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KONTAKT
Zajímá Vás nějaké téma, o kterém byste si zde chtěli 
přečíst více?
Pošlete nám e-mail a podělte se s námi o své nápady:
myvolvomagazine@stendahls.se.

Všechny ceny uvedené v tomto magazínu jsou jen 
orientační. Místní ceníky se mohou lišit.
Není vyloučeno, že se v magazínu objeví tiskové chyby. 

 R E D A K Č N Í  T Ý M

Zamyslete se nad tím, čeho všeho bychom mohli dosáhnout, kdybychom 

se rozhodli změnit způsob našeho nazírání na svět. Jestliže se budeme 

snažit nahlížet na běžné každodenní problémy jinak a budeme hledat 

nečekaná a jedinečná řešení, naše možnosti mohou být neomezené. 

V tomto vydání magazínu My Volvo se setkáme s lidmi, kteří mají 

jedinečnou vizi a dostatek vášně, aby se vydali svou vlastní cestou. Nastal 

čas začít na svět hledět ze zcela nové perspektivy. 



ZVĚDAVÁ ŠVÉDKA
MATERIÁLY 

Inspirováni unikátními materiály, které propůjčují interiéru nového 

Volva XC40 jeho jedinečnou atmosféru, se blíže podíváme na některé 

z nejpodivuhodnějších a nejpozoruhodnějších materiálů, které byly 

vytvořeny teprve v nedávné době. Představíme Vám běžecké boty 

s příměsí bakterií, bundu z pavoučích vláken, fotokatalytické barvy 

nebo houbovitý stavební materiál z grafenu.

INSPIROVÁNO
SKANDINÁVSKÝ ROMÁN NOIR 

Již více než celé desetiletí dominuje seznamům mezinárodních 

bestsellerů a televizním obrazovkám po celém světě fenomén 

detektivní fi kce zvaný skandinávský noir. Setkali jsme se se 

švédským spisovatelem detektivek Hansem Rosenfeldtem, který je 

současně autorem populárního televizního seriálu Most, abychom 

s ním probrali temnou stránku Švédska.

CARE BY VOLVO 
Seznamte se blíže s moderní předplacenou službou, která 

Vám umožní maximálně si vychutnat skvělý pocit pramenící 

z pořízení nového vozu, nabídne Vám spoustu doplňkových služeb 

podporujících Váš životní styl a sejme z Vás administrativní útrapy. 

Jediné, co musíte udělat, je sednout za volant a užít si jízdu.

PŘÍBĚH
VYSOKÉ POBŘEŽÍ 

Vzali jsme si s sebou pár kajaků a vyrazili jsme na sever Švédska 

obdivovat krásy Vysokého pobřeží, abychom se s Vámi mohli 

podělit o jedinečný a inspirativní zážitek.
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Inspirováni unikátními materiály, které propůjčují interiéru nového 

Volva XC40 jeho jedinečnou atmosféru, se blíže podíváme na některé 

z nejpodivuhodnějších a nejpozoruhodnějších materiálů, které byly 

vytvořeny teprve nedávno. Představíme Vám bakterií infi kované běžecké 

boty, bundu z pavoučích vláken, fotokatalytické barvy nebo houbovitý 

stavební materiál z grafenu.

HMOTA PRO STAVBU SNŮ

Zvědavá Švédka
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Design interiéru nového Volva 

XC40 vyvolal při představení 

nového modelu značný rozruch. 

Byl zde moderní vůz stvořený 

pro moderní životní styl, který 

svým majitelům poskytl možnost 

vyjádřit své vlastní já. Pestré 

barvy a atraktivní vysoce funkční 

materiály, které se objevily 

v nabídce volitelné výbavy, doslova 

otřásly „dřevěnou  a  koženou“ 

tradicí luxusních interiérů, přičemž perfektně odpovídaly 

osobnosti a designu celého vozu. 

Erik Åleby, jeden z designérů stojících za interiérem nového 

Volva XC40, nám vyprávěl o tom, jak byl společně se svým 

týmem pověřen vytvořit interiér vozu, který by nebyl jen „malým 

bráškou“ větších modelů XC90 a XC60. Jejich úkolem bylo 

vytvořit vůz, který by v žádném ohledu nezapřel tradici značky 

Volvo, ale současně by se odlišoval svými vlastními výrazovými 

prostředky. 

Ve své snaze dosáhnout velmi silného prvního dojmu se Erik 

se svým týmem nejprve začali rozhlížet po materiálech, které 

by mohli v interiéru použít. Při své koncepční práci a výběru 

vhodných materiálů se nechali ovlivňovat nečekanými místy. „To 

znamená, že jsme začali zkoumat produkty jiných skandinávských 

značek, které působí v odlišných průmyslových odvětvích, jako 

jsou móda, nábytkářství nebo sportovní výstroj,“ vysvětluje Erik. 

„Chtěli jsme posunout značku Volvo dopředu prostřednictvím 

materiálů, které na jednu stranu působí nečekaně a na druhou 

stranu se mohou pochlubit vynikající kvalitou. Chtěli jsme 

v zákaznících vzbudit pocit, že mají co do činění s něčím 

odlišným, co si však okamžitě zamilují.“ Výsledkem je interiér 

nového Volva XC40, ve kterém najdete inspirativní a unikátní 

výběr materiálů, jako jsou například recyklovaná polyesterová 

plst koberečků a polstrování panelů nebo kůže ve  výrazném 

červeném odstínu Oxide Red, který 

imituje sytě červenou střechu tradičních 

švédských chalup.

Tým se snažil zaujmout inovativní 

přístup, aniž by se nadobro zřekl tradice. 

„Pokaždé se snažíme najít nové 

materiály, kterými bychom mohli naše 

vozy vybavit,“ uvádí Erik. „Nacházíme 

je například na různých veletrzích, 

v jiných designérských oblastech, 

v magazínech, u našich dodavatelů 

a v našem skandinávském dědictví. Současně je pro nás 

velkou inspirací střet skandinávského smyslu pro soužití 

s přírodou a skandinávské tradice ve vývoji průkopnických 

technologií.“ 

  

SVĚT MATERIÁLŮ 

Jestliže si listujete jakýmkoliv vědeckým časopisem 

nebo si prohlížíte svůj oblíbený technologický web, se vší 

pravděpodobností najdete jeden nebo dva úžasné nové 

materiály. Nově vytvořené materiály jsou okamžitě hodnoceny 

a případně i vyzdvihovány novináři a recenzenty hledajícími 

nové trendy, přičemž jsou obvykle považovány na další skvělé 

objevy. To, zda se jim podaří, či nepodaří zasáhnout do designu 

předmětů každodenní potřeby, však vůbec není jisté. Nicméně 

nové možnosti jsou vždy vzrušující.

 Nově použité materiály ve vozech Volvo musí podle 

Erikových slov nabízet „vysokou úroveň funkčnosti a výrazný 

vzhled“. Vhodné je také, aby byly ekologicky odbouratelné, 

přičemž ty nejzajímavější zdroje inspirace přicházejí z přírody. 

Nicméně se nejedná o aspekty, které by ovlivňovaly jen 

designéry automobilky Volvo Cars. Stejným směrem se vydává 

i věda o materiálech jako taková. 

Jako příklad si uveďme tzv. zázračný materiál grafen. Jedná 

se  v podstatě o  průhledný materiál, který má na výšku pouze 

„Střet skandinávského smyslu 
pro soužití s přírodou a skandinávské 

tradice ve vývoji průkopnických 
technologií je pro nás velkou 

inspirací.“

E R I K  Å L E BY,  D E S I G N  I N T E R I É R Ů

jeden atom, současně se ale může pochlubit velmi vysokou 

pevností – je přibližně 200krát pevnější než ta nejpevnější ocel. 

Je značně vodivý, magnetický a překvapivě dobře pohlcuje světlo. 

Vzhledem k jeho extrémní tenkosti je ho velmi obtížné vyrábět, 

a proto dosud nebylo možné prokázat jeho využitelnost v praxi. 

To se ale změnilo. 

V roce 2017 vytvořila skupina vědců z Massachusettského 

technologického institutu MIT nový materiál, ve kterém je 

dvourozměrný grafen využit k výrobě trojrozměrné houbovité 

struktury, která je extrémně lehká, ale stále několikrát silnější 

než ocel. 

MALÝ PAVOUČEK

Výše uvedená grafenová struktura byla vyvinuta v inspiraci 

přírodním světem, konkrétně strukturami, jako jsou houby 

a korály. Příroda posloužila jako zdroj inspirace také pro další 

zázračný materiál, který se nyní komerčně vyrábí. Jedná se 

o materiál, který je pozoruhodný a zároveň může pro někoho 

znít děsivě. Nosili byste bundu utkanou z pavoučího hedvábí?

Továrny a farmy, ve kterých žijí tisíce tarantulí, asi neodpovídají 

Vaší představě o pěkných vyhlídkách do budoucnosti, ale to 

je v pořádku. Hedvábí, o kterém píšeme, nikdy nemělo nic 

společného se skutečnými pavouky. Jedná se o zcela nový 

produkt vyráběný ze speciálně vyvinutého syntetického 

proteinu. Výsledné umělé vlákno nabízí všechny přednosti 

pavoučího hedvábí. To znamená, že je mimořádně silné, 

odolné a pružné. Vzhledem k tomu je jako stvořené 

pro   drsné klimatické podmínky a náročné činnosti. Právě 

proto se outdoorová oděvní společnost The North Face 

rozhodla spolupracovat s výrobcem syntetického hedvábí 

Spiber na vytvoření zlaté varianty outdoorové bundy Moon 

Parka vyrobené ze zázračného vlákna. 

Erik současně poukazuje na plně rozložitelnou sportovní 

obuv vyrobenou značkou Adidas ze stejného materiálu. Tu 

vnímá jako velmi inspirativní produkt. Současně dodává, že 

je tento druh vývoje velmi důležitý nejen pro automobilku 

Volvo Cars, ale i pro celý svět. „Naším snem je, abychom 

v budoucnosti nemuseli mluvit o ekologické odbouratelnosti 

materiálů, protože to bude samozřejmost.“

NÁTĚR PRODUKUJÍCÍ ENERGII

Dalším materiálem vyvinutým s ohledem na další úroveň 

udržitelnosti je fotokatalytická barva. Mimo to, že bude tato 

barva na Vašich stěnách vypadat chytře, má nátěr schopnost 

absorbovat ze vzduchu vodní páru a rozdělovat ji, čímž vzniká 

vodík. Získaný vodík lze sbírat a použít jako zdroj energie 

pro  napájení palivových článků a spalovacích motorů. 

Badatelé na Univerzitě RMIT v australském hlavním městě 

Melbourne v tomto materiálu vidí možnost, jak pomoci zajistit 

zdroj energie pro města budoucnosti. Získávání energie 

z vody tímto způsobem nijak neztenčí hlavní vodní zdroje.

Vědci z technologického institutu MIT pro změnu vyvinuli 

materiál impregnovaný bezpečnou formou bakterie E. coli. 

Výsledný materiál použili k výrobě běžeckých bot. Nicméně 

místo produkce energie začne tento materiál po zvlhnutí svítit. 

Jinak řečeno, pokud vyběhnete na noční trénink, Vaše boty 

začnou svítit hned, jak se Vám zpotí nohy. 

I tato vývojová větev je pozoruhodná. Vědci se snaží zjistit, 

jak může být bakterie v materiálu naprogramována, aby se 

v závislosti na situaci chovala různými způsoby. Ačkoliv se 

může zdát, že začínají malichernostmi. Dalším krokem je 

podle lidí, kteří stojí za výrobou uvedených běžeckých bot, 

donutit bakterii, aby vydávala příjemnou vůni, čímž by se 

navždy vyřešil problém zapáchající tréninkové obuvi. 

 

BUDOUCNOST

Erik a jeho tým pevně věří, že se v budoucnu budou při své 

práci spoléhat na „synergii klasických luxusních materiálů 

s kombinací chytrých technologických řešení a materiálů“. Je 

těžké předpovídat, jak přesně se bude budoucnost formovat, 

ale v současnosti se jeví jako přijatelné alternativy „lehké 

materiály, veganské náhrady kůže, organičtější materiály 

namísto plastů a bio plasty neživočišného původu.“

Je fascinující sledovat, jak začnou být zmíněné materiály 

postupně využívány v praxi. Některé z nich jsou skutečně 

úžasné. A jiné se nám mohou zdát nesmyslné. Tedy pokud 

budeme velmi rozumní a praktičtí a bude nám chybět 

představivost. Avšak pamatujte, že to není tak dlouho, co se 

našli lidé, kteří se podívali na kousek recyklovaného plastu, 

pokrčili nos a řekli: „To je sice hezké, ale nemyslím si, že se 

to chytne.“  

Jednoho dne, až budeme žít v domech postavených 

z houbovitého grafenu a jezdit v autech s čalouněním 

z pavoučího vlákna, nám možná budou připadat divní lidé, kteří 

se podobně vyjádří o našich svítících sportovních botách.

Z V Ě DAVÁ  Š V É D K AZ V Ě DAVÁ  Š V É D K A

PROJEKT REINKARNACE 

Využívání recyklovaných materiálů v automobilových interiérech je jen 

začátkem. Dalším krokem je recyklace samotného interiéru. Airbagy a kožené 

čalounění z vozů Volvo budou již brzy znovu využívány a proměněny v krásné 

nové předměty, jako jsou například tašky, nábytek nebo oblečení, které budete 

mít možnost koupit například v lifestylové kolekci společnosti Volvo Cars. 

Společnost Volvo Cars ve spolupráci se společností Chalmers Industriteknik, 

designérským studiem Boid, autovrakovištěm Jönköpings Bildemontering 

a oděvní společností Houdini spustila Projekt reinkarnace (The Reincarnate 

Project). Jeho smyslem je zužitkovat materiály z vyřazených vozů Volvo 

při výrobě prémiových produktů, které si rozhodně budete chtít koupit. V rámci 

projektu budou materiály z demontovaných vozů využity k výrobě atraktivních 

předmětů podporujících udržitelný rozvoj. Tímto způsobem bude společnost 

Volvo Cars propagovat svou klíčovou hodnotu, kterou je péče o životní prostředí, 

a současně Vám nabídne řadu přitažlivých a vysoce kvalitních produktů, které 

ponesou její značku a budou se vyjímat u Vás doma, ve Vaší kanceláři nebo 

ve Vašem šatníku.

