, nakolik se na ní chceme podílet a dále ji 
budovat. Budeme-li zneužívat náš společenský systém, 
budeme se tím podílet na jeho oslabování a dovedeme jej 
až ke konečnému kolapsu. Ale pokud nás naopak naše 
hodnoty stále inspirují a máme důvod jim věřit, pak bude 
všechno fungovat, protože svým jednáním a každým 
rozhodnutím budeme naši kulturu posouvat dál.

„Dějiny civilizací nejsou v první řadě ničím jiným než 
dokladem, že člověk vždycky přežil, uspěl,“ vysvětluje 
Miroslav Bárta. „Když se před 12 tisíci lety ‚vypnul‘ golfský 
proud, lidstvo bylo – ne poprvé a asi ne naposledy – na 
pokraji vymření. Pokles teplot o 5 až 8 °C – velká rána. 
Přesto to člověk ‚dal‘. A právě proto možná přesně v té 
době vznikají první doložené megalitické kultovní stavby na 
světě, göbekli Tepe. V době, kdy člověku bylo nejhůř. Místo 
toho, aby si lidé řekli: rozhoduje jen jídlo a válka, postavili 
vysoce symbolické stavby. Člověk si uvědomil, že je něco, 

co ho přesahuje, měl ambici dostat se za limity pozemské 
existence v čase i prostoru. A to je jedna z vlastností – 
říkám tomu vertikalita –, kterou jsme ztratili. Kdo z nás se 
dnes podívá na nebe? Kdo si přes den uvědomí, že jsou 
věci, které nás přesahují? Kdo je ochoten vyjádřit víru, že 
po smrti může naše existence, ta energie, nějak 
pokračovat? že myšlenka je nesmrtelná? My si myslíme, 
že tím posledním výdechem naší ubohé, přesto tak 
uctívané fyzické schránky všechno končí, rezignovali jsme 
na ambice něco po sobě zanechat. A to je další lekce  
z historie: když společnost rezignuje, když se jí 
náboženstvím stanou římské amfiteátry, fotbalové stadiony 
nebo konzum, je to začátek konce. Ale my to víme!“

kolaps neznamená konec
Je pravda, žádný z předchozích odstavců na nic nenabízí 
jednoznačnou odpověď. Co je na tom světě nakonec jisté? 
Snad jen to, že všechno skončí, až zemřeme… I když pokud 
na to pohlédneme z hlediska světových náboženství, i tady 
by se mohla rozehrát diskuze. nakonec člověku nezbude 
vůbec nic jiného než to, čemu sám věří. A když se spojí 
dostatečně velká skupina lidí s podobnými hodnotami, 
vznikne kultura. Civilizace.

STOLETí CIVILIZ ACE

„dějiny civilizací nejsou v první řadě ničím jiným než 
dokladem, že člověk vždycky přežil, uspěl.“

miroslaV bárta
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Stejný proces v opačném směru provází civilizační 
rozpad. nečekejte, že by snad konec civilizace znamenal 
světovou válku nebo genocidu – ano, párkrát se to  
v dějinách také stalo, ale obvykle není rozpad civilizace nic 
jiného než rozpad jejích hodnot. Dodnes žijí v Egyptě 
potomci stavitelů pyramid, dodnes potkáte v guatemale či 
Mexiku příslušníky mayského kmene, dodnes žijí na 
Velikonočním ostrově přímí potomci stavitelů těch 
úžasných soch MOAI. nikdo je tedy nevyhubil, nevymřeli 
ani na žádnou tajnou nemoc. Jenom už neumějí stavět 
pyramidy ani vyřezávat ze sopečného kužele Rano Raraku 

kamenné sochy. Změnily se hodnoty, a tak jednoho dne 
nebyl důvod, aby děd naučil svého syna nebo vnuka tu 
dovednost, která po staletí či tisíciletí definovala celou 
jejich společnost. Dnešním jazykem bychom řekli, že to 
vyšlo z módy.

Až tedy přestaneme věřit tomu, co definuje západní 
civilizaci, její globální vliv ochabne, zmizí a možná že za pár 
let bude Evropu řídit úplně jiný systém pravidel než ten, 
který má jako hlavní stavební kámen práva a svobody 
jednotlivce. A kdoví, třeba nám to ani nebude vadit. ■

STOLETí CIVILIZ ACE

pane profesore, není vědecká práce o kolapsech 
civilizací trochu mimo váš obor – archeologii?
„Určitě není, právě naopak. Víte, archeologové se nedívají 
na svět v časovém měřítku volebního období jako někteří 
politici, dokonce ani v měřítku jednoho lidského života jako 
ateisté. Archeolog se na svět i lidi v něm dívá optikou 
dlouhých časových řad – uplynulých staletí a tisíciletí. 

Jeden nález v Abúsíru vás okamžitě přenese třeba čtyři 
tisíce let zpět a najednou spousta událostí, které dnes 
zneklidňují čtenáře a diváky zpráv, se jeví malichernými. 
Díky tomu se vám také začnou naopak ukazovat faktory, 
které platí objektivně, bez rozdílu epoch. Faktory, které mají 
přímý vliv na náš současný život a existenci celé naší 
civilizace.“

co je nejtěžší na tvorbě filmu o kolapsech lidských 
kultur?
„Přijít na to, co k tématu nepatří. na začátku jsem si myslel, 
že nejtěžší bude natočit potřebné materiály doslova po 
celém světě, ale to se nám nakonec za tři roky díky 

mecenášům a podporovatelům podařilo. Asi v polovině 
práce na filmu mne popadla obrovská skepse, že skutečně 
všechno je zbytečné a skončí to s námi zle. Ale už jsem 
pochopil, že film je opravdu ‚dobrou zprávou o konci světa‘. 
Teď ještě uvidíme, jestli si to budou myslet i diváci v kinech.“

otázKa Pro...

AUTORA VěDECKéhO ZáKLADU ChySTAnéhO FILMU, ŠéFA ČESKéhO EgyPTOLOgICKéhO 
úSTAVU A PROREKTORA KARLOVy UnIVERZITy PROF. MIROSLAVA BáRTU:

REžISéRA FILMU PETRA hORKéhO:
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nastávají obrovské změny v konstrukci 
automobilů, v jejich užívání i ve formách 
vlastnění. Vy jste jeden z těch, kdo mají 
vliv na podobu těchto změn. dá se říci, 
co se děje a co se stane?
nikdo doopravdy neví, co se stane. Jak  
v automotive, tak ve společnosti vůbec.  
Je mnoho věcí, které se mění, a mnoho 
problémů, které musíme řešit. Jsme prostě 
jen jedněmi z těch, kdo vstupují do děje.

Jaké konkrétní změny nastávají?
nástup elektřiny, která má veliký vliv na 
životní prostředí. Pak tu je veliká vlna 
technologických změn, jako jsou například 
autonomní, samořiditelná auta. Mění se 
způsob, jak auto vlastnit, přichází sdílení aut. 
Mění se samotný způsob veřejné dopravy.

to ale bude mít veliký vliv na všechno,  
na stavby silnic a ulic, na podobu měst.
Ano, otevře to příležitosti pro všechny 
takové změny. Představte si třeba, že 
elektrická auta nedělají kouř, mohou klidně 
jezdit uvnitř budov, takže můžete silnice 
schovat, zastavět. Dnes vlastníci aut 
potřebují parkoviště, autonomní auta ale 
mohou sama odjet, zaparkovat se na okraji 
města a pak se zase vrátit.

vaše strategie se mi líbí, je velmi blízko 
tomu, jak si i já myslím, že by naše 
civilizace měla pokračovat. ale těžko si 
představuji, jak přijdete před akcionáře  
a řeknete: o. k., pánové, teď všechno 
funguje, ale my to kompletně změníme. 
a oni řeknou: skvělé, předělejte to!
Počkejte, to je ale přesně to, o čem je moje 
práce! Stojím před akcionáři a představuji 
jim novou strategii. Za to mne platí. Kdykoli 
chcete udělat něco nového, musíte mít 
odvahu. nic nového nepřijde bez rizika. 
Každá velká společnost musí umět znovu 
objevovat sebe sama. nevzdávat toto 
hledání.

Vybavíte si den, kdy vám definitivně 
došlo, že bude třeba kompletně změnit 
přístup k automotive segmentu?
U společnosti Volvo jsem 20 let a neustále 
přemýšlím o tom, co se ve světě děje a kam 
bychom se měli vydat. nic z toho, kam naše 
strategie směřuje, nevznikne tak, že bych 
seděl pod stromem, jablko by mi padlo na 

hlavu a já bych najednou zvolal: pochopil 
jsem! Všechno jde postupně krok za 
krokem a to, co vy vnímáte jako skokovou 
změnu, já vidím jako přirozený proces.  
Ovšem jedna věc je rozhodnout se, co je 
třeba udělat, a další je správné načasování. 
Až praxe ukáže, nakolik byla naše 
rozhodnutí správná.

hodně se diskutuje o etice autonomních 
vozů.
To je živá debata: mám s autem radši 
ohrozit člověka na silnici namísto toho, 
abych najel na chodník a vjel do školáčků 
na procházce? Tyto situace jsou ovšem 
velmi výjimečné a debata o nich je 
víceméně akademická. navíc mnohem 
rychlejší a chytřejší mozek počítače bude 
schopen obsáhnout více variant v kratším 
čase a těmto potenciálním situacím také 
lépe předcházet. Co je ale větší problém se 
samořiditelnými auty, je to, že musejí být 
bezpečnější než auta řízená lidmi. A my 
musíme být schopni to demonstrovat, 
pokud chceme přesvědčit úřady i veřejnost. 
A to bude nějakou dobu trvat.

Vnímáte něco, co by mohlo být důležité 
pro budoucnost? v minulém století to 

byl individualismus, která dovednost 
bude mít zásadní dopad pro současnost 
a výhled dopředu?
Myslím, že velikou roli budou hrát 
společenské schopnosti, zvědavost, 
pochopení, uvědomění si, že nikdo není 
sám a nelze existovat izolovaně. že máme 
společné problémy, které lze taky jedině 
společně vyřešit. Jestliže dříve Milton 
Friedman říkal, že byznys tu je jen od toho, 
aby dělal byznys, tak to už je překonané. 
Každá firma už je součástí společnosti. 

