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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.

Vše má svou hodnotu. Ale existuje něco cennějšího než čas? V současné 

době nacházíme radost v nových zážitcích a naše štěstí je dáno 

vzpomínkami, které si vytváříme, a ne majetkem, který vlastníme. 

Výsledkem je to, že se stal jednou z nejluxusnějších komodit moderního 

života čas. V tomto letním vydání magazínu My Volvo najdete inspirace, 

které Vám pomohou vytěžit maximum z momentů Vašeho života.  

Věříme, že jeho čtení pro Vás bude znamenat dobře strávený čas.

VÄLKOMMEN

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  S O M M A R
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KRÁSA PRÁZDNÉHO PROSTORU  
Jung-Hyun Lee je senior designérem společnosti Volvo 

Cars a současně i mužem, který stojí za designem cenami 
ověnčeného Volva XC60. Setkali jsme se s Jungem v jeho 

mateřském městě Soulu, abychom s ním probrali vzestup 
Jižní Korei, skandinávský design a krásu prázdného prostoru.  

PŘEMÝŠLENÍ VE ŠKATULKÁCH
Aby pomohl bojovat s nedostatkem studentského bydlení 

v dánském hlavním městě Kodani, rozhodl se dánský 
podnikatel využít městské přístavy a vodní cesty k vytvoření 
chytře a udržitelně řešených bytů z toho nejnečekanějšího 

materiálu.

KLASICKÝ SKANDINÁVSKÝ DESIGN
V poslední době zaplňují trendy skandinávského životního 
stylu lesklé stránky magazínů a představují zdroj inspirace 

pro lifestylové bloggery z celého světa. Avšak většina 
trendů brzy opět pomine. Jeden z aspektů skandinávské 
kultury nicméně nikdy nevyjde z kurzu: a tím je klasický 

skandinávský design.

POŘIĎTE SI SVÉ  
DOBRODRUŽSTVÍ

LÉTO 2019
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[ K R Á S A  P R Á Z D N É H O  P R O S T O R U ] 

Jednou z největších výzev umění – i automobilového 
designu – je vytvořit jednoduché a krásné věci, které by 
současně vynikaly mezi ostatními. Klíčem k úspěchu je 

dodat Vaší práci prostor, aby mohla dýchat. Pro Jihokorejce, 
a především pro jednoho jihokorejského designéra 

automobilky Volvo Cars, přispívá hledání času a prostoru 
k odhalení krásy v rychlém a zaneprázdněném světě.    
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ižní Korea prochází pozoruhodnou  
proměnou. Dříve zaostávající 
ekonomika založená převážně 
na zemědělství se nyní stává 
jednou z nejsilnějších světových 
ekonomik. Najdete zde vzkvétající 
technologickou scénu, která může 

bez obav soupeřit se Silicon Valley, přičemž 
byla tato země na základě indexu inovativnosti 
agentury Bloomberg nedávno již podruhé 
jmenována nejinovativnější zemí na světě. 
Nicméně s úspěchem přichází i oběti. Jednou 
z největších obětí, které bylo nutné podstoupit 
ve jménu prosperity, byla ztráta času.   
 „Abychom zvládli dostihnout svět kolem 
nás, museli jsme pracovat tvrději a rychleji. 
To znamená, že jsme museli obětovat čas 
vyhrazený pro rodinu a přátele. Výsledkem 
však nebyla jen silnější ekonomika, ale také 
uvědomění si, že skutečný luxus nespočívá 
v penězích, ale v dostatku času.“ 
 To jsou slova Jung-Hyun Lee, senior 
designéra ve společnosti Volvo Cars. Jung, který 
stojí za designem cenami ověnčeného nového 
Volva XC60, je prvním korejským designérem 
automobilky Volvo Cars. Setkali jsme se 
s Jungem v jeho rodném městě Soulu, abychom 
s ním prodiskutovali rozrůstání se korejského 
hlavního města, podobnosti v jihokorejské 
a švédské kultuře i to, jak se jeho oceňování 
času promítá jako inspirace do jeho unikátních 
designových řešení. 

VÁŠEŇ PRO AUTA    

„V době, kdy jsem vyrůstal, neměla Jižní Korea 
v podstatě žádnou automobilovou kulturu. 
Sice zde byla možnost koupit si auta vyrobená 
v Koreji, ale většina lidí využívala veřejnou 
dopravu,“ vysvětluje Jung. „Ačkoliv zde člověk 
neviděl žádné velké množství dovezených 
aut, vládlo zde pro ně velké nadšení. Fanoušci 
zahraničních značek si byli schopní objednávat 
zahraniční motoristické magazíny, aby si mohli 
číst o nejnovějších modelech. A já jsem byl 
jedním z nich!“ 

Vášeň pro automobily v Jungovi vzbudil 
jeho otec, vysloužilý univerzitní profesor se 
specializací na strojní inženýrství. „Pokud 
v našem domě přestalo cokoliv fungovat, můj 
otec to vlastnoručně opravil, což se týkalo 
i našeho rodinného auta. Měli jsme korejský vůz 
a já jsem vždy sedával vedle táty, sledoval jsem, 
jak ho opravuje, a snažil se vše si zapamatovat.“ 
 Jestliže v Jungovi vzbudil zájem o auta jeho 
otec, vášeň pro design se v něm probudila 
v inspiraci naprosto odlišným zdrojem, a to 
dokonce z opačného konce světa. „Když mi 
bylo 15, koukali jsme s bratrem na nějaký 
americký film. V tom filmu bylo černé Porsche 
964 a já jsem ho prostě musel nakreslit. 
Vzal jsem tužku a kus papíru, které můj táta 
používal na své technické výkresy, a pustil jsem 
se do práce. V té chvíli jsem vůbec netušil, že 
existuje profese jako je automobilový designér. 
Jen jsem měl rád auta a bavilo mě je kreslit.“ 

VÝBĚR SPRÁVNÉ CESTY 

Když úspěšně absolvoval studium na střední 
škole, Jung si stále nebyl jistý, pro jakou kariéru 
by se měl rozhodnout. Nakonec se rozhodl 
následovat svého otce a začal studovat strojní 
inženýrství. Nicméně když získal titul, začal se 
ptát sám sebe, zda to bylo správné rozhodnutí. 
Někdo hluboko v srdci se necítil spokojený. 
 „Studium strojírenství jsem si užíval, ale něco 
tomu chybělo. Neměl jsem pro to dostatek 
nadšení. Potřeboval jsem něco více, něco jiného. 
Začal jsem se ve svých vzpomínkách vracet 
zpět do dětství k tomu, co jsem miloval: auta, 
kreslení a malování. Když jsem dal všechny 

J

Z V Ě D AVÁ  Š V É D K A

JMÉNO:  Jung-Hyun Lee 

VĚK: 38

MÍSTO NAROZENÍ: Soul, Jižní Korea

ZAMĚSTNÁNÍ: senior designér, Volvo Cars

Jung se ke společnosti Volvo Cars připojil v roce 2010, 

přičemž v nedávné době pracoval na pozici hlavního 

designéra při navrhování cenami ověnčeného Volva XC60.

„Když jsem vyrůstal, vůbec jsem netušil, 

že existuje profese jako je automobilový 

designér. Prostě mě bavilo kreslit.“

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  S O M M A R
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tyto věci dohromady, uvědomil jsem si, že je mou 
životní touhou navrhovat auta.“ Jungovi bylo 26 let 
a změna kariéry se mnohým lidem v jeho okolí 
zdála zbytečným rizikem. Když však o svém 
rozhodnutí začal diskutovat s rodiči, uvědomil si, 
že kombinace znalostí strojního inženýra a jeho 
vášně pro design by z něho mohla udělat ještě 
lepšího designéra. Konec konců, automobilový 
design není jen o čistých liniích, ale je také o to 
znalostech z oboru strojírenství. Jung se definitivně 
rozhodl a okamžitě začal hledat designérské školy.  

CÍLOVÁ DESTINACE ŠVÉDSKO 

Když Jung zkoumal možnosti různých 
designérských škol, zamiloval se do skandinávského 
designu. „Najednou jsem našel přesně to, co jsem 
hledal. Miloval jsem tu krásu jednoduchosti. Byla 
dokonale nadčasová.“
Vedený svou nově objevenou vášní pro skandinávský 
design se Jung ucházel o studium dopravního 
designu na univerzitě ve švédském městě Umeå. Byl 
přijat a zapsán ke studiu dvouletého magisterského 
oboru. „Když jsem se přestěhoval do Švédska, 
působilo na mě velmi tajemně. Ale netrvalo to 
dlouho a zamiloval jsem si kromě skandinávského 
designu také švédskou přírodu i Švédsko samotné.“ 
Po úspěšném absolvování Institut designu v Umeå 
myslel Jung pouze na jediný cíl, a tím byla 
automobilka Volvo Cars. Jeho přání se proměnilo 
ve skutečnost a v roce 2010 začal pracovat jako 
člen týmu pro strategii designu ve společnosti 
Volvo Cars. 

VÝJIMEČNÁ JEDNODUCHOST  

Od doby, kdy se připojil ke společnosti Volvo Cars, 
čerpá Jung svou inspiraci z kontrastů a podobností, 
které nachází při srovnání korejského a švédského 
způsobu života. A s tím, jak naše životy nabírají 
na rychlosti a složitosti, je pro něj hlavním zdrojem 
inspirace to, jak může mít jednoduchý přístup 
k designu tak pozitivní vliv na naše smysly i osobní 
pohodu. 
 „V Jižní Koreji žijeme ve velmi rušném 
prostředí. Je zde spousta budov, záplava aut a zdá 
se, že lidé vždy někam spěchají. Města, jako je 
Soul, jsou rychlá a hlučná, což může v člověku 
vzbuzovat pocit, že je život velmi komplikovaný.“ 
Nuže, jak navrhnout vůz, který člověka odřízne 
od hluku a shonu moderního světa? Odpovědí je 
jednoduchost.  



„Nejsnazším způsobem, jak zajistit, aby Váš 
design působil výjimečně, je přidávat stále další 
a další detaily,“ vysvětluje Jung. „Nicméně lidé 
již začínají být unavení z příliš komplikovaných 
designů. Skutečná výzva přichází, když 
chcete vytvořit design, který je jednoduchý 
A NADTO I výjimečný. Věřím, že v současné 
době je jednoduchý design pro lidi skutečně 
přitažlivý, protože v současném zahlceném 
prostředí vyniká. A nejen to, když lidé vidí 
jednoduchý design, cítí se pohodlněji a snáze 
se uvolní.“ 
 V korejské kultuře máme jedno úsloví, které 
to plně vystihuje: „krása prázdného prostoru“. 
Tím není myšlen zcela prázdný prostor, ale 
znamená to, že se přidá jen to, co je nutné. 
„Pokud se podíváte na nějakou tradiční 
korejskou malbu, vždy tam najdete prázdné 
bílé místo. Toto prázdné místo umožňuje 
celé malbě dýchat. Pokud je něco přesyceno, 
ztrácí to na své kráse. Člověk potřebuje prostor 
pro  vlastní představivost. A přesně o tom je 
krása prázdného prostoru,“ vysvětluje Jung. 

