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UDRŽITELNÉ CESTOVÁNÍ

Jak si vybrat zimní dovolenou, abyste si jí užili 

a zároveň nezatěžovali naši planetu.

LODĚNICE VOLVO OCEAN RACE 

Seznamte se s týmem, který podporuje námořníky 

ve zdolání náročné výzvy.

TAJEMNÁ ŘEČ VŮNÍ

Švédská parfumérská značka Agonist nám 

zprostředkovala proustovský moment evokace.

NOVÉ VOLVO XC40 

Nové kompaktní SUV, které Vám otevře svět nových možností.



Vydali jsme se na plavbu za hledáním zážitků, které v nás zůstanou navždy. Naše 

cesta byla nejen o vlastních zážitcích a vytváření vzpomínek, ale i o zodpovědnosti 

zlepšovat svět kolem nás, abychom ho zachovali pro příští generace. Můžete to 

nazývat třeba ekologickým chováním. My to vidíme spíše jako životní styl.
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KONTAKT
Zajímá Vás nějaké téma, o kterém byste si zde 
chtěli přečíst více? Není nic jednoduššího než 
napsat nám e-mail na adresu:
myvolvomagazine@stendahls.se

Všechny ceny uvedené v tomto magazínu jsou jen 
orientační. Místní ceníky se mohou lišit.
Zříkáme se odpovědnosti za případné tiskové 
chyby.

Magazín My Volvo je vytištěn na přírodním bílém 
matném papíru Cyclus Offset vyrobeném 
ze 100% recyklované papírové drti, pro jehož 
výrobu bylo ve srovnání s papírem z dřevního 
vlákna nutné použít méně vody a výrazně méně 
energie.
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ZVĚDAVÁ ŠVÉDKA
PRÁVO CESTOVAT 

Ačkoliv si můžeme stěžovat na zimu a chlad, zimní krajina nám má co nabídnout. Nebylo 

by skvělé, kdybychom ji mohli chránit a současně si užívat všechny její výhody? Zkoušeli 

jsme zjistit, jakým způsobem bychom si mohli naplánovat zimní dovolenou, abychom si ji 

naplno vychutnali a zároveň se chovali ohleduplně vůči naší planetě.

PŘÍBĚH
ZÁVOD V PRECIZNOSTI 

Jestliže se rozhodnete podstoupit tak náročnou výzvu, jakou je závod Volvo Ocean Race, 

potřebujete loď, na kterou se můžete spolehnout. Existuje jen jediné místo, kde najdete 

správnou kombinaci dovedností, zkušeností a odborných znalostí k uvedení lodí Volvo 

Ocean Race do perfektního stavu. A tím je lisabonská loděnice. Právě do této loděnice 

jsme se vypravili, abychom se setkali s týmem expertů, jejichž úkolem je zajistit, aby měli 

námořníci, kteří se utkají v letošním ročníku závodu, ve své lodi sebejistou partnerku, 

s níž mohou podat výkon na hranici možností. 

INSPIROVÁNO
TAJEMNÁ ŘEČ VŮNÍ

Jestliže chcete na chvíli utéct od všeho ruchu kolem Vás, jednou z možností je posadit 

se za volant svého vozu. Nicméně občas pro odcestování na neznámá místa stačí zavřít 

oči a nechat se vést svou představivostí za vůní, která Vás obklopuje. Setkali jsme se se 

zakladateli švédské parfumérské značky Agonist, abychom zjistili, jak nám různé podtóny 

vůní mohou pomoci zvednout náladu a oprostit se od každodenních starostí. 

VÁŠNIVÍ LIDÉ STOJÍCÍ ZA ZNAČKOU VOLVO
NEVIDITELNÝ ŽIVOTNÍ LUXUS

Tým automobilky Volvo Cars zodpovědný za testování kvality vzduchu v interiérech 

vozů Volvo je trénovaný, aby v okolním vzduchu poznal věci, které my nemáme šanci 

zaznamenat. Díky němu nejsou interiéry našich vozů znečištěny škodlivými emisemi 

a pachy. Co vše ale musí udělat, aby bylo výsledkem to nejzdravější možné prostředí?

KTERÉ
VÁM 

ZŮSTANOU
ZIMA 2017/2018

ZÁŽITKY,
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ZVĚDAVÁ ŠVÉDKA

T E X T  /  F OTO G R A F I E   / /   M AT T  O ´ L E A RY  /  M A RC E L  PA B ST

Ačkoliv si můžeme stěžovat na zimu a chlad, zimní krajina, která dokáže být 

extrémně krásná, nám má co nabídnout. Nebylo by skvělé, kdybychom ji mohli 

chránit a současně si užívat všechny její výhody?

STOPY
CESTOVÁNÍ BEZ ZANECHÁNÍ



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

„Jestliže nám cestování umožňuje rozšiřovat si 
obzory, pak udržitelné cestování představuje 
způsob, jak chránit tyto obzory pro příští 
generace."

P
éče o životní prostředí představuje pro společnosti Volvo Cars 

velmi jasnou prioritu. Vyrábíme auta, která jsou stvořena, aby 

odolávala náročným podmínkám severské krajiny. Naším cílem 

je stavět silná, odolná a bezpečná auta, která si budou odvážně 

razit cestu zasněženou silnicí a na zledovatělém nebo mokrém 

povrchu zajistí své posádce bezpečnou cestu. Ačkoliv jsou 

naše vozy stvořeny pro prostředí, které je neúprosné, snažíme 

se přírodu respektovat a chránit ji. Přestože dokáže být místní krajina velmi 

drsná, je současně i krásná a odměňující.

V průběhu několika posledních desetiletí se ze snahy o udržitelný rozvoj stal 

životní styl. Kupujeme ekologická auta, ekologické oblečení a  ekologické 

potraviny - a  chceme si užívat ekologické trávení dovolené. Jestliže nám 

cestování umožňuje rozšiřovat si obzory, pak udržitelné cestování představuje 

způsob, jak chránit tyto obzory pro příští generace. Objevování krás zimní krajiny 

a užívání si sněhu, chladu a ledu při zimní dovolené je privilegium, které bychom 

měli chránit.

Představte si sami sebe, jak sedíte v bytelné staré chatě na kraji severského 

lesa a celá místní krajina je zahalena v tichu: těšíte se na svůj další aktivní den 

a za doprovodu padajícího sněhu si vychutnáváte pocit bezpečí, tepla a komfortu. 

Nejlepší na tom je, že si dnes můžete užívat popsaný luxus a současně zajistit, 

že svým chováním přispějete k uchování stejné krajiny i pro příští generace. 

Způsob našeho cestování se začíná měnit. A jako zodpovědní rekreanti bychom 

měli pečlivě zvážit také náš nákupní seznam. Čím začít?

JIŽ ŽÁDNÉ KOMBINÉZY 

Přeneste se v duchu zpět do osmdesátých let minulého století. V té době 

luxus pro mnoho lidí představovaly polyesterové kombinézy, velké sluneční 

brýle, výletní lodi a vychlazené martini. Nicméně dnes upřednostňujeme 

spíše biodynamické víno a sýr od místního farmáře, které si vychutnáváme 

v nádherném letovisku na odlehlém místě. Naše chápání prémiového zážitku 

začíná být úzce spjato s péčí o životní prostředí a smyslem pro udržitelný 

rozvoj. Lidé tento přístup podporují prostřednictvím svých peněženek. O tom 

svědčí i výsledky nedávného průzkumu agentury Nielsen, ve kterém bylo 

zjištěno, že 66 % spotřebitelů je ochotných připlatit si za ekologické produkty.

Před dvaceti lety nebo ještě dále v minulosti by představa ekologického 

cestování zaváněla spíše zastaralostí a nepůsobila by atraktivně. Bez ohledu 

na to, zda se jedná o ručně vyráběné oblečení, nebo vůni vařené čočky, věci 

se od té doby výrazně změnily. Už jste někdy na pláži viděli značku s nápisem 

„ZANECHTE ZDE POUZE STOPY SVÝCH NOHOU“? Když OSN vyhlásila 

rok 2017 Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu, její kampaň 

#travelenjoyrespect (užívejte si cestování s respektem) vyzvedla tento 

památný slogan na globální úroveň. 

„Dnešní spotřebitelé, mezi nimi především mladí lidé, kladou mnohem větší 

důraz na udržitelnost,“ říká Stuart Templar, ředitel pro udržitelný rozvoj 

ve společnosti Volvo Cars. „Když se lidé rozhodují, jaký produkt si koupí, stále 

více preferují přirozeně udržitelné produkty a přikládají větší význam přístupu 

dané společnosti k udržitelnému rozvoji. Ve společnosti Volvo Cars cítíme, 

že jsme na dobré cestě, abychom měnícím se požadavkům našich zákazníků 

vyhověli. Zaměřujeme se na snižování emisí, zvýšení podílu udržitelných 

materiálů v našich vozech a zavázali jsme se k elektrifikaci naší modelové řady. 

Protože se snažíme minimalizovat celkový dopad podnikání naší společnosti 

na životní prostředí, předsevzali jsme si, že do roku 2025 dosáhneme klimaticky 

neutrálního provozu našich továren. Pro nás znamená udržitelný rozvoj nejen 

dělání správných věcí, ale také dobrý obchodní tah."

SPECIÁLNÍ KEMP 

Dobré úmysly se samozřejmě počítají, ale záleží především na konečném 

výsledku - obzvláště pokud přemýšlíme o zasloužené dovolené. Ačkoliv může 

myšlenka na udržitelnou dovolenou vyvolávat představy o zahřívání se u ohně 

a promrzlých stanech, v dnešní době jsou možnosti mnohem zajímavější.