říká se, že elektrická auta nejsou zas tak 
ekologická, jak se prezentují. co si o tom 
myslíte?
U spalovacích motorů máte miliony výfuků, 
které produkují všechny ty škodlivé emise,  
a to pochopitelně u elektrických aut odpadá, 
protože prostě žádné výfuky nemají. 
Složitější je ale otázka emisí, které 
vypouštějí elektrárny. Pokud budeme 
hovořit o těžbě fosilních paliv, tak tady se 
dostáváme k limitům snadno těžitelných 
zdrojů. negativní vliv těchto postupů na 
životní prostředí je mnohem horší, než byl 
dříve. naproti tomu elektřina a její získávání 
se stále zlevňuje, obecně směřujeme  
k čistému získávání elektřiny – vítr, solár, 
hydroelektrárny. Podle mne tak je celkem 
jasné, že elektrická auta jdou správným 
směrem a spalovací motory jdou ke dnu.

povídal jsem si s arthurem c. clarkem  
o nástupu družicové komunikace, kterou 
vynalezl, a o tom, že to bylo mnohem 
rychlejší, než čekal. dnes se přitom 
všechno ještě zrychluje…
Rád to srovnávám s vynálezem telefonu 
grahama Bella – když ukázal, jak to funguje 
v jedné a druhé místnosti, všem se to líbilo, 
ale pak se řeklo: no jo, ale to by musely vést 
dráty do každého domu, což se nikdy 
nestane. Ale přitom přesně to se nakonec 
stalo. Pak přišly mobilní telefony a najednou 
je má každý. Je to tím, že výhody, které daný 
objev přináší, jsou mnohem větší než potíže, 
které s sebou nese jeho rozšíření.  
A podobně je to s elektromobily. Jejich 
výhody velice rychle převáží komplikace 
spojené s jejich rozšířením. A ty výhody 
jsou tak veliké, že jakmile to bude zjevné 
každému, půjde jejich nástup mnohem 
rychleji, než kdokoli předpovídal. ■

nEZKRáCEnOU VERZI ROZhOVORU S MåRTEnEM LEVEnSTAMEM nAJDETE nA 
BLOgU EVOLVOLUTIOn: volvocars.Evolvolution.cz.

rozhovor

O TOM, JAK MOC SE Mění SEgMEnT AUTOMOTIVE A JAK VELKý VLIV TO MůžE MíT nA 
PODOBU nAŠEhO KAžDODEnníhO žIVOTA, nATOČILI FILMAřI náSLEDUJíCí ROZhOVOR 

V göTEBORSKé CEnTRáLE ŠVéDSKé AUTOMOBILKy S MåRTEnEM LEVEnSTAMEM, 
hLAVníM STRATégEM VE SPOLEČnOSTI VOLVO CARS.

STOLETí CIVILIZ ACE





Neslyšíte motor? to je 
správně, vždyť vaším 

společníkem je zcela nové 
čistě elektrické volvo Xc40 

recharge – první 
elektromobil v nabídce 
švédské automobilky.



TExT  /  JAn BLAžEK   //   FOTOgRAFIE  /  VOLVO CARS

čas
o t o č i t  l i s t

Volvo má velké cíle, které začínají malým SUV. Čistě 
elektrická XC40 Recharge je nejen prvním 

elektromobilem značky, ale zároveň i nositelkou celé řady 
dalších revolučních technologií, díky nimž se začala psát 

zcela nová kapitola.
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PřEDSTAVUJEME

O
tevíráte dveře, pohodlně se usazujete do interiéru, 
z kterého na vás sálá pocit pohody, kvality a bezpečí, 
pravou nohu pokládáte na brzdový pedál, auto ožívá a vy 
po rušném dni plném schůzek vyrážíte konečně domů. 

že jste zapomněli nastartovat? Ale kdepak, absence 
startovacího tlačítka je jen jednou z mnoha technologických 
vychytávek, které pro vás tento automobil přichystal. že 
neslyšíte motor? I to je správně, vždyť vaším společníkem je 
zcela nové čistě elektrické Volvo xC40 Recharge – první 
elektromobil v nabídce švédské automobilky.

nejmenší SUV v portfoliu Volva patří k nejúspěšnějším 
modelům značky, a i když si ve své elektrické verzi zachovává 
všechny klíčové silné stránky, díky nimž je základní model tak 
vyhledáván zákazníky, je vlastně ve všech ohledech jiné. 
Změnilo se od podlahy, a to doslova. Vůz je postaven na 
platformě CMA (Compact Modular Architecture), která byla 
vyvíjena právě i s ohledem na použití u elektromobilů, takže 
nebyly nutné žádné konstrukční kompromisy. Vždyť jeho 
sourozencem, který ji také sdílí, je čistě elektrický Polestar 2. 
Díky tomuto řešení mohou být umístěny bateriové články 
v podlaze auta, takže má nejen nízko položené těžiště, ale 
velkým pozitivem je rovněž prostornost interiéru a hodně místa 
pro zavazadla. Ostatně, oba modely jsou si podobné i v řadě 
dalších parametrů a design obou vznikal pod taktovkou jedné 
osoby – šéfdesignéra Thomase Ingenlatha.

Doba si od moderních elektromobilů žádá adekvátní dojezd, 
který uživatele neomezuje v jeho každodenních potřebách. 
V tomto ohledu je Volvo xC40 Recharge skvěle připraveno  
a ani zdaleka nemusí být jeho teritoriem pouze město. Kapacita 
baterií 78 kWh (využitelných je 75 kWh) totiž zajišťuje podle 
normy WLTP na jedno nabití dojezd přes 400 kilometrů a také 

čas strávený dobíjením je díky moderním technologiím zkrácen 
na minimum. Volvo xC40 Recharge lze napájet výkonem až 
150 kW, který dobije baterie na 80 % kapacity za pouhých  
40 minut. Palubní dobíječka z běžné sítě má solidní výkon  
11 kW, díky čemuž je zajištěno i pohodlné operativní nabíjení  
na cestách či doma.

Výjimečnost elektrického pohonu nespočívá jen v jeho 
nulových emisích a nízké hlučnosti, ale ohromí svými 
možnostmi i v oblasti dynamiky, kde bez debat otevírá doposud 
netušené možnosti. Od malého městského SUV nikdo 
neočekává, že by na stovku zrychlilo pod pět sekund, a přesto 
je to v případě tohoto elektrického modelu naprostá 
samozřejmost. O pohon se totiž starají dva elektromotory 
s výkonem 150 kW, přičemž každý pohání jednu nápravu. 
Kromě toho, že je celkový systémový výkon 408 koní, přináší 
toto řešení i benefit v podobě pohonu všech kol. Lepší trakce se 
u takto výkonného vozu bezesporu hodí a dodává jeho řidiči 
jistotu nejen v zimních měsících. 

Mimochodem, označení Recharge se s příchodem 
elektrického modelu xC40 stává nedílnou součástí nabídky 
Volva a hrdě jej bude v blízké budoucnosti nosit každý čistý 
elektromobil či plug-in hybrid odvozený od všech modelových 
řad. Očekávat jej tedy můžeme kromě xC40 také v řadě 60 až 
po vlajkovou loď, kterou je velké SUV xC90. „Jak jsme řekli již 
mnohokrát předtím: pro společnost Volvo Cars je budoucnost 
elektrická,“ vysvětluje strategii generální ředitel automobilky 
håkan Samuelsson. Značka má totiž v oblasti ochrany klimatu 
nejambicióznější cíle ze všech automobilek. Do roku 2040 
chce být klimaticky neutrální společností a právě radikální 
změna modelového portfolia je nedílnou součástí této 
strategie. Uhlíková stopa každého auta by se měla snížit už do 

„jak jsme řekli již mnohokrát předtím: pro společnost 
volvo cars je budoucnost elektrická.“

Håkan samuelsson
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roku 2025 o 40 % a stejně tak by tou dobou měla polovinu 
prodejů tvořit čistě elektrická vozidla, přičemž zbytek budou 
bez výhrady hybridy.

Budoucnost mobility ale není jen ohleduplná k životnímu 
prostředí, je také plně konektivní. Způsob využívání automobilu 
se v této oblasti zásadně mění a Volvo na tento trend reaguje 
představením zcela nové generace infotainmentu. Volvo xC40 
Recharge využívá multimediální systém postavený na 
operačním systému Android od googlu, kterým nahrazuje 
dosavadní vlastní systém. Je to krok, který se spousta výrobců 
bojí udělat, Volvo má však na zřeteli v první řadě spokojeného 
uživatele, kterému tímto způsobem nabídne špičkové služby  
a aplikace včetně aktuálně nejlepšího hlasového asistentu, jenž 
je na hony vzdálen tomu, jak dnes v autech vypadá hlasové 
ovládání. 

„nebylo to samozřejmě jednoduché rozhodnutí,“ říká k tomu 
henrik green, který je technologickým šéfem značky, „ale 
popravdě řečeno jsou současné jazykové funkce v autech 
tragické a není s nimi příjemná zkušenost.“ Do systému jsou 
kromě jiného integrovány také google Mapy s online 
dopravním zpravodajstvím či google Play Store. 
Samozřejmostí je propojení se službami Volvo On Call  
a značnou výhodou je možnost celý systém aktualizovat online, 
bez nutnosti navštěvovat servis.

I když se zásadně mění způsob pohonu, volvo musí zůstat 
volvem a nabízet zákazníkům to, na co jsou zvyklí. To je v první 
řadě bezpečnost na té nejvyšší možné úrovni a i menší SUV, 
jakým je xC40, ukazuje, že v oblasti bezpečnosti dokáže 

poskytnout mimořádnou ochranu posádky i okolních účastníků 
provozu. Sama automobilka by totiž z modelu xC40 Recharge 
ráda měla nejbezpečnější elektromobil na silnicích  
a nejbezpečnější volvo vůbec. Svůj závazek myslí opravdu 
vážně, a tak má elektrická xC40 speciální hliníkovou 
ochrannou klec kolem baterií, která má i deformační zóny tak, 
aby i v případě závažných nehod byla posádka oddělena od 
pohonného ústrojí. Kromě toho bude xC40 Recharge prvním 
modelem, který bude vybaven novou platformou senzorů 
ADAS (Advance Driver Assitance Systems), jež posunou 
stávající bezpečnostní asistenty na novou úroveň, a to  
i směrem k budoucímu autonomnímu řízení. Použité 
technologie jsou výsledkem joint venture s názvem Zenuity, 
které Volvo založilo v roce 2015 spolu s firmou Autoliv. nyní už 
nazrál ten správný čas sklidit první plody této spolupráce.

Elektromobilita také přináší nové perspektivy pro designéry  
a xC40 Recharge je názornou ukázkou toho, jaké možnosti se 
v této oblasti otevírají. Přední část vozu se zbavila masky 
chladiče a vzhledem k tomu, že elektromotor je kompaktnější, 
ještě vpředu zbylo místo na menší úložný prostor o objemu  
31 litrů. Také v interiéru auto překvapí místem ve všech 
směrech a zavazadlový prostor nabízí objem 413 litrů.

Z nejmenšího SUV v nabídce Volva se rázem stal 
sebevědomý nositel nových technologií v čele s plnou 
elektrifikací, a tak se nedivte, až budete od začátku příštího 
roku na webu Volva nejprve dotázáni, zda chcete auto 
s kabelem, nebo bez něj. Švédská značka právě začala psát 
novou kapitolu své historie. ■

„Nová generace infotainmentu je postavena na operačním systému 
android od googlu a umožňuje online aktualizaci.“

Henrik Green
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TExT A FOTOgRAFIE  /  PETRA DOLEžALOVá 

Paradoxem stálého připojení je odpojení od nás samých. Od 
hlubokého vnímání prostřednictvím všech smyslů i prožívání 
přítomnosti. Existuje ale jedna síť, která je nastavena opačně. 