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  S O M M A RM A G A Z Í N  M Y  V O L V O  S O M M A R



Když se lidé rozhodnou vnímat jen pozitivní stránku života, 

obvykle jsou obviňováni, že na svět pohlíží skrz růžové brýle. 

Ale co je na tom špatného? Proč bychom neměli vnímat 

okolní svět pozitivněji a proč bychom neměli povzbuzovat 

ostatní, aby učinili totéž? 

Tato myšlenka stojí za zrozením nové inovativní společnosti 

Karün původem z Chile, která se specializuje na vysoce 

kvalitní sluneční brýle inspirované přírodou a vyrobené z těch 

nejnečekanějších materiálů, jako jsou spadlé stromy, vyřazené 

rybářské sítě a obnošené džíny. Thomas Kimber, zakladatel 

společnosti Karün, doufá, že tento jedinečný přístup povzbudí 

lidi, aby hleděli na svět z nové pozitivní perspektivy. 

MUŽ, KTERÝ VYSTOUPIL ZE STÍNU 

Když bylo Thomasi Kimberovi 18 let, začal studovat ekonomii 

na univerzitě ve svém rodném Chile. Po krátkém čase však 

začal zpochybňovat motiv stojící za ekonomickým modelem, 

který zde byl vyučován. Někde hluboko v srdci věděl, že to 

není správné. Představa, že je smyslem naprosté většiny 

velkých společností jen maximalizovat zisk, často bez ohledu 

na důsledky pro zaměstnance i životní prostředí, šla tvrdě proti 

všemu, v co věřil.  

„Aby došlo k maximalizaci zisku, musí všechna rozhodnutí 

směřovat ke snížení nákladů a ke zvýšení produkce,“ vysvětluje 

Thomas. „To znamená nižší výplaty pro dělníky, používání 

syntetických materiálů a znečišťování řek, oceánů i ovzduší.“ 

Nemohl jsem uvěřit, že je tento druh myšlení považován 

za  normální. A že se jím řídí lidé po celém světě – téměř jako 

by šlo o náboženství.“  

Po fázi refl exe se Thomas rozhodl zanechat studia a vydat 

se objevovat nové horizonty a rozšířit si obzory. „Po 

odchodu z univerzity jsem hodně cestoval patagonskou 

divočinou. Kontrast mezi čistými magickými místy 

Patagonie a stresujícím městským prostředím mě přinutil 

pochopit, že je nezbytné změnit způsob, jakým funguje 

naše ekonomika.“ 

Jestliže chtěl Thomas změnit způsob, jakým funguje 

ekonomika, musel nejprve dokázat, že lze změnit způsob 

podnikání. Proto v roce 2012 založil společnost Karün. 

Výraz Karün znamená v jazyce Mapučů (etnická skupina 

chilských indiánů žijících v oblasti jižních And a Patagonie) 

„být v souladu s přírodou“. Prostřednictvím společnosti 

Karün chtěl Thomas jasně demonstrovat, že lze podnikat 

i alternativním způsobem. V jeho podání se fi rma 

nesoustředí výhradně na zisk, ale funguje jako celek. 

POZITIVNÍ POSELSTVÍ 

Během svého cestování patagonskou divočinou začal 

Thomas intenzivně přemýšlet o módním průmyslu. Čím více 

o něm přemýšlel, tím zřetelněji si uvědomoval, že pro něj 

toto odvětví představuje skvělou příležitost pro dosažení 

pozitivní změny. Pokud jde o znečištění, módní průmysl je 

jedním z největších pachatelů na naší planetě. Současně 

má však sílu a potenciál předat globální poselství milionům 

lidí. Vše, co bylo podle Thomase třeba udělat, bylo vyslat 

správné poselství. 

Thomas tedy začal přemýšlet. Co kdyby se módní průmysl 

změnil a namísto znečišťování planety a propagace 

nesmyslného konzumu bychom ho využili k předání zprávy 

nabádající k pozitivnějšímu a odpovědnějšímu chování. 

Nebo Thomasovými slovy: „k vyslání poselství empatie, lásky 

a uvědomění“. S pevným zaměřením na módní průmysl 

potřeboval Thomas přijít s produktem, který by měl potenciál 

nastolit změnu, o které Thomas snil již od dob, kdy opustil 

univerzitu. Odpověď přišla relativně rychle: sluneční brýle. 

„Sluneční brýle představují ikonu módního průmyslu,“ 

vysvětluje Thomas. „Skrz ně pohlížíme na svět. Moje 

myšlenka byla použít sluneční brýle jako nástroj pro šíření 

mého poselství. Chtěl jsem dokázat, že mohu vyrobit 

vysoce kvalitní sluneční brýle ze zcela jiných materiálů 

a s pomocí naprosto odlišného procesu.“ A přesně to se 

značce Karün podařilo. 

Co mají společného vyhozené rybářské sítě, hromady opotřebovaných 

džín a spadlé stromy z patagonských lesů? Odpověď zní: sluneční brýle. 

Jste zmatení? Nebojte se, vše Vám bude jasné hned, jak si přečtete 

rozhovor s Thomasem Kimberem, mužem stojícím za zrozením unikátní řady 

slunečních brýlí, který pomáhá lidem vidět svět v pozitivnějším světle.

ODVAHA VYPADAT JINAK

K A R Ü N

Z V Ě DAVÁ  Š V É D K A

Společnost Karün uvedla na trh tři 

exkluzivní kolekce. Pro každou z nich jsou 

charakteristické unikátní obroučky vyrobené 

z nekonvenčních materiálů. První kolekce je 

typická obroučkami vyrobenými ze spadlých 

stromů z patagonských lesů. Módní obroučky 

druhé kolekce jsou vyrobeny ze starých 

rybářských sítí, které byly objeveny na dně 

oceánu. A poslední kolekce brýlí se může 

pochlubit obroučkami z obnošených džín 

zachráněných ze skládky.
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MÓDNÍ IKONA V NOVÉM PODÁNÍ

Zanedlouho představila společnost Karün tři exkluzivní 

kolekce. Každá z kolekcí je charakteristická vytříbeným 

designem a unikátními obroučkami, které jsou vyrobeny 

z poněkud nekonvenčních materiálů. První kolekce byla 

typická obroučkami vyrobenými ze spadlých stromů 

z patagonských lesů. Módní obroučky druhé kolekce byly 

vyrobeny ze starých rybářských sítí, které byly objeveny 

na dně oceánu. A poslední kolekce brýlí se může pochlubit 

obroučkami z obnošených džín zachráněných ze skládky. 

Jakým způsobem fi rma Karün vybírá materiály pro své 

designérské návrhy? „Může to znít trochu jako klišé, ale materiály 

si vybírají nás,“ říká Thomas. „Nesedíme a nepřemýšlíme, jak 

bychom mohli lidi zaujmout. Místo toho studujeme reálné 

zdroje znečištění, abychom zjistili, zda mají nezbytné vlastnosti, 

aby je bylo možné proměnit ve vysoce kvalitní brýle. Například 

rybářské sítě jsou vyrobené z vysoce odolného a fl exibilního 

materiálu, takže je využíváme pro výrobu sportovních slunečních 

brýlí. Dřevo je oproti tomu pevnější a jemnější, takže se skvěle 

hodí na brýle do města.“

ZNALOSTI MÍSTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Společnost Karün však nevybočuje z davu jen svým 

nekonvenčním výběrem materiálů. Je zde také její touha znovu 

a znovu odpovědně měnit jednotlivé kroky výrobního procesu 

ve prospěch lidí i celé planety. „Ve společnosti Karün děláme 

maximum proto, abychom změnili způsob, jakým funguje 

celý dodavatelský řetězec. Nezabýváme se pouze výrobou 

slunečních brýlí z recyklovaného materiálu, ale chceme 

nabídnout jiný pohled na roli výrobců užitných předmětů 

v lidské společnosti. To znamená, že neustále pracujeme 

na zefektivnění každého kroku výrobního procesu, abychom 

si byli jistí, že bude mít pozitivní dopad na životní prostředí.“

Jeden z nejpozitivnějších dopadů podnikání společnosti 

Karün zaznamenaly místní komunity v blízkosti oblastí, kde 

společnost získává materiály pro svou výrobu. Pro ty se 

najednou dřívější odpadní produkty, jako jsou staré rybářské 

sítě a spadlé stromy, staly cennými zdroji příjmu, což pomáhá 

těmto komunitám posílit jejich pozici a vybudovat pevnější 

ekonomiku. 

POJĎME SPOLUPRACOVAT 

Právě z tohoto aspektu svého podnikání je Thomas velmi 

nadšený. „Sledovat pozitivní vliv, jaký máme na místní 

ekonomiky a lidské životy, je velkou satisfakcí. Jsme velmi 

malá fi rma, ale přesto můžeme posloužit jako příklad, který 

by mohly následovat některé z velkých společností. Jen si 

představte, jaký vliv bychom měli všichni společně!“ 

Právě tato myšlenka pospolitosti bude pravděpodobně 

hlavním hnacím motorem Thomasovy vize, kterou naplňuje 

prostřednictvím své společnosti Karün. Thomas si moc 

dobře uvědomuje, že problémy životního prostředí, kterým 

čelí celý svět, jsou příliš velké a složité na to, aby je mohla 

vyřešit jedna osoba nebo jedna země bez pomoci ostatních. 

Jediný způsob, jak můžeme něco změnit, je vzájemná 

spolupráce. 

„Není to jednoduchý úkol. A neexistuje způsob, jak by se ho 

mohla úspěšně zhostit jen jedna osoba, jedna společnost 

nebo jedna země. Potřebujeme, aby na něm spolupracovalo 

celé lidstvo. Nicméně někde se začít musí. Chceme, aby se 

lidé začali dívat na svět z jiného úhlu pohledu. Místo, aby 

vnímali sebe sama odděleně od přírody, kterou je možné 

si přivlastnit a drancovat, by se lidé měli považovat za její 

nedílnou součást. Věřím, že pokud začneme na okolní 

svět nahlížet tímto způsobem, většina problémů, které 

v současnosti vidíme, začne postupně mizet.“

Z V Ě DAVÁ  Š V É D K A

„Místo, aby vnímali 
sebe sama odděleně 
od přírody, kterou je 
možné si přivlastnit 

a drancovat, by se lidé 
měli považovat za její 

nedílnou součást.“
THOMAS KIMBER

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  S O M M A R



Hodiny ukazují 6:30, když stojíme ještě se zalepenýma 

očima v jedné z berlínských zadních uliček. Kolem prochází 

muž, který po ránu venčí svého psa, zatímco další vyráží 

na svůj ranní běh. Ale kromě toho rozespalý klid města nic 

neruší. Až náhle ho probudí ze spánku cinkání skleněných 

lahví. To je náš budíček. Náš den právě začal. 

ZNOVUZROZENÍ PŘEDMĚTŮ KAŽDODENNÍHO UŽÍVÁNÍ  

Jesper Jensen k nám přijíždí na své nákladní tříkolce 

ručně vyrobené z jízdního kola. V přední části kola je 

připevněna velká bedna na převážení nákladu. V ní je 

posazena plastová přepravka naplněná skleněnými 

lahvemi. Jsou to lahve, které Jesper nasbíral při své ranní 

projížďce městem. Jak správně tušíte, jeho den začal 

dávno před tím, než jsme vstali z postele. A nyní už je 

na cestě domů. 

V Berlíně nejsou lidé sbírající staré lahve nebo plechovky ničím 

výjimečným – po pravdě jsou k tomu aktivně povzbuzováni. 

Sebrané lahve a plechovky lze odevzdat k recyklaci 

v supermarketu, kde za ně dostanete peníze. Jedná se 

o chytré schéma, ze kterého mohou mít prospěch všichni. 

Nicméně to není důvod, proč lahve sbírá Jesper Jensen. Proč 

tedy každé ráno vstává ještě před úsvitem, nasedá na své 

věrné jízdní kolo Christiania a obráží berlínské uličky? Jesper 

je umělcem, který tvoří svá díla ze skla. Skleněné lahve, 

které sesbírá, budou již brzy znovuzrozeny ve formě pěkných 

skleniček, jedinečných džbánů nebo elegantních váz. 

NIC SE NEVYHODÍ 

„Každé ráno projíždím městem a sbírám vyhozené lahve 

od vína. Ty doma vyčistím, rozřežu, zahřívám a pomocí ohně 

zakulacuji jejich ostré hrany a ohýbám je do požadovaného 

tvaru.“ V Jesperově podání to zní velmi jednoduše. Ale zcela 

očividně se jedná o komplikovaný proces, který vyžaduje 

obrovskou zručnost a notnou dávku řemeslného umění. 

Každé fázi jeho umělecké činnosti předchází důkladné zvážení 

možností. To se vztahuje dokonce i na výběr skleněných lahví. 

„Neberu každou lahev,“ vysvětluje. „Záměrně se vyhýbám 

lahvím, které lze odnést do supermarketu k recyklaci. Tím 

bych zasahoval do dobře fungujícího systému. A to dělat 

nechci.“ Místo toho Jesper zpracovává pouze takové lahve, 

které nelze prostřednictvím běžných kanálů zrecyklovat. Tímto 

způsobem zajistí, aby se nic nevyhazovalo do odpadu. 

DOMOV JE TAM, KDE JE UMĚNÍ 

Jesper nás pozve do svého ateliéru, kde se setkáváme s jeho 

partnerkou Laurou a jeho dvěma malými dcerami. Ateliér 

slouží zároveň i jako domov celé rodiny. V době, kdy dorazíme, 

je akorát čas snídaně. Jesper a Lauřina mladší dcera jedí 

ovesnou kaši, zatímco starší ze sester, Alba, je zaneprázdněna 

oblékáním se do školky. Jaké oblečení si vybrala pro dnešek? 

Samozřejmě jde za lva. Nakonec Alba vyhrává debatu 

a Jesper jí pomáhá navléknout na sebe kostým lva. Přitom 

nám současně vysvětluje, jak došlo k tomu, že se před deseti 

lety přestěhoval z rodného Dánska do Berlína. 

„Vyrůstal jsem na dánském venkově. Většina lidí, které jsem 

znal, byli řemeslníci. Vyráběli různé věci holýma rukama a byli 

na to hrdí. V dnešní době něco takového bohužel vidíte jen 

vzácně, protože je v módě masová výroba věcí na  jedno 

použití. Sledování, jak tato tradice postupně mizí, mě velmi 

ovlivnilo. Proto se snažím ručně vyrábět vysoce kvalitní 

kousky, které vypadají pěkně a lidé je mohou dlouhodobě 

prakticky využívat.“

Bylo by docela nudné, kdybychom se všichni dívali na svět stejnýma 

očima. Nicméně s lidmi, jako je umělecký sklář Jesper Jensen, něco 

takového asi stejně nepřipadá v úvahu. Protože tam, kde ostatní vidí 

zítřejší odpad, on vidí budoucí umělecké dílo. 