Vezměte si například eko hotel Whitepod ve švýcarském Monthey. Ten byl 

postaven od nuly do podoby připomínající vesmírnou základnu a právem se 

může pyšnit označením „ekologická turistika“. Stravování, vyhřívání, design 

a doprava jsou koncipovány tak, aby měly minimální dopad na  okolní 

zasněženou divočinu. O příjemné teplo se ve futuristicky působících 

chatách ve tvaru iglú stará peletové vytápění a Vy si při své povinné pěší 

cestě do  hotelu můžete vychutnávat krásu tichého zasněženého lesa 

a okolní krajiny. 

S rezervací pokoje v hotelu Whitepod získáte také přístup na soukromé 

sjezdovky ve vlastnictví resortu. 

Eko hotel Whitepod ve švýcarském Monthey

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  V I N T E R 



Dobře zavedené turistické destinace tohoto typu přispívají ke změně současných 

trendů a k přijetí nových ekologických standardů. Mezi známky udávající nový 

standard patří také Flocon Vert (Zelená vločka), která označuje resorty dodržující  

přísná pravidla s ohledem na ekologické a etické chování. Certifi kát byl zaveden 

milovníky zimních sportů ze sdružení Mountain Riders, kteří chtěli zjistit, zda jejich 

oblíbené destinace ve všech aspektech splňují požadavky podobně smýšlejících 

dobrodruhů. Známku se zelenou vločkou již získaly čtyři francouzské resorty 

včetně Vallée de Chamonix.

Tato místa se nicméně cenově pohybují vysoko nad běžným rozpočtem 

pro dovolenou. Ačkoliv se Vám Vaše investice vrátí v podobě mimořádného zážitku, 

někdy Vám stačí jen udělat si krátkou zimní přestávku, při které si nepotřebujete 

platit soukromou sjezdovku. Dobrou zprávou je, že začínají na udržitelný způsob 

podnikání přistupovat i některá lidovější turistická centra. Například vyhledávač 

Tripadvisor spustil na svých stránkách program GreenLeaders pokrývající 

ubytování od noclehu se snídaní po luxusní hotely napříč celou Evropou. Stačí, 

abyste na webových stránkách zadali, že chcete najít „zelené hotely“, a vybrali 

si požadované místo, a zobrazí se Vám informace o tom, co daný region nabízí. 

PRÁVO CESTOVAT 

Najít místo, kde můžete nocovat udržitelným způsobem, je jedna věc. Vybrat 

si oblečení a výstroj, které Vás budou chránit před chladem a deštěm, je věc 

druhá. Naštěstí již existují výrobci outdoorového oblečení, jako je značka Houdini 

(přečtěte si o ní více na následující stránce), pro které představují udržitelný 

rozvoj a čisté podnikání základ všeho, co dělají. Celá řada výrobců používá 

při  výrobě zimních bund a kalhot vysoce účinné syntetické izolační materiály, 

které nahrazují prachové peří, nebo využívají alespoň plně vysledovatelné peří, 

které je vedlejším produktem potravinářského průmyslu. (Výchozím bodem 

pro zjištění bližších informací o této problematice jsou programy jako například 

Track My Down.)

Poté se samozřejmě potřebujete dostat z jednoho místa na druhé. Jestliže 

se snažíte žít odpovědnějším způsobem, pravděpodobně jste otevření také 

cestování, které co nejméně zatěžuje životní prostředí. Nástroje a  systémy 

pro vyhledávání ubytování a dopravních spojů, jako je například Momondo, často 

upozorňují na inspirativní ekologicky orientované destinace a atrakce. Nicméně 

pokud si vyberete hotel, kde se recykluje odpad, zdaleka nemáte svou bitvu 

o udržitelnou dovolenou vyhranou, protože je třeba zohlednit také další aspekty 

čisté turistiky. Naštěstí jsou zde organizace jako Sustainable Travel International, 

které se ve spolupráci s provozovateli turistických center snaží změnit přístup 

k turistice ve prospěch životního prostředí. 

Automobilka Volvo Cars se zavázala k vyvíjení čistějšího a bezpečnějšího 

způsobu dopravy. Například usilujeme o to, abychom do roku 2025 dostali 

na silnice milion elektrifi kovaných vozů Volvo, a naší vizí je, aby počínaje rokem 

2020 nebyl v nových vozech Volvo nikdo smrtelně, a dokonce ani vážně zraněn. 

A jestliže se lidé postaví na stranu udržitelnějších způsobů dopravy, zelené 

cestování se velice rychle stane standardem. Do té doby se můžete snažit 

naplánovat si svou zimní dovolenou tím nejčistějším možným způsobem, abyste 

ve sněhu nezanechávali žádné špinavé stopy. �

5
ZPŮSOBŮ, JAK CESTOVAT 

EKOLOGIČTĚJI

Jedno známé švédské pořekadlo říká zhruba toto: 

„Neexistuje nic jako špatné počasí, vždy jde jen o špatné 

oblečení.“ Oblečení, které si s sebou přibalíte, je stejně 

důležité jako všechny další aspekty Vaší dovolené 

v udržitelném stylu. Jestliže nemáte v plánu trávit celé 

dny vysedáváním u ohně, musíte zvolit oblečení, které 

bude Vaše tělo udržovat v teple, suchu a v bezpečných 

podmínkách. Hledání rovnováhy mezi vysokou úrovní 

funkčnosti a  ohleduplností vůči životnímu prostředí 

může být komplikované.

V této oblasti je považována za jednu ze špiček švédská 

značka Houdini. Od svého založení před více než dvaceti 

lety se společnost zabývající se výrobou outdoorové 

výstroje zvládla proslavit po celém světě jako značka, 

jejíž oděvy nosí a milují všichni od vyznavačů extrémních 

sportů až po lidi venčící psy. Představitelé společnosti 

se rozhodli vyrábět oblečení pro lidi, kteří milují naši 

planetu stejně jako oni.

Eva Karlsson, generální ředitelka společnosti Houdini, 

vidí činnost fi rmy jako něco víc než jen pouhé prodávání 

oděvů. „Jde nám o to, aby se lidé pro značku vědomě 

rozhodli,“ uvádí. „Nechceme, aby lidé jen nakupovali, 

ale aby se přitom zamysleli a ve výsledku investovali 

do  něčeho, co budou mít rádi. Podobně jako když si 

chtějí pořídit nové auto. Chceme, aby si lidé vybrali něco, 

co mohou nosit stále znovu po celou řadu let.“

Zmíněný kladný vztah k oblečení musí samozřejmě 

začít u kvality. „Začíná to vyřešením problémů. Nabízí 

se například otázka, jakou maximální úroveň komfortu 

můžeme zákazníkům nabídnout? Při hledání odpovědi 

začínáme u technických materiálů, respektive u jejich 

laboratorního vývoje, testování a  zaznamenávání 

výsledků. Nicméně otázka komfortu má mnohem větší 

přesah a kromě technického přístupu je třeba zohlednit 

také pocit při nošení.

„Naše oblečení musí být tiché a lehké. Nemělo by 

Vás žádným způsobem omezovat. Chceme, aby se 

naši zákazníci cítili pohodlně také pocitově a ve svých 

myšlenkách. A právě pocit klidu jim dopřeje pomyšlení, 

že při zakoupení našeho produktu podporují udržitelný 

rozvoj. Naši zákazníci dobře vědí, že si vybrali a používají 

výrobek, který byl vytvořen odpovědným způsobem.“ 

„Nemůžeme vytvořit produkt, který je nejlepší z hlediska 

nošení nebo je nejekologičtější. Jestliže si zvolíte 

jednu cestu, kterou se chcete vydat, často musíte jinde 

přistupovat ke kompromisům. My jsme se rozhodli 

vyrábět ty nejlepší možné produkty, které současně 

půjdou ruku v ruce s udržitelným rozvojem. Žádné 

kompromisy.“

EKOLOGICKY ČISTÉ OBLEČENÍ DO NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ 

Naší výzvou je vyrábět zimní výstroj s minimálním dopadem na životní prostředí

Berete si s sebou na dovolenou své Volvo? Oproti 

minulosti je dnes mnohem snazší podnikat dlouhé 

cesty autem čistějším a hospodárnějším způsobem.

Č.
01

Přibalte si s sebou co nejlehčí zavazadla, protože čím 

menší je zatížení vozu, tím nižší je jeho spotřeba. Zvažte, 

zda by nebylo lepší pronajmout si sportovní výstroj 

a oblečení ve Vaší cílové destinaci: kromě snížení zatížení 

vozu se jedná o chytřejší způsob zacházení se zdroji.

Č.
02

Ke snížení spotřeby paliva přispěje udržování optimální 

rychlosti, která se pohybuje v rozmezí 50 až 80 km/h. 

Praktické aplikace, jako jsou GreenMeter a Tripalyzer, 

Vám pomohou zjistit, jestli aktuálně řídíte ekologickým 

způsobem.

Č.
03

Vybírejte si trasu chytře. Pokud budete stát v dopravní 

zácpě, spotřeba paliva Vašeho vozu se zvýší. Satelitní 

navigace Vám pomůže vyhnout se stojící dopravě, i když 

jste danou cestu před tím absolvovali již stokrát.

Č.
04

Před delší cestou se ujistěte, že je Váš vůz v dobrém 

stavu. Dobře vyladěné pohonné ústrojí a pneumatiky 

nahuštěné na správný tlak Vám pomohou jezdit 

hospodárněji. Objednejte se na servisní prohlídku 

u svého autorizovaného Volvo dealera. 

Č.
05

Zkontrolujte i další aspekty svého vozu. Ostřikovače 

čelního skla a topení používejte jen v případě potřeby, 

a ne permanentně.