DESIGN, KTERÝ PŘISPÍVÁ KE ZLEPŠENÍ 

ŽIVOTA 

Pokud byste si prošli korejskou historii, mohli 
byste tam najít celou řadu příkladů lidí, 
kteří využívali jednoduchost jako prostředek 
umožňující ostatním lidem vylepšit život. 
A asi není vhodnější příklad než Hangul, což je 
tradiční korejská abeceda. 
„Co se týče učení, korejština není zrovna 
nejsnadnějším jazykem. V minulosti jsme 
si půjčovali znaky z čínské abecedy. Poté 
v 15. století vytvořil náš tehdejší král osobně 
systém Hangul. Tato nová abeceda byla snadno 
zapamatovatelná, protože cílem krále bylo 
dopřát všem Korejcům možnost naučit se 
číst, psát a samostatně se vyjadřovat. V dnešní 
době se gramotnost v Jižní Koreji pohybuje 
kolem 100 %. Abeceda Hangul byla navržena, 
aby nám usnadnila život a udělala ho lepším, 
což se podařilo. Jedná se o můj oblíbený 
příklad korejského designu, který mě neustále 
inspiruje.“

Také dnešní vozy Volvo jsou navrhovány 
za podobným účelem: usnadnit a vylepšit lidem 
život a samozřejmě se postarat také o jejich 
větší bezpečí. A přesně o to Jungovi a jeho 
týmu designérů při navrhování nového, cenami 
ověnčeného Volva XC60 šlo.

NOVÝ VZHLED LEGENDÁRNÍHO DESIGNU

Volvo XC60 se stalo jednou z legend moderní 
doby a také dosud nejprodávanějším modelem 
automobilky Volvo. Úkol navrhnout design 
pro  novou generaci tohoto modelu byl 
přirozeně provázen velkými očekáváními. 
 „První generace Volva XC60 se mohla 
pochlubit unikátním charakterem,“ vysvětluje 
Jung. „Chtěli jsme zachovat původní charakter, 
ale současně ho rozvinout v něco ještě 
dynamičtějšího a elegantnějšího. Naším cílem 
bylo navrhnout vůz, který nejenže usnadní 
a zpříjemní lidem životy, ale současně se do něj 
lidé na první pohled zamilují. Jsme velmi hrdí, 
že se nám to podařilo.“  

„Abeceda Hangul byla navržena, 
aby lidem usnadnila a zlepšila život. 

Jedná se o můj oblíbený příklad 
korejského designu, který mě 

nepřestává inspirovat.“

Z V Ě D AVÁ  Š V É D K A

„Pokud je něco přesyceno, ztrácí to na své kráse. Potřebujete prostor 

pro vlastní představivost. A přesně o tom je krása prázdného prostoru.“

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  S O M M A R
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„Hledám inspiraci všude kolem sebe 
– v jiných designérech, v nábytku 

nebo v architektuře. ale zjistil jsem, že 
největší inspiraci nacházím v přírodě.“

Od  nejnovějších funkcí konektivity a moder-
ních technologií až po vysokou jízdní pozici 
a praktická úložná místa je nové Volvo XC60 
doslova nabité inovativními způsoby, jak lidem 
usnadnit život. Nicméně zásadní rozdíl dělají 
zdánlivě jednoduché designové prvky. 

DESIGN, KTERÝ ŠETŘÍ ČAS    

„Protože jsem vyrůstal v Soulu, naučil jsem 
se, že čas je luxus. Většina Korejců včetně mě 
je stále zaneprázdněna a neustále v pohybu. 
Chodíme rychle, jíme rychle a žijeme rychle. 
Čas je pro nás velmi důležitý. Působíme, že 
jsme pořád ve spěchu, abychom mohli strávit 
více času s rodinou, přáteli anebo jen tak sami. 
Pro společnost Volvo Cars je jednou z hlavních 
priorit dneška pomáhat lidem získat zpět svůj 
čas. Proto využívám svůj vlastní přístup, v rámci 
něhož si velmi cením času, k vytváření designů, 
které mohou ostatním pomoci užívat si volný 
čas dle svých představ.“
 Dobrým příkladem designu, který spoří čas, 
jsou dveře s překrytím prahů u Volva XC60. 
Spodní část dveří je navržena unikátním 
způsobem, aby lemovala tělo karoserie a překryla 
i prahy dveří. Nejenže to znamená, že zůstávají 
prahy dveří čisté, ale současně se do vozu 
pohodlněji nastupuje, přičemž se člověk nemusí 
bát, že se ušpiní. A to šetří úsilí i čas. Ačkoliv to 
zní jako nepatrný detail, pokud dáte takových 
maličkostí dohromady více, vznikne velký rozdíl. 
Navíc tyto prvky svědčí o pozornosti, kterou 
věnují designérské týmy automobilky Volvo 
v každém aspektu své práce detailům.

JAK ZNÍ KOREJSKÁ OBDOBA SLOVA 

„LAGOM“? 

Ačkoliv Junga vedla na jeho první cestě 
do Švédska se vší pravděpodobností jeho láska 
ke skandinávskému designu, po nějaké době 
začal objevovat, že mají korejská a švédská 
kultura mnoho společného. S jeho vlastním 
já rezonoval především jeden termín, který 

nejenže odrážel jeho postoj k designu, ale 
současně vystihoval také korejský přístup 
k životu, který si osvojil, když vyrůstal v Soulu.  
„Když jsem se poprvé přestěhoval do Švédska, 
často jsem slýchával slovo ‚lagom‘. Když jsem 
zjistil, co znamená, uvědomil jsem si, že se jedná 
o obdobu korejského úsloví ‚Jung-Do‘, což lze 
doslova přeložit jako ‚střední cesta‘. ‚Jung-Do‘ 
je pro korejský lid velmi důležité, protože to 
znamená dělat věci s mírou. Když jste dítě, 
říkají Vám, že nejlepší je nestát se tou částí 
skály, která vyčnívá, protože právě u té hrozí 
největší pravděpodobnost, že se utrhne. Učíme 
se, že nejlepší je chovat se pokorně a nevyčnívat 
– že méně je více a méně znamená lépe. Proto 
když jsem slyšel výraz ‚lagom‘, okamžitě jsem 
se s jeho významem dokázal ztotožnit.“ 

VOLNÝ ČAS A BUDOUCNOST  

Prostřednictvím lásky ke skandinávskému 
designu a kombinace filozofie ‚lagom‘ a ‚Jung-
Do‘ pomáhají Jung a jeho tým řidičům vozů 
Volvo nejen užívat si nadčasový design, ale 
také vytěžit maximum z času, o kterém si ani 
neuvědomují, že ho mají. Ale jak designér, 
který ostatním pomáhá získat zpět svůj čas, 
vlastně tráví volný čas? 
„Mám rád klidná místa ideálně někde v přírodě, 
u řeky nebo v horách. Hledám inspiraci ve všem, 
co vidím kolem sebe – v jiných designérech, 
v nábytku, v architektuře – ale zjistil jsem, že 
největší inspiraci nacházím v přírodě. Kdykoliv 
začínám pracovat na novém projektu, vypravím 
se do přírody, abych si odpočinul a načerpal 
spirituální energii, díky níž je má práce 
vášnivější, kreativnější a emotivnější. A tímto 
způsobem trávím svůj volný čas,“ vysvětluje 
Jung. 
„Co se týče budoucnosti,“ pokračuje, „mým 
přáním je pokračovat v navrhování automobilů, 
po nichž lidé touží a do nichž se hned 
zamilují.“



Když vypadáme dobře, cítíme 
se dobře. Není žádnou náhodou, 

že styl a sebejistota jdou ruku 
v ruce. Perfektním dokladem této 

skutečnosti je exkluzivní sada 
pro stylové provedení exteriéru 

určená pro Volvo XC60. Unikátní 
design tohoto příslušenství se skvěle 
doplňuje s atletickými křivkami vozu, 
jehož sebejistému exteriéru dodává 
na ještě větší stylovosti a dynamice. 

Pokud toužíte po něčem, co by 
podtrhlo působivý vzhled Vašeho 

Volva XC60, už nemusíte dál hledat. 

DETAILY PRO PERFEKTNÍ VYLADĚNÍ VZHLEDU
Sada pro stylové provedení exteriéru Volva XC60 zahrnuje spodní kryty 

předního a zadního nárazníku z kartáčované nerezové oceli a dvě integrované 
koncovky výfuku z nerezové oceli s chromovaným povrchem.

Spodní kryt předního nárazníku podtrhuje sebejistý charakter vozu, jehož 
vzhledu dodává na dynamice, zatímco spodní kryt zadního nárazníku umocňuje 

osobitý vzhled zádi. Dvě dělené koncovky výfuku budí dojem čtyř koncovek 
výfuku, přičemž zdůrazňují silnou a exkluzivní povahu vozu.  

Jako perfektní tečku na závěr si můžete vybrat některá z nabídky exkluzivních 
kompletních kol Volvo. 22" kola z lehké slitiny s 5 dvojitými paprsky 

v matně černém provedení Matt Black s výbrusy Diamond Cut* podtrhnou 
robustní vzhled vozu, zatímco 22" kola z lehké slitiny s 10 paprsky 

v otevřeném provedení v černém odstínu s výbrusy Diamond Cut* dodají vozu 
na ještě větší eleganci. 

*Kompletní kola Volvo nejsou součástí sady pro stylové provedení Volva XC60. 

Kompletní nabídku sady pro stylové provedení exteriéru pro Volvo XC60 
najdete na stránkách: volvocars.cz.
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Spodní kryt předního nárazníku 
podtrhuje sebejistý charakter vozu, 

kterému dodává na dynamice.

Spodní kryt zadního nárazníku 
umocňuje osobitý vzhled zádi.



SVĚŽÍ VLNA INSPIRACE  
P Ř Í S L U Š E N S T V Í  V O LV O  C A R S 

KOMPLETNÍ NABÍDKU PŘÍSLUŠENSTVÍ AUTOMOBILKY VOLVO CARS NAJDETE NA STRÁNKÁCH: 

WWW.VOLVOCARS.COM/CZ/PRO-UZIVATELE/PRISLUSENSTVI

ZAJISTĚTE, ABY VAŠE DĚTI CESTOVALY RÁDY
Naše nabídka příslušenství sahající od podsedáku s opěrkou zad 
až po držáky na iPad Vám pomůže zajistit, aby Vaše děti cestovaly 
ve voze pohodlně a bezpečně a současně se nenudily, díky čemuž 
budete mít větší klid na řízení. 

PODSEDÁK S OPĚRKOU ZAD (VLNĚNÉ ČALOUNĚNÍ)*  

DRŽÁK NA IPAD*

POTAH PROTI OKOPÁNÍ*  

CHRÁNÍME TO, CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ  
Jedná se o příslušenství, jehož smyslem je zajistit přepravovaný 
náklad, aby se za jízdy nepohyboval po zavazadlovém prostoru. 
Nejenže tím ochráníte převážené věci před poškozením, ale 
především přispějete k větší bezpečnosti cestujících na zadních 
sedadlech.  

BEZPEČNOSTNÍ OCELOVÁ MŘÍŽKA*

PODSVÍCENÝ KRYT PRAHU ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU*

SÍŤ PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘEVÁŽENÉHO NÁKLADU*

UDRŽUJTE INTERIÉR ČISTÝ 
Součástí naší exkluzivní nabídky příslušenství do interiéru jsou ochranné 
rohože a kryt nárazníku, které byly navrženy, aby ochránily interiér Vašeho 
vozu před znečištěním, vodou, poškrábáním a odřením.  

PLASTOVÉ ROHOŽE DO PROSTORU PRO CESTUJÍCÍ*

PLASTOVÁ PODLOŽKA DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU*

VRCHNÍ KRYT NÁRAZNÍKU*

SBALTE SE, NALOŽTE VŮZ A VYDEJTE SE NA CESTU
Naše nabídka chytrého příslušenství pro převážení nákladu Vám 
umožní vzít si letos v létě s sebou na cesty vše, co potřebujete.

STŘEŠNÍ NOSIČE (PŘÍČNÍKY)* 

STŘEŠNÍ BOX Z DÍLNY AUTOMOBILKY VOLVO CARS*  

*Bližší informace o příslušenství a o cenách Vám poskytne autorizovaný partner pro prodej vozů Volvo.