POSELSTVÍ V LAHVI

J E S P E R  J E N S E N ,  U M Ě L E C K Ý  S K L Á Ř
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JESPER NECHAL VZPLÁT PLAMEN SVÉ KREATIVITY 

Jesper studoval na Národní sklářské škole Orrefors ve Švédsku, 

jejíž jméno je bezpochyby povědomé mnoha majitelům vozů 

Volvo. Poté se přestěhoval do norského Bergenu, kde žil téměř 

tři roky. V Norsku se Jesper vypracoval z pozice asistenta 

na mistra ve foukání skla. Po odchodu z Norska strávil Jesper 

nějaký čas cestováním po Španělsku a Portugalsku. Mimo jiné 

absolvoval letní brigádu jako asistent foukače skla na dánském 

ostrově Bornholm. 

Ačkoliv v této době nasbíral cenné zkušenosti, Jesper chtěl 

začít pracovat na vlastních projektech. Proto se začal rozhlížet 

po nových výzvách, které by 

v něm rozdmýchaly plamen 

kreativity.  

„Cítil jsem, že jsem v roli učně 

dosáhl určitého bodu, ve kterém 

jsem se přestal učit. Místo práce 

pro jiné lidi jsem nyní toužil 

po sebevyjádření. K tomu bylo 

nutné začít pracovat na vlastních 

projektech.“ 

Z toho důvodu se vrátil zpět do Dánska a zapsal se do 

designérského kurzu na Dánské královské akademii 

výtvarného umění pro architekturu, design a restaurátorství. 

Právě zde byl Jesper vyzván, aby se zúčastnil soutěže 

organizované dánským ministerstvem kultury. 

„Soutěž se týkala projektů zaměřujících se na udržitelnost 

a životní prostředí. V té době jsem experimentoval s horkým sklem 

za použití minima zdrojů. Přihlásil jsem svůj projekt a vyhrál jsem. 

To mě inspirovalo. Tenkrát jsem si uvědomil, že se tím mohu živit.“ 

UDRŽOVÁNÍ MINIMÁLNÍCH NÁKLADŮ 

Práce se sklem může být drahým způsobem, jak se umělecky 

realizovat – to se týká samotného umělce i životního prostředí. 

Například při foukání skla je nutné udržovat ve sklářských pecích 

po dlouhou dobu extrémně vysoké teploty. Jak si asi dovedete 

představit, to vyžaduje obrovské množství energie. Tím, že si 

vybral práci s použitými skleněnými lahvemi zachráněnými 

z odpadků, dokáže Jesper snížit fi nanční náklady i zatěžování 

životního prostředí na minimum. 

„Já sklo nefoukám,“ vysvětluje. „Proto nepotřebuji pec, ve které 

bych po delší dobu udržoval extrémně vysoké teploty. To 

ve výsledku znamená, že spotřebuji mnohem méně energie než 

tradiční skláři.“ 

Je evidentní, že Jesper miluje méně tradiční cestu, kterou si díky 

svému přístupu zvolil. A zdá se, že nyní nalezl to, co postrádal 

před všemi těmi lety, když se v Bergenu učil foukat sklo. 

„Miluji skutečnost, že jeden den 

seberete v odpadu kus skla, 

který se druhý den ve Vašich 

rukách promění ve výrobek 

pyšnící se vysokou kvalitou. 

Jedná se o skvělý způsob, 

jak dokázat, že lze předměty 

každodenní potřeby proměnit 

v trvalé a užitečné produkty.“ 

UDRŽITELNÝ ZPŮSOB ŽIVOTA 

Dnes najdete Jesperova designérská díla nejen na výstavách 

umění, ale také v mnoha uznávaných německých restauracích, 

hotelech a designových buticích. Jeden z jeho uměleckých 

kousků  lze obdivovat dokonce v rámci expozice „100 Classics“ 

Muzea dekorativního umění sídlícího v Berlíně. 

Nicméně Jesperova uměleckého ducha nežene vpřed touha 

zviditelnit se. On je na své cestě motivován spíše touhou 

po ochraně životního prostředí, která vyústila i v jeho udržitelný 

životní styl.

„Pocházím z hippísácké rodiny. Pěstovali jsme si vlastní ovoce 

a zeleninu a snažili jsme se konzumovat lokálně vyprodukované 

potraviny. Jsem šťastný, že v současnosti vedu tento způsob 

života. Je to pro mě přirozené. Jen dnes sbírám místo jablek 

skleněné lahve.“ �

„Život, který dnes vedu, 
je pro mě přirozený. 

Jen dnes sbírám místo 
jablek skleněné lahve.“

Z V Ě DAVÁ  Š V É D K AZ V Ě DAVÁ  Š V É D K A

SEZNAMTE SE S JESPEREM Podívejte se na video v rámci 
magazínu My Volvo pro tablety.
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obře postavení lidé, kteří spolupracují na vybudování tolerantnější 

společnosti. Malý dřevěný letní domek zasazený v kopcovité 

venkovské krajině. Májky a půlnoční slunce. To jsou jen některé 

z atributů, které mají lidé spojené s tváří současného Švédska. Ale 

je tu ještě druhá stránka Švédska. Nehostinné kruté místo přímo 

stvořené k vraždě, které je opředeno mnoha záhadami a nabízí 

ideální podmínky pro intriky. Místo, kde musí světem znavení 

detektivové věnovat boji se svými vnitřními démony stejně dlouhou dobu, 

kterou tráví bojem se zločinem. Takové Švédsko můžete navštívit na stránkách 

nejprodávanějších detektivních románů, které se po celém světě proslavily jako 

skandinávský noir. 

KAPITOLA PRVNÍ: NÁHODNÉ SETKÁNÍ 

Maj Sjöwall a Per Wahlöö se poprvé setkali v roce 1961, kdy pracovali jako 

novináři pro stejného vydavatele. Brzy se z nich stal pár, který přivedl na svět dvě 

děti. Každý večer poté, co uspali své ratolesti, zasedli Maj a Per k psaní. Inspirováni 

mistry tzv. drsné školy americké detektivní fikce, Raymondem Chandlerem 

a Dashiellem Hammettem, začali pečlivě spřádat své vlastní kriminální příběhy, 

které však obohatili o jedinečné skandinávské kouzlo. Výsledkem spousty hodin 

strávených nočním psaním byla série knih, která změnila přístup ke kriminální 

fikci a vydláždila cestu pro novou vlnu švédských spisovatelů detektivek, 

jejichž díla nadchla celý svět. V rozmezí let 1965–1975 napsalo duo 

Sjöwall a Wahlöö společně deset knih, jejichž hlavním hrdinou je 

švédský policejní detektiv Martin Beck. Řada knih o Martinovi Beckovi vešla 

ve známost pod názvem „Romány o zločinu“. Nicméně podstata celé série je 

mnohem složitější. Nejde jen o prostý příběh muže bojujícího proti zločinu, ale 

o zachycení příběhu celé země. 

V průběhu celé dekády využila dvojice Sjöwall a Wahlöö postavu detektiva 

Becka k nastavení zrcadla soudobému životu ve Švédsku. V každé z knih byly 

zmapovány změny, které autoři zaznamenali ve švédské společnosti, přičemž zde 

byly popsány posuny ve společenské, politické i ekonomické sféře. Vzhledem 

k autentickému pozadí, pečlivým průzkumům situace a až obsedantní pozornosti 

věnované detailům zde vznikl nový typ kriminální fikce. Tak se zrodil skandinávský 

román noir. 

KAPITOLA DRUHÁ: NOVÁ VLNA 

Per Wahlöö bohužel v roce 1975 zemřel. Ve stejném roce vyšel také závěrečný 

díl série o detektivu Beckovi. Od té doby se nechala prací dua Sjöwall a Wahlöö 

inspirovat celá řada švédských spisovatelů detektivek. Autoři jako Henning 

Mankell, Stieg Larsson nebo Camilla Läckberg použili Beckovy příběhy jako 

vzor pro své vlastní romány, prostřednictvím nichž proslavili románový styl 

skandinávský noir na mezinárodním poli. 

Dalším ze švédských spisovatelů, kteří se nechali inspirovat tvůrčí dvojicí Sjöwall 

a Wahlöö, je Hans Rosenfeldt, který je tvůrčí osobností stojící za zrodem 

kriminálního seriálu „Most“ (švédsky „Bron“), který se stal mezinárodní 

televizní senzací. „Sjöwall a Wahlöö byli průkopníky,“ tvrdí Hans. 

Již více než desítku let dominuje seznamům mezinárodních bestsellerů 

i televizním obrazovkám po celém světě fenomén detektivní fi kce zvaný 

skandinávský noir. Setkali jsme se s Hansem Rosenfeldtem, švédským 

spisovatelem kriminální fi kce a tvůrcem televizního seriálu „Most“, abychom 

s ním pohovořili na téma tajemné stránky země půlnočního slunce. 
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We believe that flooring creates harmony and balance  
between people, objects and the surrounding space. 
See our new flooring collection Elements at bolon.com

I N S P I ROVÁ N O

„Oni vdechli policistům lidskou duši a vytvořili zločince, kteří představují mnohem 

více než jen černobílá monstra. Nabídli nám charaktery, o kterých jsme se chtěli 

dozvědět více a měli jsme chuť se k nim vracet.“ 

Hans, který se narodil ve městě Borås ležícím kousek za Göteborgem, vyrůstal 

na  pravidelné dietě britských a amerických kriminálních seriálů, švédských 

detektivních románů a klasických příběhů Stephena Kinga. „V období dospívání 

jsem sledoval britské a americké detektivní seriály. Mimo to jsem vyrostl 

na  švédských detektivních románech od detektivních příběhů pro děti až po knihy 

dvojice Sjöwall a Wahlöö. Protože se moji rodiče příliš nezajímali o to, co sleduji 

nebo čtu, mohl jsem bez omezení vstřebávat cokoliv.“ 

KAPITOLA TŘETÍ: ZÁSAH OSUDU 

Po dokončení školy snil Hans o herecké dráze. Nicméně někde hluboko uvnitř dobře 

věděl, že nemá dostatek talentu. Proto se rozhodl pro psaní. Začal psát scénáře 

pro švédský rozhlas a televizi. Brzy nato začalo vše do sebe přesně zapadat. „Bylo 

mi jasné, že právě tohle chci dělat. Miluji vytváření fiktivních světů plných postav 

a situací, které mám pod kontrolou. Hrát si chvíli na Boha je zábavné.“ 

Po nějaké době se Hans rozhodl, že by mohl společně se svým přítelem, švédským 

autorem a režisérem Michaelem Hjorthem, zkusit napsat detektivní román. 

„Vytvořili jsme televizní seriál, jehož hlavní hrdina se jmenuje Sebastian Bergman 

a pracuje jako policejní psycholog. Seriál bohužel televize neschválila.“ Hans 

a Michael nicméně investovali do postavy Sebastiana příliš mnoho času na to, 

aby ho nechali zemřít na psacím stole. Proto se rozhodli pro jinou cestu. „Bylo to 

na začátku nového tisíciletí uprostřed velkého rozmachu kriminálních románů, kdy 

všichni kolem psali detektivní příběhy. Řekli jsme si: ‚Jak těžké to může být?‘“ A tak 

vznikl příběh Sebastiana Bergmana, který začal ožívat na stránkách knih místo 

na televizních obrazovkách. 

KAPITOLA ČTVRTÁ: KRIMINÁLNÍ TRADICE 

I když nebylo psaní detektivní fikce nikdy součástí jeho životního plánu, Hans je 

dnes jedním z nejoriginálnějších představitelů skandinávského románu noir, který 

nabízí skutečně pořádnou dávku vzrušení. Skoro to působí dojmem, že jsou švédští 

spisovatelé neúprosně přitahováni ke kriminálnímu žánru. Otázka zní, proč se tolik 

zdejších spisovatelů věnuje zločinnému životu? 

„Ve Švédsku se kriminální fikce již stala tradicí,“ uvádí Hans. A je to pravda. Žádný 

ze švédských státních svátků by nebyl úplný, kdyby v programech televizních stanic 

chyběly kriminální seriály. Švédsko dokonce hostí mezinárodní festival detektivních 

románů „Crimetime Gotland“, na který se sjíždějí lidé z celého světa, aby se zde 

setkali s autory detektivních příběhů, navštívili kurzy psaní detektivek, řešili záhady 

a účastnili se filmových promítání. 

„Švédsko má své chyby. Nicméně by se v zásadě dalo říci, že máme štěstí, protože 

si zde žijeme poměrně pohodlně a svobodně. Naše svoboda nám umožňuje 

věnovat více času a energie kreativním aktivitám,“ vysvětluje Hans. „Detektivní 

romány představují efektivní způsob, jak zdokumentovat dobu, ve které žijeme. 

Jestliže se podíváte na nedávno vydané kriminální romány, zjistíte, že se 

vyrovnávají se současnými problémy, jako jsou terorismus a těžká situace dětí 

z řad uprchlíků. Prostřednictvím kriminálního žánru dokážeme nastavit zrcadlo 

nám samým i celé naší společnosti.“ 

 

KAPITOLA PÁTÁ: HVĚZDNÉ ŠVÉDSKO

Pro tak malou zemi, jakou je Švédsko, je tak velký podíl na seznamech bestsellerů 

a zájem mezinárodního televizního obecenstva dost velkým úspěchem. Ale co je 

na švédské kriminální fikci tak zvláštního, že tolik fascinuje lidi z celého světa? 

„Švédi jsou dobří nejen ve vytváření zajímavých charakterů, ale i ve vymýšlení 

zajímavých zápletek,“ vysvětluje Hans. „Mimo to si lidé myslí, že je Švédsko celkem 

exotickou zemí. Jiné země nás často vnímají jako perfektně fungující společnost, 

pro kterou je typické harmonické soužití lidí a péče o ostatní. Proto je pro ně tolik 

fascinující číst příběhy, které zobrazují naše životy na zamrzlém severu způsobem, 

který má k dokonalosti velmi daleko.“ 

Mimo to jsme dnes natolik obeznámeni s charaktery, zápletkami a dějovými linkami 

britských a především amerických kriminálních seriálů, že nás v podstatě nechávají 

chladnými, a to bez ohledu na to, jak moc jsou jejich příběhy kruté a šokující. Oproti 

tomu bezútěšná minimalistická krajina a obyčejní lidé vykreslení v seriálech, jako 

jsou „Wallender“ Henninga Mankella nebo „Most“ (Bron) z Rosenfeldtova pera, 

jsou pro většinu lidí natolik cizokrajní, že by klidně mohli pocházet z jiné planety. 