Jakmile do ní vstoupíte, cítíte se lépe. Vítejte v lese.

O
djakživa jsem milovala ten prostor plný života. V létě 
voní jehličím a svobodou, na podzim uklidňuje 
šustěním, překrásnými barvami a vůní tlejícího listí.  
A zvláštním klidem, který zima ještě prohloubí. 

Zdánlivé ticho, které ho ovládá, se po chvíli v lese mění 
v docela hlučnou společnost. Takovou, která neruší, a vy jen 
dál napínáte uši a vdechujete všechny vůně, abyste mu 
porozuměli. Tak nějak přirozeně se zpomalíte a prostě jen 
jste.

Cítím, jak lesní atmosféra začíná prostupovat i do Volva 
xC60, které poklidně pluje po cestě lemované 
majestátními stromy. Cítím z nich neochvějnou stabilitu, 
jistotu a klid. Otevřeným oknem nechám dovnitř proudit 
svěží, podzimem provoněný vzduch, teď cítím, jak ujíždíme 
civilizaci a všem jejím shonům.

Dlouho jsem netušila, co stojí za tímhle lesním zázrakem, 
který nás dokáže nádherně zrelaxovat, a to i za velmi  
krátkou dobu. A toužila jsem zůstat v něm déle, stát se 
součástí jeho společenství daleko od civilizace. Pak jedné 
noci v kostarické džungli, kdy jsme pro film nahrávali zvuky 
nočního pralesa, jsem se ocitla uprostřed neskutečného  
koncertu. Stála jsem ve tmě a žasla nad neuvěřitelnou 
souhrou jednotlivých aktérů noci, jejichž rytmus přicházel 
v pravidelných intervalech ze všech stran. A když náhle 
ztichli, zastavilo se úplně všechno. Jako bych vkročila do 
jiného světa. Dobrodružného a ve své přirozenosti 
dokonalého, skrývajícího odpovědi na spoustu palčivých 
otázek, které nás trápí.

Starobylé kmeny i lidé žijící na samotě vědí hodně.  
I proto jsou procházky s průvodci, jimž je les druhým 
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domovem a kteří ho mají skutečně rádi, nezapomenutelnou 
zkušeností. naučí vás skutečně se dívat a vnímat nejen to 
zdánlivě nepostřehnutelné, co netrénované oko nemá  
šanci zahlédnout, ale porozumět i provázanosti celého 
společenství. návštěva kteréhokoli lesa, ať už je to tropický 
deštný les, severská tajga, nebo české hvozdy a háje, se 
stane dobrodružným objevováním.

Takový průvodce nemusí být ani v našich zeměpisných 
šířkách vůbec nedostupný. Lesník Peter Wohlleben ve své 
poutavé knize Tajemství stromů fascinujícím způsobem 
přibližuje vědecké poznatky a své zkušenosti v paralele 
k našemu světu. Když si tuhle knížku přečtete, už pro vás 
další procházka lesem nebude jen pouhou relaxací. Budete 
vědět, že stromy o vás také vědí, jakmile mezi ně vkročíte. 
Když si naberete hrstičku lesní zeminy, budete mít v dlani 
hned několik kilometrů nitek lesních hub. ne jejich plodnic,  
které tak rádi sbíráme, ale těch schovaných pod zemí, 
obalujících kořeny a kořínky celého lesního společenství. 
Fungují podobně jako optická vlákna, jimiž proudí internet. 
V průběhu staletí se dokáže jediná houba rozšířit  
a zasíťovat celé lesy. Prostřednictvím tohoto protkání, které 
i věda označuje jako „Wood-Wide-Web“, se stromy 
navzájem vyživují, předávají si varovné signály o škůdcích, 
suchu a dalším možném nebezpečí. 

Kde jsou stromy oslabené a les příliš narušený, tam 
polevuje i hovornost. Po lidské „kultivaci“ zvítězí nad 

geniálním systémem velké ticho. V původních lesích a těch, 
do kterých se moudře přestane zasahovat, funguje úžasná 
imunita. Jak píše Peter Wohlleben, stromy se láskyplně 
starají o své potomstvo a pečují i o své staré a nemocné 
sousedy. Vnímají, mají paměť, cítí bolest, a dokonce se jim 
dělají vrásky. V celém společenství si předávají i příjemné 
zprávy. Spolu s hmyzem si třeba posílají prostřednictvím 
květů čichové depeše, a zvou tak včely, aby si u nich 
natankovaly. Stromy spolu komunikují prostřednictvím 
vůní, opticky a elektricky skrz jakési nervové buňky ve 
špičkách větví i tichým praskáním. 

Je toho mnoho, co se nám odkrývá, fascinuje nás  
a inspiruje. A ještě více neprobádaného, co snad jednou 
změní systém lesního hospodaření, aby se les stal opět 
odolným ve své genialitě potřebné druhové pestrosti. Snad 
i zkoumání příběhů ukrytých pod střechou z listí usnadní 
poznání, které potřebujeme. A větší pochopení přinese 
přirozenou potřebu les chránit.

chata V lese
Zážitky z cest vzdálených od civilizace i dnů strávených 
v chýši uprostřed džungle bez lidí, jen ve společnosti divoké 
přírody, ovlivnily i majitele malé půvabné chaty u rybníka 
v jižních Čechách. Po narození syna hledali Eva a Lukáš 
Královi samotu v lůně přírody. Toužili po spojení vody a lesa, 
kde by se dalo v létě koupat. Pátrali dlouho, vhodných míst 

stromy spolu komunikují prostřednictvím vůní, 
opticky a elektricky skrz jakési nervové buňky ve 

špičkách větví i tichým praskáním. 

V chatě je k dispozici nejen plně vybavená kuchyně a spíž, ale třeba i koše na tříděný odpad.
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les čistí atmosféru, recykluje vodu, reguluje klima a živí oceány. 
je mocnou lékárnou, ochráncem planety i budoucnosti.

nebo již postavených chat stranou od lidí u nás k mání moc 
není. nakonec se na ně usmálo štěstí, když narazili na 
chatu k prodeji u rybníka Shouralý. Od původního majitele ji 
pořídili i s patnácti hektary lesa. V době, kdy ji sami 
nevyužívají, si lze jejich vysněnou samotu pronajmout.

Podle instrukcí od majitelky pokračujeme s naší xC60 
po hrázi, pak kousek lesní cestou až k chatě. hned u auta 
nás vítají dvě bedly. no jo, sezona hub právě vrcholí. A na 
terase zase miska s obřími ořechy od nejbližší sousedky, 
která tu majitelům s přípravou chaty pro další nové hosty 
vypomáhá. V jednoduchém, ale útulném severském stylu 
zařízená stavba působí na první pohled jako maličká, ale 
ukrývá vše potřebné. Vlastně mnohem víc, jak začínám 
postupně zjišťovat.

Majitelům byl vzorem praktický styl horských srubů pro 
cestovatele v norsku. Dodali útulnost a styl. Eva Králová 
jako vášnivá kuchařka dbá o bohaté vybavení kuchyně, 
takže nechybí dobrý základ pro všechny, kdo to mají 
s vařením stejně. Do budoucna by prý ráda přidala vinotéku 
a zavedla systém, který ji zaujal v norsku. „Člověk tam 
může použít cokoli z kuchyňských zásob a pak tam jen 
nechá peníze nebo zaplatí kreditkou. Uvidíme, jak to bude  
u nás fungovat, ale zatím byl každý nájemník poctivý.“

Manželé se snaží, aby byl provoz chaty udržitelný. hned 
za stavením je kompost, používají tříkomorovou čističku  
a všechny toaletní potřeby i čisticí prostředky jsou 
samozřejmě se „zelenou nálepkou“. Eva plánuje pořídit 
ještě jogurtovač a další vybavení, které coby milovnice 
přírody ráda používá a chce jím inspirovat i své hosty.

Podzimní odpolední slunce prozářilo rybník, ze kterého 
téměř v pravidelných intervalech vyskakují na hladinu ryby. 
Vydávám se na průzkum lesa, opojena zvláštním pocitem 
náhlého útěku z civilizace. najednou je tahle malá chata 
velkým královstvím, kde je stále co objevovat, toulat se  
a oddávat se lesní koupeli.

ne v rybníku. Tak se říká starodávné technice mnohých 
kultur. Dnes je známá především z Japonska pod názvem 
šinrin-joku a nejde o žádný wellness výstřelek, ale o další 
lesní kouzlo, které začne účinkovat, jakmile do něj 
vstoupíte. Stromy totiž uvolňují speciální látky, které se 
rozšíří do prostoru jako jemná aerosolová mlha. Stejně jako 
v bylinných lázních se doporučuje zhluboka dýchat a nebýt 
moc zahaleni. nejlépe působí, když je vlhko a teplota se 
pohybuje mezi 15 a 30 stupni. Od konce podzimu až do 
jara stromy odpočívají a s nimi i jejich lázně. 

Podle lékařských výzkumů tyhle stromové aerosoly 
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účinkují jako protirakovinné štíty, zlepšují cirkulaci krve  
a snižují vysoký tlak. Dokonce působí proti bakteriím, virům 
a plísním. některé z těchto účinných látek se už začaly 
používat ve zdravotnictví, věda ale zatím odhalila jen malou 
část velkých darů, které nám stromy poskytují.

Setmělo se a noční život se začíná probouzet. Mám to 
ráda, hádat, ke kterému zvířeti asi patří zvuky nesoucí se 
z různých míst i v té nejtěsnější blízkosti. Chvíle v jiném 
časoplynutí i ostrém vnímání přítomnosti. Dobrodružství 
pod rouškou noci, kdy se probouzí dětská zvídavost  
a takové to hezké „trochu se bát“. 

To nejsilnější sepjetí s divočinou jsem kdysi zažila 
v korunách stromů. V otevřeném domku, který s pomocí 
indiánů postavil v Kostarice Slovák Peter garčár. Při stavbě 

nepoužili jediný hřebík. Procházeli jsme džunglí a Peter 
nám vyprávěl o stavitelské inspiraci z přírody. O tom, jak  
i ve struktuře listu či hnízdech některých ptáků lze nalézt 
praktické příklady. O rostlinách, které léčí, stromech, které 
žijí staletí. Kráčeli jsme přírodou a každý její centimetr 
ukrýval tajemství. Do 25 metrů, kde jsme nocovali, jsme 
museli vyšplhat sami po laně. Bolelo to, ale radost byla o to 
silnější.

Strom, na němž Peter dům postavil, hostí návštěvníky jen 
setinu svého života. Částky, které za pronájem utrží, používá 
ke koupi dalšího kusu pralesa, který tím chrání. Sní o tom, že 
tento koncept ochrany přenese na každý kontinent…

Existence domků na stromech je mnohem starší. Koruny 
stromů poskytovaly bezpečí třeba přírodním národům  

Lesním lázním sekunduje wellness v severském stylu: sauna a vířivka z voňavého cedrového dřeva.