Z V Ě DAVÁ  Š V É D K A

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  V I N T E R 



OBSTOJÍ TAM, KDE MAJÍ JINÉ 
PNEUMATIKY PROBLÉMY

KO M P L E T N Í  Z I M N Í  KO L A  VO LVO

Ve švédštině existuje slovo, které nezná hranice. Jedná se o výraz 

„framkomlighet“, který představuje schopnost vydat se, kamkoliv chcete, 

bez ohledu na počasí čekající na Vás venku. Pojem vystihující základní 

předpoklady pro neomezené objevování krás matky přírody je neodmyslitelnou 

součástí švédské kultury. My se s ním ztotožňujeme natolik, že chceme, aby 

vozy značky Volvo „framkomlighet“ nejen zahrnovaly, ale aby se staly jeho 

skutečným ztělesněním. A jak lépe toho dosáhnout než prostřednictvím nové 

sady originálních kompletních zimních kol Volvo?

STÁHNĚTE SI APLIKACI VOLVO WHEEL ZE STRÁNEK APP STORE.

Zjistěte, jak by úžasná nová sada disků Volvo proměnila celkový vzhled Vašeho vozu. Zdarma v internetovém 
obchodě App Store.

KOMPLETNÍ ZIMNÍ KOLA 

18" S 5 PAPRSKY VE TVARU „Y“, STŘÍBRNÁ 

47 372 KČ

NOVÉ VOLVO XC60

KOMPLETNÍ ZIMNÍ KOLA 

19" S 10 PAPRSKY V PROVEDENÍ TURBÍNY, 

STŘÍBRNÁ, 70 763 KČ

 VOLVO XC90

KOMPLETNÍ ZIMNÍ KOLA 

20" S 5 PAPRSKY, ČERNÁ MATT BLACK A VÝBRUSY 

DIAMOND CUT, 83 309 KČ

VOLVO XC90

POKUD SE CHCETE SEZNÁMIT S NAŠÍ NABÍDKOU KOMPLETNÍCH ZIMNÍCH KOL, 

OBRAŤTE SE NA SVÉHO AUTORIZOVANÉHO DEALERA VOLVO NEBO

 

NAVŠTIVTE STRÁNKY VOLVOCARS.CZ.



!

volvocars.cz ∕ collection.volvocars.com/cz-cs

CO OCENÍTE NA CESTÁCH 

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 MÍSTNÍHO AUTORIZOVANÉHO DEALERA NEBO NAVŠTIVTE STRÁNKY WWW.VOLVOCARS.CZ.

UVEDENÉ CENY SE MOHOU LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA MODELU A STUPNI VÝBAVY VOZU. NĚKTERÉ OBRÁZKY JSOU POUZE ILUSTRATIVNÍ. PRO KONKRÉTNÍ CENOVOU NABÍDKU A KONZULTACI 

KONTAKTUJTE SVÉHO DEALERA VOLVO.

ZADNÍ KAMERA PARKOVACÍHO ASISTENTA   36 350 Kč

STŘEŠNÍ BOX Z DÍLNY AUTOMOBILKY VOLVO CARS

28 805 Kč 

INTEGRACE CHYTRÉHO TELEFONU   10 030 Kč

OCHRANNÝ KRYT POD MOTOR  10 519 Kč 

DĚTSKÝ PODSEDÁK S OPĚRKOU ZAD   7 953 Kč

Čalounění v kombinaci kůže a textil Nubuck.

DRŽÁK LYŽÍ   4 957 Kč

STŘEŠNÍ NOSIČE   5 343 Kč

DRŽÁK NA IPAD®   13 646 Kč

ELEKTRICKY VÝKLOPNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ   34 500 Kč

MULTIMEDIÁLNÍ SERVER   24 686 Kč 

INTEGROVANÉ PRAHOVÉ NÁŠLAPY S PODSVÍCENÍM (XC90)

42 540 Kč

CESTOVNÍ POLŠTÁŘEK   2 060 Kč

Textilní materiály Wooltextile a Nubuck.

NAVIGAČNÍ SYSTÉM SENSUS   32 304 Kč

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

ŽE BY DALŠÍ OBROVSKÝ KROK?

Prostřednictvím fikce se nám už mnohokrát podařilo prozkoumat 

a kolonizovat vesmírný prostor. V reálném životě však zůstává vysílání 

lidí na úspěšné meziplanetární odysey jakýmsi Svatým grálem 

vesmírných objevitelů. Narodili jsme se na Zemi, ale zůstaneme zde 

i v budoucnu? Naše zvědavost nás vyvedla ven z jeskyní po pevnině 

až pod hladinu oceánů, takže je jen přirozené, že nyní obracíme svůj 

zrak ke hvězdám a zajímá nás, co se tam skrývá a kdy budeme mít 

možnost se tam vydat. 

Vesmír je však nehostinné prostředí. Abychom se tam mohli 

vypravit, čeká nás spousta přípravných prací. Naštěstí na svazích 

havajské sopky Mauna Loa práce již začaly. V geodetické kopuli, 

která se nachází v nadmořské výšce 8 000 metrů, se v nedávné 

době snažila skupina vědců žít každodenním životem, jako kdyby 

přistáli na neznámé planetě (pozn.: na rok 2018 se připravuje nová 

mise). Projekt má hned několik cílů. Jedním z nich je zjistit, jak se 

lidé dokážou dlouhodobě vyrovnat s prostředím, které působí velmi 

osaměle. Kdykoliv vědci opouští kopuli, musí si obléci své skafandry, 

k jídlu mají jen lyofilizovanou a konzervovanou potravu, a  aby byl 

jejich pocit naprosté izolace věrohodný, zásobování jim obstarávají 

roboti. Ačkoliv se mohou uklidnit komfortním a důvěrně známým 

prostředím, jedná se jen o simulaci, kterou jim zprostředkovává set 

pro vytvoření virtuální reality. 

I přes tento inovativní výzkum stále zůstává otázkou, zda se někdy 

vydáme ke hvězdám. Jedním z projektů, který lze vyhodnotit jako 

nejvíce dosažitelný, je lidská mise na Mars. Cesta na rudou planetu 

je dávným lidským snem, který se s každým novým průlomem blíží 

ke svému zdárnému naplnění. Jakmile se tam dostaneme, přijde 

na řadu další obrovský krok. Nicméně aby se Mars více podobal 

Zemi, bude nutné zintenzivnit skleníkový efekt. Ironie? Tak trochu 

ano. Jedná se o diskutabilní myšlenku, protože zde existuje riziko, 

že během procesu přizpůsobení přijdeme o některé původní formy 

života. Doufejme, že je lidstvo na tak vysoké úrovni, aby dokázalo 

rozlišovat mezi objevováním a vykořisťováním. 

Možná bychom měli místo práce na plánu přestěhovat se na jinou 

planetu bojovat za tu, kterou už máme. Největší dobrodružství 

lidského druhu by se neměla vztahovat pouze k přežití, ale měla by 

se zaměřovat na objevování nových možností. A Mars je možná jen 

dalším krokem na naší misi, jejímž cílem je najít zářivé a udržitelné 

nové horizonty na naší domovské planetě. �



UKAŽTE SVĚTU SVŮJ JEDINEČNÝ CHARAKTER 

V kombinaci s rozšířenými lemy blatníků 

v barvě karoserie přispějí unikátně 

navržená 22" kola ve výrazném černém 

provedení s 10 otevřenými paprsky 

a výbrusy Diamond Cut k exkluzivnímu 

charakteru Vašeho nového Volva XC60. 

Zobrazený model: T6 AWD Inscription | 724 Šedá 

Pine Grey Metallic | Sada pro stylové provedení 

exteriéru | 22" kola z lehké slitiny s 10 otevřenými 

paprsky, černá Black s výbrusy Diamond Cut 

V kombinaci s rozšířenými lemy blatníků 

v barvě karoserie podtrhnou unikátně 

navržená 22" kola ve smělém matně 

černém provedení s 5 dvojitými paprsky 

a s výbrusy Diamond Cut houževnatý 

a sportovní charakter Vašeho nového Volva 

XC60.

Zobrazený model: T8 Twin Engine R-Design | 

707 Perleťově bílá Crystal White Pearl | Sada 

pro stylové provedení exteriéru | 22" kola z lehké 

slitiny s 5 dvojitými paprsky, matně černá Matt Black 

s výbrusy Diamond Cut 

VÝRAZNÝ VZHLED 
A SMĚLÝ POSTOJ

Cílem kompletní sady pro stylové provedení 

exteriéru, která zahrnuje spodní kryt předního 

a zadního nárazníku z kartáčované nerezové 

oceli a dvě dělené integrované koncovky 

výfuku, je zdůraznit exkluzivní povahu Vašeho 

nového Volva XC60. Pokud sadou vybavíte 

model s úrovní výbavy Inscription, designové 

prvky z nerezové oceli budou harmonicky 

ladit s detaily karoserie, zatímco dvě dělené 

integrované koncovky výfuku umocní výrazný 

a odvážný vzhled vozu.

SILNĚ SPORTOVNÍ VÝRAZ
Navržená exkluzivně pro model XC60 

zahrnuje kompletní sada pro stylové provedení 

exteriéru spodní kryt předního i zadního 

nárazníku z kartáčované nerezové oceli 

a dvě dělené integrované koncovky výfuku. 

Jestliže sadou necháte vybavit Volvo XC60 

R-Design, designové prvky z nerezové oceli 

budou představovat atraktivní kontrast k barvě 

karoserie a zdůrazní atletické rysy vozu. 

Nové Volvo XC60 ztělesňuje unikátní skandinávský přístup k vozům SUV. Čisté linie se zde snoubí s dynamickými 

designovými prvky, aby společně vytvořily vůz, který je stejně elegantní jako energický a rozhodně udělá dojem. 