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  S O M M A R
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Když jednoho dne Anton Sandvist surfoval po internetu, narazil na velmi zajímavý 
předmět na prodej. Jednalo se o průmyslový šicí stroj a Antonovi první instinkt okamžitě 
řekl, že ho má koupit. Měl doma velký sklep a šicí stroj vypadal jako skvělý způsob, jak 
tento prostor vyplnit. O pár kliknutí později byl stroj jeho. 
 Po doručení zůstal Antonův nový šicí stroj nedotčen ve sklepě až do chvíle, kdy 
si jednou uvědomil, že bude jeho pracovní den mnohem jednoduší, když bude mít 
praktickou tašku na notebook. A tak si sedl a začal pracovat. O třicet hodin pokusů, 
omylů a různých inspirací později spatřila světlo světa zcela první taška Sandqvist. 

Z PÁR ZKUSMÝCH STEHŮ SE STALY VELKÉ KROKY NOVÝM SMĚREM 

V tomto bodě mohl náš příběh klidně skončit. Nicméně během několika dní se stalo něco 
zvláštního: lidé se začali Antona ptát, kde si onu tašku na notebook koupil. Za doprovodu 
komplimentů od neznámých lidí, které mu stále zněly v uších, se Anton rozhodl, že se 
bude opět řídit svými instinkty. Vzdal se tedy své úspěšné kariéry stavebního inženýra 
a začal navrhovat, vyrábět a prodávat své vlastní tašky. 
 Dnes, po uplynutí deseti let, již značka Sandqvist není záležitostí jednoho muže. 
V současné době společnost provozují Anton, jeho bratr Daniel a jejich společný přítel 
Sebastian Westin. Společně pak vytvářejí jedinečné soubory produktů, které se již 
staly synonymem stylu, kvality a funkčnosti. Vydali jsme se do Stockholmu, abychom 
si s představiteli společnosti Sandqvist promluvili o jejich poslední kolekci, která byla 
navržena ve spolupráci s automobilkou Volvo Cars. 

 VE ZNAMENÍ UDRŽITELNOSTI 

Když jsme dorazili do Stockholmu, zjistili jsme, že se Anton, Daniel a Sebastian shlukují 
kolem prastarého mopedu, který vypadal, že už dávno dosáhl konce své cesty. Nicméně 
naši tři přátelé se rozhodli to s ním ještě nevzdávat. Škrábali se na hlavě, střídali v rukách 
různé nástroje a vyměňovali si teorie o tom, co by mohlo stroj přivést zpátky k životu. 
Jednalo se o přímý důkaz závazku společnosti Sandqvist k udržitelnosti. 
 Hledání udržitelných řešení totiž vždy představovalo důležitou součást filozofie značky 
Sandqvist – od materiálů využívaným k realizaci jejich designů až po způsob vyrábění, 
opravování a recyklování tašek značky. Současně se jedná o jeden z aspektů, který definuje 
jejich novou spolupráci s automobilkou Volvo Cars. Ačkoliv se jedná o již čtvrtou kolekci, 
kterou obě společnosti na základě vzájemné spolupráce vytvořily, jsou zde vůbec poprvé 
představeny produkty vyrobené výhradně z udržitelných materiálů. 

Všichni bychom se měli učit více důvěřovat svým instinktům. 
Samozřejmě, že nás občas nikam nezavedou, ale jindy nám zase 

pomohou objevit něco nečekaného a nového. A někdy nám dokonce 
mohou změnit naše životy. Stačí se zeptat Antona Sandqvista, 

spoluzakladatele společnosti Sandqvist Bags & Items. 

NÁSLEDUJTE SVÉ INSTINKTY

S A N D Q V I S T  A  V O LV O  C A R S

„V rámci této nejnovější kolekce 
jsme použili pouze 100%  

udržitelné materiály.“
SEBASTIAN WESTIN  

Spoluzakladatel a manažer značky Sandqvist



NAVRŽENA, ABY ODOLALA ZUBU ČASU 

„Na výrobu této kolekce jsme použili pouze udržitelné materiály,“ vysvětluje Sebastian 
Westin, spoluzakladatel a manažer značky Sandqvist. „Pracovali jsme například se 
100% ekologickou bavlnou, která pro nás znamenala obrovský krok dopředu. Polyester, 
ze kterého jsou některé produkty vyrobeny, pochází z recyklovaných plastů, jako 
jsou například PET lahve, zatímco námi použitá kůže byla vydělaná prostřednictvím 
rostlinných tříslovin a materiál Cordura je také ekologického původu.“ 
 „Na začátku nás velmi inspirovala schopnost automobilky Volvo vyrábět auta, která 
jsou nejen odolná a spolehlivá, ale také je lze snadno opravit,“ pokračuje Sebastian. 
„Za našeho dětství bylo zvykem, že si lidé opravují věci sami. Když jsme se pustili 
do navrhování tašek, tento přístup jsme přijali za svůj. Vždy se snažíme zajistit, aby byly 
naše produkty odolné, snadno udržovatelné a cenově dostupné.“ 

SDÍLENÉ HODNOTY 

Jestliže lze naší novou kolekci definovat na základě sdíleného závazku k odolnosti 
a udržitelnosti, pak lze říci, že byla inspirována společnou láskou k přírodě. Stejně 
jako automobilka Volvo Cars čerpá i společnost Sandqvist inspiraci v charakteristické 
skandinávské přírodě. „Ačkoliv nás do značné míry inspiruje naše láska k přírodě, 
milujeme také moderní styl bydlení ve městě,“ říká Sebastian.„Proto jsme chtěli 
prostřednictvím této kolekce představit řadu tašek, které jsou natolik funkční, že je 
můžete vzít do lesa na houby nebo si do nich uložit notebook a vyrazit do práce.“ 
 V rámci své nové kolekce představují společnosti Sandqvist a Volvo Cars portfolio 
tašek navržených na míru jakémukoliv životnímu stylu. Jediné, co musíte udělat, je sbalit 
se, vyrazit na cestu a následovat své instinkty. Kdo ví, kam Vás dovedou? 

Zboží z druhé ruky již není jen o ošuntělých, 
útulných a svým způsobem zatuchlých bazarech. 
V současné době mohou být produkty, které 
dříve „s láskou využíval“ někdo jiný, velmi 
kvalitní, vysoce funkční a stejně atraktivní jako 
nové zboží. Mění se také způsob, jakým věci 
z druhé ruky hledáme a kupujeme. A s tím, jak 
si stále více uvědomujeme dopad našich životů 
na planetu, se snažíme při nakupování rozhodovat 
pro  udržitelnější varianty. Pojďme se tedy blíže 
podívat na některé způsoby prodeje zboží z druhé 
ruky, které znamenají pro náš dosavadní způsob 

nakupování revoluční změnu.

J A K  P R O D U K T Y,  K T E R É  P Ř E D  N Á M I  M I L O VA L  N Ě K D O 

J I N Ý,  Z M Ě N Í  S V Ě T
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Worn Wear: atraktivní iniciativa pro recyklaci a prodej 
použitého zboží, kterou provozuje společnost Patagonia 
zaměřující se na outdoorovou výbavu.

ReTuna – švédské nákupní centrum zaměřené na prodej 
z druhé ruky

„Redukce a opětovné využívání 
představují nejefektivnější 

způsoby, jak chránit přírodní 
zdroje, pečovat o životní prostředí 

a šetřit peníze.“

AGENTURA PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (USA)

na světě neměly zůstávat žádné nevyužité věci. 
Autoři vycházejí z předpokladu, že se v každé americké 
domácnosti nachází nevyužité věci v hodnotě při bližně 
7 000 amerických dolarů, které prostě leží někde 
ve sklepě nebo v garáži. 
 Aplikace Stuffstr Vám usnadní katalogizaci Vašich 
předmětů určených k dalšímu prodeji, přičemž upo-
zorní partnerské značky, které od Vás dané věci převez-
mou výměnou za kredity. Mezi partnery patří britský 
obchodní dům John Lewis, který již nyní na  svých 
webových stránkách a v některých kamenných 
obchodech prodává vysoce kvalitní nábytek z druhé ruky. Zákazníci 
obchodu John Lewis mohou prostřednictvím aplikace dát dohromady 
své dříve zakoupené produkty, vytvořit si jejich seznam, nahrát detaily 
a poslat je zpět. Většina předmětů je pak s láskou zrenovována a pro-
střednictvím obchodů s použitým zbožím prodána dalším lidem. Jedná 
se o známku dobré kvality a způsob, jak udržovat zboží v dobrém stavu 
a v oběhu – nemluvě o zdravém způsobu snižování množství vyprodu-
kovaného odpadu.

UDRŽUJTE TO V OBĚHU

Možná už jste slyšeli o „oběhové ekonomice“, která díky recyklaci a vra-
cení věcí do oběhu představuje chytrý způsob využívání věcí a snižování 
množství odpadu. Průběžné nakupování předmětů z druhé ruky je jed-
ním z nejefektivnějších způsobů, jak k ní přispět. Nejlépe to vystihla 
Agentura pro ochranu životního prostředí (USA), když uvedla: „Nejefek-
tivnějším způsobem, jak snížit produkci odpadu, je v první řadě žádný 
odpad nevytvářet. Výroba nového produktu vyžaduje použití značného 

množství materiálu a energie. Omezení spotřeby 
nového zboží a opětovné využívání již vyrobených 
předmětů ve výsledku představuje nejefektivnější 
způsob, jak chránit přírodní zdroje, pečovat o životní 
prostředí a šetřit peníze.“
 Není divu, že stále roste zájem o všechny druhy 
zboží, které si před tím zamiloval někdo jiný, a to 
zejména u mladší a ekologicky uvědomělejší části 
populace. V zájmu naplnění těchto potřeb se vyvíjejí 
nové způsoby, jak si prohlížet a kupovat již použité  
produkty. 

 Na ničem by to asi nešlo ukázat lépe, než na obchodním komplexu  
ReTuna zaměřujícím se na prodej zboží z druhé ruky. Komplex, který se 
nachází ve městě Eskilstuna ve středním Švédsku, nabízí výběr obchodů,  
kde se prodává vše od dětského oblečení  až po počítače: ve všech přípa-
dech se jedná o již použité vybavení, které bylo zrenovováno, aby mohlo 
být za férovou cenu předáno novému uživateli. ReTuna je chytře řešená 
prodejní galerie, která byla navržena jako atraktivní místo, kde můžete 
nakupovat, dát si něco k jídlu nebo si posedět u šálku kávy. A jedná 
se o koncept, který skutečně funguje: v roce 2016 prodala společnost 
ReTuna použité a zrecyklované zboží v hodnotě více než 8 milionů 
švédských korun.  
 Díky takový společnostem a organizacím začíná zboží z druhé ruky 
působit zcela jiným dojmem. Kontrola kvality, udržitelný způsob myšlení 
a trocha představivosti ho postupně posunují směrem do hlavního 
proudu, přičemž oproti minulosti získává na mnohem prémiovějším 
charakteru. Vzhledem k tomu můžeme s jistotou prohlásit jednu věc: 
z druhé ruky již nadále neznamená, že se jedná o druhou jakost. n

P
řed lety jsem si koupil v jedné online aukci sako:jednalo se 
o standardní jednořadové sako s jednou náprsní kapsou vy-
robené v 70. letech minulého století. Ačkoliv se jednalo o tro-
chu impulzivní nákup, stále jsem si říkal, že jsem měl štěstí, když 
jsem ho našel, protože bylo velmi pěkné a velmi levné. Nicméně 
když přišlo, zaujaly mě dvě věci, na které nezapomenu. 
Zaprvé, osoba, která mi ho prodala, ho neprostě nezabalila 

a neposlala z Finska. Místo tohomě požádala o mé přesné míry, a upravi-
la ho, aby mi lépe sedělo. A zadruhé, ačkoliv bylo sako pečlivě vyčištěno 
a uvedeno do perfektního stavu, v kapse skryté v podšívce byl jeden lístek 
na divadelní představení, které se kdysi hrálo ve Stockholmu.
 Byl bych ze saka nadšený i tak, ale tyto dva detaily navíc mě velmi 
potěšily a vzbuzovaly ve mně hrdost na to, že jsem ho koupil. Někdo si dal 
tu práci, aby sako upravil speciálně pro mě, a současně se postaral o jeho 
kvalitu. A také jsem se dozvěděl část jeho příběhu.
 Tento druh péče a pozornosti, který proměňuje věci z druhé ruky 
ve věci, které si zamilujete, se může stát pro různé značky velkou obchodní 
příležitostí. Vlastně by tím říkaly, že jsou na své produkty natolik pyšné, 
že jim stojí za to je zrenovovat. Z alternativy ke zcela novému produktu 
značky, který je pro některé lidi cenově nedostupný, se tak v očích zákaz-
níků stane chytrá, udržitelná a ve výsledku také velmi atraktivní volba. A tu 
si rádi koupíme.