Sprchový kout, toaleta, 
lednice, peletová kamna 
s plně automatickým 
provozem... indiáni by 
se divili.
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v Tasmánii či na Tichomořských ostrovech, stejně jako 
obyvatelům „starého kontinentu“. římský císař Caligula na 
stromech z platanu pořádal opulentní recepce. Velkolepý 
tree house si nechali ve své době postavit Winston 
Churchill nebo John Lennon. 

Romantické stromodomy pronikly i k nám. Inspirací pro 
jeden z nejkrásnějších, umístěný mezi třemi duby 
v malebném Posázaví, byl obrázek ze švédského Laponska. 
Z harads, kde Volvo letos v zimě testovalo V60 Cross 
Country a novináře ubytovalo v obydlích připomínajících  
i UFO či skleněný pokoj odrážející ve svých stěnách celý les.

V lese plném zachovalých bučin jihovýchodně od Prahy, 
v osadě Pyskočely, postavili hrnčiříkovi svůj vysněný 
stromodům. Do šesti metrů se dostanete pohodlně po 
schůdcích. I když je tenhle dům izolován, aby mohl být 
provozován celoročně, jste tu nadosah ptáků, kteří si zvykli 
říkat si o dobroty ve „svém krmítku“. „Když tu v noci houkají 
sovy, je to docela tajemné,“ vypráví Lenka hrnčiřík 
hejduková, která je sama v lese jako doma. „Táta i děda byli 
lesníci a odmalička nás vedli ke vztahu k přírodě.“ A ta je 
tady velmi pestrá. některé z mohutných buků tu rostou 
snad 250 let a jsou tu i suťové lesy, často s pralesovitou 
strukturou. Právě pro tuto rozmanitost a nezničené 
schopnosti původního lesa nabízí domov mnoha druhům 

živočichů i ptactva. Být nablízku a pozorovat srnky si hosté 
užívali i v minus šestnácti, kdy bylo nahoře útulných 
dvanáct nad nulou…

V deštivém a větrném odpoledni se mi z krásně 
vyhřátého volva ani moc nechce. Zima se rychle zavrtává 
pod kůži a vyhlídkovou terasu pokrývají husté kapky deště. 
O to větší překvapení je, když majitelka otevře veliké teepee. 
Uvnitř útulně zařízeného království je nádherně teplo. Však 
také vyladit vyhřívání a připravit ho i na třeskuté mrazy bylo 
oříškem. Provoz peletového kotle s obvody podél celého 
stanu má paní hrnčiřík hejduková pod kontrolou přes mobil 
a přijede i v noci, aby její hosté případně nemrzli. 

Oproti indiánům tu mají dokonce i luxusní sprchový kout. 
nádherné místo k lenošení a taky prozkoumávání ledničky 
plné dobrot z vlastní produkce majitelky… 

Vlastně ani nevadí, že venku přituhlo. Rozpálená sauna  
v sudu s cedrovým dřevem nádherně voní a taky prý 
zklidňuje, posiluje imunitu a léčí. Tenhle dodatečně vnesený 
hýčkající prvek lesních lázní přijde vhod, zvlášť v měsících, 
kdy stromy odpočívají. Stejně jako horká medově zbarvená 
venkovní lázeň s vodou ze starého hlubokého vrtu. 
Zaslechla jsem puštíka, jak zahoukal do tmy. Oči přivykají 
temnotě stromů, ve které to krásně a tajemně šustí 
momentálně neviditelným, ale bohatým životem lesa. ■

jakmile poznáte část tajemného fungování lesa, už nikdy 
nebude jeho návštěva stejná. stane se dobrodružstvím.
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InSPIRACE nA TATO MALá LESní KRáLOVSTVí KLIDU POCháZí Z AMAZIng PLACES. DALŠí FOTOgRAFIE  
Z VýPRAVy ZA nETRADIČníM ByDLEníM MEZI STROMy ChySTáME nA BLOg Evolvolution.



TExT  /  PETRA DOLEžALOVá   //   FOTOgRAFIE  /  PETRA DOLEžALOVá A ARChIV

Jsme malý národ s velkými jmény a fantastickými příběhy. Národ špičkových vědců, kteří odhodlaně 
následují svou touhu po objevování. Výsledky jejich bádání jsou motorem úspěšné společnosti a dnes  
i nadějí pro řešení zásadních otázek civilizace. O fascinujícím světě vědy a nových možnostech jejího 

vzájemného propojení s byznysem jsem si povídala s Monikou Vondrákovou, spoluzakladatelkou  
a předsedkyní správní rady Nadačního fondu Neuron, který už deset let podporuje české vědce. 

s í l a

PozNáNí
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Monika Vondráková fond 
řídila nejprve z pozice 
ředitelky, od roku 2016 je 
předsedkyní správní rady.



Jak vás napadlo založit nadační fond, který bude 
podporovat vědu?
Zakládali jsme jej v době, kdy se začaly snižovat dotace  
do vědy a všeobecný názor byl, že je to problém pouze 
státu a ne veřejnosti. Shodou okolností se mi dostala do 
rukou kniha o významném architektovi Josefu hlávkovi, 
který byl prvním českým mecenášem vědy a umění. 
neustále zdůrazňoval, že stát, v němž věda a umění nemají 
podporu, se nerozvine. Proto jsme se i my nakonec rozhodli 
založit fond, který bude z peněz mecenášů podporovat 
špičkové české vědce a zvyšovat jejich prestiž. 

to bylo docela odvážné, pustit se do podporování 
oboru, který tu byl dlouhá léta popelkou. 
Ano, byl to zpočátku trošku oříšek. O vědě se moc nepsalo, 
vědci neuměli s veřejností jednoduše komunikovat o svých 
výsledcích a ani novináři jim v tom moc nepomáhali. Proto 
jsme se rozhodli zpočátku popularizovat české vědce 
působící v zahraničí, kteří jsou světoví a o nichž v České 
republice skoro nikdo nic nevěděl. Začali jsme jim dávat 
ocenění, a tím přitahovat pozornost médií.  

Jak na vědu lákáte mecenáše?
neuron si postupně zvyšuje svoji prestiž. V současné době 
máme 22 mecenášů. Každý z nich přispívá pravidelně 
minimální částkou 250 tisíc korun ročně. někteří ale dávají 
i dva a půl milionu korun ročně. Oslovujeme úspěšné 
byznysmeny a majitele firem. Dnes už poznám, koho má 
smysl kontaktovat. Po chvilce rozhovoru zjistím, jestli 
dotyčnému rezonuje podpora špičkových vědců a udržení 
chytrých mozků u nás, které je klíčové pro dlouhodobou 
prosperitu naší země.

Je něco, co podporovatele vědy spojuje?
V neuronu se tvoří určitá elita národa: na jedné straně 
podnikatelé, kteří svůj byznys dovedli velmi daleko, mají 
peníze a mohou si dovolit je vydat. na straně druhé 
excelentní vědci, kteří posouvají hranice našeho poznání.  
A když se tyto dva světy – špičkový byznys a excelentní 
věda – propojí, je to oboustranně velmi přínosné. Z takové 
kombinace vznikají skvělé nové myšlenky. 

Věda je nepřetržitý proces lidského poznávání  
a v současnosti nastává pro mnoho oborů renesanční 
doba, alespoň co se týče propojování poznatků a využití 
vyspělých technologií napříč obory. urychluje 
významně poznání dnešní dostupnost informací? 

Toto byla i moje otázka na vědce: Můžeme očekávat, že 
s rozvojem internetu půjde vědecké poznání dopředu 
mnohem rychleji? V době, kdy už se nemusí chodit pro 
každou informaci do knihovny a mnohdy se o výsledcích 
výzkumů vědec dozvídá prakticky online? Překvapila mě 
odpověď, že se ve vědě pod tíhou nepřeberného množství 
informací naopak začalo jít více po povrchu. Je jich tolik,  
že se už nejde tak do hloubky. 

Jak si dnes stojí čeští vědci ve světě? V čem vynikají  
a co jim nejvíc chybí?
Když nám při návštěvě Izraele představovali Centrum 
Šimona Perese, začali větou: Jsme skvělý národ, máme 
výjimečné vědce, díky nim máme vodu, kterou dokonce 
exportujeme, máme nejmodernější technologie, silnou 
armádu... A já si v duchu říkala: Vždyť my také máme 
Wichterleho, holého, heyrovského, Mikolova a další. Ale 
jako národ si to tak silně neuvědomujeme. Bohužel média 
stále málo o vědě a vědcích píší. Jsem překvapená, jak 
málo lidí zná třeba profesora holého, jehož antivirotika léčí 
miliony hIV nemocných na této planetě. Veřejnost si stále 
neuvědomuje, že většinu problémů, které momentálně 
máme, s klimatem, s vodou, s nemocemi apod., musejí 
vyřešit právě vědci. Proto potřebují naši důvěru a svobodu 
pro realizaci svých nápadů a cílů. 

podobně jako izrael i Švédové jsou známí svou 
podporou vědy a startupů. díky tomu jsou mnohem dál 
i ve vzdělávání. 
Ano, státy, které podporují vědu, mají na vysoké úrovni  
i vzdělávání, to jde ruku v ruce. Roztáčí to ekonomiku země. 
úspěšný ekonom Jan Libich začal monitorovat vzdělávací 
systémy v různých zemích a zjistil například, že nefunguje, 
pokud se peníze přidávají necíleně. nazývá to „plošný 
postřik“, který podporuje i špatné učitele. A jeden špatný 
učitel pak může vzbudit nenávist třeba k matematice u sta 
dětí… Problém je v systému. Je to jako s volbou prezidenta: 
systém je nastaven tak, že na konci nedodá do čela toho 
nejlepšího nebo nejlepší myšlenky, ale toho, kdo vyhovuje 
většině. Aby to fungovalo, musí se systém od základu 
přestavět. 

a co nastavení neuronu, změnilo se nějak?
Zpočátku jsme vědce podporovali především v jejich 
bádání, a to milionovými granty. Před dvěma lety jsme došli 
k závěru, že se situace na poli vědy změnila. Pokud je vědec 
úspěšný a má vynikající projekt, není už těžké získat na něj 
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„Fondu se za deset let fungování podařilo zvýšit 
prestiž vědců ve společnosti, rozdělit mezi ně 
70 milionů korun, zpopularizovat vědu  
a rozvinout moderní mecenášství ve vědě.“
Monika vondráková
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peníze. Ale co v této zemi chybí, je ocenění vědců. Proto jsme 
se rozhodli udělovat pouze Ceny neuron, které jsou všechny 
spojeny s financemi určenými přímo pro konkrétního vědce  
a na rozdíl od jiných jsou pro jeho osobní potřebu.