Přezdíváme ho skandinávským atletem. Bez ohledu na to, jak unikátním charakterem se může Váš vůz pochlubit, je 

jen přirozené, že mu chcete vtisknout něco ze své osobitosti. Nějaké zvláštnosti, které by odrážely Vaši osobnost a Váš 

individuální smysl pro styl. Proto jsme navrhli řadu exkluzivního příslušenství pro stylové provedení exteriéru, které Vám 

umožní užívat si své Volvo svým vlastním způsobem bez ohledu na to, jakou úroveň výbavy jste si vybrali. 

Nabídku příslušenství pro stylové provedení exteriéru Vašeho vozu si můžete prohlédnout na webových stránkách 

accessories.volvocars.com/cs-cz nebo se obraťte na svého autorizovaného dealera.

Uvedené exkluzivní příslušenství pro stylové provedení exteriéru Volva XC60 bude k dispozici koncem roku 2017.

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  V I N T E R 



Pod návalem vzrušení z prožitého dobrodružství přesvědčil dva námořní novináře, 

Guye Pearce a  Anthony Churchilla, o velkém potenciálu posádkového závodu 

kolem světa, který by kopíroval trasy starých námořních lodí. Společně vytvořili 

plán, na jehož základě se již brzy měli námořníci ve jménu sportu vrátit k původním 

náročným trasám napříč drsnými vodami, které se používaly před postavením 

Suezského a Panamského průplavu. 

ZROZENÍ ZÁVODU 

Život námořníka vždy přitahoval ty, kteří ve svých srdcích toužili po dobrodružství. 

Proto nebylo těžké najít dostatek lidí, kteří by byli ochotni postavit se této výzvě. 

O něco obtížnějším úkolem se ukázalo hledání sponzora. Plán pánů Pearce 

a Churchilla se začal přibližovat ke zdárnému završení až ve chvíli, kdy se svým 

záměrem v roce 1971 seznámili Královskou námořní společnost. Podle legendy 

se Otto Steiner z Královské námořní společnosti setkal s plukovníkem Billem 

Whitbreadem, jehož rodina podnikající v pivovarnictví se stala prvním sponzorem 

závodu, aby nad sklenkou dobrého moku v jedné hospůdce v Portsmouthu probrali 

návrh závodu. A právě v tomto skromném prostředí se zrodilo první ztělesnění 

závodu Volvo Ocean Race. 

První závod Volvo Ocean Race, respektive Whitbread Round, jak byl tehdy 

nazýván, odstartoval z Portsmouthu 8. září 1973. Soutěže, která měla trvat 

sedm měsíců a byla rozdělena do čtyř etap o celkové délce 43 500 kilometrů, 

se zúčastnilo 17 soukromých lodí různých tvarů a rozměrů s posádkami 

ze sedmi různých zemí. Závod začal plavbou do Kapského Města v Jihoafrické 

republice, odkud cesta vedla do australského Sydney. Další zastávkou bylo Rio 

de Janeiro, ze kterého trasa vedla zpět do Portsmouthu. 

Většina námořníků, kteří se v roce 1973 zúčastnili závodu, se vší 

pravděpodobností vůbec netušila, co je ve vodách oceánů čeká. Dobové 

fotografi e pořízené během závodu poměrně jasně vykreslují obraz, který se 

velmi liší od současného neúprosného profesionalismu a pečlivé přípravy. 

Na snímcích jsou zachyceni muži bez triček, jak na palubě hrají na kytary nebo 

hrají karty, zatímco jiní kouří dýmku nebo si přátelsky povídají. Vypadá to spíše 

jako začátek letní zábavné plavby než jako nebezpečná námořní výzva. 

DOMOV NA VLNÁCH

Pro posádky, které se účastní závodu Volvo Ocean Race dnes, je obětování 

pohodlí ve jménu úspěchu jednoduše přirozenou součástí práce. Avšak v roce 

1973 se kladl velký důraz na to, aby se námořníci cítili na vodách oceánu jako 

doma. Zdaleka nebylo neobvyklé slyšet historky o vybraném víně, chladničkách 

naplněných čerstvým masem a najímání kuchařů, kteří se stali nedílnou 

součástí posádky. 

I přes zmíněný zdánlivě amatérský přístup a zaměření na vytvoření domácky 

komfortního prostředí byl závod řízen v obdivuhodném průkopnickém duchu 

a s neohroženým smyslem pro dobrodružství. Představoval výzvu vyrovnat 

se s nepředvídatelnými přírodními živly, přežít cesty do vzdálených destinací 

a zkrotit zrádné vody. Naši průkopníci chytli svou šanci oběma rukama 

a na plno ji využili. 

VYHRÁT A BÝT NEJLEPŠÍ 

Nyní, o 45 let a obrovský skok v technologickém vývoji později, byl sparťanský 

duch raných závodů nahrazen neúprosně profesionálním přístupem a železným 

odhodláním zvítězit. V dnešní době závod probíhá na jachtách Volvo Ocean 65, 

které připomínají spíše závodní lodě formule 1 než původní osobité plachetnice, 

které před mnoha lety startovaly z Portsmouthu. Oddělené kabiny, vybrané víno, 

čerstvé maso, palubní kuchaři a čerstvá voda již patří minulosti. V současné 

podobě závodů jsou nahrazeni sdílenými lůžky, GPS systémy, odsolováním 

vody, rehydratovaným jídlem v prášku a proteinovými tyčinkami. Posádky 

jsou sestaveny ze světových a olympijských šampionů a jednotlivé jachty již 

nepřihlašují soukromníci, ale sponzorují je milionovými částkami ty nejznámější 

světové značky.

Díky moderním technologiím si nyní mohou diváci z celého světa během závodu 

užívat bezprecendentní přístup k dění na palubách jednotlivých lodí prostřednictvím 

aktualizací na Twitteru a Facebooku, vysílání videopřenosu z palub jachet 

a aktuálních zpráv psaných vlastními reportéry jednotlivých posádek, kteří mají 

veškeré informace z první ruky. Vytvoření postavy plnohodnotného reportéra, který 

je současně plnohodnotným členem každého z týmů, umožňuje divákům prožít to, 

co bylo před lety možné, jen pokud se člověk sám stal námořníkem.

Navzdory všem technologickým výhodám a změnám trasy nemohou ani námořničtí 

puristé popřít, že závod Volvo Ocean Race zůstává nejnáročnější sportovní událostí. 

Najdete zde ty nejvyladěnější jachty řízené v extrémních podmínkách těmi 

nejsehranějšími posádkami, které spojuje jediný cíl: zvítězit a být nejlepší. 

Byla to šance překonat nevyzpytatelné 

přírodní živly a zkrotit zrádné vody. 

Naši průkopníci chytli svou šanci 

oběma rukama a na plno ji využili.

V
 dnešní době jsou na snímcích pořízených při sledování závodu Volvo 

Ocean Race zachyceny ty nejmodernější lodě prořezávající si cestu 

vlnami v dechberoucím závodě s časem. Ale vždy tomu tak nebylo. 

Abychom řekli pravdu, pokud by některý z námořníků soutěžících 

v prvním z těchto závodů vstoupil na palubu dnešní moderní lodi, 

asi by měl pocit, že se dostal na cizí planetu. Jak se tedy závod 

Volvo Ocean Race proměnil ze svých skromných a amatérských 

začátků až do své stávající podoby nejextrémnějšího námořního závodu na světě? 

Abychom to zjistili, musíme napnout hlavní plachtu a vrátit se zpět do roku 1869.

CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM 

Pro zrod soutěže, ze které se později vyvinul závod Volvo Ocean Race, byly 

důležité dvě zásadní události: otevření Suezského průplavu v roce 1869 a otevření 

Panamského průplavu v roce 1914. Zázraky moderního stavitelství představují dvě 

největší námořní zkratky v lidské historii. Nejenže se díky nim zkrátily obchodní 

trasy, které byly přístupné i pro obrovské dopravní lodě té doby, ale zároveň se 

výrazně zvýšila bezpečnost předchozích, často velmi riskantních plaveb. Námořníci 

již nadále nebyli nuceni razit si cestu neúprosnými vodami Jižního oceánu (pozn. 

překl.: ačkoliv pojem Jižní oceán není vzhledem k problematickému vymezení 

hranice dosud uznáván ve všech zemích, námořníci jej rozlišovali od nepaměti, 

a dokonce se již objevuje v nových českých atlasech světa), aby doručili náklad 

mezi břehy Asie, Austrálie, Afriky, Evropy a obou Amerik. Nicméně ne každý dával 

přednost snadné dostupnosti a jednoduchosti: někteří námořníci stále preferovali 

hledání dobrodružství. Jedním z nich byl také anglický námořník, sir William Robert 

Patrick „Robin“ Knox-Johnston. 

V roce 1969 vyhrál Robin Knox-Johnston jachtařský závod kolem světa Sunday 

Times Golden Globe Race a stal se prvním mužem, který sám v nonstop závodě 

obeplul celou zeměkouli. 

HISTORIE JEDNÉ Z NEJVĚTŠÍCH VÝ-
ZEV PRO ČLOVĚKA

 VO LVO  O C E A N  R AC E

Historie jedné z nejnáročnějších sportovních výzev pro člověka, kterou závod Volvo Ocean 

Race bezesporu je, odstartovala téměř před 45 lety. V průběhu let vedla kombinace vzrušení 

a vysokých nároků na odolnost a schopnosti k tomu, že se závod stal uznávaným testem až 

na dřeň prověřujícím námořnické dovednosti zúčastněných posádek. Při příležitosti ročníku 

2017–18, který právě probíhá, jsme se rozhodli ohlédnout se zpátky do minulosti a zjistit, jak 

to celé začalo: onehdy v malé hospůdce anglického přístavního města Portsmouth. 