KONTROLA KVALITY

Stačí se jen podívat na jednu z epizod nějakého pořadu o starožitnostech 
a okamžitě pochopíte, že něco, co má potenciál odolávat zubu času a co si 
lidé budou mezi sebou předávat, musí být vyrobeno kvalitně. V důsledku 
toho některé společnosti využívají prodej již použitého zboží k tomu, aby 

poukázaly na dlouhodobou kvalitu svých produktů. To se vztahuje nejen 
na větší prodejní artikly, jako jsou skříně, kuchyňské vybavení, auta nebo 
jachty, kde se jedná o logickou volbu, ale stále více se tento trend objevuje 
i u věcí každodenní potřeby, jako je oblečení.
 Značka Patagonia zaměřující se na výrobu outdoorové výstroje proslula 
svým vysoce kvalitním oblečením. Jedná se o společnost, která vyrábí vel-
mi odolné oblečení, což dokazuje prostřednictvím své iniciativy Worn Wear, 
v rámci níž můžete firmě zaslat zpět své staré oblečení, za které Vám vy-
platí kredity, které můžete použít pro placení v jejích kamenných obcho-
dech nebo v jejím eshopu. Vámi zaslané oděvy budou spraveny, vyčištěny 
a následně prostřednictvím online portálu prodány někomu dalšímu. 
Pokud je nutné oblečení opravit, společnost na něj přišije speciální nášivku 
Worn Wear, která v posledních letech dosáhla téměř stejně velké obliby 
jako samotné oblečení. Pokud společnosti udržují své produkty v dobrém 
stavu, přispívají k omezení celkového množství odpadu, který vyprodukují. 

PŘEDEJTE TO DÁL

Uvedená filozofie senetýká jen outdoorové výstroje. Charita Oxfam spusti-
la před pár lety svou iniciativu Vintage Stories, v rámci níž povzbuzuje lidi, 
aby k věcem, které chtějí darovat, přiložili krátký příběh nebo vtip vztahu-
jící se k danému předmětu. Ten pak získá v očích nového majitele přidanou 
hodnotu. (Příkladem takového příběhu je třeba lístek, který svědčí o tom, 
že měl původní majitel sako v 70. letech ve stockholmském divadle.) 
 Online bazary použitých věcí nejsou žádnou novinkou, ale exis-
tuje také aplikace, která umožňuje firmám, aby od Vás odkoupi-
ly věci, které již nebudete používat, aby je mohly samy recyk-
lovat a vrátit do oběhu. Zmíněná aplikace se jmenuje Stuffstr 
a byla vyvinuta za účelem naplnění ambiciózní vize, podle níž by 

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

2 52 4



STEJNĚ DOBRÉ JAKO NOVÉ

Z  D R U H É  R U K Y  J I Ž  N A D Á L E  N E Z N A M E N Á ,  Ž E  S E  J E D N Á  O  D R U H O U  J A K O S T.

Revoluci prodeje zboží z druhé ruky ženou vpřed kvalitní produkty. Ačkoliv 
automobilka Volvo vyrábí auta, která odolávají času, když si chcete koupit 

ojetý vůz, stále potřebujete mít jistotu, že o něj bylo dobře pečováno. Proto 
jsme představili program Volvo Selekt, který Vám poskytne záruku, že Váš 

vůz prošel kompletní kontrolou a servisem, a v mnoha případech je dokonce 
i modernější, než když sjel z výrobní linky.

Pokud jde o to pořídit si vůz, každý z nás touží po něčem jiném. Někteří lidé potřebují ty nejnovější 
technologie a funkce, moderní design a někdy dokonce i vůni zbrusu nového modelu, který právě sjel 
z výrobní linky. Někdo hledá flexibilitu, pohodlí a svobodu, které mu zajistí předplacené služby nebo 
leasing. Jiní chtějí spolehlivý a cenově dostupný vůz, který budou mít okamžitě k dispozici. 
 Pro nás ve společnosti Volvo Cars je každý z těchto způsobů získání vozu stejně důležitý jak ty ostatní. Proto 
oddělení Global Used Cars a vedení pro operace v regionu EMEA společnými silami vytvořily program Volvo 
Selekt pro prodej ojetých vozů, jehož cílem je zprostředkovat řidičům ojetých vozů Volvo co nejlepší možný 
jízdní zážitek. 
 Jak ostatně říká Stephen Lomas, ředitel oddělení Global Selekt ve společnosti Volvo Cars: „Volvo Selekt 
představuje náš příslib kvality a bezpečnosti, který nabízíme zájemcům o ojetý vůz. Vybíráme si ta nejlepší 
auta, která následně vylepšujeme na základě celé řady kontrol a aktualizací, abychom mohli garantovat 
jejich kvalitu. Poté je prostřednictvím naší sítě autorizovaných partnerů pro prodej vozů Volvo předáme 
za atraktivní cenu našim zákazníkům.“
 Protože si stále více uvědomujeme potřebu udržitelnosti, vybíráme si vysoce kvalitní vozy, kterým byla 
věnována péče, abychom mohli zaručit, že budou v perfektní stavu a současně se stanou udržitelnou 
volbou. Proto se program Volvo Selekt řídí třemi hlavními hodnotami, kterými jsou důraz na kvalitu, 
bezpečnost a péči o životní prostředí.

VÝBĚROVÁ KVALITA

Při zakoupení vozu z programu Volvo Selekt dostanete mnohem více než jen skvělý ojetý vůz. Získáte také 
náš závazek spokojenosti. Do programu Volvo Selekt zařazujeme jen ojeté vozy Volvo té nejvyšší kvality, 
které ještě dále vylepšujeme prostřednictvím aktualizace softwaru a dalších servisních prací zaručujících 
kvalitu a bezpečnost odpovídající nejnovějším vysokým standardům značky Volvo. To v konečném důsledku 
znamená, že může být ojetý vůz Volvo Selekt vybavený moderněji, než když opouštěl areál továrny.
 Ale to není vše. Každý vůz programu Volvo Selekt musí mít kompletní servisní historii, načež projde 
dalšími více než 100 kontrolami, aby bylo zajištěno, že splňuje naše požadavky na bezpečnost, výkon 
a pěkný vzhled. Pokud je nutné v rámci servisních prací vyměnit nějaké díly, vždy používáme pouze 
originální náhradní díly Volvo, které vozu dodají na ještě vyšší kvalitě a spolehlivosti. Konec konců se jedná 
o díly, ze kterých byl vůz poprvé vyroben. 
 U každého vozu z nabídky Volvo Selekt jsou vždy známy originální tovární záznamy, takže je zajištěna 
spolehlivost jeho původu, aby u něj bylo v budoucnosti možné provádět adekvátní servisní práce 
a aktualizace. Vozidla Volvo Selekt jsou mimo to standardně dodávána s rozšířenou zárukou, přičemž mají 
jejich noví majitelé nárok také na silniční asistenční službu Volvo.
 „Uvědomujeme si, že koupě ojetého vozu Volvo je pro některé řidiče 
stejně důležitá jako získání nejnovějšího modelu pro jiné,“ vysvětluje 
Stephen. „Proto je pro nás program Volvo Selekt opravdu důležitý. Jedná se 
o zásadní součást našeho plánu zajistit spokojenost našich řidičů a udržet 
naše auta na silnicích. Postupem času bude program Volvo Selekt průběžně 
aktualizován a vylepšován stejně jako je tomu u našich nových vozů 
prodávaných na základě předplacených služeb. Současně se postaráme 
o to, aby se perfektně přizpůsobil podmínkám místních trhů s ojetými 
vozidly, aby našim zákazníkům nabídl ty nejlepší služby bez ohledu na to, 
odkud pocházejí.“
 Hledejte značku Selekt všude, kde se prodávají naše modely. Kromě toho 
si můžete prostřednictvím lokátoru ojetých vozidel prohlédnout nabídku 
vozů Volvo Selekt ve Vašem okolí. Vyhledávač najdete na stránkách:  
www.volvo.cz a www.selekt.volvocars.cz

Výhody programu   
Volvo Selekt:

•  Nabízená vozidla jsou mladší pěti let 
a mají najeto méně než 150 000 km

•  Každý vůz prošel více než stovkou 
kontrolou a technici Volvo současně 
aktualizovali jeho software

•  Získáte možnost výměny vozu 
do 30 dnů nebo do ujetí 1 500 km

•  Získáte minimálně 12měsíční záruku 
bez omezení ujetých kilometrů 
a silniční asistenční službu Volvo

• Včetně MOT 



NEDOVOLTE, ABY NA VAŠEM VOZE ZANECHALA STOPY ZIMA   

Všichni dobře víme, že se zimní měsíce mohou na Vašem voze silně podepsat. A s tím, jak se začínají dny 
prodlužovat, se mohou začít uvnitř vozu i na exteriéru objevovat různé stopy zanechané zimou. Co tedy 
můžete udělat, aby Vás vůz vypadal co nejlépe? Nuže, mohli byste navštívit místní automyčku, kde Vám 
ho rychle umyjí a přeleští, což je nicméně jen dočasné opatření. Nemyslíte si, že si Vaše Volvo zaslouží 
mnohem lepší péči? 
  Volvo Professional Car Care je prémiovým konceptem společnosti Volvo Cars zaměřeným na čištění 
a ochranu interiérů i exteriérů vozů značky Volvo. Na rozdíl od většiny mycích linek, které mohou nabídnout 
pouze levné základní mytí a čištění povrchů, využívá program čištění Volvo Professional Car Care postupy 
založené na odborných znalostech, přičemž věnuje pozornost detailům, jak byste ostatně od značky Volvo 
očekávali.   
 