Finanční podpora nadačního fondu neuron je udělována jako 
ocenění odvahy a píle. Je důležité práci našich excelentních 
vědců otevřeně podporovat. Společnost by měla více chápat 
nesnadný, ač dobrovolně zvolený úděl vědce. Cesta výsledku  
z laboratoře k praktickému využití je někdy velice dlouhá, 
například u nových léčiv nebo diagnostických postupů se může 
jednat i o desetiletí.

poznala jste už spoustu vědců. Je něco, co je společně 
charakterizuje?
životní přístup. Ta touha, výdrž na cestě za cílem, z níž 
neuhnou. Odvaha měnit budoucnost. Typická je pro ně mnohdy 
i skromnost. A u těch špičkových badatelů určitě jejich morální 
hodnoty. například Tomáš Mikolov (výzkumník v oboru umělé 
inteligence, pracoval mimo jiné na možnostech využití 
neuronových sítí pro google Translate) získal s Cenou neuron 
milion korun a ten se rozhodl věnovat třem studentům, kteří 
přijeli ze zahraničí, aby bádali zde v Česku. Tomáš Jungwirth 
(specialista na fyziku pevných látek) věnoval získané peníze 
svému týmu, jiný biolog svoji cenu použil jako základ pro 
založení minifondu pro další vědce… 

to je krásná ukázka naprosté oddanosti věci a snahy vyřešit 
i ty nejžhavější otázky, kterým dnes čelí civilizace. bohužel 

mnoho zajímavých a zásadních souvislostí zůstává 
nepovšimnuto médii, která sdělují jen kousek pravdy, bez 
podstatných znalostí. Jako by člověk stál na hraně poznání, 
jemuž současný systém brání…
Souhlasím s vámi. Pravidelně organizujeme pro mecenáše  
a vědce tzv. neuron kluby, kde právě otevíráme různá palčivá 
témata, abychom získali správný vhled do dané situace. 
Protože to, co se dozvídáme v médiích, je občas opravdu jinak. 
Třeba vody je pořád stejně – nikam z planety Země nevytekla  
a síla přírody ke své obnově je velká. Jen je nutné s ní lépe 
pracovat, aby z některých oblastí nemizela takovým tempem. 
Medializovaná témata jako stav klimatu dokážou vyvolat 
fanatismus, vytvářet kauzy a rozdělovat lidi. nedělo by se to 
v takové míře, kdyby média uměla informovat zasvěceněji  
a nepoužívala často katastrofická sdělení. 

Jak zpopularizovat vědu, aby byla přitažlivá a všem 
srozumitelná?
Důležité je vysvětlovat jednoduchou a poutavou formou přínos 
bádání vědců, jejich užitečnost k posunu celé civilizace. Tak 
vnímám například Volvo – cílí na bezpečnost a propojení 
s přírodou, a tím jde vstříc své cílové skupině, uvědomělým 
klientům. A podobně je to s vědou. Protože sama nejsem 
vědkyně, nutím „naše“ vědce, aby nám jednoduše vysvětlili, na 
čem pracují. Je to důležité pro následnou popularizaci.

pohybujete se v prostředí plném inspirace. co vám příběhy 
vědců a práce s nimi osobně přinášejí?

věříme, že vědecké poznání je motorem každé 
úspěšné společnosti. Navazujeme na to nejlepší,  
co tato země dala sobě i světu – objevy špičkových 
vědců, jejich otevřenou mysl, touhu bádání –, ale také 
na schopnost tyto ctnosti oceňovat.
Mot to nadačního fondu nEuron

Jan Dungel s nadsázkou 
říkává, že vzácný druh 
amazonské opice uagari 
dříve jedl než objevil.
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Práce s úspěšnými lidmi jak z byznysu, tak z vědy je pro mě 
nesmírně povznášející a obohacující. Je úžasné nahlížet do 
těchto světů a orientovat se v nich. Postupně poznávám, které 
obory jsou úspěšné a co se v kterých laboratořích tvoří. 
Pracujeme napříč sedmi obory, což je unikátní. Dokážu již 
propojovat lidi z byznysu se správnými vědci a ústavy tak, aby 
si mohli vzájemně vypomáhat. 

Vědecká činnost má v současné době velký společenský  
i ekonomický význam a vaší snahou je přiblížit vědu lidem. 
jak na to? co funguje?
S vědci například natáčíme medailonky – vymysleli jsme 
koncept rozhovoru vědce s dítětem. Podařilo se nám tak složité 
vědecké bádání přetavit do jednoduchých a pochopitelných 
sdělení. Funguje také, když veřejnosti předložíte příběh. 
například příběh chemika Antonína holého, ředitele ústavu 
organické chemie a biochemie ČSAV v Praze. neuron 
zafinancoval vznik scénáře o jeho bádání, na jehož základě 
vznikla v Dejvickém divadle hra Elegance molekuly. Zpočátku 
jsme si nebyli jistí, zda lidé budou mít zájem jít na takový druh 
představení, ale výsledek předčil očekávání: hra je již druhým 
rokem beznadějně vyprodaná a byla vyhlášena jako nejlepší 

divadelní hra roku 2018. Je vážně výborná. 
Profesora holého veřejnost téměř nezná, přitom jeho 

výzkum je zcela zásadní. Jeho molekula pomáhá hIV 
pozitivním po celém světě a díky němu proudí do ČR miliardy  
a skrz ně zase vědecké mozky do země… Takže když se řekne, 
v čem je Česko nejsilnější, tak je to chemie. Vezměte si 
Wichterleho, heyrovského – jsme národ chemiků. 

kteří vědci se letos objeví mezi nominovanými? 
nejvyšší ocenění za celoživotní přínos vědě letos získal 
biolog, který světu objasnil, proč jsou rostliny odolnější než 
lidé. Jeho poznatky by mohly brzy zefektivnit pěstování 
plodin ve světě. Cenu neuron za významný vědecký objev 
obdržel matematik, jehož matematické důkazy z oboru teorie 
čísel využívají ve své práci i nobelisté. Oceněna je také šestice 
mladých talentovaných vědců, mezi nimi například fyzik, který 
zkoumá zánik hvězd, nebo lékař, jehož nekonvenční postupy 
mohou pomoci v boji proti rakovině. 

Vzpomenete si na příběh badatele, jehož kariéru 
nastartoval právě neuron? 
Těch příběhů je určitě více, ale už ten první byl pro mě potvrzením, 
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Vznik projektu Expedice Neuron inspiroval slavný cestovatel Miroslav Zikmund. Smyslem projektu 
je podpořit české vědce v terénním výzkumu po celém světě.

„vzdělávací systém se nezměnil a lidem často chybí 
kritické myšlení, typické pro anglosaské země. u nás 
není zvykem polemizovat, zdravě kriticky ověřovat 
správnost, hledat lepší cestu a přicházet s řešeními.“
Monika vondráková
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že to děláme dobře. První cenu (milion korun) dostal Stanislav 
hencl. Matematik, který se zabýval propočtem aerodynamiky 
křídel u letadel. Zásadní bylo, že mu finance uvolnily ruce, mohl 
cestovat po světě a navštěvovat konference. Po svém návratu si 
na základě zkušeností zažádal o ERC grant (což jsou největší 
evropské granty pro ty skutečně nejlepší) – který získal.

Ovlivnili jsme i řadu dalších osudů. Jednou za rok pořádáme 
zahradní setkání, kam přijdou všichni laureáti a mecenáši. Je to 
neformální akce, kde všichni vyprávějí, jak jim neuron pomohl 
rozvinout kariéru a nastartovat vlastní projekty. Zde je vidět 
hmatatelný výsledek naší činnosti na konkrétních příkladech. 

co vás v souvislosti s neuronem nejvíc těší?
Mám radost, že neuron dává určitý impuls společnosti: že jsou 
zde lidé, kteří si uvědomují důležitost vědy a jsou ochotni 
úspěšné vědce finančně podporovat. Zároveň poskytuje 
platformu těm, kdo se vracejí zpět do Čech a hledají určitou 
komunitu chytrých lidí. Mám dobrý pocit z toho, že posilujeme 
význam vědy. Ukazujeme, že je důležitá pro společnost jako 
takovou. 

kromě svobodného vědeckého výzkumu podporujete  
i expedice. zaujal mě příběh polární ekoložky marie 
Šabacké zkoumající tropické ledovce, než zaniknou. Je to 
jako číst v archivu, který začal hořet, ale chcete stihnout 
vyčíst toho co nejvíc, než shoří nadobro…
Chtěli jsme neuron a základní výzkum zatraktivnit pro novináře 
a veřejnost. Proto jsme se rozhodli, že budeme podporovat také 
vědce v terénu. na mě osobně z expedičníků nejvíc zapůsobil 
Jan Dungel. Vyprávěl, že coby syn školníka chodíval po škole do 
kabinetů, kde začal z nudy i zájmu kreslit vycpaná zvířata. Dnes 
je biolog a světově úspěšný kreslíř – a protože miluje Amazonii, 
často tam vyráží. Aby se přiblížil indiánům, musel žít jejich 
životem a jíst jejich jídlo. A protože je biolog a malíř, pokaždé 
než snědli opici, on ji namaloval – a profesor z Oxfordu poznal, 
že jde o velmi vzácný, zdánlivě vyhynulý druh opice uakari. Když 
ji honza na další výpravě hledal znovu, už ji nenašel. Proto od 
nás dostal půl milionu na expedici i s kameramanem. V té době 
tam zrovna zrálo speciální ovoce, které opice uakari milují, a tak 
se mu je podařilo jako prvnímu na světě zachytit  
a zdokumentovat. I u takových objevů s téměř neuvěřitelnými 
příběhy byl na počátku neuron. ■

nadační fond neuron
Smyslem nadačního fondu neuron je 
podpora špičkových českých vědců, 
posilování jejich prestiže v naší 
společnosti, a tím zvyšování národního 
sebevědomí. V jeho čele stojí vedle 
ředitelky a předsedkyně správní rady 
Moniky Vondrákové Taťána le Moigne, 
Eduard Kučera, Martin Wichterle a Pavel 
Kysilka. NF Neuron propojuje vybrané 
badatele s úspěšnými podnikateli  

a zaměřuje se momentálně na sedm 
vědních oborů: vedle matematiky, 
ekonomie či medicíny jsou to také třeba 
počítačové vědy. náplň činnosti fondu 
koresponduje s filozofií značky Volvo, 
která se stala letos jeho partnerem. Její 
zaměření na vývoj technologií, jejichž 
přesah má mj. pozitivní vliv na naši 
planetu i obyčejnou lidskou morálku, ji 
předurčuje vyhledávat partnery se 
shodným vyznáním.

neuron kluby
U myšlenky jejich založení byli kromě 
Moniky Vondrákové egyptolog Miroslav 
Bárta a mecenáši Václav Dejčmar 
s Jaroslavem řasou. Jde o určitou formu 
kulatého stolu, kde se setkávají lidé, kteří 
se jinak běžně nepotkají. neuron kluby 
jdou napříč vědními obory a propojují se 
s oblastí byznysu, čímž se oba tyto světy 
navzájem obohacují.

NeuroN

Polární ekoložka Marie 
Šabacká zkoumá se svým 
týmem tropické ledovce, 
než definitivně zmizí.