KAPITOLA ŠESTÁ: PŘITAŽLIVOST NEZNÁMÉHO 

Právě v tom spočívá podstata úspěchu skandinávského románu noir – v síle 

neznámého. V pečlivé pozornosti věnované detailům, jednoduchém jazyce, temné 

náladě a pomalém, metodickém tempu je skandinávský román noir na míle vzdálený 

od většiny moderních detektivních románů. V důsledku toho jsme nuceni zapojit se 

do příběhů na jiné úrovni, pokládat nové otázky a především vyzbrojit se trpělivostí. 

Jedná se o příběhy, které vyžadují naši emocionální angažovanost. Odměna, která 

nás čeká, však stojí za to. 

Vzhledem k postupně přibývajícímu počtu talentovaných spisovatelů a rostoucí 

základně jejich příznivců, kteří touží prozkoumat temnou stránku země půlnočního 

slunce, to vypadá, že bude žánr skandinávský noir bavit čtenáře ještě dlouhou dobu. 

ŠEST NEJ

Hans vybral několik svých oblíbených knih nejen od švédských autorů.

1 Snabba cash (Snadný prachy), Jens Lapidus

2 Roseanna, dvojice Sjöwall/Wahlöö

3 Lilla stjärna (Hvězdička), John Ajvide Lindqvist

4 The Wasp Factory (Vosí továrna), Iain Banks

5 The Road (Cesta), Cormac McCarthy  

6  Sapiens: A Brief History of Humankind (Sapiens: Od zvířete k božskému 

jedinci), Yuval Noah Harari

Věříme, že podlahové materiály mají potenciál posloužit jako 

spojnice mezi lidmi, předměty a okolním prostorem a tím vytvořit 

harmonické a vyvážené prostředí. Prohlédněte si naši kolekci podla-

hových materiálů Elements na stránkách bolon.com.

BOLON
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Program Care by Volvo* Vám umožní na plno si vychutnat to nejlepší, co 

Vám může nový vůz nabídnout, a navíc získat celou řadu služeb, které 

budou v souladu s Vaším životním stylem. Program Care by Volvo* z Vás 

sejme veškeré starosti spojené s administrativními záležitostmi, které 

k vlastnictví vozu dosud neodmyslitelně patřily. Zapomeňte na fi xní 

pojištění, daně, údržbové práce a řešení servisu svého vozu. Nechte vše 

bez obav na nás. Prostě si sedněte za volant svého vozu a užijte si jízdu.

N OV Ý  Z P Ů S O B ,  J A K  S I  P O Ř Í D I T  AU TO M O B I L

CARE 
BY 

VOLVO*

Nedá se říci, že bychom trpěli nedostatkem služeb, které nám umožní pořídit auto a nestresovat se 

s jeho údržbou. Ale žádná z nich se nepodobá programu Care by Volvo*. Smyslem programu Care 

by Volvo* je nově definovat způsob, jakým lidé využívají svá auta. To znamená, že Vás posadíme 

za volant nového Volva XC40 a rovnou Vám poskytneme celý balíček doplňkových služeb, díky 

nimž pro Vás bude vlastnictví vozu mnohem pohodlnější záležitostí. Zdrojem inspirace nám byly 

současné modely předplacených služeb, které v dnešní době berou jako samozřejmost miliony 

lidí. S ohledem na tento přístup není divu, že je nové Volvo XC40 popisováno jako „módní SUV, 

které si můžete koupit stejným způsobem jako telefon“. 

V dnešní době si běžně přehráváme z internetu svou oblíbenou hudbu, filmy nebo televizní 

vysílání, na které zrovna máme náladu. Přes aplikaci si online zarezervujeme nocleh v hotelu bez 

ohledu na to, kde se zrovna nacházíme. A jakmile je náš paušálně placený mobilní telefon 100% 

náš, nastal čas vyměnit ho za nový. Někteří z nás si dokonce předplácejí svůj pracovní prostor, 

šatník nebo ranní kávu. Proč bychom tedy měli v případě našich automobilů dělat výjimku?

CARE BY VOLVO
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„Někteří z nás si 
dokonce předplácejí svůj 
pracovní prostor, šatník 

nebo ranní kávu. 
Proč bychom tedy 

měli v případě našich 
automobilů dělat 

výjimku?“

CA R E  BY  VO LVO

Při vytváření programu Care by Volvo* jsme zohledňovali celou řadu různých faktorů. V první 

řadě, a to je nejdůležitější, jsme pochopili, že úspěšné moderní společnosti přecházejí 

od tradičního modelu, kdy se zabývaly jen výrobou produktů, k poskytování komplexních služeb. 

Nic jiného se ostatně ani nedalo čekat. Aplikace a zařízení, které nám umožňují streamovat 

hudbu, půjčovat si knihy, rezervovat si nocleh v hotelu, sjednat si ve městě odvoz z místa 

na místo a flexibilně si zajistit místo pro práci, již nejsou novinkou, ale běžným standardem.

Za druhé je zde otázka týkající se moderního způsobu života a získání dostatku volného 

času, abychom si mohli užívat všechna lákadla, kterými současný svět překypuje. Společnost 

Volvo Cars se proto rozhodla vrátit svým řidičům každoročně zpět celý týden času. Proč tedy 

nevyužít pro tento účel navržené služby osobního servisu? Jestliže se zamyslíte nad tím, kolik 

času byste strávili srovnáváním pojistných podmínek, hledáním nejlepší nabídky, důkladným 

pročítáním kopií smluv k podepsání a každoročními telefonickými hovory, je naprosto jasné, že 

přenechání administrativních povinností někomu jinému pro Vás bude znamenat úsporu času.

Provozování automobilu znamená mnohem více než jen sednout za volant a v mezích zákona 

si užívat řízení. Jakým způsobem svá auta využíváme? K čemu nám slouží? A je zde něco, čím 

by mohla automobilka Volvo Cars usnadnit svým řidičům život?

V této chvíli se začala formovat podoba nové předplatitelské služby. Služby, jejímž cílem 

bylo překonat všechny ostatní na trhu dostupné leasingové služby, které by upřímně 

řečeno měly vedle programu Care by Volvo* působit tak trochu nudně. Služby, která měla 

za úkol zprostředkovat toužebně očekávaný nový model, Volvo XC40, dychtivým zákazníkům 

způsobem, který jim umožní vytěžit z něj maximum. A jejíž součástí by byly další doplňkové 

služby zpříjemňující našim zákazníkům život, jako například vyzvednutí vozu a jeho vrácení 

na požadované místo, online servis, osobní asistenční služba nebo natankování paliva. Ačkoliv 

se nabízené služby v jednotlivých zemích liší, jedno mají společné: šetří čas a úsilí vyvinuté 

na péči o vůz a propůjčují vlastnictví automobilu nový rozměr luxusu.

Přihlášení do programu Care by Volvo* nemůže být jednodušší. Jestliže chcete zjistit, jaké 

konkrétní služby můžete v rámci programu využívat, navštivte webové stránky programu. 

Zaregistrujte se, abychom věděli, že máte o program zájem, a vyplňte doplňující údaje. Poté 

se Vám ozve místní autorizovaný dealer, který s Vámi probere, jak bude Váš balíček služeb 

vypadat. Zanedlouho už budete sedět ve svém voze s vědomím, že bylo o všechny podstatné 

administrativní úkony postaráno, že stačí jeden telefonát a servis Vašeho vozu je vyřešen a že 

si můžete prostě jen vychutnávat bezstarostnou jízdu.�

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  S O M M A R



MÍSTO, KDE SE

DĚJÍ KOUZLA
V JASNÝCH BARVÁCH 

Prostředí uvnitř lakovny je čisté 

a na některých místech mnohem tišší, než byste 

od továrny očekávali. Zde je karoserie na dlouhou dobu 

ponořena do chemické lázně. Celé zařízení vypadá jako 

něco mezi automyčkou a horskou dráhou. Po vyschnutí 

je karoserie předána do velké, jasně osvětlené haly, kde 

je ručně utěsněna. Nakonec přijde na řadu lakování: to 

probíhá jak s pomocí lakovacích robotů, tak i ručně. 

VŠE JE TŘEBA DÁT DOHROMADY

Nalakovaná karoserie se dostává na montážní linku, 

která představuje jednu z nejpůsobivějších částí továrny, 

kde je mechanicky spojena se základnou vozu. Od této 

chvíle je vše v rukách zaměstnanců pracujících na lince.

S tím, jak vůz postupuje továrnou, je na něj namontováno 

vše od kol až po vnější zpětná zrcátka. Některou těžkou 

práci opět zastanou roboti. Když sledujete hbité pohyby 

elegantního mechanického ramena, které během 

okamžiku zasadí do vozu palubní desku, a pak skla, 

zažíváte určité vnitřní uspokojení. Ty samé pocity však 

zažíváte při pohledu na spoustu lidí, kteří se vášnivě 

ponořují do celého výrobního procesu a ověřují, zda je 

vše bezpečné a dokonalé. V takové chvíli pochopíte, kolik 

péče a pozornosti je věnováno výrobě každého z těchto 

vozů. 

NA LISU ZÁLEŽÍ

Lisovna je tou nejhlučnější a nejprůmyslověji 

vypadající částí továrny. Zde se z gigantických kotoučů 

dosahujících hmotnosti až 20 tun odvíjejí plechy 

s hranami ostrými jako břitva, které se dále řežou a lisují 

do požadovaného tvaru. Kromě toho, že je nutné ujistit 

se, že celý proces běží hladce, je zde stále tým lidí, 

kteří kontrolují jednotlivé panely, starají se o vyhlazení 

nerovností a pečlivě dokončují práci, kterou stroje 

samy nemohou zvládnout. Již zde si můžeme všimnout 

pracovního postupu automobilky Volvo „ode mě jde 

v pořádku“, v rámci něhož každý ze zaměstnanců předává 

dále pouze tu součástku, která je kompletně hotová, 

v nejlepším stavu a připravena k dalšímu použití. To samé 

se týká všech úkonů. Díly se předávají do karosárny 

s tím, že je za jejich kvalitu osobně ručeno. 

KAROSÁRNA

Svářecí roboti, automaticky řízená vozítka 

a mechanická ramena spojují všechny plechové části 

dohromady, aby vytvořili kompletní karoserii. Lidé, kteří 

zde pracují, provádějí méně rozsáhlé úkony, jako jsou 

bodové svařování a kontrola kvality, zatímco na těžké 

práce jsou zde stroje. V této části továrny získá každý 

vůz svou vlastní identitu v podobě karty s radiofrekvenční 

identifikací, kde jsou zaznamenány informace o jeho 

budoucí barvě a výbavě. Zde je určeno, jaký vůz má být 

na objednávku vyroben, 

čemuž je podřízen celý následný výrobní proces.

Sledování průběhu závěrečných kontrol, kdy se lidé z týmu usadí do sedadel, rukama přejíždějí křivky 

interiéru, kontrolují zpětná zrcátka a testují bezpečnostní pásy, stačí k tomu, aby se v člověku probudily pocity 

skutečného očekávání a vzrušení. Ale více než cokoliv jiného ve Vás zůstane trvalý dojem, že i přes tisíce 

robotů a strojů, které významně ulehčují montáž těžkých dílů a zaručují extrémní efektivitu, jsou tato auta 

skutečně vyrobena lidmi. 

Když byla v roce 1964 otevřena, byla největší severskou továrnou. Nicméně dnes z původního areálu zůstaly jen 

obvodové zdi. Továrna v Göteborgu, kde pracuje přes 6 000 zaměstnanců, je více než kilometr dlouhá a po celé její 

délce vede spojovací chodba. Každý den opustí její brány přibližně 1 200 vozů, z nichž je každý vyroben na zakázku.

Göteborská továrna automobilky Volvo Cars představuje impozantní příklad důmyslného plánování a strojní výroby 

probíhající ve velkém měřítku. Jestliže zde strávíte den sledováním průběhu výroby, uděláte si jasný obrázek o tom, 

jak se Váš vůz formuje od plechových plátů až do finální podoby, která je vybavena celou řadou součástek z přilehlých 

skladů. Mimo to se zde dozvíte hodně o týmové práci, sbírání zkušeností, odborných znalostech a pracovní kultuře, 

s jejichž pomocí získalo město novou energii a nádavkem ještě něco, na co může být hrdé.

Mezi obrovskými budovami, kde jsou umístěny výrobní linky a dílny, najdete i restaurace, kavárny, obchody a kanceláře. 

A především lidi. Aby bylo možné vytvořit perfektní auto, lidský zásah je nezbytný. Kromě obsluhování strojů a drobných 

výrobních prací je úkolem místních zaměstnanců sledovat a kontrolovat kvalitu vozů i práce.

Při návštěvě továrny automobilky Volvo Cars v jejím rodném městě Göteborgu získáte 

skutečnou představu o kvalitě, péči, týmové práci, odborných znalostech a v neposlední 

řadě o hrdosti na dobře odvedenou práci, které za vozy značky Volvo stojí. Prošli jsme 

celým výrobním procesem a zjistili jsme, jak se na výrobní lince postupně stávají 

z plechů vozy Volvo, které tak milujete.



Úžasný pocit odloučení, který nastává, když jste odříznuti od ruchu a zmatku 

pevniny... Přesně o tom je život na ostrově. Pro obyvatele ostrova Eigg měl výraz 

odříznutí vždy ještě doslovnější význam. Ostrov Eigg například nikdy nebyl připojen 

k národní elektrické síti Spojeného království. Proto měli jeho obyvatelé, kteří toužili 

po elektřině, dvě možnosti: buď si ji vyrobit sami s pomocí naftových generátorů, 

nebo se naučit žít bez ní. Šlo o jednoduchou volbu. Buď žít nepraktickým způsobem 

života, nebo se nechovat zrovna přátelsky vůči životnímu prostředí. V roce 2008 se 

však stalo něco, co navždy změnilo život obyvatel skotského ostrova. 