JEDNODUCHÉ, POHODLNÉ A S OSOBNÍM PŘÍSTUPEM  

Stejně jako všechny ostatní služby společnosti Volvo Cars je i program Volvo Professional Car Care 
navržen tak, aby byl co nejjednodušší a nejpohodlnější a nabídl Vám výhody v podobě osobního přístupu 
a přidané hodnoty. 
 Program Volvo Professional Car Car je dostupný pouze v rámci sítě autorizovaných servisů Volvo, 
přičemž jsou požadované údržbové práce prováděny jen profesionály odborně vyškolenými automobilkou 
Volvo, kteří přesně vědí, co dělat, aby Váš vůz vypadal a působil jako nový. Nejenže všechny potřebné 
práce provádějí důvěryhodní profesionálové, ale současně jsou při nich využívány materiály přátelské vůči 
Vám i celé Vaší posádce, Vašemu vozu a životnímu prostředí.     
 Pokud si pro svůj vůz objednáte péči Volvo Professional Car Care, první věcí, kterou naši experti udělají, 
je důkladná prohlídka Vašeho vozu. Pokud jde o exteriér, zkontrolují, zda není poškrábaný lak, nejsou zde 
poškození vzniklá při parkování nebo drobná promáčknutí karoserie, přičemž se podívají také, zda není 
poškrábané čelní sklo nebo na něm nejsou praskliny od odlétajících kamínků. Mimo to zkontrolují také 
prostor uložení motoru, pneumatiky, disky kol, světlomety a kryty světel. Poté se přesunou do interiéru, 
kde zkontrolují čalounění a koberečky, palubní desku a panely dveří, a dokonce i stav celkového počítadla 
kilometrů a servisní kontrolku. 
 Když naši experti dokončí kontrolu vozu, vysvětlí Vám, jaký druh péče o vůz by Vašemu Volvu nejvíce 
prospěl. Jakmile si vyberete balíček, který se Vám bude zdát nejlepší, bude Vám nabídnuta možnost 
zapůjčení vozu, abyste si mohli během doby, kdy se budeme starat o Vaše Volvo, vyřídit všechny důležité 
pracovní či jiné záležitosti. Nemyslíte, že je dobré pečovat o Váš vůz stejně jako on pečuje o Vás? 

Zkuste zavzpomínat na zimu. Zamyslete se nad vším, čím jste se svým 
Volvem během této sezóny prošli: sníh, déšť, plískanice a sněhové břečky. 
Nicméně bez ohledu na okolnosti se o Vás a Vaši posádku nepřestával Váš 
vůz starat, aniž by si na svůj úděl stěžoval. Nemyslíte si, že si za to nyní 
od Vás zaslouží odměnu? Možná nastal čas, abyste nám dovolili pečovat 
za o Vaše Volvo. 

VRACEJTE SVÉMU VOZU JEHO PÉČI  
P R O F E S I O N Á L N Í  P É Č E  O  V O Z Y  V O LV O 
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dyž lidé mluví o trendech, není to jen o těsnosti či naopak šířce nohavic nebo 
o délce třásní na bundě. Analýza trendů, nebo-li trendspotting, se v posledních 
několika desetiletích stala velmi důležitou aktivitou společností, které chtějí předvídat 
a uspokojovat potřeby svých zákazníků. Dalo by se říci, že je analýza trendů spíše vědou, 
než uměním, protože se nejedná jednoduše o to, že si někdo sedne a začne přemýšlet, 
co by mohlo být pro   zákazníky atraktivní. Jde spíše o rozsáhlé průzkumy, analýzy, 
spolupráci a tvrdou práci týmů lidí, kteří sledují vše, co se v aktuální chvíli odehrává, 

a na základě toho se snaží nějakým způsobem rozšifrovat, jaké trendy se zítra objeví.
 To znamená, že jsou mezi námi lidé, jejichž pracovní náplní je dívat se do budoucna. Protože je 
sledování trendů velmi zajímavým tématem, napadlo nás, že by bylo dobré s jedním z těchto lidí se 
sejít a společně nahlédnout do budoucnosti, abychom zjistili, jaké velké trendy se budou objevovat a jak 
se v průběhu následujících let změní způsob nakupování, používání běžných věci a interakce s nimi.

PŘIHLASTE MĚ K ODBĚRU

V poslední době se hodně mluví o předplacených službách, a to dokonce i na stránkách tohoto 
magazínu, kde jsme se zabývali službou Care by Volvo, prostřednictvím níž se můžete přihlásit 
k využívání vozu Volvo a přidružených služeb na základě měsíčního paušálu. Dokonce i samotné 
slovo „předplatné“ dnes začíná znamenat něco naprosto odlišného než co jsme si pod ním představovali 
před pár lety: jeho význam se posunul od odebírání časopisu, který s měsíční pravidelností přistává 
ve Vaší poštovní schránce, až k jednoduchému a efektivnímu způsobu, jak získat přístup k celé řadě 
užitečných nebo život zjednodušujících produktů, informací či multimediálních obsahů.
 „Předplacené služby procházejí změnou,“ říká Kathryn Bishop, která pracuje na pozici zástupkyně 
hlavního konzultanta pro odhad vývoje nových trendů v globálně působící agentuře zaměřené 
na analýzu trendů, The Future Laboratory, založené v Londýně.„Není to jen o tom, že Vám jednou 
týdně přijde poštou objednaný produkt.“ Kathryn dále popisuje, že ačkoliv předplacené služby 
začínaly drobnostmi, jako jsou hudba, knihy, káva atd., nyní se ambice tohoto trendu značně rozšiřují. 
Je zde například možnost předplacení nábytku, což lidem velmi usnadní výměnu vybavení bytu, 
protože je v rámci této služby eliminována nutnost zbavovat se věcí, které vlastníte, a nahrazovat je 
jinými věcmi. A co teprve když přijde na stěhování se do bytu, který má naprosto jinou velikost než 
původní bydlení. Kathryn si navíc myslí, že se další velkou oblastí působnosti předplacených služeb 
stane oděvní průmysl.
 „Společnost s názvem For Days pracuje na základě filozofie, která Vás chce přimět, abyste se 
oblékali bezohledně, ale měnili svůj šatník zodpovědně‘. Princip spočívá v tom, že platíte za jedno 
až deset triček místo kupní ceny něco jako pronájem,“ uvádí dále. „Místo toho, abyste si šli koupit 
nové oblečení, jsou Vám doručena vysoce kvalitní trička z organické bavlny, která po tom, co se jich 
nabažíte, zase odešlete zpět, aby byla vyčištěna, uvedena do perfektního stavu a předána zas někomu 
jinému. Společnost tento model vyvinula za účelem snížení množství odpadu a současně se snaží 
ukázat, že lidé mohou získat přístup k vysoce kvalitnímu módnímu oblečení různými způsoby.“
 „Bonusem je pocit, že děláte něco dobrého, protože vše, co pošlete zpět, je upraveno a připraveno 
k opětovnému prodeji nebo k použití na charitativní účely – jedná se o zodpovědný způsob recyklace.”

KDO JE NEJVÍC FIT ZE VŠECH?

Jedním z největších trendů naší éry je wellness. Globální wellness trh má v současné době cenu bilionů 
dolarů, přičemž se během posledních několika let změnil způsob, jakým se slovo wellness každodenně 
skloňuje. Namísto původního významu, kdy tento výraz představoval dobrou fyzickou kondici, se nyní 
vztahuje i na další aspekty, které nám prospívají, jako jsou například naše psychické zdraví a schopnost 
relaxovat. A překvapení! Jedná se o další oblast našeho života, v níž budou hrát předplacené služby 
velmi významnou roli.
 Wellness předplatné zní příliš dobře na to, aby to byla pravda: přihlaste se, zaplaťte měsíční paušál 
a budete se cítit skvěle. Ačkoliv by to bylo úžasné, realita bude trochu jiná. Předplacené wellness 
služby budou v závislosti na Vašem životním stylu nabízet poradenství, tréninkové plány a doplňky. Jak 
ostatně Kathryn vysvětluje: „Vidíme, že předplacené fitness a wellness služby získávají stále osobnější 
ráz. Existuje například společnost jménem Forward, která nabízí předplacenou péči o zdraví: dají Vám 
fitness náramek Fitbit, aby zjistili, jakým způsobem se celý den pohybujete, a pak tato data využijí 
k vytvoření předplaceného balíčku vitamínu a dalších produktů, které Vám osobně pomohou pečovat 
o své zdraví.“

KS 
VĚ 
T

Způsob, jakým společnosti vyvíjejí všechny ty úžasné nové věci, za které jsme ochotni 
utrácet peníze, je do značné míry ovlivněn analýzou trendů, které formují naše chování 

v současnosti i v budoucnosti. Nahlédli jsme do naší křišťálové koule, abychom 
zjistili, jak se budou v následujících letech měnit naše trendy v oblasti cestování 

automobilem, nakupování a života jako takového.

ZÍTŘKA
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 Přístup k wellness je stále více ovlivňován zmíněným spojením extrémní personalizace a technologického 
vývoje. „Jedním z příkladů je i společnost BodyO zaměřující se na vývoj a výrobu buněk (tzv. podů) pro analýzu 
lidského zdraví, jejichž smyslem je během krátké doby vyhodnotit Váš celkový zdravotní stav od hydratace 
přes dýchání až po tlak krve, zkrátka vše, načež Vám nabídnou pomoc a poradenskou službu. Nyní jsou tato 
zařízení ve fázi testování, ale bude je možné umístit například do obchodních domů, supermarketů nebo 
na jiná místa, která často navštěvujeme. V době, kdy nemáme čas chodit na preventivní prohlídky k doktorům, 
se jedná o velmi praktické řešení. Díky nim získáte klid, protože budete mít za sebou vyšetření zdravotního 
stavu, ušetříte čas  a ještě dostanete doporučení, která můžete realizovat do další lékařské prohlídky.“
 „Dále je zde zrcadlový systém Mirror, který Vám dle Vašich požadavků zprostředkuje živý tréninkový 
streaming. Celý systém na první pohled vypadá jako krásné zrcadlo, které je běžnou součástí domácností. 
V praxi se však jedná o obousměrný displej, který lze přepínat mezi režimem zrcadla a tréninku, v němž se 
můžete přihlásit k živě streamovaným lekcím s osobním trenérem: ten vidí Vás a Vy zase vidíte jeho. Jedná se 
o krásný produkt s dvojím využitím, který představuje velmi praktické zařízení stvořené pro lidi, kteří nemají 
čas chodit po práci do posilovny.“ Další výhodou zrcadla je i fakt, že Vás donutí častěji si uklízet byt, protože 
ho uvidí i zbytek cvičenců v rámci Vaší virtuální lekce  Pilates! 

 

SLEDOVÁNÍ VAŠICH MYŠLENEK

Hnací silou spousty trendů, které uvidíme v budoucích letech, je konektivita. V automobilovém průmyslu 
již bereme konektivitu v podstatě za samozřejmost. Způsob, jakým Váš vůz komunikuje s Vaším telefonem 
(a naopak) se již brzdy promítne i do komunikace dvou vozidel, která budou vzájemně sdílet bezpečnostní 
a navigační informace a také data z ovládacích systémů. Nicméně nejzajímavější na tom je způsob, jakým lidé 
získají přístup k těmto systémům.
 „Již nyní se začínají objevovat náhlavní soupravy které vedou přes celou tvář až k bradě a dokážou efektivně 
číst naše myšlenky,“ vysvětluje Kathryn. „Jedno z takových zařízení vyvinula společnost AlterEgo. Konkrétně 
se jedná o přístroj, který využívá subvokalizaci, což v praxi znamená, že zaznamenává signály, které Váš mozek 
odesílá Vašim ústům, když myslíte na nějaká slova. Není nutné, abyste daná slova říkali, protože headset zvládne 
v takové situaci zachytit i jemné nezaznamenatelné pohyby Vašich úst, které následně promění v pokyny.“ 
 To znamená, že Vám stačí na něco jen myslet a náhlavní souprava to promění v příkaz. V praxi se to projeví 
tím, že pokud si při řízení vozu uvědomíte, že máte chuť poslouchat hudbu, potřebujete se objednat k lékaři 
nebo chcete doma zapnout topení, nemusíte ze sebe vydat ani hlásku, ale stačí Vám jen na to myslet. 
 S těmi správnými aplikacemi jsou v tomto směru technologické možnosti obrovské. Člověk by mohl například 
při řízení vozu přemýšlet nad prací a jeho kreativní nápady by se hned mohly zaznamenávat způsobem, který ho 
vůbec nebude rozptylovat, což by značně přispělo k usnadnění našich životů. „Již nebudeme muset vynakládat 
jakoukoliv energii na to, abychom byli online a mohli tyto systémy využívat,“ předvídá Kathryn.
 Nicméně chápeme, že představa náhlavní soupravy, která dokáže číst myšlenky, může být také dost děsivá. 
Z toho důvodu se souběžně s vývojem konektivity objevuje také další trend, a tím je naprosté odpojení. Jak 
uvádí Kathryn: „Protože je v dnešní době digitalizováno tolik věcí, lidé budou chtít mít možnost rozhodnout 
se, že nechtějí být stále připojení. Ve skutečnosti stále více lidí odmítá být online. Tito lidé chtějí naopak udělat 
krok zpět a alespoň zčásti se vrátit do analogového světa. Chtějí mít možnost jednoduše vypnout. Existují 
i některé webové stránky, k jejichž obsahu získáte přístup pouze v offline režimu, abyste se mohli oprostit 
od veškerého nežádoucího šumu a rozptylování.“