Ačkoli skandinávský design 
může – a vlastně i má – působit 
jednoduše, jeho vyváženost  
a čistota jsou dány mnohaletou 
zkušeností a severským 
přístupem ke světlu, teplu  
a přírodním principům.



TExT  /  JAn KřEČEK   //   FOTOgRAFIE  /  PETRA DOLEžALOVá  
A VOLVO CARS

Všichni ho známe, všichni vnímáme 
jeho přítomnost, jeho teplo i světlo. Je 
pro nás samozřejmý, aniž bychom si jej 

sami pro sebe kdy definovali. Duch 
severského stylu je tu s námi.

duch 
severu



S
kandinávský design jsem začal vnímat 
mnohem dříve, než mi kdo stihl říci, co 
vůbec znamená slovo design. A slovo 
Skandinávie. Bylo to zkrátka něco, co 
nepotřebovalo vysvětlení, něco jasně se 
odlišující a samo sebe definující. 

Postupem času můj zájem o estetiku a design 
rostl, z pouhého pozorovatele jsem zatoužil 
postoupit do role tvůrce, začít ovlivňovat své 
okolí, hledat si své vlastní cesty.

Prostor, který okolo sebe utváříme, zároveň 
utváří nás. Zní to jako nesmysl, jako logický 
spor, oxymóron. Ale celý život je postaven právě 
na takovém základě. Sám sebe utváří a zároveň 
je sebou utvářen. Reagujeme na své okolí  

a současně jej vytváříme. Faktorů, které formují 
naše cítění, je opravdu hodně, výsledný mix tak 
není nikdy dvakrát stejný. To vytváří pestrost 
našeho světa, našeho vnímání. Podnebí, krajina, 
světlo, barvy – to vše vnímáme a to vše se nám 
propisuje do našich myslí.

Začal jsem si všímat, co formuje mé nálady, 
v jakém světě to vlastně žiji a jaké prostředí je 
mi blízké. Ačkoli je každý člověk unikátní  
a neopakovatelný, přesto je možné vysledovat 
jisté vzorce vzájemně na sebe navázaných 
principů a vlastností, které spolu souznějí  
a utvářejí ucelené prostředí, jednotnou náladu. 
Zcela jinak působí režný beton s přiznanými 
rozvody elektřiny a velkými plochami skla, 

DESIgn

Honka je ukázkou toho, 
jak komplexní úkol je 
tvorba prostředí pro 
život člověka. 
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přísné sterilní prostředí a například styl 
pocházející z francouzské Provence, který 
nechává život prostupovat lidským úsilím, aby  
i náš uměle postavený prostor začal dýchat.

Severská krajina inspirovala člověka velice 
osobitým a charakteristickým způsobem. 
Krajina bez hustého osídlení promlouvá silným 
hlasem a nabízí materiály a tvary, které nejsou 
složité, nepotrpí si na přehnanou zdobnost, 
vlastně působí jednoduše, přesto si nás svým 
kouzlem a přirozeností dokážou získat. I proto 
se postupně skandinávský styl rozšířil do celého 
světa a je nenahraditelným prvkem tam, kde 
vyžadujeme lehkost a přívětivost prostředí. 

První housle ve skandinávském pojetí 
designu a architektury hraje dřevo. Je základem 
krajiny. Dřevo na severu znamená teplo a teplo 
je život. Dřevo má svou strukturu, kterou dokáže 
předávat stavbám i výrobkům. Pro člověka je to 

přirozený materiál, je tvárný a snadno 
zpracovatelný, pružný i pevný. 

Domy, jejichž základem je dřevo, jsou proto 
v severských, ale i v našich podmínkách 
ideálním prostředím pro život. Vládne v nich 
přirozená atmosféra tepla a útulnosti. Dřevo si 
pak nejlépe rozumí s dalšími přírodními 
materiály: kámen přináší chladivou jistotu  
a stabilitu, kůže a tkaniny jsou přirozené pro 
dotek a nezanedbatelné ve skandinávském 
designu je sklo. Sever je světem chudým na 
sluneční světlo, vzácné paprsky tak dostávají 
mnohem více prostoru, nejsou stíněny, naopak 
– všechny struktury jim ustupují z cesty  
a nechávají je rozehrávat barevné hry na všech 
površích a ve všech prostorech.

na těchto principech staví architektura 
severu. Její univerzálnost a další typické 
principy si našly přirozenou cestu do celého 

„již samotný švédský způsob života je svou povahou 
určitým druhem luxusu. země je zde neposkvrněná, 

lesy, jezera a moře jsou zde pro všechny.“ 

tisha Johnson

DESIgn
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světa. I u nás si severské domy, jaké staví třeba 
finská honka, získávají stále více příznivců. 
Bohaté prosklení takových budov zve paprsky 
slunce dovnitř, kde se tříští o přirozené struktury 
dřeva a samy vytváří ornamenty a zdobení. Jen 
v režii světla a přírodních zákonů, bez dalšího 
přispění člověka. Vše do sebe zapadá, absence 
složitých materiálových kreací dává vyniknout 
jednoduchosti a péči věnované každému 
detailu. Celek je potom skutečným domovem, 
přesně takovým, jaký jeho obyvatelé cítí, že by 
měl domov být. 

Skandinávský styl však není jen způsob, jak 
stavět svá obydlí. Je to komplexní princip 
myšlení, ve kterém svět člověka nechává 
promluvit přírodu namísto prvoplánové 
dekorace. V takovém prostředí se cítím dobře, 
nepotřebuji blýskavé plíšky a ornamentální 
kresbu, dokážu krásu spatřit v jednoduchosti  
a čistotě a o to více se mohu těšit ze světa 
venku. Jednoduchost skandinávské 
architektury inspirovala i designéry. 

Dobrým příkladem, pro který nemusíme 
opouštět svět chladného severu, je automobilka 
Volvo. Její přístup k prezentaci sebe sama  
a k utváření hodnot je poněkud odlišný od 
zbytku automobilového světa. Před 
komplikovaností a okázalostí vždy preferovala 
jednoduchost v přirozených proporcích  
a kvalitní materiály. V interiérech jejích vozů se 
přírodní dřevo neschovává pod silnou vrstvou 
laku, uprostřed prosvětlené kabiny nechává 
sluneční paprsky pohrávat si s jeho tvarem  
a strukturou. Jemná kůže v přirozených tónech 
je příjemně chladivá, každý prvek, kterého se 
dotkne lidská ruka, má tu správnou odezvu  
i formu, vše působí lehce a upřímně. 

Severský styl přináší člověku přesně to, co  
k životu potřebuje. Pocit stability a bezpečí, 
útulné světlé místo pro poklidný život. 
nekomplikovanost tvarů a přirozenost 
materiálů ponechává prostor člověku a jeho 
vnímání světa okolo. A právě v tom je kouzlo 
skandinávského designu. ■

t i s h a  J O h N s O N

SE SVýM TýMEM nAVRhLA InTERIéRy MODELů S90, V90 nEBO KOnCEPTU LOUngE COnSOLE. VE SVýCh 
náVRZíCh VžDy UPřEDnOSTňUJE CESTUJíCí. JEJí InTERIéRy JSOU PřEhLEDné A PřIZPůSOBEné 

KAžDODEnníMU žIVOTU, JAK DOKAZUJE DALŠí VůZ, nA JEhOž VnITřníM USPOřáDání SE PODíLELA – 
KOnCEPČní MODEL 360C. AČ RODILá AMERIČAnKA, TIShA MySLí TyPICKy „ŠVéDSKy“: VěnUJE VELKOU 

POZORnOST nEJEn POUžITýM MATERIáLůM, ALE TAKé JEJICh VLIVU nA žIVOTní PROSTřEDí. TVORBA ŠéFKy 
PRO DESIgn InTERIéRů VE SPOLEČnOSTI VOLVO CARS ByLA V LEDnU OCEněnA PRESTIžní CEnOU gRAnD 
PRIx DU DESIgn, KAžDOROČně UDěLOVAnOU nA MEZInáRODníM AUTOMOBILOVéM FESTIVALU V PAřížI.  

Touha po seversky otevřeném prostoru se do interiéru konceptu 360c promítla v podobě 
panoramatického okna a světlých materiálů.

DESIgn





TExT  /  DALIBOR DEMEL 
FOTOgRAFIE  /  VOLVO CARS

KONEČNě JSEM SE ODHODLAL 
A PíšU ti: DíKy ZA tO, žE JSME 

SE NiKDy NESEtKALi.

Milostný 
dopis 

severní 
hvězdě

Nemám v sobě fanouškovského 
ducha. Je mi jedno, co slavní lidé 

dělají ve svém soukromí,  
a kdybych mohl, napsal bych dopis 

jen Georgesi Brassensovi, jehož 
písničky mi pomáhaly přežít 

dětství a pubertu. Jenže Georges 
Brassens navždy zhasl svou fajfku 
v roce 1981 a já mu napsat nestihl. 

A ve stejném roce jsem poprvé 
uviděl tebe. Na fotce. 



B
ylo mi jedenáct a táta zaparkoval v garáži nové Volvo 244 gL.  
A protože ho v té době auta zajímala, přivezl ze světa i pár katalogů 
a automobilových magazínů. A tam jsem tě našel. neuměl jsem 
německy, vlámsky ani francouzsky, ale stačilo mi podívat se na tu 
fotku a nápisu Volvo P 1800 S jsem rozuměl. Štíhlá bělavá nádhera 
s chromovou lištou na boku vypadala, jako by se pohybovala  

i v klidu. Výbojná energie předku se přelévala dozadu k bočním ploutvím  
a pamatuji si, že jsem přitom myslel na letadlo nebo rychlou podvodní 
stíhačku – promiň, dětská fantazie.  

na té fotce ti to fakt moc slušelo. Ale zároveň mě mátla. „Tohle že je 
volvo?“ uvažoval jsem a v duchu si vyvolal obraz béžového kolosu dole  
v garáži. Volva mají být mohutná, pevná a hranatá. Ostatně, dvoustovkové 
řadě se později po sportovních úspěších přezdívalo „létající cihla“ – což  
o proudnicových tvarech říká vše – a tebe naše útulné domácí volvo nijak 
nepřipomínalo. 