EIGG FUNGUJE NA ELEKTŘINU 

V roce 2008 místní elektrárenská společnost zajistila vůbec poprvé celému ostrovu 

elektřinu na celých 24 hodin. Nejenže tím doslova přes noc výrazně usnadnila život 

obyvatelům ostrova, ale současně se jednalo o první krok na cestě k vypořádání se 

s vysokými emisemi CO
2
, které se na ostrově produkovaly. Ostrov Eigg se vydal po 

cestě, která mu později přinesla titul „Nejekologičtější ostrov Spojeného království“. 

Dalo by se říci, že se pro ostrov s populací čítající něco přes sto obyvatel jedná 

o docela velký úspěch. 

Jak sami zjistíte, společnost Eigg Electric není běžným poskytovatelem elektrické 

energie. Mimo to, že ji vlastní, řídí a spravují sami ostrované, se jedná o první 

elektrickou síť na světě, která je zásobována energií z kombinace obnovitelných 

zdrojů, kterými jsou voda, vítr a slunce. Ve skutečnosti je celý projekt elektrifikace 

ostrova Eigg navržen, aby z něj neměli prospěch jen obyvatelé ostrova, ale také 

ostrov samotný. To znamená, že je energie získávána pouze z obnovitelných zdrojů, 

a navíc zde nenajdete žádné nevzhledné stožáry elektrického vedení, protože jsou 

všechny kabely vedeny pod zemí, aby si bylo možné vychutnat krásu ostrovní krajiny 

bez rušivých prvků.  

PLÁN, KTERÝ MYSLÍ NA VŠE 

Od doby, kdy společnost Eigg Electric začala před deseti lety na ostrově stabilně 

poskytovat čistou elektřinu, se vynořila celá řada dalších chytrých zelených iniciativ, 

které všechny vznikly na popud samotných obyvatel, kteří současně zajišťují jejich 

fungování. Zmíněné iniciativy zahrnují jednoduché, a přesto efektivní nápady, 

jako je používání dřeva místo uhlí, kompostování nebo organizování „výměnných 

obchodů“, v rámci nichž mohou ostrované darovat nebo vyměnit oblečení nebo 

Kousek od západního pobřeží Skotska se rozprostírá ostrov Eigg. Obyvatelé 

ostrova Eigg koupili v roce 1997 svůj ostrov od nepřítomného vlastníka a vzali 

svou společnou budoucnost do svých vlastních rukou. Od té doby se jim podařilo 

prostřednictvím kombinace inovací a odhodlání dosáhnout prosperity celé komunity 

a proměnit ostrov Eigg v nejekologičtější britský ostrov. 

užitné předměty, které už nepotřebují. Mimo to přišli místní obyvatelé s dalšími 

unikátními iniciativami, jako je například systém semaforů. 

Díky systému semaforů usedlíci snadno zjistí, když některý z obnovitelných 

zdrojů společnosti Eigg Electricity není dostatečně silný, aby z něj bylo možné 

vyprodukovat potřebnou energii (například pokud prší, není dostatek sluneční 

a větrné energie). Jakmile tým ostrovní elektrárny zaznamená, že poklesla 

produkce jednoho nebo více zdrojů elektřiny, na vývěsních tabulích komunity se 

rozsvítí červené světlo a všem obyvatelům je zaslán e-mail s prosbou o využívání 

energie jen v nezbytných případech. Poté, co je zásobování z daného zdroje 

elektrické energie opět obnoveno, se místo červeného symbolu rozsvítí zelený 

a místním je zaslán informační e-mail, aby věděli, 

že je vše opět v pořádku. Když je řeč o semaforech, 

nabízí se otázka, jak do života na ostrově Eigg 

zapadá automobilová doprava?

ZELENĚJŠÍ ZPŮSOB DOPRAVY 

Přestože ostrov Eigg není při své rozloze pouhých 

31 km čtverečních příliš rozlehlým místem, i zde 

se lidé potřebují nějak přepravovat. Stejně 

jako my dělají i obyvatelé ostrova Eigg vše, co 

je v jejich silách, aby se jejich auta chovala 

k životnímu prostředí co nejohleduplněji. 

V první řadě mohou po ostrově Eigg jezdit svým autem pouze lidé, kteří zde 

bydlí. Místní se také chystají založit klub sdílených vozidel, který by fungoval 

v rámci ostrova Eigg a přilehlých ostrovů. Schéma sdílených vozů by lidem 

umožnilo rezervovat si přes klub vůz pouze, když ho potřebují, aby si nemuseli 

pořizovat vlastní. To by vedlo ke snížení počtu vozů na silnicích. Tato auta by byla 

nahrazena menším počtem nízkoemisních vozidel. 

Kromě toho, že jsou lidé na ostrově povzbuzováni ke sdílení vozidel a využívání 

alternativních způsobů dopravy, jako jsou jízdní kola, si rezidenti také vyrábějí 

vlastní palivo ve formě bionafty získané z přepáleného fritovacího oleje. Získané 

palivo je využíváno pro pohánění komunitních vozidel. Palivo nejenže funguje 

stejně jako běžné palivo, ale současně je i levnější a vozidla s ním nevyprodukují 

žádné nové emise CO
2
. 

ZÁŘNÝ PŘÍKLAD OSTROVA EIGG 

Pokud bychom hledali nejekologičtější způsob 

cestování na ostrově Eigg, odpověď samozřejmě 

najdeme v tom nejcennějším aktivu ostrova: tím 

je elektřina. V minulosti proběhlo na ostrově Eigg 

testování ultralehkých elektromobilů. Ty se bohužel 

nedokázaly vypořádat s venkovskými silnicemi 

a hrbolatými cestami vedoucími k domovům 

místních obyvatel. Nicméně v současné době, kdy 

hybridní technologie pokročily na novou úroveň 

a nezadržitelně se blíží věk elektrických vozů, se 

zdá, že to nebude trvat dlouho a ostrov Eigg bude 

opět zcela elektrický a stane se ještě zelenějším 

místem pro návštěvníky i pro život jako takový. 

Se svou silnou komunitní soudržností, respektem vůči životnímu prostředí 

a touhou po ostrovním způsobu života jsou obyvatelé malého skotského ostrova 

zářným příkladem pro nás všechny.

KDE SE LÍHNOU SKVĚLÉ NÁPADY

E I G G :  N E J E KO L O G I Č T Ě J Š Í  B R I T S K Ý  O ST R OV

„Díky kombinaci inovací 
a odhodlání se ostrov Eigg 
proměnil v nejekologičtější 

britský ostrov.“

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  S O M M A R



Vyjádřete svou osobitost prostřednictvím sady příslušenství 

pro stylové provedení exteriéru Volva XC60. Detaily, které nezapřou 

své kvalitní zpracování, vyzdvihnou dobrodružný, vzrušují a jedinečný 

charakter Vašeho vozu i v době, kdy bude jen stát.

VDECHNĚTE MU SVOU 
OSOBITOST

Sada pro stylové provedení exteriéru Volva XC60 zahrnuje spodní kryt zadního nárazníku v barvě karoserie, elegantní plně integrované koncovky výfuku 

a spolehlivý spodní kryt předního nárazníku. 

Všechny prvky perfektně ladí s křivkami vozu, jehož silný, expresivní a dobrodružný charakter podtrhují. Na obrázku je znázorněno Volvo XC60 vybavené 

na přání dostupnými 22" koly z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky v černém provedení Black s výbrusy Diamond Cut (nejsou součástí sady).

!

CO OCENÍTE NA CESTÁCH

volvocars.cz  ∕  collection.volvocars.com

PROSÍM PAMATUJTE, ŽE NE VŠECHNO PŘÍSLUŠENSTVÍ JE K DISPOZICI PRO VŠECHNY MODELY VOLVO. POKUD MÁTE ZÁJEM O SPECIFICKÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE 

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VAŠE KONKRÉTNÍ VOLVO, OBRAŤTE SE NA SVÉHO AUTORIZOVANÉHO DEALERA NEBO NAVŠTIVTE STRÁNKY WWW.VOLVOCARS.CZ.

PODSVÍCENÝ KRYT PRAHU ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU  

10 600 Kč (XC60, V90, V90CC, XC90)

PODSVÍCENÉ PRAHOVÉ NÁŠLAPY (XC90)  47 720 Kč KOMPLETNÍ LETNÍ KOLA (XC60)  113 353 Kč 

22" kola z lehké slitiny s 10 paprsky v otevřeném provedení, černá 

Black a výbrusy Diamond Cut (+ rozšiřující lemy blatníků).

NAVIGAČNÍ SOFTWARE  31 651 Kč 

(XC60 II, S90, V90, V90CC a XC90)

STŘEŠNÍ NOSIČE (PŘÍČNÍKY)  5 639 Kč

ZADNÍ KAMERA PARKOVACÍHO ASISTENTA  od 22 107 Kč

(vozy řady 60 do modelového roku 2018)

PŘEDNÍ KAMERA PARKOVACÍHO ASISTENTA S VÝHLEDEM 

DO SLEPÉHO ÚHLU  od 21 563 Kč

(vozy řady 60 do modelového roku 2018)

ELEKTRICKY VÝKLOPNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ  od 28 763 KčNOSIČ JÍZDNÍCH KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ  od 12 930 Kč

CESTOVNÍ POLŠTÁŘEK   2 215 Kč

Textilní materiály Wooltextile a Nubuck.

1. KOJENECKÁ BEZPEČNOSTNÍ SEDAČKA  8 208 Kč  2. DĚTSKÁ BEZPEČNOSTNÍ SEDAČKA OTOČENÁ PROTI 

SMĚRU JÍZDY  11 631 Kč  3. DĚTSKÁ PODKLÁDACÍ SEDAČKA  8 208 Kč 4. PODSEDÁK S OPĚRKOU ZAD A S VLNĚNÝM 

ČALOUNĚNÍM  5 352 Kč

1 2 3 4

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  S O M M A RM A G A Z Í N  M Y  V O L V O  S O M M A R
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dyž jedete po trase s označením E4 

pro evropskou silnici, někde mezi 

městy Härnösand a Örnsköldsvik 

v severovýchodním Švédsku narazíte 

na městečko Docksta. Přestože zde žije 

jen několik stovek obyvatel, najdete zde 

továrnu na pantofle a půvabnou malou 

kavárnu, kde si můžete pochutnat na výborné smažené 

rybě. Kousek dál na sjezdu z dálnice označeném 

maketou kresleného trolla v životní velikosti se nachází 

osada tvořená několika málo ulicemi a domky, které se 

říká Berg, což je švédský výraz pro horu. Není vůbec těžké 

uhodnout, na úpatí čeho tato vesnička leží.

Vylézt na vrchol této malé hory, jejíž jméno je Skuleberget, 

rozhodně stojí za to. Nejprve projdete hustým borovicovým 

lesem, který pokrývá mechem potažené skály. V půli cesty 

začnou stromy řídnout a malé skalní masivy se začnou 

měnit v holé balvany formující se ve skalní římsy a útesy. 

Svahy jsou zde posety nejen borůvčím a brusinkami, ale 

také nerealisticky vypadajícími kloboučky muchomůrek. 

V třpytících se kalužích vody se odráží sluneční světlo. 

Působí to trochu jako výjev z pohádkového filmu nebo 

obrázek z dětské knížky.

A když poté upřete svůj zrak na jihovýchod, 

naskytne se Vám pozoruhodný výjev: ustupující 

svah hory, tenký pás země, do dálky se táhnoucí 

hornatý poloostrov a najednou se objeví moře. 

Kamkoliv se podíváte, tam spatříte ostrůvky 

vypadající, jako by někdo naházel kopce do vody. 

Jestliže jste trefili na dobrý den, můžete zahlédnout 

ještě něco jiného: malé, pestrobarevné šipky 

pohybující se po vodní hladině. Kajaky. Je to jedna 

z věcí, kvůli kterým se sem lidé vydávají. Chtějí si 

užít pádlování na klidné vodě přírodních fjordů, 

nechat se jemně kolébat na hladině a současně 

se nechat okolními strmými svahy chránit 

před přírodními živly.

Toto místo je rájem všech milovníků outdoorových 

aktivit. Ne nadarmo bylo pro svou krásu, 

pozoruhodnost a unikátnost jako jedno ze dvou 

míst v této zemi označeno světovým dědictvím 

UNESCO. Přišli jsme sem, abychom se o něm 

dozvěděli něco více, projeli se na svých kajacích 

a na vlastní kůži zjistili, co dělá toto místo 

jedinečným. Vítejte v Höga Kusten – ve švédském 

„Vysokém pobřeží“.

CESTA ZAČÍNÁ… ZDE?

Výlet na „Vysoké pobřeží“ nás zavedl nejdříve 

do  malého města na druhé straně Švédska. 

Sysslebäck v provincii Värmland popravdě 

nemá k pobřeží moc blízko. Leží na břehu široké 

meandrující řeky Klarälven, která se vine až 

k jednomu z obřích švédských jezer, kterému se 

zde říká Vänern. Pro nás je to však velmi důležitá 

zastávka na cestě, protože zde Pelle Stafshede 

vyrábí své kajaky.

Pelleho firma, Melker Kayaks, vyrábí nádherné lodě. 

Design jeho lodí je ovlivněn kromě konstrukce 

standardních lodí také světem surfování a vodních 

skateboardů. Celoživotní kajakář a nadšenec 

do  outdoorových sportů nám vysvětlil, jak založil 

svou společnost.

„Jízda na kajaku pro mě představuje způsob, jak 

nabrat zpět energii – je o chuti do života a snažení 

se dosáhnout něčeho tam venku. Čím jsem byl 

starší, tím pro mě kolotoč peněz a kariéry pozbýval 

na zajímavosti. Pobyt venku, setkávání se s lidmi 

a pohyb v přírodě... to vše mě přinutilo zamyslet se 

nad tím, co chci dělat, až zestárnu.“

„Jednou jsem byl pádlovat se svým kajakem v Norsku 

a tam jsem o svém zážitku natočil krátký snímek. Ten 

jsem poslal výrobci našich kajaků. Nepřišla mi žádná 

odpověď: nedočkal jsem se žádné reakce. Nevzdal jsem 

to a vysvětlil jsem jim, že přátelský vztah se zákazníky je 

v dnešní době zásadní. Oni mi na to odpověděli, že jsou 

dobrými řemeslníky, ale že upřímně nemají tušení, jak 

se svými zákazníky komunikovat.

„V tu chvíli jsem měl jasno. Navštívil jsem továrnu 

a seznámil jsem je se svým plánem. Tady jsem. 