Abychom řekli pravdu, pokud by některý z námořníků soutěžících 

v prvním z těchto závodů vstoupil na palubu dnešní moderní lodi, 

asi by měl pocit, že se dostal na cizí planetu.

F OTO G R A F I E :  D R  R  L E AC H  /  P P L

F OTO G R A F I E :  VA N  R I E T S C H OT E N  A RC H I V E  /  P P L

F OTO G R A F I E :  VA N  R I E T S C H OT E N  A RC H I V E  /  P P L

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  V I N T E R 
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PŘÍBĚH

ZÁVOD 
PRECIZNOSTI

L O D Ě N I C E  VO LVO  O C E A N  R AC E 
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L
odě soutěžící v ročníku 2014–15 závodu 

Volvo Ocean Race si prošly námořním 

peklem. Námořníci na jejich palubách 

v honbě za získáním každé vteřiny, která 

by jim dopomohla k náskoku, z nich 

bez  ohledu na povětrnostní podmínky 

chtěli vytěžit maximum až na pokraji 

jejich limitů. Proti nárokům, které na ně byly 

kladeny, vypadá lov Moby Dicka jako pokojná 

projížďka v parku. Jednalo se o velmi tvrdý test 

námořních schopností. Po skončení závodu 

zůstaly lodím na  památku jizvy utržené v bitvách. 

Náročný charakter závodu Volvo Ocean Race však 

nepřipouští, aby si lodě „lízaly rány“ příliš dlouho. 

Během méně než dvou let bylo nutné celou fl otilu 

kompletně opravit a vybavit novými díly, aby byla 

připravena k nástupu na startovní čáru. 

Začíná další závod. Tentokrát nebudou lodě soupeřit 

jedna s druhou, ale budou muset absolvovat závod 

s časem. Změní se také místo konání závodu. Volné 

moře zcela nečekaně nahradí prostředí starého 

rybího trhu v portugalském Lisabonu. 

 

ZROZENÍ KONCEPTU LODĚNICE

Starý přístavní rybí trh asi zrovna není místem, 

kde byste očekávali, že najdete fl otilu těch 

nejfuturističtějších námořních plachetnic na  světě. 

Ale vzhledem k dlouhým dokům s vysokými 

střechami, které připomínají hangáry, a blízkosti moře 

toto nepředpokládané místo působí, jako by bylo 

pro koncept loděnice závodu VOR přímo stvořeno. 

Koncept loděnice závodu VOR byl představen 

v rámci ročníku 2014–15 závodu Volvo Ocean 

Race. Společné servisní a opravárenské zázemí bylo 

vytvořeno za účelem ladění, údržby a opravování 

fl otily nově navržených lodí Volvo Ocean 65, které si 

v daném ročníku odbyly svou závodnickou premiéru. 

Po pravdě řečeno byl právě nový jednotný design lodí 

důvodem, proč bylo možné přijít s konceptem jedné 

loděnice. Jestliže mohly lodě sdílet stejné designové 

řešení, proč by nemohly sdílet i stejné servisní 

zázemí? 

„Jednotný design nám umožnil sestavit celý 

protokolový systém popisující způsoby servisování 

lodí,“ vysvětluje Neil Cox, který v loděnici závodu VOR 

zastává funkci manažera oprav. „Protože jsou všechny 

lodě identické, je mnohem snazší mít na skladě 

všechny potřebné díly. Vlastně by se dalo říci, že 

nám to umožnilo vytvořit servisní prostředí, které se 

velmi podobá automobilovému servisu. Zákazník nám 

svěří svou loď s vědomím, že s ní budeme zacházet 

v souladu s těmi nejpřísnějšími standardy a on si ji 

vyzvedne ve skvělém stavu.“

P Ř Í B Ě HP Ř Í B Ě H

OPRAVY VE STYLU ZNAČKY VOLVO

Způsob, jakým se v loděnici závodu VOR přistupuje 

k servisu lodí, se velmi podobá způsobu, jakým je 

v autorizovaných servisech pečováno o vozy značky 

Volvo. Je pravda, že je zde o něco složitější logistika – 

dobrá, o dost složitější logistika –, ale princip je zcela 

stejný. 

Každý ze soutěžních týmů je informován o přesném 

datu předání lodě do loděnice. Ještě týž den je 

loď vytažena z vody, umístěna na nízkou kolébku 

a odtažena do první budovy loděnice. Ihned 

po dopravení lodi do první budovy začne servisnímu 

týmu loděnice 15týdenní intenzivní pracovní cyklus. 

Základní tým loděnice závodu VOR tvořený 30 členy 

zahrnuje loďaře, výrobce plachet, elektrikáře, 

konstruktéry, odborníky na komunikaci a další 

experty. Členové týmu pocházejí z celého světa, 

přičemž je každý z nich odborníkem ve svém oboru, 

a navíc se může pochlubit zkušenostmi z předchozích 

ročníků závodu Volvo Ocean Race. U každé lodě, 

která vstoupí do loděnice, má tým pouhých 15 týdnů 

na  opravu a přestavbu, aby loď odpovídala stejným 

standardům a specifi kacím, jako když byla vyrobena. 

KAŽDODENNÍ PRÁCE 

Opravit a nově vybavit jednu loď v souladu 

s požadovanými specifi kacemi během 15 týdnů je 

skutečně velkou výzvou. Tým loděnice závodu VOR 

však nemá na starosti jen jednu loď, ale každoročně 

jich musí dokončit osm, přičemž musí být všechny 

v identickém stavu včas připraveny k předání. 

V průběhu nejintenzivnější fáze obnovení původního 

stavu se stává, že tým pracuje i na pěti různých lodích, 

které se nacházejí v odlišných stadiích servisních 

prací, naráz. Může to znít hrozivě, ale pro tým loděnice 

závodu VOR je to každodenní chléb. 

Jednou z osob, které vědí vše o výzvách, kterým může 

tým během opravy lodě čelit, je manažer oprav, Neil 

Cox. „Občas může být nápor zdrcující dost podobně 

jako při vlastním závodu,“ podotýká Neil. „Tým se však 

dá rychle dohromady a vrátíme se zpět ke svému 

kurzu.“

Pracovní život stavitele lodí Neila, který je původem 

z australského Sydney, byl po celé roky rozdělen 

mezi Americký pohár a Volvo Ocean Race, respektive 

Whitbread, jak se závod dříve jmenoval. Nakonec 

však zvítězila Neilova vášeň pro plavbu na volném 

moři a začal se soustřeďovat výlučně na závod Volvo 

Ocean Race, na němž se již 18 let podílí. Co podle 

Neila přináší loděnice námořníkům? 

„Naší prací je poskytnout námořníkům pocit, že se 

na  svou loď mohou spolehnout. Na sklonku dne 

nejsou ti kluci jen kousek od břehu. Ale závodí 

na  otevřeném moři. Proto jim musíme poskytnout 

pocit jistoty, že mohou svou loď dotlačit až na pokraj 

jejích limitů.“ 

Ale jak může tým loděnice dosáhnout svého 

cíle a připravit fl otilu identických lodí, které svým 

posádkám poskytnou potřebnou sebejistotu a šanci 

zvítězit, za tak krátkou dobu? 

PROJEKT REALIZOVANÝ S VÁŠNÍ

Projekt rekonstrukce lodí má extrémně nabitý rozvrh 

s několika milníky, kterých je třeba dosáhnout, aby 

bylo možné dokončit všechny práce včas. Práce 

v loděnici však není centrálně organizována. Vše 

funguje tak dobře, protože je její tým disciplinovaný, 

zodpovědný a hrdý na svou práci. „Jasným důkazem 

vysoké oddanosti k projektu je fakt, že tým pokaždé 

splní své povinnosti v rámci daného termínu,“ 

podotýká Neil. „Předem vědí, jakým výzvám budou 

muset čelit, a jsou na ně dobře připraveni.“ 

Vzhledem k tomu, že mají na renovaci každé z lodí jen 

pár měsíců, každá pracovní fáze musí být důkladně 

naplánovaná. Aby mohli maximálně využít čas, který 

mají k dispozici, je celý 15týdenní cyklus rozdělen na 

pět dílčích stadií, z nichž každé trvá tři týdny, přičemž 

je za práci v rámci každého ze stadií zodpovědný jiný 

tým. „Ačkoliv všichni pracují v týmech, nepotřebují, aby 

jim někdo říkal, co mají dělat. Mají potřebné odborné 

znalosti a zkušenosti, jsou si dobře vědomi svých 

povinností a vědí, že musí být každý třetí týden hotová 

určitá pracovní fáze, aby se loď mohla přesunout do 

dalšího stadia renovace – pozdější dokončení prací 

není možné,“ vysvětluje Neil. 

První stadium rekonstrukce spočívá v hledání závad, 

diagnostice a zajištění potřebných oprav. Lodě jsou 

do loděnice závodu VOR dodávány s podrobným 

seznamem závad, které je třeba odstranit a které 

znamenají čas nad rámec standardních údržbových 

prací. V tomto okamžiku mají posádky možnost setkat 

se s experty, kteří budou následně provádět všechny 

potřebné práce na jejich lodích, a tváří v tvář probrat 

všechny nezbytné opravy. Aby technici nepřehlédli 

nějakou závadu pod povrchem, využívá se při kontrole 

lodi také ultrazvukový detektor závad. Po dokončení 

diagnostické fáze jsou z lodi odstraněny všechny díly, 

až nezbude nic než karbonová skořepina. 