Byl jsem v rozpacích a znovu si četl titulek. Opíral se tam o tebe chlápek  
s tmavými vlasy a modrýma očima. Byl mi povědomý a jeho jméno stálo  
i v titulku: Roger Moore. A taky James Bond. To jsem znal. „Takže tímhle 
jezdil agent James Bond a hrál ho Roger Moore,“ doklaplo mi trochu 
nepřesně, ale v té chvíli to bylo fuk. Přímo ze stránky magazínu ses prolnulo na 
nebe, do snového světa noci a dne. Bylo mi jedenáct. A tys vjelo mezi 
nedosažitelné představy, do ráje v mé mysli, tehdy obývaného Sophií Loren. 
Do země, kde neprší a kde idylou osázenou palmami na břehu oceánu pomalu 
projíždíme my dva (ty se staženou střechou). na sedadle pro spolujezdkyni 
spousta místa a Sophia jde pomalu po chodníku a nikam nespěchá… 

Znovu jsem zaostřil a nechal se přemoct sklíčeností. Je mi jedenáct, venku 
zuří československý podzim, leje a já budu muset ještě dělat domácí úkol  
z matiky. Jsem na spoustu let v háji a možná to ani pak nebude lepší. Bylo jsi 

Štíhlá bělavá nádhera  
s chromovou lištou na 
boku vypadala, jako by 
se pohybovala i v klidu. 
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pro mě symbolem nedosažitelné životní slasti, auto pro polobohy s černými 
brýlemi, kteří svírají tenkou obruč volantu v jelenicových rukavicích, chloupky 
na svalnatých předloktích vyšisované kalifornským sluncem. nic pro nejistého 
hubeného tvora s prvními uhry. Zavřel jsem katalog a snažil se to nějak 
vydržet. 

A pak, po mnoha letech, ses objevilo – tentokrát v červeném laku – na 
obrazovce počítače a já zjistil, že umíš projet pozemskými silnicemi a pustíš 
za volant i fyzikáře. Irv gordon z Long Islandu se o tebe staral lépe než  
o sebe, byli jste spolu 52 let a navzájem jste se odměnili pěti miliony najetých 
kilometrů a zápisem v guinessově knize rekordů. Už vím, že Bond s tebou 

sice nikoho nestíhal, ale Roger 
Moore ti jako detektiv Simon 
Templar dělal parťáka v seriálu The 
Saint. na webu jsem napočítal tvých 
sedmapadesát filmů a seriálů a to 
určitě nebude všechno – blahopřeji. 
Vím toho teď o tobě dost – i to, jak 
se tvými tvary inspirovali designéři 
superexkluzivního kupé Polestar 1. 
Přečetl jsem o tvém životě spoustu 
stran, vím, kdo a proč ti sundal 

střechu i jak ti na rozloučenou v roce 1973 zvětšili stěrače a zpevnili dveře. 
Jen... nikdy jsme se nesetkali. nikdy jsem ti nešlápl na plyn, nikdy jsem 

nezjistil, jak voní tvá kabina. A možná to tak zůstane. Možná se mineme, 
stejně jako jsem se minul se Sophií. Jsi pro mě lekcí, abych se konečně smířil 
s tím, že nemůžu všechno? že nedokážu ohnout čas a sedět se Sophií  
v jedné lavici? že svět, který nemám, je stejně dobrý jako ten, který mám? 
Jestli ano, chci ti za to poděkovat. Pomáháš mi ke svobodě, i když jinak, než 
by se psalo v reklamních sloganech. Proto ti píšu. Myslím, že to funguje. Stačí 
zavřít oči, opřít se o tvou koženou sedačku, přibrzdit u sedmnáctileté Sophie, 
projet se s ní po Malibu – a pak je zase otevřít a (celkem) spokojeně vejít do 
mé zdejší reality pěšky.  ■

Napočítal jsem tvých 
sedmapadesát filmů  
a seriálů a to určitě nebude 
všechno – blahopřeji.

Už vím, že Bond s tebou sice 
nikoho nestíhal, ale Roger 
Moore ti jako detektiv Simon 
Templar dělal parťáka  
v seriálu The Saint.
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Reprezentativní příklad financovaní Volvo XC60 D4 FWD Momentum FinAuto Volvo – již od 0 % navýšení s možností PNS: pořizovací cena 1 277 900 Kč vč. DPH, výše úvěru 383 370 Kč, akontace 70 % (894 530 Kč); pevná úroková 
sazba: 0 % p. a., RPSN: 10,9 % p. a.; měsíční splátka úvěru (1.–59.) 2 166 Kč, 60. splátka úvěru 255 580 Kč; měsíční splátka pojištění HAV a POV 2 822 Kč; měsíční splátka včetně HAV a POV (1–59.): 4 988 Kč; 60. měsíční splátka včetně 
HAV a POV: 258 402 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 0 Kč; délka úvěru 5 let. Celková částka k uhrazení ( jistina, úroky, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek): 552 694 Kč, pojištění u pojišťovny Kooperativa.
Nabídka platí do 31. 12. 2019.
Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy, a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoliv transakce.

XC60 
OD 

4 988 KčOsobní vozy Volvo

Přeřadil jsem 
na nižší splátky.

Splátky od 0% navýšení s poslední 
navýšenou splátkou.
Nabídka se vztahuje na modely XC90, V90, 
S90, S60, V60, V60 CC, V40 a XC40.   
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K
dyž vám to bude někdo jen 
popisovat, přijde vám to trochu 
nadnesené. Servis, který je částí 
showroomu. Svoje auto vidíte za 
sklem, kolem něj dva technici, kteří 

jedou přesně podle předem stanoveného 
plánu. Sedíte v pohodlné klubovce, 
odpočíváte nebo pracujete. Případně se 
jdete podívat zblízka, když se vám chce. Za 
hodinu je hotovo a máte zase vystaráno. 

Běžný plánovaný servis tady totiž 
opravdu může trvat jen pár desítek minut, 
zvlášť když se mu místo jednoho technika 
synchronně věnují hned dva. Přitom je to 
logické – osobní technik ví, co všechno se 
musí pravidelně udělat. Vyměnit olej, 
veškeré filtry, zkontrolovat brzdy, podvozek. 
Všechny tyhle spotřební věci už jsou 
nachystány, ještě než sem auto vůbec 
přivezete (případně i díly na opravu, kterou 
jste nahlásili dopředu). S trochou nadsázky 
by se dalo říct, že to všechno připomíná 
plánované zastávky v boxech během závodu.

Jenže tenhle koncept není žádná 
nadsázka, je plně funkční, aktuálně ho 
nabízí osm autorizovaných dealerství po 
celé republice a postupně na něj přecházejí 
i zbývající. A zákazníci jsou nadšeni, protože 
z povinnosti se stává zážitek. Je to rychlé. 
Odpočinete si. Jste v hezkém prostředí. 
Můžete pracovat či relaxovat, jak se vám 
zrovna zlíbí. A když je na autě potřeba 
udělat něco navíc, vyřeší se to během 
chvíle, protože si to s osobním technikem 
prostě povíte. nu a k tomu je tu pořád 
možnost, že si prostě vezmete náhradní 
auto a jedete si po svém. navíc se vám  

o vůz stará jen jeden člověk, se kterým si 
servis domluvíte, on vaše volvo převezme  
a také vám ho vrátí – s patřičným 
vysvětlením, jaká práce byla na autě 
odvedena. Prostě zná vás i váš vůz.

K tomu všemu si přidejte fakt, že vaše 
auto během plánované servisní prohlídky 
projde důkladnou kontrolou podle předem 
stanoveného seznamu doporučeného 
automobilkou, a nadto se dočká i nejnovější 
aktualizace softwaru. Jezdíte přece ve 
volvu, prioritami jsou tak vaše bezpečí  
a spokojenost.

A ještě jednu věc zákazníci oceňují – fér 
hru. Osobní technici používají při servisu 
samozřejmě jen originální díly Volvo a jejich 
seznam je pak nedílnou součástí každého 
vyúčtování. Zkontrolovat cenu provedených 
prací si můžete i podle ceníku na webových 
stránkách automobilky. nebo si částku 
rovnou zjistit dopředu, stačí jen znát 
patřičná čísla potřebných náhradních dílů. 

není bez zajímavosti, že některé 
náhradní díly pak čeká ještě další život, což 
je ekonomický i ekologický způsob 
uvažování, pro Volvo typický. Třeba takové 
alternátory budou důkladně otestovány,  
a když to bude možné, i opraveny do 
původního stavu.

Podobně přátelsky se automobilka chová 
i ke starším autům. Přesně podle hesla: 
„Volvo zůstává volvem jen v autorizovaném 
servisu Volvo.“ Jen tam se mu totiž dostává 
prvotřídní péče bez ohledu na to, kolik mu 
je let a kolik kilometrů má najeto. A pozor, 
neplatí rovnice, že čím starší vůz, tím dražší 
servis. naopak: auta starší čtyř let mají 

automatickou slevu až pětadvacet procent 
na díly a další slevu na olej a práci. 
Kombinace spolehlivosti, kterou mají starší 
volva ve své DnA, a prvotřídního servisu 
pak znamená, že se někteří zákazníci 
mohou chlubit i nájezdem, který přesahuje 
půl milionu kilometrů. 

A když už jsme u toho servisu starších 
aut… Věděli jste, že čelní sklo ovlivňuje 
osmadvacet procent bezpečnostních prvků 
vozu? nejde zdaleka jen o váš dobrý 
výhled, ale taky o bezpečnostní systémy, 
jako jsou detekce jízdy v pruzích, varování 
před čelním nárazem, adaptivní tempomat, 
světelný či dešťový senzor, odmrazovací 
systém, ale třeba i nastavení klimatizace 
nebo výkon vašeho autorádia. A správně už 
tušíte, že tohle všechno umí zajistit jen 
originální sklo Volvo, navíc odborně 
namontované. Tady totiž nejde jen  
o samotnou výměnu, ale i o následnou 
kalibraci všech souvisejících prvků, jako 
jsou kamery, lasery a senzory.

Chcete-li mít hned na začátku jasno, 
koukněte na webové stránky volvocars.cz 
nebo rovnou na volvozustavavolvem.cz.  
najdete zde nejen seznam autorizovaných 
servisů, ale i veškeré informace ohledně cen 
a zvláštního cenového zvýhodnění pro 
starší vozy. Všechno je přehledné a jasné – 
stejně jako samotné práce na revizi nebo 
průběžných opravách vašeho volva.  
Tenhle přístup se mi líbí: otevřené karty  
a spolehlivý výkon. A taky prostředí, které 
přesně odpovídá charakteru a pojetí celé 
značky. něco mi říká, že se na to dá velmi 
rychle zvyknout… ■

Servis u Volva je jiný, než na jaký jste byli zvyklí jinde. Je rychlý, osobní  
a nadstandardní. Nepředáte své auto přijímacímu technikovi, abyste si ho v lepším 

případě druhý den zase vyzvedli. Nemáte pochybnosti o tom, co všechno 
mechanici opravdu udělali. Ani neřešíte, jak se dostanete domů. Říká se tomu 

osobní servis a pro spoustu zákazníků Volva je to velký zážitek.

TExT  /  JAn ČERVEnKA   //   FOTOgRAFIE  /  VOLVO CARS

servis 21. století

SERVISní SLUžBy
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sedíte v pohodlné klubovce, 
odpočíváte nebo pracujete. 
Případně se jdete podívat zblízka, 
když se vám chce. za hodinu je 
hotovo a máte zase vystaráno.



smörgåsbord
Co se děje ve světě Volvo
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všechny nové plug-in  
hybridy objednané od 16. října 

získají za první rok užívání 
elektřinu zdarma. 