Chcete se ke mně na mé cestě připojit? A přibližně 

po šesti měsících jsme měli dohodu.“

Tak se zrodila značka Melker Kayaks. Od té doby 

má Pelle stále co na práci. V době našeho setkání 

se čerstvě vrátil z výletu do Německa, kde přijal 

za  své kajaky ocenění Coolest Gear, udělované 

na veletrhu Paddle Expo v Norimberku. Téhož dne 

současně uvedl na trh novou řadu bambusových 

longboardů.

Jeho novou vizí je prohlédnout si a změřit tělesné 

proporce každého jednotlivého zákazníka a pomocí 

digitální technologie mu navrhnout perfektně 

vyvážený kajak na míru. Za zmínku rozhodně 

stojí i fakt, že z odpadního dřeva a plastu na bázi 

kukuřičného škrobu vyrobil vlákno, které používá k 3D 

tisku svých lodí. Výsledkem jsou prémiové kajaky na 

míru, jež jsou vyrobeny z biologicky odbouratelného 

materiálu, který lze používat stejným způsobem jako 

plast, ačkoliv má charakter dřeva. 

„Chtěl jsem dělat něco zcela odlišného – opustit 

relativně špinavý průmysl, který mě už řadu let 

nezajímal. Proto jsem se rozhodl skloubit udržitelný 

způsob výroby se stylovým designem a vytvořit něco 

zcela odlišného.“

Když jsme si v Sysslebäcku půjčovali pár kajaků 

na náš výlet směr „Vysoké pobřeží“, bylo v podstatě 

nemožné nenadchnout se tím, co jsme zde našli. 

Stačilo sledovat, jak Pellemu při vyprávění září oči.

„Studená voda, horké slunce. Když se vydáte na sever, 

je to naprosto jiný zážitek. Možnost pádlovat na kajaku 

na studené jezerní vodě, kdy Vám však do obličeje 

stále svítí horké slunce, je úžasná. Když sledujete, jak 

se z moře pomalu zvedá mlha. Je to fascinující zážitek. 

Ale není to jen o objevování neznámého. Nemusíte 

chodit daleko za hranice velkoměsta, abyste našli 

les, horu nebo vodní plochu, kde se můžete oddávat 

outdoorovým aktivitám, které Vás dobijí energií. 

Osvobodit svého ducha může být tak snadné.“

Pelle Stafshede ukazuje miniaturní 

prototyp jednoho ze svých 

kajaků vytištěných 3D tiskárnou 

z ekologicky odbouratelného 

materiálu.

P Ř Í B Ě H P Ř Í B Ě H
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PELLE STAFSHEDE

„Nikde na světě jsem neviděl místo, 
které by se podobalo našemu Höga 

Kusten (Vysoké pobřeží).“

P Ř Í B Ě H

HLUBOKÝ OCEÁN A HORSKÉ VÝŠINY

S tím jsme opustili Sysslebäck a vyrazili jsme 

napříč zemí do městečka Docksta. Vzali jsme 

své kajaky na místo zvané Friluftsbyn, které leží 

na úpatí malé hory. Friluftsbyn – outdoorová 

vesnička – je vlastně kempem pro milovníky 

outdoorových sportů, který provozuje Jerry 

Engström. Jerry a jeho partnerka Eva, která 

pracuje v oblasti rozvoje místních potravin 

a krajiny, jsou nejen našimi hostiteli pro tento 

výlet, ale také vynikajícími propagátory daného 

regionu: nadšeně nám vyprávějí o všech místních 

pochoutkách od cenami ověnčené pálenky až 

po ty nejlepší lokálně pěstované suroviny. Mimo 

to znají každý centimetr pobřeží a ochotně nám 

doporučují místa, která bychom určitě měli 

navštívit, kam bychom se měli vydat na výlet, kde 

bychom se měli najíst a samozřejmě také kam 

bychom měli vyrazit na kajak.

Jerry a Eva nás vzali na velmi výhodné výchozí 

místo zvané Högklinten, které se nachází zhruba 

kilometr směrem do vnitrozemí. Jestliže zde pod 

kopcem zaparkujete vůz a vydáte se až na vrchol, 

objevíte něco velmi zvláštního: 9 000 let starou 

kamenitou pláž ve výši pár set metrů nad mořem. 

Skály, které pokrývají högklintenské svahy, 

jsou počasím obroušené dohladka a pokryté 

staletými lišejníky. Ty jim propůjčují unikátní 

zeleně mramorovaný vzhled. Skalnaté plošiny jsou 

lemovány úbočím pokrytým mechovými polštářky 

a bohatými zelenými keři. Je to nádherné a velmi 

zvláštní místo, které je natolik pozoruhodné 

a tiché, jako by bylo snové.

Při pohledu shora Vás odmění nádherný výhled 

na okolí. Podívejte se směrem na sever a uvidíte 

dvě věci, které okamžitě upoutají Vaši pozornost: 

hustý les národního parku Skuleskogen 

a hornatý ostrov Mjältön. Mjälton je ostrovem 

s nejvyšším vrcholem v celém Švédsku, který se 

může pochlubit vyšší nadmořskou výškou než 

nejvyšší místo v Dánsku.  

Na východě uvidíte ostrov Ulvön, představující další 

skvělé místo pro pěší výlety. 

Ostrov Ulvön vešel ve známost také jako domov 

delikatesy zvané surströmming, což je kvašený sleď 

v plechovce. Surströmming je jednou z potravin, 

u kterých je chuť druhotná. Hlavním vjemem je velmi 

silný a jedinečný zápach. Proto Vám doporučujeme 

otevřít vyboulenou plechovku někde venku, pod vodou 

nebo v hlubokém lese daleko od lidských obydlí. 

Nicméně pokud ke sleďům budete přikusovat chléb 

a dáte si je s cibulí, bramborami, sýrem a kysanou 

smetanou, chutnají skvěle.  

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  S O M M A R



V BEZPEČÍ PŘED POŠKOZENÍM

Mezi do výšky se tyčícími ostrovy a strmě klesajícími 

pobřežními pásmy je hladina moře klidná, protože je 

chráněna před povětrnostními vlivy. Právě zde najdete 

lidi na svých kajacích. Ostrovy formující pobřežní 

linii vytvářejí ideální trasu pro plavbu na  kajaku 

i pěší výšlapy. Můžete se vydat na delší expedici se 

zastávkami na pevnině nebo na celodenní výlet kolem 

jednoho z ostrovů. Ani v jednom případě nemusíte 

být expertem na pádlování. Plavba na   klidné vodě 

obklopené strmými zalesněnými svahy je příjemnější 

a bezpečnější, než kdybyste se vydali na otevřené 

moře. 

A co více, národní park Skuleskogen a ostrov 

Mjältön jsou ideálními místy pro dobrodružné výpravy. 

Na  obou místech najdete snadno dostupné chaty, 

ve kterých se můžete přes noc ubytovat, a mimo to 

je zde roztroušeno hned několik saun, které Vám 

po dlouhém dni na vodě nabídnou ideální způsob, jak 

se zahřát a zklidnit. (Jen dejte pozor na medvědy.)

Zátoky „Vysokého pobřeží“ jsou tvarovány zvrásněnými 

pobřežními pásmy, kde vznikly osady, jako je vesnička 

Norrfällsviken s dlouhou kamenitou pláží. Zde naše 

kajaky na klidném, břidlicově šedém vodním povrchu 

zrychlují. Na jedné straně je strmé pobřeží pokryto 

lesem, odkud se ozývá ozvěna jakéhokoliv zvuku, 

který vydáte. Kamenitá pláž s rezavě zabarvenými, 

zelenými, skvrnitými a mramorovanými skalami nabízí 

ideální prostor pro vylodění a relaxaci.

VELKÁ PLÁŽ

Každý, kdo se chystá odhalit krásy unikátního 

„Vysokého pobřeží“, může svou pouť začít ve Storsandu. 

Storsand se nachází v oblasti zvané Nordingrå, kterou 

Jerry společně s vrcholem Skuleberget, národním 

parkem Skuleskoger a ostrovem Ulvön označil 

za jednu z nejúžasnějších destinací regionu. Nicméně 

nutno dodat, že začátečníci a středně zkušení 

kajakáři by měli objevovat dramatický půvab krajiny 

Norrfjärden raději jiným způsobem. 

Břehy „Vysokého pobřeží“ jsou lemovány lesy, které 

se plíží až k okraji vodní hladiny. Borovice rostou 

i na  samotné pláži, kde jejich obnažené kořeny 

vytvářejí ve zlatém písku přitažlivé formace. Dýchat 

teplý přímořský vzduch a současně se procházet 

po lůžku z jehličí je velmi zvláštní a svým způsobem 

i velmi švédské.

Dostat kajaky na vodu ve Storsandu je díky dlouhé 

písčité pláži snadné. Ukazuje se zde jedna věc, kterou 

je místní oblast proslulá – ráz krajiny nabízí otevřený 

přístup vhodný prakticky pro každého. Stačí zaparkovat 

vůz a během pěti minut jste v přírodě, kde můžete 

obdivovat její tichý půvab. Náš hostitel Jerry popisuje 

Storsand jako jednu ze tří nejlepších destinací, které 

lze v oblasti „Vysokého pobřeží“ navštívit, právě kvůli 

vynikající dostupnosti. Kromě jízdy na kajaku se zde 

můžete vydat na pěší túru do chráněné lesní oblasti 

a rovnou si zde nasbírat nějaké bobulovité plody.

Přestože je zde vodní hladina klidná a svůdná, je 

třeba myslet na to, že se stále jedná o sever Švédska. 

Při  pádlování Vám může být trochu chladno. Vědomí, že 

máte poblíž svůj vůz, jehož kabinu lze prostřednictvím 

chytrého telefonu na dálku nechat předem vyhřát, Vám 

dodá pocit neskutečného luxusu. Pobyt v nespoutané 

divočině získá na ještě větší atraktivitě, když víte, že Vám 

stačí jen pár minut a máte na dosah teplou náruč svého 

vozu.

NIKDE JINDE NA SVĚTĚ TO NENAJDETE

Na začátku naší cesty, ještě před tím, než jsme se 

svými novými kajaky opustili Sysslebäck a vydali se 

směrem k „Vysokému pobřeží“, jsme si s Pellem dali 

kávu a společně jsme probírali naše plány. Na  jednu 

věc, o které se v našem rozhovoru zmínil, jsme 

vzpomínali prakticky po celou dobu výpravy. Řekl 

nám: „Nikde na světě jsem neviděl místo, které by se 

podobalo našemu Höga Kusten (Vysoké pobřeží).“

Švédsko nemá nouzi o nádherné přírodní krajinné 

scenérie. A my musíme souhlasit s tím, že „Vysoké 

pobřeží“ má ve srovnání s nimi všemi unikátní 

charakter: i přes fakt, že je definováno ostrým 

střídáním vrcholků a propadů, je mimořádně snadno 

dostupné. Bez problému si zde můžete vychutnávat 

lesní túru vystřídanou procházkou po pláži, můžete 

si vylézt na horu nebo strávit den či dva pádlováním 

na klidné, břidlicově šedé mořské hladině. �

P Ř Í B Ě H

Eva Jilkén a Jerry Engström znají Vysoké pobřeží jako 

své vlastní boty. Kromě toho, že mají na svědomí provoz 

kempu Friluftsbyn (friluftsbyn.com), se jedná o aktivní 

propagátory místního regionu: Jerry se snaží přiblížit 

krásy oblasti Vysokého pobřeží co největšímu počtu lidí, 

zatímco Eva stojí za celou řadou iniciativ věnovaných 

místní potravinářské kultuře. Dokážete si představit někoho 

povolanějšího, kdo by nám mohl doporučit nejlepší zážitky 

v regionu? Zjistili jsme od nich následující...

JERRY: Pokud máte rádi pěší turistiku, určitě se 

nesmíte připravit o výšlap na vrchol Skuleberget nebo 

o túru v národním parku Skuleskogen. To je takřka 

povinnost.

EVA: Jestliže chcete ochutnat to nejlepší pití 

v oblasti Vysokého pobřeží, musíte navštívit Hernö 

Gin (hernoginse): v malé červené chatě za městem 

Härnösand se pálí ten nejlepší gin na světě.

JERRY: Mimo to můžete využít trajekt na ostrov Ulvön. 

Ochutnejte některou z místních specialit: například 

lokálně vyráběné kvašené sledě surströmming.

EVA: Na ostrově Ulvön najdete také skvělý hotel 

a restauraci (ulvohotell.se), kde servírují pokrmy 

obohacené o jedinečnou místní příchuť. 

JERRY: Chcete-li si užít nenáročný den a relaxaci, 

projeďte se po poloostrově Nordingrå. Tam najdete malé 

kavárny, restaurace a obchůdky.

EVA: Jestliže si chcete dopřát opravdu lahodné jídlo, 

měli byste navštívit restauraci zvanou Linnéa & Peter 

(linneaochpeter.se) v Örnsköldsviku, kde si užijete skvělý 

kulinářský zážitek v příjemné a uvolněné atmosféře.

ŠEST
NEJ 

VYSOKÉHO POBŘEŽÍ 
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„Vysoké pobřeží je 
místem, kde je příroda 
všudypřítomná: a také 

mým domovem. 
Možnost podělit se 
o vlastní životní styl 

s lidmi z celého světa je 
úžasným privilegiem.“



NOVÝ 
ŽIVOTNÍ 
CYKLUS

SYST É M  VO LVO  C A R S  E XC H A N G E

oc dobře si uvědomujeme, že zdroje na Zemi nejsou nekonečné. 

Proto všichni děláme vše, co je v našich silách, aby skončilo 

co nejméně věcí v odpadu. V mnoha zemích se recyklace 

stala natolik přirozenou součástí každodenního života, že je 

nalezení kuchyně bez nějakého druhu recyklačního systému 

téměř tak vzácné jako nalezení kuchyně, ve které by chyběl 

sporák. Přestože se třídění odpadu postupně stává naší druhou 

přirozeností, stále se musíme ptát sami sebe, zda je recyklování vždy tou nejlepší 

volbou. Nuže, pokud jde o náhradní díly Volvo, odpověď zní: „Ne.“ 

Co se tedy stane s opotřebovanými součástkami z vozů Volvo ve chvíli, kdy je 

třeba nahradit je novými? Pokud recyklace není tou nejlepší možností, co to tedy 

je? Odpověď zní: repasování. Jedná se o proces, který automobilka Volvo Cars 

využívá již více než 70 let. 