DOBITÍ ENERGIÍ

Způsob cestování automobilem projde v následujících pár letech velkými změnami, přičemž se jedna z těch 
nejzásadnějších bude týkat pohonu. Elektrické motory si již našly svou cestu na trh a pomalu se z nich stává 
nový běžný standard. Ale jaké doprovodné efekty to bude mít? Jak budeme svá vozidla nabíjet? Jak to ovlivní 
naší každodenní zažitou rutinu? A co se stane se všemi čerpacími stanicemi? 
 „Značka Reebok spolupracuje s architektonickou firmou Gensler na proměně starých čerpacích stanic 
v řetězec posiloven nazvaný Get Pumped,“ dodává na to konto Kathryn. „Protože budou čerpací stanice se 
vzestupem elektromobility stále zbytečnější, budou postupně předělávány na místa, kde si bude možné dobít 
vůz a současně strávit dobu čekání lehčím fitness tréninkem. Mimo to si zde budete mít možnost dát něco 
zdravého k jídlu, uvolnit se lekcí jógy apod., díky čemuž se tato místa změní v menší komunitní zóny.“

„Přístup k wellness je stále více 
ovlivňován zmíněným spojením extrémní 
personalizace a technologického vývoje.“

„Dobíjení vozu by v rámci 
takových projektů bylo 
spojeno s volnočasovými 
aktivitami.“

 „Dobíjení vozu by v rámci takových projektů bylo spojeno s volnočasovými aktivitami, mohli byste si 
zde nakoupit, sejít se s přáteli, udělat něco do práce, najíst se, zahrát si bowling nebo se podívat na film 
v autokině. Jednoduše jde o to, abyste si mohli užívat propojené město a prostor kolem na maximum.“
 Headsety, které rozklíčují to, co si říkáte jen tak pro sebe, zrcadla, která Vás přenesou do fitness studia 
na druhé straně planety, a využívání předplacených triček, to vše může v současnosti znít jako hudba 
vzdálené budoucnosti. Nicméně stojí za to zmínit, že to není tak dlouho, co myšlenka na nenápadný 
přístroj sloužící jako mobilní telefon, fotoaparát a kamera v jednom, zněla také dost neuvěřitelně. Stačí 
jeden dobrý nápad, který se osvědčí v praxi, a všichni začnou dělat to samé.
 Obor zvaný trendspotting nám nabízí fascinující náhled na to, o co se budou lidé v příštích letech 
zajímat. Zásadní otázka tedy zní: jak budou Vaše oblíbené společnosti reagovat a podaří se tyto nové 
trendy prosadit v hlavním proudu? n
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Směr, jakým se automobily naší značky vyvíjejí, aby splňovaly potřeby dneška 
i zítřka, je částečně udáván týmem pro výzkum trhu společnosti Volvo 
Cars. Jeho členové analyzují vyvíjející se trendy a změny ve společnosti. 
Shromážděné informace jsou následně předány dále a využívány k vytváření 
funkcí a služeb zítřka. Setkali jsme se s tímto týmem, abychom zjistili, jakým 
způsobem předvídá neustále se měnící požadavky řidičů a jak Vám může jeho 
práce prospět.   
 
BUDOUCNOST VLASTNICTVÍ VOZU

Jednou z oblastí, která je pro lidi sledující vývoj trendů nejvíce vzrušující, jsou 
předplacené služby. Jedná se o téma, kterému se ve svých analýzách věnuje také 
náš tým pro výzkum trhu: „Předplacené služby jsou pro moderní řidiče atraktivní, 
protože jim přinášejí klid. Jednoduše si předplatíte vůz a soubor přidružených 
služeb a během chvíle máte k dispozici vše, co potřebujete, abyste mohli vyrazit 
na silnici. Kombinace produktu a služeb Vám usnadní život.“ 
 Společnost Volvo Cars již nyní nabízí program předplacených služeb Care by 
Volvo, ale jedná se o oblast, kterou čeká další rozvoj do inovativnější podoby, 
která bude ještě více vzrušující.

 „Vypadá to, že se dostáváme do éry ve znamení předplacených služeb 
na míru. To by mohlo znamenat, že se předplacené služby mohou stát odpovědí 
na naše individuální očekávání, a s tím, jak se budou vyvíjet, budou naše životy 
obohacovat více než jen prosté vlastnictví věcí.“

PROPOJENÍ

Další výrazný trend představují stále komplexnější a zajímavější způsoby 
propojení lidí s technologiemi a také možnosti vzájemné komunikace 
jednotlivých vozů. Jedná se o téma, které se snaží tým pro výzkum trhu 
prozkoumat do hloubky.
 „Ve světě digitálních technologií se auto stává skutečně digitálním 
objektem. Protože je automobil sám o sobě technologicky vyspělým 
objektem, musí být přinejmenším schopný pracovat s Vaší vlastní digitální 
identitou. V následujících letech se pak stane platformou, která Vám bude 
pomáhat žít svůj život, optimalizovat ho a vylepšovat.“
 Z toho důvodu zahrnuje práce týmu pro výzkum trhu analýzu způsobů, 
jakými budeme udržovat spojení s našimi vozidly. „Klíčovou součástí tohoto 
systému je konektivita: auto je propojeno s okolním prostředím a současně 
představuje objekt připojený k chytrému systému, který zajišťuje že budou 
všechny připojené entity vzájemně těžit z dostupných informací.“ Mimo 

to se tým zabývá analýzou našich očekávání od komunikace s vozidlem 
samotným, což je něco, co se s vývojem systémů a s nárůstem jejich 
komplexnosti a praktické využitelnosti, stává stále důležitějším aspektem.

ODPOJENÍ SE

A co některé z nejméně očekávaných trendů zítřka? Konkrétně odpojení 
se od systému? Lidé dnes hledají způsoby, jak dočasně zpřetrhat svá pouta 
s technologiemi, přičemž se zaměřují na offline  „analogický“ svět, ve kterém 
žijeme. Dokáže Vám online Volvo nabídnout i takové útočiště?
 Právě na této myšlence tým pracuje. „Existují momenty, kdy chcete řídit svůj 
vůz, ale současně jsou také chvíle, kdy s ním chcete komunikovat. Nicméně 
mohou nastat i situace, kdy se prostě chcete uzavřít do vlastní soukromé 
luxusní bubliny. Pro takové případy hledáme cesty, jak zvýšit komfort interiéru 
a jak upravit design, aby se čas strávený uvnitř vozu stal skutečně kvalitně 
stráveným časem.“
 Takový interiér má očividně dobrý vliv na Vaši pohodu, která je dalším 
obrovský trendem formujícím současnou společnost. Dalším aspektem, který 
s tím souvisí, je péče o zdraví, na kterou se tým zaměřuje už je proto, že 
se jedná o jeden z fundamentálních pilířů automobilky Volvo, který je pevně 
zakořeněn již v její tradici.
 Říká se, že je touha po pohodě a blahobytu jedním z nejsilnějších hnacích 
motorů řídících změny v lidské společnosti. To se nyní začalo promítat 
i do  automobilového průmyslu. A co více, snaha o dosažení pohody a péče 
o lidi představují součást skandinávského přístupu k životu a také zásadní 
podmínku pro bezpečnost mobility, která je klíčovou prioritou automobilky 
Volvo, protože pohoda řidiče je klíčovým předpokladem bezpečné jízdy.“

 „Každý člověk je složitá osobnost, která od mobility očekává něco jiného. 
Jeden potřebuje především efektivitu, zatímco druhý touží po odpočinku: 
pokud toho dosáhnou, budou oba šťastnější a uvolněnější. V konečném 
důsledku se Vaše Volvo stane součástí Vašeho wellness ekosystému, přičemž 
Vám bude nabízet řešení na míru Vašim potřebám.“
 Vzhledem ke změně trendů v lidské společnosti se mění také požadavky 
a očekávání od automobilů. Toužíme po technologiích, které s námi zvládnou 
držet krok, a nechceme na nic čekat nebo se přizpůsobovat. To znamená, že 
tým pro výzkum trhu vykonává velmi důležitou práci, protože neustále sleduje 
vývoj trendů, diskutuje o nich a poskytuje lidem, kteří navrhují Váš vůz, 
informace o tom, co budou řidiči od svých vozů v dohledné době očekávat.
Náš svět se vyvíjí v rychlém tempu. V pozici řidiče si však můžete být jistí, 
že má společnost Volvo Cars k dispozici týmy lidí, jejichž vášní je neustále 
se starat o to, abyste si mohli ve svém voze užívat výhody posledních trendů 
a technologického vývoje – a to jak nyní, tak i v budoucnosti.

TI, CO MYSLÍ DOPŘEDU

VÁ Š N I V Í  L I D É  S T O J Í C Í  Z A  Z N A Č K O U  V O LV O „Jeden potřebuje 
především efektivitu, 
zatímco druhý touží 
po odpočinku.“

Pokud jde o inovativní technologie jdoucí ruku v ruce s moderními trendy v oblasti konektivity, bezpečnosti 
a udržitelnosti, společnost Volvo Cars stojí již několik let v čele svého průmyslového odvětví. Aby si automobilka 
Volvo Cars udržela svůj náskok, je zde tým pro výzkum trhu, jehož prací je identifikovat a analyzovat současné 
trendy a získané výsledky využít ke zlepšování budoucích vozů Volvo. Tomuto oboru říkáme Market Intelligence.

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



PŘEMÝŠLENÍ VE ŠKATULKÁCH

URBAN RIGGER  

Usilování o získávání nových znalostí je obdivuhodné. Realita má 
nicméně ošklivý zvyk klást nám do cesty překážky. Například v Dánsku 
má o vysokoškolské vzdělávání zájem stále více lidí. Jediný problém 
spočívá v tom, že tito lidé nemají kde žít. Samozřejmě, že se zdaleka 
nejedná jen o problém Dánska, nicméně dánským unikátem je nečekané 
řešení vzniklé situace, které se objevilo v hlavním městě Kodani ve formě 
koleje Urban Rigger. 
 Urban Rigger je duchovním dítkem dánského podnikatele Kima 
Loundrupa, který s touto myšlenkou přišel v době, kdy hledal ubytování 
pro svého syna přijatého na univerzitu a na vlastní kůži zažil nedostatek 
vhodného ubytování pro studenty v Kodani. Aby mohl proměnit svou vizi 
v realitu, spojil Kim své síly s místním architektem Bjarkem Ingelsem, 
který proslul svými nekonvenčními a ekologickými designérskými 
počiny. Zanedlouho bylo postaveno a zprovozněno studentské bydlení 
Urban Rigger. 
 Místo cihel a malty používali Kim a Bjarke lodní přepravní kontejnery. 
A místo, aby žádali o stavební povolení v již tak přeplněných ulicích 
města, raději využili kodaňské vodní cesty. 
 Stavba Urban Rigger je tvořena devíti přepravními kontejnery, 
které jsou vyskládány na plovoucím betonovém pontonu a ukotveny 
v kodaňském přístavu. V uvedených devíti kontejnerech se skrývá 
dvanáct projasněných bytových jednotek uspořádaných ve dvou 
patrech. Kontejnery jsou propojeny prostřednictvím velkých skleněných 
tabulí, přičemž jsou vzájemně uspořádány tak, aby uprostřed plovoucí 
základny vznikla společná zahrada. Každá z plochých střech tří 
kontejnerů v horním patře má jinou funkci: jedna nabízí střešní terasu 
například pro slunění a relaxování, druhá je pokryta trávou a na třetí 
jsou umístěny solární panely, která pomáhají celému komplexu zajistit 
teplo a energii. Prostřednictvím nejmodernějších technologií je zaručen 
nízkonákladový charakter budovy, zatímco je uvnitř zajištěn co nejvyšší 
možný standard bydlení.  
 Nyní, když byl úspěšně zprovozněn první komplex Urban Rigger, 
Kim a Bjarke doufají, že bude možné jejich koncept rozšířit po celém 
městě. Jedná se o chytré, udržitelné a cenově dostupné řešení, které 
je dokladem toho, že když se vyskytne problém, někdy je nejlepším 
způsobem přemýšlet o něm ve škatulkách. 