Po dokončení všech 
prací loď vracíme 
s jistotou, že je vše 
v pořádku.
NEIL COX, MANAŽER PRO RENOVACE V LODĚNICI VOR

Když se chystáte vyrazit na cestu, která bude trvat osm měsíců, bude dlouhá 

46 000 námořních mil, povede přes čtyři oceány, bude zahrnovat zastávky na šesti 

kontinentech a vystaví Vás působení nepředvídatelných přírodních živlů, budete 

potřebovat loď, které můžete věřit. Pro námořníky, kteří se utkají v ročníku 

2017–18 závodu Volvo Ocean Race, existuje jen jediné místo, kde najdou 

zkušenosti a odborné znalosti potřebné k připravení takové lodi. Tím je lisabonská 

loděnice závodu VOR. 

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  V I N T E R M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  V I N T E R 



„Vyndáme hydrauliku, odstraníme palubní zařízení, 

vyjmeme všechny elektrické komponenty a dáme 

pryč instalaci - nezůstane tam prakticky nic,“ říká 

Neil. „Jakmile je vše odstraněno, pečlivě jednotlivé 

komponenty označíme a uložíme. Poté mohou začít 

vlastní opravárenské práce.“ Přestože se většina 

oprav provádí přímo na místě, některé součástky 

odesíláme zpět k původnímu výrobci. 

Vzhledem k vysoké úrovni odbornosti týmu nicméně 

není na lodi jediný komponent, o který by se místní 

lodní technici nedokázali v případě nutnosti postarat. 

OCEÁNSKÝ NÁSTŘIK 

Ihned po dokončení fáze oprav se loď přesune 

k fázi dva, kterou je stříkací kabina, kde loď 

získá nový „one design“ vzhled. Lakování obvykle 

považujeme za fázi, která celý proces zakončuje, 

protože dotváří celkový vzhled a představuje 

pomyslnou tečku za všemi pracemi v rámci 

projektu. U nás to funguje jinak. V našem 

případě musí být lakování dokončeno ještě před 

zahájením dalších renovačních prací. Například je 

třeba nalakovat trup lodi v odstínu bezpečnostní 

oranžové a všude tam, kde bude umístěna palubní 

výbava, opatřit loď několika vrstvami lesklého 

nátěru v provedení „one design“. Poté je zde fáze 

tři, která se nese ve znamení opětovného složení 

lodi téměř do původní podoby. 

„Ve stadiu rekonstrukce se lodě znovu stávají jachtami 

Volvo Ocean 65,“ uvádí Neil. V tomto okamžiku je 

každý díl, který byl v průběhu první fáze před šesti 

týdny demontován a u nás nebo výrobcem následně 

opraven a otestován, instalován zpátky na loď. To 

znamená, že je koncem devátého týdne sestavena 

skoro celá loď s výjimkou kormidel, stěžně a kýlu.“

ZÁVĚREČNÁ ETAPA

Následující tři týdny loď stráví v zázemí, kde jsou 

všechny lodě váženy a poté označeny specifi ckým 

dekorem daného týmu. Právě zde navážená hmotnost 

se později udává jako ofi ciální hmotnost lodi. Odtud 

pochází parametry celé fl otily, respektive informace 

o tom, která loď je nejlehčí a která nejtěžší. Získané 

informace o hmotnosti lodi jsou důležité např. pro tzv. 

balastování lodí před zahájením závodu. Jakmile je 

loď zvážena, začíná fáze jejího dekorativního značení. 

Zdobení lodi týmovými barvami a logy je komplikovaný 

proces, který se plánuje přibližně měsíc a další tři týdny 

trvá, než je označení lodi dokončeno.

 Kompletně označená loď vstupuje do fi nální fáze 

rekonstrukce, jejímž smyslem je uvést jachtu zpět do 

provozu. V rámci fáze uvedení do provozu vezme technický 

tým loď mimo zastřešenou loděnici a začne s instalací 

komunikačních zařízení, jako jsou např. antény. Poté je loď 

zvednuta jeřábem a připevněna ke kýlu, kde zůstane po 

dobu dvou dnů, kdy dochází k nastavení řídicích systémů, 

montování kormidel a k závěrečnému dovybavení lodi, 

aby ji bylo možné spustit na vodu. V následujícím týdnu 

je loď vybavena lanovím a plachtovím, načež je připravena 

ke spuštění na vodu.

P Ř Í B Ě H P Ř Í B Ě H

Když se plavíte uprostřed noci, všude 
kolem je černočerná tma a kolem Vás 
hučí vítr, potřebujete se spolehnout 
na to, že tím vším Vaše loď projde. 
MARTIN STRÖMBERG, NÁMOŘNÍK

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  V I N T E R M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  V I N T E R 



MOBILNÍ LODĚNICE

Práce týmu loděnice nicméně opravou všech 

lodí nekončí. Po úspěšném dokončení všech 

rekonstrukčních prací začíná etapa, které Neil říká 

„cirkus na kolečkách“. „Cirkus na kolečkách“ jsou 

dvě efektivní mobilní verze loděnice, které sledují celý 

závod na jeho trase kolem světa a v případě potřeby 

jsou připraveny zasáhnout, aby se při opravách 

dosáhlo maximální efektivity. Funkce mobilních loděnic 

připomíná svou podstatou závodní pit stopy, kde se 

v závislosti na náročnosti předchozí etapy závodu 

provádí potřebné servisní práce. 

„Během závodu poskytujeme servisní práce ve třech 

úrovních, které jsou odstupňovány jako AAA, AA a A,“ 

vysvětluje Neil. „Někdy není loď vůbec vyzvednuta 

z vody a my máme jen velmi málo času na provedení 

všech potřebných prací. V jiných případech jsou 

lodě kompletně vytaženy z vody a my musíme 

provést jejich kompletní servis. Jedná se o extrémně 

intenzivní servisní práci, což platí obzvláště 

v případech, kdy musíme během 10 dní provést třeba 

osm různých typů údržbových úkonů a oprav. Opět 

zde hraje zásadní roli časový rozvrh a vše je pečlivě 

zdokumentováno a zaznamenáno.“ 

 

TRANSPARENTNÍ PŘÍSTUP JE KLÍČOVÝ 

Původním důvodem představení lodí v provedení „one 

design“ pro závod Volvo Ocean Race bylo vytvoření 

rovných podmínek pro všechny posádky, aby vynikly 

dovednosti a týmová spolupráce nad technologiemi 

a prací konstruktérů. Výše uvedené opatření vedlo 

k ještě většímu stupni transparentnosti, který je 

zřejmý ze způsobu fungování loděnice. „V loděnici 

razíme politiku otevřeného přístupu k informacím,“ 

První dva dny na vodě slouží k provádění rozmanitých 

testů, během kterých se prověřuje správná funkce 

např. hydrauliky, elektroniky a kýlu, aby si byl tým 

loděnice jistý, že je loď plně připravena k vyplutí. 

V polovině poslední třítýdenní fáze dorazí námořní 

posádka, která si loď převezme. Fakt, že tým loděnice 

nikdy nepotřeboval na zkušební testy na moři více 

než dva dny, svědčí o vysoké úrovni jeho znalostí 

a zkušeností, díky nimž členové týmu dobře vědí, že je 

loď připravena obstát v následném testu provedeném 

vlastní posádkou. V posledním týdnu renovace mají 

týmy možnost opět se bezpečně sžít se svou lodí, 

přičemž se mohou spolehnout na tým loděnice, 

který mají po ruce, aby jim pomohl vyřešit případné 

problémy. V závěru 15. týdne je loď předána posádce, 

která se s ní zapojí do závodu. Poté se pozornost 

všech zaměstnanců loděnice obrátí k další lodi, 

která je na řadě, a výše uvedený proces se opakuje, 

dokud nejsou všechny lodě zrenovovány a připraveny 

vyplout na moře.

vysvětluje Neil hrdě. 

„V předchozí době pracoval každý z týmů pro svou 

vlastní námořní posádku, takže měl každý z nich 

vlastní pravidla. V té době zde byl logicky určitý 

stupeň utajení. Ale to už dávno není pravda. Na všech 

lodích pracují stejní technici a všem posádkám se 

dostává stejně kvalitních služeb a stejně pozorné 

péče. Naše loajalita patří jen samotnému závodu.“ 

Z POHLEDU POSÁDKY 

A co lidé, pro které se v příštích osmi měsících 

stanou tyto lodě domovem – námořníci samotní? 

Jakou nejdůležitější věc dá loděnice jim? Zeptali 

jsme se veterána závodu Volvo Ocean Race a vítěze 

z předchozích závodů, který absolvoval již tři ročníky 

soutěže, Martina Strömberga, co od loděnice 

potřebuje, aby mohl s lodí dosáhnout nejlepších 

výsledků.

„Během závodu Volvo Ocean Race potřebujete mít 

v loď naprostou důvěru. Proto je tím nejdůležitějším, 

co mi loděnice jakožto námořníkovi závodu VOR dává, 

pocit klidu.“ 

Krupobití při cestě z rodného města automobilky 

Volvo Cars Martinovi jasně ukázalo, jak moc je 

důležité mít něco odolného a spolehlivého, co Vás 

bude chránit před skrytými nástrahami hlubokého 

moře.

„Když se plavíte uprostřed noci, všude kolem je 

černočerná tma a kolem Vás hučí vítr, potřebujete se 

spolehnout na to, že tím vším Vaše loď projde. Musíte 

vědět, že je Vaše loď bezpečná. Naštěstí se mohu 

spolehnout na to, že technici v loděnici perfektně 

odvedli svou práci a loď, kterou jsme od nich dostali, 

je 100% spolehlivá,“ prohlašuje Martin. 