LEPŠÍ ALTERNATIVA K RECYKLACI 

Všechny díly do vozů značky Volvo jsou vyráběny v souladu s nejpřísnějšími 

bezpečnostními a ekologickými standardy, a to jak z hlediska surovin, tak 

i z pohledu výrobního procesu. Jestliže máte k dispozici takto kvalitní součástky, 

má smysl z nich na sklonku jejich životnosti znovu vytěžit maximum než je 

jednoduše zlikvidovat. A přesně to také děláme. 

Když se některá součástka ve voze Volvo opotřebuje, je pečlivě rozebrána, a pokud 

není poškozena nebo opotřebována nad míru, je pečlivě repasována, aby splňovala 

stejně vysoké standardy kvality jako originál. Po repasování vstoupí náhradní díl, 

který opět splňuje vysoké standardy kvality automobilky Volvo Cars, do systému 

Volvo Cars Exchange, kde trpělivě vyčkává na svou příležitost vrátit se na silnici.  

ŘEŠENÍ, ZE KTERÉHO MAJÍ PROSPĚCH VŠICHNI  

Často se ptáte, proč součástky prostě nerecyklujeme. Nuže, během procesů 

recyklace předmětů, jako jsou automobilové součástky, se spotřebuje obrovské 

množství energie. Vzhledem k tomu díky repasování součástek a jejich opětovnému 

využívání v našich vozech ještě více omezujeme dopad našeho podnikání na životní 

prostředí. Zde je několik čísel a informací, které dokazují, že máme pravdu...

 

Pro výrobu repasovaných dílů je zapotřebí až o 85 % méně surového materiálu 

a o 80 % méně energie než pro výrobu nových dílů. Repasováním použitých součástek 

můžeme každoročně uspořit až 980 tun oceli a 350 tun hliníku. Pokud jde o emise 

CO
2
, snížíme je o takové množství, jaké by vyprodukovalo jedno Volvo V40 D2, kdyby 

1 326krát objelo celou zeměkouli.

 Z výroby repasovaných náhradních dílů však netěží jen životní prostředí, ale také 

Váš vůz. Všechny repasované součástky splňují stejné standardy kvality jako nově 

vyrobené náhradní díly Volvo, a tím pádem se na ně vztahuje stejná záruka. Mimo 

to jsou během procesu repasování upraveny v souladu s nejnovější specifikací, což 

znamená, že mohou fungovat ještě lépe než při svém prvním životním cyklu. Další 

výhodou je extrémní finanční úspora, kterou celý proces přináší.

MINULOST, PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST 

Dnešní systém Volvo Cars Exchange nabízí jednu z nejširších nabídek repasovaných 

náhradních dílů v automobilovém průmyslu. Nabídka, ve které najdete náhradní 

díly pro konkrétní modely ještě 15 let po ukončení jejich výroby, zahrnuje vše 

od převodovek přes vstřikovací trysky až po elektronické komponenty. Všechny díly 

jsou pečlivě opraveny v souladu s originálními specifikacemi automobilky Volvo Cars. 

Při repasování nevyrábíme jen náhradní díly pro minulé a současné modely Volvo. 

Neustále se rozšiřující trend elektrifikace a hybridních technologií znamená, že 

se musíme soustředit také na budoucnost. Automobilka Volvo Cars se již celé 

roky připravuje na nové výzvy spojené s vysokokapacitními akumulátory a dalšími 

komponenty pohonných agregátů Twin Engine. 

 

DESIGN, KTERÝ MYSLÍ NA ZÍTŘEK 

V současné době spolupracuje oddělení repasovaných dílů s designérským 

oddělením společnosti Volvo Cars, aby společně investovaly značné množství času, 

úsilí a odborných znalostí do konstrukčních řešení, která mají potenciál v budoucnu 

usnadnit demontáž součástek například použitím šroubů namísto lepidla nebo 

svařovaných spojů při utěsňování krytů vysokonapěťových akumulátorů a jiných dílů. 

Může to vypadat jako malý krok, ale pokud jde o životní prostředí, počítá se každý 

krok kupředu. Když zvážíte přínos, jaký může mít repasování pro Vás, Váš vůz i svět 

kolem nás, určitě nám dáte za pravdu, že se jedná o tu nejzodpovědnější cestu vpřed.

M

V roce 1945 zahájila automobilka Volvo Cars v malém švédském městečku Köping 

produkci repasovaných převodovek. To, co mělo být zprvu jen dočasným řešením 

poválečného nedostatku surovin, se brzy stalo trvalou praxí, která vydláždila 

cestu k vytvoření jedné z nejrozsáhlejších nabídek repasovaných náhradních dílů 

v automobilovém průmyslu. Tou je systém Volvo Cars Exchange. Po více než 70 letech 

nabývá náš závazek k repasování originálních náhradních dílů Volvo na mnohem větší 

síle než kdykoliv předtím: což je dobrá zpráva pro Vás, Váš vůz i životní prostředí. 
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Soundtrack your life Bez ohledu na to, zda se procházíte po městě, nebo si užíváte jízdu ve svém voze, vždycky to 
bude lepší, když budete obklopeni svou oblíbenou hudbou v perfektní kvalitě. Společnost Harman Kardon se již více 
než 60 let snaží svým zákazníkům prostřednictvím spojení průkopnických technologií a úžasného designu nabídnout 
dokonalý zvuk stvořený pro život. 
harmankardon.com

Předtím, než si dnes něco koupíme, snažíme se zjistit si o produktu maximum informací, protože jen tak 

můžeme udělat správné rozhodnutí. Vzhledem k množství nabízených produktů a informací však bohužel 

nemáme dostatek času, abychom si zjistili vše, co bychom chtěli vědět. V důsledku nedostatku času jsme se 

naučili hledat značky a symboly, které nás ujistí, že jsme si vybrali ten nejlepší možný produkt. 

Například v supermarketech hledáme na obalu své oblíbené kávy logo Fairtrade. V obchodech s oděvy zase 

čteme štítky a skenujeme QR kódy, abychom se ujistili, že bude náš budoucí módní kousek vyhovovat našemu 

šatníku a současně není přítěží pro životní prostředí. Nyní se na světě objevil další užitečný symbol, kterým 

byste se při rozhodování mohli řídit. Nejenže s ním budete mít jistotu, že jste se rozhodli správně, ale současně 

s ním získáte potřebnou sebejistotu tam, kde ji nejvíce potřebujete - na silnici. Ale jak tento nový symbol 

vypadá? A kde ho můžeme najít? 

NOVÝ SYMBOL JISTOTY 

Odteď budou všechny letní pneumatiky* Volvo na bočnici označeny speciálním symbolem. Jedná se o značku 

tvořenou třemi písmeny - VOL - a jejím smyslem je pomoci Vám vybrat si ideální pneumatiky pro Vaše Volvo. 

Když Vaše Volvo opustilo brány továrny, bylo obuto pneumatikami speciálně navrženými a testovanými 

pro potřeby tohoto konkrétního modelu. 

Jedná se o náš běžný postup, který aplikujeme u všech vozů. Jestliže pro každý model vyvineme pneumatiky, které 

perfektně odpovídají jeho individuální charakteristice, můžeme si být jistí, že jsme přispěli k jeho konzistentnímu 

výkonu a bezkonkurenční úrovni jeho bezpečnosti. 

Co se stane ve chvíli, kdy jsou původní pneumatiky natolik opotřebované, že je nutné přistoupit k jejich 

výměně? Ačkoliv mohou některé náhradní pneumatiky vypadat stejně, mohou mít velmi odlišné vlastnosti, 

které přirozeně ovlivní jejich chování. Nesprávně zvolené pneumatiky mohou například negativně ovlivnit trakci, 

zrychlení, ovladatelnost a brzdnou dráhu vozu. Mimo to, že mohou mít vliv na spotřebu paliva, je třeba zdůraznit 

především riziko snížení účinnosti palubních bezpečnostních systémů v důsledku použití nevhodných a Volvem 

neotestovaných pneumatik. 

TŘÍ PÍSMENA, KTERÁ VÁM POSKYTNOU JISTOTU 

Díky nové značce VOL si nyní snadno vyberete náhradní pneumatiky, které Vám zaručí stejně vysoký standard jako 

pneumatiky, kterými byl Váš vůz vybaven z výroby. Pneumatiky, které byly navrženy, testovány a vyrobeny způsobem, 

který v každém ohledu přispěje k optimalizaci jízdních vlastností Vašeho Volva.

Až nastane čas na pořízení nových letních pneumatik pro Vaše Volvo, stačí, abyste hledali ty s označením VOL. 

*  Pneumatiky s označením VOL lze objednat u místního autorizovaného dealera Volvo, přičemž jsou dostupné pro všechny modely postavené 

na platformách SPA a CMA, tzn. od modelového roku 2016. 

SPRÁVNÁ VOLBA

L E T N Í  P N E U M AT I K Y  VO LVO 

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  S O M M A R
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LIDÉ NA ZVL ÁŠTNÍCH MÍSTECH

MĚSTSKÝ ZPŮSOB FARMAŘENÍ

Vybetonovaná parcela zaplněná přepravními kontejnery asi nebude 

prvním obrazem, který se Vám vybaví, když se pokusíte představit 

si farmu. Nicméně vzestup městského kontejnerového zemědělství 

znamená, že by již brzy mohlo být obtížné poznat rozdíl mezi 

parkovištěm a zeleninovou farmou.

Systém Leafy Green Machine společnosti Freight Farms založené 

v Bostonu představuje farmy v přepravních kontejnerech. 

Kontejnery nabízí ochranu před povětrnostními vlivy, jsou připraveny 

k okamžitému použití a mají potenciál vyprodukovat dvě až čtyři tuny 

potravin ročně. 

V jednom kontejneru lze vypěstovat stejné množství zeleniny jako 

na dvou akrech půdy. Další výhodou je nepřetržité celoroční využití, 

které není přerušováno zimním ani jinak neplodným obdobím klidu. 

Můžete je postavit v podstatě kamkoliv, a to i do těch nejhustěji 

zastavěných městských oblastí, a prakticky okamžitě začít 

s farmařením.

Společnost Freight Farms v nedávné době získala grant 

od agentury NASA, která považuje systém Leafy Green Machine 

nebo jeho obdobu za praktický způsob, jakým jednou bude 

možné pěstovat různé plodiny na rozmanitých místech, a dokonce 

i na jiných planetách.

Další inovací, jejímž cílem je přenést běžné koloběhy přírody 

do hustého městského prostředí, jsou akvaponické systémy, v rámci 

kterých se rybí výluhy z velkých nádrží s rybami rozkládají na minerály 

a přepouštějí se do nádrží s rostoucím ložem, kde minerály získané 

z ryb absorbují zasazené rostliny. Akvaponický systém se může 

proměnit v dokonalou organickou uzavřenou smyčku: voda, která 

rostliny zavlažuje, je hnojena výluhem z ryb, což je perfektní řešení 

pro pěstování menších rostlin, jako jsou bylinky a drobná listová 

zelenina, jejíž křehké, vynikající a výživné listy můžete najít v obloze 

Vašeho menu, na kterém si pochutnáváte v restauraci. Tento způsob 

pěstování plodin v městských oblastech přispěje ke snížení nákladů 

na dopravu a jejího škodlivého dopadu na životní prostředí. Současně 

se na polích uvolní místo pro pěstování tradiční zeleniny.

Proto až se příště podíváte na parkoviště a řeknete si, že pamatujete 

dobu, kdy tady všude bylo pole, vzpomeňte si na tento článek 

a uvědomte si, že to nemusí trvat dlouho a zase se zde bude farmařit.

F OTO G R A F I E :  TO N Y  LU O N G



„Obchodům se daří, když jsou kolem lidé,“ říká Per Cromwell, spoluzakladatel švédské společnosti Moby Mart. Na základě 

takového prohlášení by Vás napadlo, že je Per tím posledním člověkem, který by chtěl představit samoobslužnou řadu automaticky 

řízených obchodů bez personálu jako budoucí cestu maloobchodu. Ale ono to dává smysl. Samoobslužné obchody, které má 

Per na mysli, by se současně samy přepravovaly z místa na místo. Jestliže jste mobilní, vždycky si k lidem najdete cestu. 

PER CROMWELL

„Následujících pět let 
vnese do maloobchodu 
větší změny než 
předchozích padesát let.“

Myšlenkou stojící za vznikem společnosti Moby Mart je ještě více zvýšit komfort 

zákazníků při návštěvě supermarketu. Každý z obchodů Moby Mart bude schopný 

zastavit na jakémkoliv dostupném parkovišti, kde budou mít zákazníci možnost 

nakupovat. Vy se jen budete muset dostat na místo, kde stojí, a vyzvednout si 

nákup, který jste si před tím vybrali a zaplatili prostřednictvím aplikace. Ve stejné 

aplikaci snadno zjistíte, kde se v dané chvíli nachází Vaše nejbližší zastávka Moby 

Market a zároveň se díky ní do obchodu dostanete. Jakmile vstoupíte dovnitř, 

nepřivítá Vás žádný či žádná pokladní, ale hologram. Poté si můžete v klidu svým 

tempem vybrat jednotlivé položky nákupu, aniž byste se museli obávat, že zboží 

není na skladě nebo že budete muset stát v dlouhé frontě. 

„Následujících pět let vnese do maloobchodu větší změny než předchozích 

padesát let,“ říká Per Cromwell. Přestože se jedná o velmi odvážné tvrzení, faktem 

zůstává, že se technologie vyvíjí mnohem rychleji než kdykoliv dříve. A s těmito 

technologiemi přichází bezpočet nových možností. Ačkoliv se technologie 

maloobchodního prodeje vyvíjejí mnohem rychleji než kdykoliv dříve, je zde stále 

relativně malé množství společností, které jejich možnosti využívají v praxi. V tomto 

ohledu se společnost Moby Market stává průkopníkem v oblasti maloobchodu.

Třebaže to může znít jako nápad, který bude realizován až někdy v budoucnosti, silnice 

v USA již dnes brázdí celá řada obchodů Moby Mart, ve kterých si zákazníci mohou 

dát osvěžující zmrzlinu za chladného odpoledne nebo rychlý oběd mezi obchodními 

schůzkami. Mimo to má společnost v plánu přidat do své obchodní rovnice drony, které 

by doručovaly menší zásilky zákazníkům v blízkém okolí. Tyto mobilní obchody fungující 

na principu objednání po telefonu začnou ovlivňovat městskou krajinu a současně 

přispějí k rozkvětu menších oblastí, které v minulosti neměly v dosahu prodejnu 

smíšeného zboží nebo lékárnu.