LIDÉ NA ZVLÁŠTNÍCH MÍSTECH
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Prostřednictvím modelu XC40 jsme představili světu zcela nový typ 
vozu Volvo. Jedná se o vůz s unikátním designem, který byl stvořen 
pro éru konektivity a jehož posláním je splňovat potřeby moderního, 

neustále se měnícího světa. Když bylo Volvo XC40 jmenováno 
Evropským autem roku 2018, byli jsme na něj patřičně hrdí. 

Nicméně úspěch jde ruku v ruce s dalšími výzvami. Konkrétně se 
před námi objevila otázka: jak můžeme ještě více vylepšit auto roku? 

TO NEJLEPŠÍ 
Z OBOU 
SVĚTŮ

V O LV O  X C 4 0  T 5  T W I N  E N G I N E

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

3 93 8



Ve společnosti Volvo Cars neinovujeme jen pro inovace samotné. Vždy 
inovujeme s jasným záměrem: ať už jde o to usnadnit a zpříjemnit 
řidičům vozů Volvo život, zajistit bezpečnější dopravní prostředí 
pro všechny nebo přispět k ochraně světa kolem nás. Když tedy došlo 
na vylepšení Volva XC40, bylo nám hned jasné, že musíme přijít s něčím, 
co přinese očividné výhody všem. Proto jsme se zaměřili na  samotné 
srdce vozu: na motor.  

MOTOR SE VŠÍM VŠUDY  

Volvo XC40 T5 Twin Engine přichází vybaveno všemi palubními 
inovacemi, které vytváří unikátní charakter tohoto modelu, ale s jednou 
zásadní změnou, která se nachází pod kapotou a pod Vašima nohama. 
Na základě dosavadních průkopnických technologií automobilky Volvo, 
kterými se mohly pochlubit vozy Volvo XC90 T8 Twin Engine 2015 
s pohonem všech kol, Volvo V60 Plug-in Hybrid 2012 a Volvo C30 
Electric 2011, jsme pro Volvo XC40 T5 Twin Engine vyvinuli zcela 
nový pohonný agregát, který nabízí celou řadu výhod nejen pro řidiče, 
ale i pro životní prostředí. 
 Elektromotor této pohonné jednotky je společně s novým kompaktním 
1,5litrovým benzínovým tříválcem automobilky Volvo uložen v přední 
části vozu. Elektromotor i benzínový motor tedy společně pohánějí 
přední kola, přičemž pomáhají zajistit vysoký výkon při nízkých emisích. 
 
SVOBODA VOLBY  

Možnost přepnout z benzínového pohonu na elektrický pohon Vám 
dá svobodu vybrat si, jakým způsobem chcete procestovat svůj den. 
V režimu Pure s využitím čistě elektrického pohonu nabízí elektromotor 
dojezd kolem 50 km, což je ideální vzdálenost pro krátká každodenní 
dojíždění a bezemisní proplouvání městem. Současně je vždy po ruce 
spalovací motor, se kterým se můžete sebejistě vydat na delší výlety. 
 Elektromotor nabízí max. točivý moment 180 Nm a max. výkon 
70 koní, zatímco Vám benzínový motor poskytne výkon 180 koní 
v doprovodu max. točivého momentu 265 Nm. Pokud jejich síly spojíte, 
získáte výkon plných 250 koní a max. točivý moment 445 Nm. Což 
znamená, že si můžete kromě nízké spotřeby paliva a nízkých emisí 
vychutnávat také trvale vysoký výkon a masivní točivý moment, který 
Vám zajistí mimořádně svižnou akceleraci. 

ÚSPORA ENERGIE I PROSTORU 

Akumulátor Volva XC40 T5 Twin Engine se stejně jako jeho 
elektromotor a benzínový motor vyznačuje kompaktností. Jeho úhledné 
proporce znamenají, že nikterak nezasahuje do prostoru pro cestující 
nebo do zavazadlového prostoru. Kromě prostorové úspornosti patří mezi 
výhody zmíněného akumulátoru také jeho schopnost rychlého nabíjení 
a chytré umístění ve střední části vozu, které přispívá k vyrovnanější 
ovladatelnosti, a tím pádem k i lepšímu jízdnímu zážitku. Efektivní 
konstrukce akumulátoru využívající technologii příští generace je méně 
složitá a současně i spolehlivější.  

UNIKÁT ZNAČKY VOLVO 

V dnešní době najdete u čím dál většího množství vozů funkci 
regenerativního brzdění. V praxi to znamená, že brzdový systém 
zachytí velkou část kinetické energie vozu, kterou přemění v elektřinu. 
Ta je následně použita k dobití akumulátoru. Regenerativní brzdění 
mimo jiné přispívá ke zvýšení dojezdové vzdálenosti vozu a ke snížení 
opotřebování brzdových destiček a disků. 
 Volvo XC40 T5 Twin Engine je nicméně mezi ostatními hybridy 
jedinečné v tom, že je vybaveno také Regenerativním řízením stability, 
což je systém vyvinutý automobilkou Volvo, který přináší všechny výhody 
regenerativního brzdění a současně během procesu regenerativního 
brzdění za všech okolností udržuje stabilitu vozu.

POTĚŠENÍ Z JÍZDY, KTEROU MÁTE POD KONTROLOU  

Při tak intenzivním zaměření na elektrický pohon a úsporu energie by 
bylo snadné zapomenout na jeden zásadní prvek, který nesmí chybět 
žádnému skvělému autu: tím je ryzí potěšení z jízdy. Abychom Vám 
pomohli vychutnat si ve Vašem Volvu XC40 T5 Twin Engine zážitek 
z jízdy přesně ve Vašem stylu, můžete si v rámci standardní výbavy 
vybírat ze čtyř jízdních režimů: Hybrid (výchozí), Pure, Power a Off 
Road. Mimo to si můžete ve voze nastavit vlastní parametry režimu 
Individual, aby odpovídal Vašemu jízdnímu stylu. 
 Kromě možnosti výběru z různých jízdních stylů nabízí Volvo 
XC40 T5 Twin Engine také funkce „Hold“ (Uchovat) a „Charge“ 
(Dobít), prostřednictvím nichž můžete regulovat využívání energie 
z akumulátoru. Jestliže stisknete tlačítko „Hold“, aktuální energie 
v akumulátoru zůstane uložena na později, zatímco po stisknutí tlačítka 
„Charge“ zahájí benzínový motor dobíjení akumulátoru, dokud nebude 
dosažena určitá úroveň nabití. 
 
OBROVSKÝ KROK SMĚREM K BUDOUCNOSTI BEZ UHLÍKOVÝCH 

STOP  

S naším posledním modelem jsme se rozhodli pro odvážný plán 
posunout Volvo XC40 o další krok do budoucnosti. Nové Volvo XC40 
T5 Twin Engine Vám proto nabídne vzrušující jízdní zážitek, v rámci 
něhož nebudete muset přistupovat na kompromisy s ohledem na vysoký 
výkon ani nízké emise. To však zdaleka není vše. Nové Volvo XC40 
T5 Twin Engine představuje rovněž další krok k naplnění unikátní mise 
automobilky Volvo Cars, která se rozhodla, že počínaje rokem 2019 
budou všechny nové modely Volvo vybaveny elektromotorem. 
 Ve společnosti Volvo Cars vidíme smysl našeho inovativního přístupu 
k elektrifikaci v tom, že nás přiblíží k budoucnosti, v níž bude život 
jednodušší a bezpečnější, zatímco lidé budou mít více času sami na sebe. 
Taková je naše vize. A nové Volvo XC40 T5 Twin Engine představuje 
další přirozený krok k jejímu dosažení.

Volvo XC40 T5 Twin Engine bude v České republice k dostání koncem 
roku 2019.
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SKANDINÁVSKÝ DESIGN

SOUČÁST NÁBYTKÁŘSKÉ TRADICE 

DESIGN

Ať už si vezmete jakýkoliv z výrazů od hygge přes lagom a fika až po umage*, zdá se, že neuplyne ani jeden 
rok, aniž by skandinávský životní styl neudával trendy v oblasti designu a neživil weby lifestylových bloggerů.   
Nicméně stejně jako většina jiných trendů, i tyto projdou našimi životy, a pak udělají místo pro další velkou 
věc. Avšak jeden aspekt skandinávské kultury stále přetrvává. A to je naše vášeň pro skandinávský nábytkový 
design.

LAMPA GRASSHOPPER  
GRETA MAGNUSSON 
GROSSMAN

ROCKING CHAIR EERO AARNIO

Pokud jde o vybavení našich domovů, k rozšíření povědomí 
o skandinávském nábytku nepochybně přispělo podmanivé modro-žluté 
impérium Ingvara Kamprada. Nicméně skandinávský design existoval 
již dávno před tím, než do našich obývacích pokojů a jídelen a ložnic 
a kuchyní a koupelen atd. vstoupila Ikea.

OD POTŘEBY PŘEŽITÍ AŽ PO SENZAČNÍ DESIGN  

Vše, co nyní spojujeme se skandinávským designem, tedy funkčnost, 
čisté a jednoduché linie a iluzi prostornosti, se zrodilo z nutnosti.V reakci 
na  dlouhé temné zimy a drsné životní podmínky toužili místní lidé 
po útulném, světlém a praktickém bydlení. Proto designéři využívali veškerý 
dostupný přírodní materiál k vytvoření nábytku, který by lidem maximálně 
usnadnil život, zajistil by jim co největší komfort a vytvořil by dojem co 
největší prosvětlenosti a prostornosti. 
 Poté nabrala v roce 1947 budoucnost skandinávského designu nečekaný 
obrat. Designérské principy, které lidé využívali, aby přežili na zamrzlém 
severu, se na populárním designérském veletrhu Triennale di Milano 
pořádaném v podstatně teplejším klimatickém prostředí italského Milána, 
staly mezinárodní senzací. Skandinávský design prolétl celým světem jako 
uragán. 

DEMOKRATICKÁ TVÁŘ DESIGNU 

V letech 1954 až 1957 procestovala napříč USA a Kanadou putovní 
designérské výstava nazvaná „Skandinávský design“. V rámci ní 
byl skandinávský design doslova představen masám. Výstava navíc 
podporovala myšlenky demokratického hnutí svou vírou v to, že by 
měl být elegantní a funkční design dostupný pro každého, a nejen 
pro hrstku privilegovaných jedinců. 
 S rostoucí popularitou a vlivem skandinávského designového 
hnutí se začala ve spojení s nábytkářskou tradicí objevovat 
významná jména, mezi která patřili i dánští designéři Arne 
Jacobsen a Hans J. Wegner, Švéd Arne Norell a Alvar 
Aalto z Finska. Ti všichni vytvořili průkopnické kousky, 
které zdaleka převyšovaly vše, co se v té době vyrábělo. 
Ryzí kvalita jejich práce a čistota jejich designových vizí 
se odrážely v nespočtu designérských děl, která jsou o více 
než 70 let později stále vyhledávána a kopírována. 