Vašim zkušenostem a odborným znalostem nemůže 

nikdo složit větší poklonu než posádka, která je 

ochotná doslova svěřit své životy do Vašich rukou. 

A přesně to dělají námořníci jako Martin, když 

přijímají takovou výzvu pro člověka, jakou je závod 

Volvo Ocean Race, a tím svěřují své životy do rukou 

techniků v loděnici. 

Nuže, jaké má Neil v tomto ohledu pocity? 

„Po  dokončení všech prací loď vracíme s jistotou, 

že je vše v pořádku. A doufáme, že se bude na její 

palubě posádka cítit stejně jistě jako my,“ odpovídá. 

Nemyslím si, že je zde prostor pro pochyby. �

Švédský námořník a vítěz z předchozích ročníků 

závodu Volvo Ocean Race, Martin Strömberg, 

navštívil lisabonskou loděnici, aby na vlastní oči 

viděl, jak pracují experti.

NAVŠTIVTE LODĚNICI

Podívejte se na naše video v magazínu My Volvo pro tablety 
nebo na stránkách volvocars.com/DiscoverVolvo.

P Ř Í B Ě H

ESENCE ELEGANCE 

První hodinky společnosti Volvo Cars zaujmou svou důmyslnou a nadčasovou krásou, v níž se 
snoubí jedinečné dekorativní prvky s moderním severským designem. Při použití minimálního 

množství dekorativních detailů z nich vyzařuje spolehlivost a smysl pro estetično. K jejich 
půvabnému vzhledu přispívají také luxusní přírodní materiály, jako je vysoce kvalitní švédská 

kůže, ze které je vyroben řemínek. Výsledkem jsou elegantní, praktické a výrazně skandinávské 
hodinky. 

collection.volvocars.com
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Současné modely Volvo 
představují směs velmi 
moderního a klasického 
designu. To jsem se 
snažila zachytit, když 
jsem navrhovala tyto 
kousky.
LENA BERGSTRÖM – DESIGNÉRKA

KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÝ DESIGN

VO LVO  C A R S  A  O R R E F O R S

Při své vášni pro originální řemeslné zpracování a s  ohledem na sdílení stejné 

skandinávské tradice mají automobilka Volvo Cars a švédská sklářská fi rma Orrefors 

mnoho společného. Obě uvedené společnosti již mají za sebou vzájemnou spolupráci, 

jejímž nejpozoruhodnějším výsledkem je křišťálová hlavice voliče řazení, která se 

stala chloubou některých verzí nového Volva XC90. Nyní obě značky opět spojily 

své síly. Tentokrát za účelem vytvoření vůbec první zakázkové řady skleněného zboží 

pro lifestylovou kolekci společnosti Volvo Cars. Exkluzivní kolekci skleněných produktů 

navrhla ve spolupráci s designérským týmem společnosti Volvo Cars uznávaná švédská 

designérka Lena Bergström. Kolekce je tvořena sedmi skleněnými předměty, v nichž 

se nenuceně snoubí funkce s elegancí.

Když při práci na nové kolekci Lena hledala nové designérské nápady, nechala se 

inspirovat vzpomínkami na dětství, kdy se v doprovodu své rodiny často procházela 

po  lesích v okolí malého severošvédského městečka Umeå. Na těchto vycházkách byla 

Lenina rodina vybavena malými dřevěnými krabicemi, ve kterých měli uloženou svačinu 

a pití. Jedná se o tradiční dřevěné krabice vyráběné lidmi žijícími na severu Švédska. 

Krabice jsou zvláštní svým dekorem v podobě diamantového brusu a spojením pomocí 

truhlářských ozubů, které vytvářejí trojúhelníkový vzor. Podobný výrazný trojúhelníkový 

vzor představuje charakteristický prvek skleněných předmětů nové kolekce. V rámci 

kolekce skleněných nádob vzaly Lena a designérský tým automobilky Volvo Cars cenné 

vzpomínky na dětství a minulé tradice a úspěšně je proměnily ve stylové nadčasové 

umělecké kousky, které jsou osobní a současně i univerzální a nesporně krásné.  

collection.volvocars.com
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GLOBÁLNÍ TESTOVACÍ CENTRUM

Švédové měli vždy tendence cestovat, což je částečně 

dáno i místním drsným podnebím. Zpočátku jsme 

vyplouvali na cesty v dlouhých lodích, ale dnes nám 

stačí vzít si s sebou jen kufr a chuť objevovat místní 

zvyky. Švédové jsou proslulí nejen svým zaváděním 

nových trendů, ale také otevřeností k přijímání 

novinek ze zahraničí. Vždy nás ovlivňovaly jiné země, 

obzvláště Spojené státy americké, od kterých jsme si 

vypůjčovali slova, přejímali jsme jejich tradice a jejichž 

pop kulturou jsme se nechali inspirovat. Náš kladný 

přístup k novým věcem vedl například k tomu, že se 

Stockholm stal testovacím trhem pro nové produkty 

a služby mezinárodně působících značek, jako jsou 

Coca-Cola, Samsung nebo Adidas.

CIT PRO TECHNOLOGIE

Někteří vysvětlují příběh švédského úspěchu 

v digitálním světě raným zpřístupněním počítačů 

pro domácnosti. Začátkem devadesátých let minulého 

století spustila švédská vláda dotační program, jehož 

smyslem bylo umožnit švédským domácnostem 

vlastnit počítač. Zatímco rodičům počítač nic moc 

neříkal, děti se s ním velmi rychle naučily pracovat. 

V té době byl internet neprobádaným územím, které 

poskytlo celé generaci příležitost naučit se pracovat 

online, hledat si přátele a hrát hry. Proto asi není 

náhodou, že se po třiceti letech stalo Švédsko 

hostitelskou zemí největšího herního festivalu 

na světě, DreamHack, a místem zrození her jako 

Minecraft, Battlefi eld nebo Star Wars Battlefront. 

 Tehdejší internetová horečka se vší pravděpo-

dobností vydláždila cestu k vytvoření současného 

technologického přístavu. V té době investovala 

celá řada klíčových lidí stojících za IT společnostmi 

nejen fi nanční prostředky, ale i své znalosti 

a zkušenosti do nových fi rem, jako byly Skype, Klar-

na a Tictail. Stockholm se v současné době může 

pochlubit větším počtem jednorožců (angl. unicorn – 

označení pro začínající fi rmy, které jsou oceněny 

kolem 1 miliardy USD)  než americké Silicon Valley. 

Inovace plodí další inovace. Mezi ty patří i centra 

a pracoviště, jako jsou Alma a Sup46, která jsou 

určena pro kreativce a podnikatele, kteří chtějí 

společně sdílet nejen střechu nad hlavou, ale i nápady.          

Úspěch často stojí na ramenou skvělého týmu. 

Zamyslete se nad tím, čeho všeho byste mohli 

dosáhnout, kdybyste měli na své straně celou zemi? 

Švédský sociální model funguje jako záchranná síť, 

díky níž je založení nové společnosti o něco méně 

riskantním podnikem. Vzhledem k bezplatnému 

vysokoškolskému vzdělání navíc nejsou absolventi 

ochromeni dluhy ze studentských půjček. Rozhodně 

se jedná o maximálně vstřícné prostředí pro všechny 

ty, kdo chtějí statečně realizovat své nápady. 

MADE BY SWEDEN

Švédové nejsou proslulí svou spontánností. 

Víkendy si plánujeme několik týdnů dopředu 

a naše pravidelné schůzky často skončí, aniž 

by na nich došlo k rozhodnutí. Ačkoliv může být 

náš rozhodovací proces občas časově náročný, 

je osvěžující pracovat nezávisle na hierarchii. 

Zapojujeme všechny, protože se domníváme, že 

nejefektivnější řešení přicházejí z lidského vhledu 

a skutečné spolupráce.

Ano, ve Švédsku je zima a Švédové jsou často 

považováni za chladné. Ale co nám chybí 

na  upovídanosti a živé gestikulaci rukama, to 

doháníme naší otevřenou a zvědavou myslí. Dalo 

by se říci, že naší měnou není koruna, ale jsou to 

naše nápady. Přesně ty nápady, které v průběhu let 

vedly k tolika inovacím, mezi něž patří i vůz, který 

teď možná stojí na Vaší příjezdové cestě. Jedno je 

jisté, Alfred Nobel by měl být na co hrdý. 

IDEÁLNÍ PODMÍNKY Dalo by se říci, 
že naší měnou 
není koruna, 
ale jsou to naše 
nápady.

FOTOGRAFIE: THOMAS LITANGEN

Ačkoliv je znám především vynalezením dynamitu, Alfred 

Nobel si během svého života nechal patentovat celkem 

355 vynálezů.

Jestliže lidi požádáte, aby si představili Švédsko, co 

si myslíte, že vidí? Obvykle vzdálenou, systematicky 

uspořádanou malou zemi, kterou obývají vysocí 

modroocí blonďáci tíhnoucí k minimalistickému 

designu. Švédsko samozřejmě nabízí mnohem víc. 

Jen si představte své kalhoty bez zipu, svůj vůz 

bez tříbodového bezpečnostního pásu nebo že 

musíte platit za volání, když chcete být i v zahraničí 

ve spojení se svou rodinou. Od Alfreda Nobela až 

po nejnovější platformy na podporu rozvoje nových 

společností není pochyb o tom, že švédské inovace 

ovlivňují Vaše životy. Vzhledem k tomu, že se blíží 

letošní slavnostní předávání Nobelových cen, 

mysleli jsme, že bychom si mohli udělat krátkou 

rekapitulaci inovací, které Švédsko v uplynulých 

letech dalo světu. Současně bychom se zamysleli 

nad tím, zda existuje spojení mezi tím být Švédem 

a být kreativní. 