„Naše nabídka produktů bude 

vycházet z poptávky zákazníků. 

V obydlených oblastech budeme 

schopni zajistit několik malých 

obchodů ráno, v poledne a večer, 

zatímco v kancelářských oblastech 

jich budeme mít během úředních 

hodin o něco více. Obchodu se daří, 

když jsou kolem lidé. Díky mobilitě 

bude náš obchodní model mnohem efektivnější,“ vysvětluje Per. 

ÚSPORA ČASU NA DŮLEŽITĚJŠÍ VĚCÍ 

Ve spolupráci s velmi uznávanou čínskou univerzitou Hefei Technical University, 

která se zaměřuje na techniku a management, společnost Moby Mart vyvinula 

technologii nezbytnou k přivedení autonomně řízených obchodů k životu. 

Cílem je, aby byly všechny obchody Moby Mart naprosto autonomní, což 

mimo jiné znamená, že poznají čas, kdy je třeba doplnit zásoby, a samy se 

vrátí do centrálního skladu. „Aplikace 

Moby Mart sleduje stav skladových 

zásob v reálném čase,“ vysvětluje 

Per. „Jakmile se nějaký produkt 

vyprodá, aplikace na jeho nedostatek 

upozorní majitele obchodu, který 

může situaci vyřešit.“ 

Uvedená úroveň autonomie umožní 

všem majitelům obchodů (Moby 

Mark bude fungovat jako franšíza), 

aby se soustředili na důležitější věci. „Protože se majitelé nebudou muset 

fyzicky starat o peníze, získají čas na jiné věci, jako je například rozvíjení jejich 

podnikání, vylepšování sortimentu a zlepšení prodeje,“ uvádí Per. 

Obchod, který je otevřen 24 hodin denně 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Žádný 

personál, žádná hotovost, žádná pokladna a žádné dlouhé fronty. Obchod, který 

je dostatečně chytrý, aby se sám řídil, zaparkoval a začal prodávat na v podstatě 

jakémkoliv parkovišti v jakémkoliv koutě světa. Vítejte v budoucnosti 

maloobchodu. Vítejte v obchodě Moby Mart.

BUDOUCNOST 
MALOOBCHODU

M O BY  M A R T
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Závod Volvo Ocean Race je jediným svého druhu. Odvážné posádky soupeří nejen 

mezi sebou navzájem, ale především proti přírodním živlům, o které není v drsných 

námořních podmínkách nouze. Nové Volvo V90 Cross Country v edici Volvo 

Ocean Race je také jediné svého druhu. Když dojde na dobrodružství, představuje 

jasnou volbu.

STVOŘENO
NOVÉ VOLVO V90 CROSS COUNTRY V EDIC I  VOLVO OCEAN RACE

V dnešní době čeká dobrodružství na každém kroku. Proto je dobré připravit se na něj. 

V naší nejnovější kolekci najdete vše, co budete potřebovat na svých letních výpravách. 

Od elegantních hodinek Volvo Cars přes inovativní náramky pro přežití a stylové 

sluneční brýle až po voděodolné tašky. 

VYDEJTE SE VSTŘÍC LÉTU STYLOVĚ 

L I F E ST Y L OVÁ  KO L E KC E  S P O L E Č N O ST I  VO LVO  C A R S

PRO DOBRODRUŽSTVÍ

1. DĚTSKÁ MIKINA S KAPUCÍ 1 803 Kč  2. PÁNSKÁ MIKINA S KAPUCÍ 2 061 Kč  3. LIFESTYLOVÝ PŘÍVĚSEK NA KLÍČE 409 Kč   4. POUZDRO NA KLÍČE 459 Kč  

5. NÁRAMEK PRO PŘEŽITÍ NAIMAKKA 1 441 Kč   6. SLUNEČNÍ BRÝLE POC KNOW 4 420 Kč  7. TOALETNÍ TAŠKA CORDURA 1 922 Kč  8. HODINKY 40, bílé  6 355 Kč  

9. HODINKY 40, černé  6 355 Kč  10. CESTOVNÍ TAŠKA CORDURA 6 213 Kč

collection.volvocars.com

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  S O M M A R



* Přenosné čisticí zařízení na baterie je dostupné v nabídce příslušenství. 

VOLVO V90 CROSS COUNTRY V EDICI VOLVO OCEAN RACE 

S VÝBAVOU PRO MODERNÍ DOBRODRUHY

• 230V napájecí zásuvka • 4 přídavné USB porty • Unikátní oboustranné potahy sedadel 

• Unikátně řešený zavazadlový prostor • Pracovní LED osvětlení integrované ve dveřích 

zavazadlového prostoru

• Nerozbitná svítilna • Unikátní textilní podlahové koberečky vyrobené z recyklovaného plastu 

• Unikátní barevná kombinace exteriéru a unikátní design interiéru

NECHTE PŘÍRODU TAM, KDE MÁ BÝT 
Ze zavazadlového prostoru vezměte své přenosné čisticí zařízení* a pusťte se do práce. 

Během několika minut budou Vaše boty i jízdní kolo čisté.

TROCHU LUXUSU V DRSNÝCH PODMÍNKÁCH 
Ještě než naložíte do auta své jízdní kolo a mokré oblečení, rozprostřete na podlahu 

zavazadlového prostoru voděodolnou podložku proti zašpinění a připevněte rohož chránící 

nárazník. Když je vše bezpečně zabaleno, zapojte svůj cestovní kávovar, posaďte se 

na ochrannou rohož nárazníku a vychutnejte si šálek dobré kávy a výhled na okolní krajinu. 

STYLOVÝ NÁVRAT DOMŮ 
Po svém kávovém dýchánku nastupte do auta. Přestože máte suché oblečení, raději přes 

sedadlo přehoďte ochranný potah. I s ním vypadá interiér hodně dobře. Už Vám zbývá jen 

nastartovat motor, nastavit cíl v satelitní navigaci a užít si bezpečnou jízdu domů v suchu 

a pohodlí.

Jakému způsobu dáte přednost?

NEJNÁROČNĚJŠÍ ÚKOL DNE 

Na cestě dolů z hornatého svahu zpátky k autu se začíná stmívat. Alespoň, že už konečně 

přestalo pršet. Nicméně na zádech Vás tíží plný batoh, Vaše oblečení je kompletně mokré a Vaše 

za normálních okolností pestře lakované jízdní kolo je pokryto hnědou vrstvou bahna.

I přesto jste si ten den náramně užili. Zas o něco jste posunuli své limity a dosáhli jste vrcholu, 

který byl Vaším cílem. Byl to drsný zážitek, ale stálo to za námahu. Jediné, co Vám zbývá udělat, 

je očistit sebe i výstroj, sbalit se a vyrazit směrem domů. Avšak někdy to může být nejtěžší úkol 

ze všech.

VYBERTE SI SVOU CESTU ŽIVOTEM

Když dorazíte k autu, podíváte se dolů na totálně špinavé boty a na blátem obalené kolo 

a uvědomíte si, co Vás čeká. Při zhodnocení situace si sami pro sebe řeknete: „Tohle v reklamách 

nikdy neukážou. V nich vidíte spousty bronzově opálených surfařů, kteří se s úsměvem vydávají 

vstříc vlnám, a šťastných rodin vracejících se domů z dovolené, ale nikde tam není ani naznačeno, 

s jakým nepořádkem se musí auto vypořádat.“

Zhluboka se nadechnete a připravíte se na nepohodlnou jízdu domů a především na následné 

čištění zaneřáděného interiéru Vašeho vozu. Ale takhle to přece být nemusí. Co kdybychom Vám 

nabídli jiné řešení? 

UDĚLEJTE TO VE STYLU VOLVO 

Co kdybychom Vám představili vůz, který byl stvořen, aby si přesně s těmito situacemi bez problémů 

dokázal poradit? Vůz, který se stane nejen Vaším spolehlivým partnerem na cestách za dobrodružstvím, 

ale současně Vám pomůže vrátit se i s Vaší výstrojí pohodlně a bezpečně zpátky domů. Vůz, který 

chápe, jak všechny skvělé outdoorové výpravy ve skutečnosti vypadají. S ním se bude výše uvedený 

scénář odvíjet jiným směrem.

Na cestě dolů z hornatého svahu zpátky k autu se začíná stmívat. Alespoň, že už konečně přestalo 

pršet. Nicméně na zádech Vás tíží plný batoh, Vaše oblečení je kompletně mokré a Vaše za normálních 

okolností pestře lakované jízdní kolo je pokryto hnědou vrstvou bahna.

I přesto jste si ten den náramně užili. Když dorazíte k autu, podíváte se dolů na totálně špinavé 

boty a na blátem obalené kolo a uvědomíte si, co Vás čeká. Při zhodnocení situace si řeknete sami 

pro sebe: „O nic nejde.“

Objevte přednosti Volva V90 Cross Country v edici Volvo Ocean Race na stránkách volvocars.cz



POZDNÍ PŘEHLÍDKA

DOVOLTE SI ZTRATIT SE

STUDIO NOVÉ ÉRY

KONTROLOVANÁ DEZORIENTACE 

Black Tomato, luxusní cestovní agentura založená v londýnském Shoreditch, 

dopřává svým zákazníkům zážitek, ve kterém se ztratí. Ztracení je vlastně jeho 

podstatou. Ale nemusíte se bát, nikdo se Vás nechystá zanechat beze stopy 

v divočině jen s čokoládovou tyčinkou a s přáním hodně štěstí a dále se o Vás 

nestarat. Dezorientace, kterou prožijete, bude plně pod kontrolou. V rámci 

zážitkového balíčku Get Lost (Ztracení) Vás přivedou na neznámé nezmapované 

místo, kde Vás nechají. K dispozici však budete mít veškerou potřebnou výstroj 

a vybavení, které budete pro úspěšné absolvování této tak trochu jiné dovolené 

potřebovat. Z bezpečnostních důvodů jsou účastníci na dálku sledováni a mají 

k dispozici průvodce se specializací na daný terén. Můžete se řízeně ztratit 

v oblasti polárního kruhu, v džungli, na poušti, v horách nebo v přímořském 

prostoru. Bližší informace najdete na webu blacktomato.com/get-lost/

ZÚČASTNĚTE SE PROMÍTÁNÍ ZA SVITU PŮLNOČNÍHO SLUNCE

Během letního období ve vesnici Sodankylä, která leží zhruba 120 km nad severním polárním kruhem

ve fi nském Laponsku, slunce nikdy nezapadá. Každoročně se zde na počest tomuto jedinečnému 

geografi ckému šprýmu koná fi lmový festival nazvaný prostě Midnight Sun (Půlnoční slunce). V průběhu 

festivalu se fi lmy promítají nepřetržitě 24 hodin denně, aby si je mohli návštěvníci na plno užít a mohli 

zapomenout na čas, čemuž napomáhá i fakt, že zde slunce ve čtyři hodiny ráno svítí stejně jasně jako 

ve čtyři hodiny odpoledne. Na festivalu můžete zhlédnout díla těch nejvíce fascinujících fi lmových režisérů 

z celého světa stejně jako prvotiny vycházejících talentů, které zde sleduje publikum složené z místních 

i mezinárodních diváků. Všichni se setkávají pod svitem slunečních paprsků, aby si vychutnali fi lmy, místní 

scenerii i uvolněnou neformální „atmosféru Sodankylä“, kterou je toto místo proslulé. Vzhledem k nepřetržité 

záři „slunečních refl ektorů“ a k odlehlé poloze místa konání fi lmový festival Midnight Sun dokonale vystihuje 

čistou lásku ke kinematografi i. V období od 13. do 17. června 2018 festival oslaví 33. ročník svého konání.

Bližší informace najdete na webu msfi lmfestival.fi /en

KOUSEK ŠVÉDSKA  

Na sklonku loňského léta bylo v centru Milána otevřeno nové luxusní 

studio. Byla to kavárna? Bar? Řemeslná dílna? Nebo to byl, jak ostatně 

napovídala vozidla vystavená uvnitř, showroom automobilky Volvo Cars? 

Návštěvníci po chvíli zjistili, že se jednalo o spojení všech výše uvedených 

prostorů a současně o žádný z nich: jednalo se o první Volvo Studio 

na světě. Smyslem nového konceptu je vnést něco ze švédského komfortu 

a luxusu do srdcí nejstylovějších světových měst, aby se zde návštěvníci 

mohli seznámit s vozy značky Volvo a současně si v exkluzivní atmosféře 

vychutnat švédské zákusky fi ka nebo sklenku vína. Na rozdíl od běžných 

automobilových dealerství bylo toto místo stvořeno k tomu, aby se zde 

lidé setkávali, relaxovali a v klidu odpočívali. Porozhlédněte se, zda nemáte 

podobné místo někde poblíž. 

FOTOGRAFIE: UNSPLASH.COM

FOTOGRAFIE: JONNE SIPPOLA

PRO TY, KTEŘÍ TOUŽÍ VĚDĚT VÍCE 

MAGAZÍN MY VOLVO VE VERZI PRO TABLETY A CHYTRÉ TELEFONY 

Věděli jste, že si můžete obsah magazínu My Volvo prohlédnout také ve verzi pro tablety 

a chytré telefony? Magazín My Volvo pro tablety a chytré telefony s operačním systémem iOS 

nebo Android byl vytvořen, abyste s jeho pomocí mohli objevovat svět Volvo ještě snadnějším 

a pohodlnějším způsobem. Obsahuje stejně přínosné články, nabídky a inspirativní podněty 

jako tištěná verze magazínu, a navíc celou řadu vzrušujících bonusů. Najdete zde exkluzivní 

články, nádherné fotografi e, videa a spoustu užitečných odkazů. Magazín My Volvo ve verzi 

pro tablety a chytré telefony Vám nabídne to samé, co očekáváte od jeho tištěné verze, a ještě 

něco navíc. Proto neváhejte a stáhněte si ho, abyste mohli začít objevovat digitální svět Volvo. 

Magazín My Volvo ve verzi pro tablety a chytré telefony si můžete zdarma stáhnout ze stránek 

obchodu App Store a Google Play.

 iPad je obchodní známkou společnosti Apple Inc., registrovanou v USA a v dalších zemích.

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  S O M M A R



Volvo Car Czech Republic. Vytištěno v České republice v roce 2018.