NOVÉ HLEDÁNÍ PROSTORU    

V současné době jsme opět začali hledat nové cesty, jak si usnadnit 
život. Naše domovy se stávají klidnými útočišti, kde se můžeme schovat 
před  rušným a neustále se měnícím okolním světem. Nicméně dnes 
toužíme po něčem více, než je pohodlné bydlení, chceme vyjádřit, kdo 
jsme a po čem v životě toužíme. Upřednostňujeme kvalitu nad kvantitou, 
chceme věci, které vydrží a není je nutné do nekonečna nahrazovat 
novými předměty, a preferujeme pořádek před neuspořádaností. 
Ale ze  všeho nejvíce všichni prahneme po projasněném, stylovém 
a prostorném životním prostoru, v němž se budeme cítit dobře. 
 Jestliže zohledníme všechny výše uvedené požadavky, není divu, 
že je skandinávský design mnohem populárnější než kdykoliv dříve? 
Bez ohledu na to, jak moc se mění svět a rozvíjí náš vkus, máme neustále 
slabost pro určitou dávku prosté elegance a design, jež v průběhu času 
neztrácí na svém půvabu. Pokud si chcete naplno vychutnat klasický 
skandinávský design, samozřejmě není nic jednoduššího, než vyjít ven 
a nastoupit do svého vozu Volvo. 

*Pozn. překl.: hygge je dánský a norský výraz vyjadřující pohodový přístup k životu, lagom je 
švédské označení pro přiměřený způsob života, fika je švédské slovo označující přestávku 
na  kávu, kus něčeho dobrého a posezení s přáteli, zatímco dánský výraz umage, který znamená 
„vyvinout určité úsilí navíc“, představuje designérské pokračování předchozích stylů hygge 
a lagom.
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HAY
SILHOUETTE SOFA
Designed by GamFratesiHAY.COM

EGG ™ 
ARNE JACOBSEN – DÁNSKO

Když lidé mluví o skandinávském designu, jako první 
jim se vší pravděpodobností vytane na mysli kultovní 
křeslo ve tvaru vejce Egg™ z dílny Arne Jacobsena. 
Již od svého odhalení v roce 1958 v kodaňském hotelu 
Radisson se stalo křeslo Egg™ definicí všeho, co dělá 

skandinávský design tak atraktivním a unikátním. 
FOTOGRAFIE: FRITZ HANSEN  

GJ 
GRETE JALK – DÁNSKO  

Jako redaktorka designového magazínu Mobilia a autorka 
čtyřsvazkové práce o dánském nábytku propagovala 
původem kodaňská designérka Greta Jalková umění 
skandinávského designu hned v několika směrech. Jejím 
nejznámějším designovým počinem je židle GJ vyrobená 
v roce 1963, která i po více než 50 letech vypadá stále 

úžasně.    

SIROCCO SAFARI  
ARNE NORELL – ŠVÉDSKO  

Arne Norell začal navrhovat a vyrábět nábytek v roce 1954 
v malé dílně v městečku Sundbyberg kousek na sever 
od Stockholmu. O více než 60 let později jsou designová 
díla značky Norell právem považována za perfektní příklady 
klasického skandinávského designu. Jedním z Norellových 

nejoslavovanějších kousků je křeslo Sirocco Safari.  
VYROBENO FIRMOU: NORELL MÖBEL AB VE ŠVÉDSKU  

PAIMIO 
ALVAR AALTO – FINSKO  

Skandinávský design není původem jen z Dánska, 
Švédska a Norska. Ačkoliv Finsko zeměpisně nepatří 
do Skandinávie, je součástí stejného designérského hnutí, 

na jehož klasickém období se také významně podílelo. 
Dokonalým příkladem je křeslo Paimio Alvara Aalto. 
Křeslo Paimio bylo původně navrženo pro sanatoria, 
aby v nich mohli relaxovat pacienti s tuberkulózou. 
V současné době však díky svým plynulým liniím a hravé 

formě skvěle zapadne kamkoliv.     

ŽIDLE SHELL CHAIR
HANS J. WEGNER – DÁNSKO  

Za celý svůj život navrhl Dán Hans J. Wegner více než 
500 židlí ve stylu, který se později proslavil pod  označením 
organická funkčnost. Jeho nejobdivovanějším dílem je 
nicméně nezaměnitelná a legendární židle Shell Chair. 
Wegnerův mistrovský kousek s kultovními křivkami lze 
dnes najít v každém showroomu značky Volvo napříč 
celým světem. Vyzkoušejte si sami, jak se v ní sedí, až 

nás příště navštívíte.

PĚT NEHYNOUCÍCH  
DESIGNOVÝCH KLASIK  
SKANDINÁVSKÝ DESIGN 

VE SVÉ NEJLEPŠÍ FORMĚ 

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  S O M M A R
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Vzali jsme klasický skandinávský design, kterému 
jsme dodali inovativní šmrnc, aby vzniklo něco 
skutečně unikátního. V naší nabídce najdete vše 
od luxusních tašek vytvořených ve spolupráci 
se značkou Sandqvist ze 100% udržitelných 
materiálů až po půvabný design hodinek Volvo Cars. 
Současná kolekce byla navržena, aby Vás inspirovala 
k novým dobrodružstvím a pomohla Vám vytvořit si 

nezapomenutelné vzpomínky.

KOŽENÁ AKTOVKA SANDQVIST 

VELKÁ KOŽENÁ TAŠKA SANDQVIST  TOALETNÍ TAŠKA SANDQVIST TWILL  
CESTOVNÍ TAŠKA 
SANDQVIST TWILL  

UŽÍVEJTE SI ŽIVOT

L I F E S T Y LO VÁ  K O L E K C E  V O LV O  C A R S

KOŽENÁ JMENOVKA NA ZAVAZADLOHODINKY 40 BLACK    

POKUD SI CHCETE PROHLÉDNOUT KOMPLETNÍ LIFESTYLOVOU 
KOLEKCI VOLVO CAR, NAVŠTIVTE PROSÍM STRÁNKY: 

COLLECTION.VOLVOCARS.COM

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  S O M M A R
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*Aplikace není k dispozici v českém jazyce, ale lze si ji stáhnout v angličtině..

PRO TY, KTEŘÍ TOUŽÍ VĚDĚT VÍCE

Zvyšování životní úrovně prostřednictvím umělé inteligence 

Technologický startup Bumblebee Spaces vzal prostřednictvím 

své nejnovější inovace koncept chytrých skladovacích míst 

a povznesl ho do nových výšin. Společnost navrhla celou řadu 

stylového robotického nábytku, který dle potřeby sestupuje 

od stropu a zase se k němu vrací, díky čemuž v místnosti 

vznikne více prostoru nebo se může přizpůsobit konkrétnímu 

účelu. Jen si to představte. Vzbudíte se a připravíte se do práce. 

Pak jen stisknete tlačítko a Vaše postel, noční stolek a šatní 

skříň se vyšplhají ke stropu, aby na jejich místě vznikl prostorný 

obývací pokoj. Tím to ale nekončí. Systém s umělou inteligencí 

(AI) zároveň sleduje, kam ukládáte jaké věci, a vede si o tom 

záznamy. Mimo to dokáže systém dokonce předvídat Vaše 

potřeby: například pokud se chystáte jít ven, kde prší, systém 

to zaznamená a pošle dolů od stropu Vaše nepromokavé boty 

a deštník.Můžete o něm přemýšlet jako o svém robotickém 

komorníkovi, který Vám šetří prostor i čas.

Volvo 360c – online vůz, který se stane Vaší kanceláří, 

obývacím pokojem i městským dopravním prostředkem. 

Fráze „vůz, jaký jste dosud neviděli“ se nyní využívá tak 

často, že se z ní začíná pomalu, ale jistě, stávat klišé. 

Nicméně v případě koncepčního vozu Volvo 360c může být 

ve výsledku pravdivá. Uvědomili jsme si, že plně automatické 

řízení naprosto změní možnosti automobilové dopravy, 

a proto jsme se rozhodli prostřednictvím futuristického 

designového směru vytvořit namísto standardního interiéru 

modulární „životní prostor“, v němž by měla okna dvojí 

funkci a sloužila by také jako informační displeje, který by 

měl prosklenou střechu připomínající kopuli a kde by nebyl 

žádný prostor pro volant. Doufáme, že by mohl koncept 

360c změnit každodenní dojíždění v příležitost k odpočinku 

nebo v produktivně strávený čas a že by dokonce mohl 

nabídnout čistější a bezpečnější alternativu k letům na krátké 

vzdálenosti.

Sledujte nás, abyste se i Volvu 360c dozvěděli co nejvíce.

Designérka, která tiskne nové potraviny ze zbytků  

Pečení, vaření, grilování. Každý z nás preferuje určitý způsob přípravy pokrmů. Ale co tištěné 

jídlo? Když holandská designérka Elzelinde van Doleweerd viděla, jaké množství jídla se v jejím 

rodném Nizozemsku vyhazuje, chtěla s tím něco udělat. Proto vytvořila projekt Upprinting Food, 

jehož smyslem je tisknout potraviny. V rámci projektu Upprinting se vezmou běžné zbytky 

jídla, jako jsou chléb, ovoce nebo zelenina, ze kterých se vytvoří tisknutelné pasty, kterými jsou 

následně zásobovány 3D tiskárny vytvářející nové potravinové produkty. Nyní Elzelinde bere svůj 

projekt do Číny. Ze zbytků vařené rýže a fialových sladkých brambor vytvořila nový koncept pasty, 

kterou lze vytisknout do 2D geometrických tvarů nebo 3D objektů. Takto vytištěné jídlo vypadá 

dobře, chutná dobře a protože je zbaveno vody, je bezpečné a vydrží dlouho. Přestože se světová 

populace neustále rozrůstá, čím dál více jídla končí v odpadkovém koši. Potřebujeme nové radikální 

nápady, které nám pomohou se s tímto problémem vypořádat. Tisk by se mohl stát novým skvělým 

nápadem na menu budoucnosti.  

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ 
CESTY 

STÁHNĚTE SI MAGAZÍN MY VOLVO PRO CHYTRÉ  
TELEFONY A TABLETY.* 

Ve společnosti Volvo Cars usilujeme o to, abychom Vám co  

nejvíce usnadnili a zpříjemnili život. Nyní Vám chceme  

nabídnout dokonce i snadnější způsob, jak si užívat magazín  

My Volvo. Proto jsme vytvořili jeho novou unikátní digitální verzi 

pro chytré telefony a tablety. 

Digitální verze magazínu My Volvo*, která je dostupná  

pro zařízení s operačním systémem iOS a Android, nabízí 

inspirativní články, fotografie a videa, které Vás vezmou na cestu 

ze Stockholmu do Soulu, z Helsinek do Patagonie, z New Yorku 

do Berlína a na celou řadu vzrušujících míst, která se nacházejí 

někde mezi tím. Najdete zde také jedinečné nabídky a praktické 

odkazy, které Vám pomohou objevovat výhody světa Volvo.

Stáhněte si magazín My Volvo* zdarma v obchodě s aplikacemi 

App Store nebo Google Play a staňte se součástí naší cesty  

bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. 

 

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

F O T O G R A F I E :  V I TA  B R O E K E N

VNITŘNÍ PROSTOR 

DESIGN, KTERÝ MYSLÍ NA VŠE

3D TISK JAKO REVOLUCE VE STRAVOVÁNÍ 
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