Optimalizace Polestar Engineered dodá vašemu volvu maximálně 
dynamický projev, zrychlí akceleraci a reakce, vylepší ovladatelnost. 
Veškeré optimalizace, které jsou k dispozici výhradně 
prostřednictvím autorizované dealerské sítě, jsou vyvíjeny  
a homologovány v součinnosti se společností Volvo Cars. Tovární 
záruky na vůz zůstávají zachovány, stejně jako intervaly servisních 
prohlídek. nemění se ani spotřeba paliva či hodnota emisí. Akční 
nabídka pro vybrané modely začíná již od 12 800 Kč vč. DPh. Bližší 
informace obdržíte u všech autorizovaných dealerů.

ještě o KouseK lePší

recharge NabídKa 
Pro Plug-iN hybridy

Taky už nějaký čas uvažujete o koupi auta s hybridním pohonem? 
Volvo nyní přichází s nabídkou, která vám usnadní rozhodování: 

všechny nové plug-in hybridy objednané od 16. října 2019  
do 15. října 2020 získají za první rok užívání elektřinu zdarma.  
To znamená, že bude proplacena cena za energii, kterou jeden  

a tentýž uživatel vozu spotřebuje během prvních 12 měsíců provozu. 
Spotřeba bude zaznamenána prostřednictvím aplikace Volvo On Call 
po její aktualizaci a i vy sami můžete sledovat, jakým způsobem a po 

jakou dobu využíváte elektrifikované jízdní režimy. Podrobné 
informace o podmínkách této akční nabídky najdete na stránkách  

www.volvocars.com/cz/elektrina-zdarma.

A JEŠTě JEDnO LáKADLO: pokud si od příštího roku objednáte  
již předkonfigurovaný model plug-in hybridní verze libovolného 
modelu Volvo (ano, má ji skutečně každý model napříč všemi  

řadami) – najdete je pod označením „Volba designéra“ v rámci 
programu Recharge –, zkrátíte si tím čekání na jeho dodání.

VolVo seleKt

Volvo je známo svým důrazem na spolehlivost a kvalitu v každém 
ohledu. To platí jak pro vozy nové, tak samozřejmě i pro ty, které se 
už párkrát po silnici projely. Volvo zůstává volvem i v programu Volvo 
Selekt, do nějž jsou zařazeny skladové, předváděcí a ojeté vozy, 
které prošly více než stovkou testů, aby obstály v konkurenci 
mladších rivalů. Jejich software byl aktualizován a samozřejmostí je 
rozsáhlá záruka. Vyhledávací systém na našich stránkách umožňuje 
pokročilý výběr podle různých parametrů, případně asistované 
vyhledávání. 

Veškeré optimalizace jsou 
vyvíjeny a homologovány 
v součinnosti se 
společností Volvo Cars.



BLIžŠí InFORMACE KE VŠEM nABíDKáM nAJDETE nA STRánKáCh www.volvocars.cz.
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Stejně jako loni i letos Volvo uspělo v prestižní anketě 
Firemní auto roku. Tu od roku 2008 pořádá 

specializovaný magazín FLEET firemní automobily  
a v její porotě usedá sto manažerů českých firem  

a organizací. V produktové anketě Fleet Awards letos 
porota v rámci kategorie Bezpečnost ocenila iniciativu 
automobilky Volvo Car group E.V.A. (Eqal Vehicles for 

All), která je zaměřena na ochranu pasažérů bez ohledu 
na pohlaví a fyzické parametry. V internetovém hlasování 

veřejnosti pak zabodovalo Volvo V60 Cross Country, 
které zvítězilo v kategorii Manažerské vozy.

Fleetová oceNěNí

Svět Volvo zahrnuje podstatně širší okruh než jen 
produkty a služby značky. Lifestylový blog 
eVOLVOlution se samozřejmě věnuje aktuálnímu dění 
i budoucím plánům automobilky, technologickým 
novinkám a zajímavým testům jednotlivých modelů. 
na stránkách se ale dočtete mnohem víc: osobní 
zážitky za volantem, příběhy lidí, kteří se švédskou 
značkou sdílejí obdobné hodnoty. Barvité 
fotoreportáže z cest a poutavě psané fejetony střídají 
hlubší zamyšlení odborníků nad stavem krajiny, světa 
naší civilizace. Přihlaste se k odběru novinek, aby vám 
neunikla žádná zajímavost. volvocars.evolvolution.cz

Až se zima zeptá, budete připraveni. Originálním zimním 
příslušenstvím můžete své volvo vybavit do 20. prosince za 
mimořádně příznivé ceny. nejen milovníci hor se neobjedou bez 
střešního boxu nebo nosiče lyží, ušetříte ale i při koupi dalšího 
vybavení: gumové koberce, mříž za zadní sedadla, plastovou vanu 
či rohož do zavazadlového prostoru teď pořídíte s dvacetiprocentní 
slevou. A protože zima nepřináší jen čas pro radovánky, ale také 
zvýšené nároky na bezpečnost, je třeba myslet i na ni: jediný 
způsob, jak si při nízkých teplotách zajistit plnou kontrolu nad 
vozem, je pořízení kompletních zimních kol, která prošla náročným 
testováním, a to až za polárním kruhem. Podrobné informace 
včetně cen najdete na webu nebo u svého dealera.

evolvolution 

zimě NaProti

originální zimní příslušenství 
získáte do 20. prosince za 
mimořádně příznivé ceny. 

SMöRgåSBORD

Lifestylový blog 
eVOLVOlution 
otevírá dveře  
do světa Volvo.



Přibývá do měst a mění jejich atmosféru. Pro mnohé nepovšimnutá, ale podvědomě přitažlivá. 
Krása a funkčnost městského mobiliáře společnosti mmcité street furniture. Jejího zakladatele 

Davida Karáska veřejný prostor fascinuje a svoji práci vnímá jako kulturní misi.

n E v i d i t E l n ý  d E s i g n

A
č si to málokdo uvědomuje, venkovní 
veřejný prostor je jedním 
z nejnáročnějších vůbec, říká designér 
David Karásek, jehož firma právě 

tento prostor už léta zabydluje prvky tzv. 
městského mobiliáře u nás, v Evropě i za 
oceánem. Tvoří pro „nevybranou veřejnost“, 
tedy i pro ty, kteří by za dobrým designem 
nikdy nešli do galerie, ale současně ho 
podvědomě vnímají. život v místech, o které 
město pečuje, lidi přitahuje, má vliv na jejich 
náladu a do jisté míry je kultivuje. 

Mmcité street furniture se svým 
designem posbíralo ve světě řadu 
významných ocenění včetně „designového 
Oscara“ – Red Dot. David Karásek věří, že 
za jejich úspěch může především to, že 
nikdy neslevili z designové úrovně a zároveň 
vždycky mysleli na zákazníka. Tedy na 
spojení krásy, funkčnosti a kvality za cenu, 
kterou je ochoten dát. 

Lavičky, stojany na kola a třeba  
i odpadkové koše bílovické firmy musejí být 
trvanlivé a vydržet mrazy, horké léto, lijáky  
i nešetrné zacházení. „Jen výrobek, který je 
dobře navržený, dobře řemeslně provedený 
a zároveň má dlouhodobě příjemný design, 
vydrží ve veřejném prostoru opravdu 
dlouho. To je podle mě nejekologičtější 
možný přístup.“ 

Ač je městský mobiliář svým způsobem 
„neviditelným“ designem, nad kterým 
většina lidí nepřemýšlí a prostě jej jen užívá, 
stále je designem. Tedy produktem, který 
spojuje praktickou a estetickou stránku.  
„I stojany na kola se snažíme dělat tak, aby 
byly funkční, ale současně krásnou věcí.“ 
Možná i proto tady mezi materiály stále 
hraje prim dřevo, které má vlastní pevnost  
a jedinečnou vnitřní strukturu. I sem si ale 
postupně nacházejí cestu recyklované 
materiály – třeba Resysta z rýžových 
slupek, soli a oleje. A stále více se uplatňují  
i nové technologie. „Máme třeba lavičky, 
kde si můžete cokoli schovat do 
uzamykatelných boxů a současně v nich 

nabít baterii z kola. Zelené střechy na 
zastávkových přístřešcích zase zlepšují 
mikroklima a pomáhají při přívalovém dešti 
pohlcovat vodu.“ 

Svým už druhým Volvem xC60 najezdí 
David Karásek ročně stovky kilometrů. 
Oceňuje prý především jeho spolehlivost  
a sílu. A také to, že v tomto autě prostě záda 
nebolí, ať jedete, jak chcete dlouho. „hledal 
jsem něco, co má styl, a Volvo mi přišlo jako 
nejlepší volba. Zaujal mě jeho kultivovaný 
design, který nenudí a má nějakou emoci.“

Ty jsou podle úspěšného designéra 
důležité, protože odlišují dobrý design od 
průměrného. „Krása sama nestačí. Dobrý 
design musí být plně funkční a zároveň 
v sobě mít nějakou emoci, která se nedá 
popsat, změřit ani vyhodnotit ekonomicky.“

Ve svém volvu prý nejraději vyráží  
s rodinou do hor. „Jsou pro mě magickým 
prostředím. K tomu ta jejich specifická, 
jakoby nebarevná krása, to mě nabíjí.“ 

Vedle toho ale jako správný tvůrce 
městského designu obdivuje i krajinu 
kultivovanou, tedy kombinaci přírody  
a lidského zásahu. V zahradě, architektuře, 
městě spatřuje nádherné příklady 
geniálního pokračování přírody lidským 
zásahem. „Až vám místy zůstává rozum 
stát, jak je to možné.“ ■

TExT A FOTOgRAFIE  /  PETRA DOLEžALOVá

VOLVISTA

„Krása je zdrojem 
optimismu. a tahle  

na první pohled  
zbytná a iracionální 
hodnota je strašně 

důležitá.“ 

58



TO NEJLEPŠÍ Z MODERNÍHO ŽIVOTA V SRDCI STŘEDOČESKÉHO VENKOVA 

PROHLÉDNĚTE SI NABÍDKU BYDLENÍ NA OAKSPRAGUE.CZ 

OAKS_Volvo_210x297_19-11_(xxxx)_01.indd   3 18.10.2019   18:05:58

TO NEJLEPŠÍ Z MODERNÍHO ŽIVOTA V SRDCI STŘEDOČESKÉHO VENKOVA 

PROHLÉDNĚTE SI NABÍDKU BYDLENÍ NA OAKSPRAGUE.CZ 

OAKS_Volvo_210x297_19-11_(xxxx)_01.indd   3 18.10.2019   18:05:58



www.nnfondy.cz

Investuji 
odpovědně 
s NN Fondy
Pro dobrý pocit 
s atraktivním výnosem

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 5,2 %.* 

*Čistá roční výkonnost CZK třídy k 31. 8. 2019, 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 důvodu výkyvů měnového kurzu. Všechny důležité informace a dokumenty týkající se 
zmiňovaných fondů, včetně souvisejících rizik a nákladů, jsou k dispozici na www.nnfondy.cz.