BOHATÁ TRADICE NA POLI INOVACÍ

Poloha země zastrčené kdesi v rohu severní Evropy 

znamená, že je Švédsko často zahaleno ve tmě 

a v chladu. Tím pádem jsou Švédové zvyklí trávit uvnitř 

více času než venku. Nicméně nuda od  nepaměti 

nutí lidi k větší kreativitě a každoročních osm měsíců 

zimy představuje spoustu produktivního času. 

Přestože je Švédsko domovem pouhých 0,13  % 

světové populace, pocházejí odtud globálně úspěšné 

aplikace, digitální služby a platformy na  podporu 

vzniku nových fi rem, jako jsou Candy Crush, Spotify 

a iZettle. 

Mimo to se Švédsko pyšní historií bohatou na 

vynálezce, mezi které patří i proslulý Alfred Nobel. 

Ačkoliv je znám především vynalezením dynamitu, 

Alfred Nobel si během svého života nechal 

patentovat celkem 355 vynálezů. Za posledních 

15  let zaznamenalo Švédsko nejrychlejší nárůst 

počtu patentů na hlavu, což je statistika, na kterou 

by byl Alfred Nobel jistě pyšný. 

Co když naše geografi cká poloha přece jen hraje v náš 

prospěch? Naše odlehlá pozice nás nutí přemýšlet 

v měřítku, které nezná hranice, a mít dobrý smysl 

pro rozpoznání toho, co ve světě funguje. Současná 

švédská populace čítá něco kolem 10 milionů obyvatel, 

což znamená, že musíme pro úspěšné uplatnění svých 

myšlenek proniknout do světa. Důležitou roli hraje také 

jazyk. Protože švédsky mluví jen velmi malé procento 

lidí žijících mimo území Švédska, každý zde umí trochu 

anglicky. Učení se nových jazyků otevírá mysl mnohem 

širšímu okruhu vlivů, a podle některých výzkumů 

dokonce lidem umožňuje nahlížet na věci z jiných 

perspektiv. Svět začíná být čím dál více online propojený 

a to je trend, který jsme ve Švédsku přijali již dávno. 

Švédové jsou otevření nejen novým technologiím, ale 

také novým nápadům a jiným kulturám a jazykům. Díky 

tomu se Švédsko stalo národem s jednou z nejvyšších 

úrovní globalizace. 

PRO VAŠE 

NÁPADY
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VEČER SDÍLENÝCH NÁPADŮ

VÍTEJTE V MÉ 
KANCELÁŘI

P R O M Ě Ň T E  S V Ů J  Ž I VOT  V  J E D E N  V E L K Ý  Z Á Ž I T E K 

Při tolika způsobech, jak zůstat online, můžeme pracovat a žít, 

kdekoliv chceme, nemyslíte? 

Marie Curie 
Nobelova cena za chemii v roce 

1911 a Nobelova cena za fyziku 

v roce 1903. 

Fotografi e: Everett Historical / Shutterstock.com

Andre Geim 

a Konstantin Novoselov
Nobelova cena za fyziku v roce 

2010. 

© Nobel Media AB, fotograf: Ulla Montan

Malala Yousafzai 
Nobelova cena za mír v roce 

2014.

© Nobel Media AB, fotograf: K. Opprann

Bob Dylan
Nobelova cena za literaturu 

v roce 2016.

Fotografi e: Rena Schild / Shutterstock.
com

V roli ofi ciálního partnera má společnost Volvo Cars tu čest zajišťovat dopravu pro ty největší světové mozky, které se 

zúčastní každoroční oslavy životy měnících nápadů v podobě slavnostního předávání Nobelových cen ve švédském 

Stockholmu. Nobelovy ceny, které se každoročně udělují v den výročí úmrtí Alfreda Nobela, mají již od roku 1901 

za úkol vzdát čest mužům a ženám, kteří dosáhli neobyčejných výsledků v oblasti fyziky, chemie, medicíny, literatury 

a míru. Společnost Volvo Cars má to potěšení postarat se o to, aby zúčastněné osobnosti dorazily na předávání cen ve 

velkém stylu a poté se bezpečně a ve zdraví vrátily domů.

ROZMANITÝ SEZNAM VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

Alfred Nobel byl švédský chemik, průmyslník s mezinárodním polem působnosti a vynálezce, který věnoval téměř celé své 

jmění na založení Nobelovy ceny. Ve své vůli Nobel uvedl, že vůbec nezáleží, jakého původu kandidát je, ale že rozhoduje pouze 

to, jak svou prací prospěl lidstvu. Ušlechtilý Nobel si byl jist, že jeho následovníci budou s jeho přáním souhlasit. Jestliže si 

projdete dlouhý a rozmanitý seznam minulých laureátů Nobelovy ceny, jistě nám dáte za pravdu, že se při předávání ocenění 

Alfredovo přání respektuje. Mezi předchozí laureáty Nobelovy ceny patří takové intelektuální, politické a fi lantropické špičky 

jako Albert Einstein, Martin Luther King mladší a Matka Tereza. Cena byla udělena také polské fyzičce Marii Curie-Skłodowské, 

která ji za svůj průkopnický výzkum v oblasti radioaktivity dostala hned dvakrát. 

Dětská aktivistka Malala Yousafzai získala ocenění za svůj neúnavný boj za práva dívek ze severního Pákistánu na vzdělání. 

V neposlední řadě je zde také současný držitel Nobelovy ceny za literaturu, přelomový hudebník Bob Dylan, který si získal 

srdce celých generací hudebních nadšenců svými již klasickými písněmi, jako jsou Blowin’ In The Wind, Knockin’ On 

Heaven’s Door a Like A Rolling Stone. V některých případech můžete znát spíše než jejich jména výsledky, kterých dosáhli. 

Vezměte si například ruskou dvojici Konstantina Novoselova a Andreho Geima, kteří získali Nobelovu cenu za fyziku za své 

experimenty se „zázračným materiálem“, kterým je grafen. Grafen je momentálně tím nejtenčím materiálem ve vesmíru, který 

je stopadesátkrát silnější než ocel a stejně elastický jako guma. Grafen má potenciál změnit svět včetně automobilového 

průmyslu, v rámci něhož pomůže vyrábět lehčí, silnější a energeticky efektivnější vozy bez nutnosti přistupovat na kompromisy 

v oblasti bezpečnosti. 

Jedná se o příklad inovativního způsobu myšlení a oddanosti výzkumu, který je pro proces objevování zásadní. Právě to 

je podstata Nobelovy ceny. Hold je zde vzdáván obětavým lidem, kteří neváhají zasvětit své životy a dovednosti k vytvoření 

světa, který by se stal lepším místem pro nás všechny. Ve společnosti Volvo Cars je nám ctí, že můžeme v celém procesu 

sehrát alespoň malou roli.

©®
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V dnešní době je naše fyzická 

přítomnost na různých místech 

často dobrovolná. Prostřednictvím 

svých online zařízení si objednáváme 

večeři, domlouváme schůzky s přáteli 

a rezervujeme dovolenou.

B
ali, Indonésie. Základna pro nádherná dobrodružství a rozšiřování 

si kulturních obzorů. Lidé sem již celé desítky let přicházejí, aby 

objevovali krásu barevných korálových útesů nebo tajemství husté 

džungle, chytili svou vlnu nebo meditovali při józe. Na vrcholcích se 

rozprostírá jedno z nejznámějších zátiší ostrova Bali, kde najdete 

nádherný deštný les, terasovitá rýžová políčka a roztroušené 

hinduistické chrámy. Právě zde najdete i kulturní a umělecké 

centrum ostrova, město Utbud. Mimo to se zde nachází i Roam, jedno ze sídel 

komunity zaměřující se na spolužití a vytvoření společného pracovního prostoru 

v některých oblíbených (snových) destinacích celého světa. Roam byl stvořen 

pro digitální nomády, profesionální cestovatele a na místě nezávislé pracující lidi, 

kteří chtějí dosud nevídaným způsobem spojit svou kariéru a touhu po poznávání 

nových zemí. Ačkoliv to, že si ukrojíte pořádný kus koláče a rovnou ho i jíte, může 

znít jako paradox, internet Vám tuto lahůdku dopřeje. Na rozdíl od klasického 

hostelu Vám Roam nabízí šanci stát se součástí mezinárodní sítě. Jestliže se 

můžete spolehnout na to, že budete mít k dispozici vše, co potřebujete, budete 

se cítit jako doma a hned od příjezdu můžete dát prostor své produktivitě, život 

digitálního nomáda okamžitě dostane mnohem komfortnější rozměr. 

SDÍLENÍ JE NOVÝ STANDARD

Lidé měli vždy sklony k toulání a k cestování z místa na místo. Pokud si odmyslíme 

digitální nomády, lidé v současnosti mají celkově méně vlastnické sklony a jsou 

otevřenější vůči leasingu a půjčování. Za měsíční poplatek Vám služba Spotify 

umožní streamovat a užívat si hudbu z tak velké nabídky, že byste si ji za celý život 

nezvládli celou poslechnout. Proč vlastnit jízdní kolo a riskovat, že Vám ho někdo 

ukradne, když Vám členství v systému pro vypůjčování jízdních kol, jako je např. Citi 

Bike v Miami, zprostředkuje přístup k celé fl otile kol? Jediné, co musíte udělat, je 

vyzvednout si kolo a poté ho vrátit na stanovišti v blízkosti Vašeho cíle. Dnes si 

můžete pronajmout dokonce šaty navržené známým designérem a drahé doplňky, 

které potřebujete jen při výjimečných příležitostech, než abyste za ně utráceli celé 

jmění a pak je nechali viset v šatníku. Vzestup tohoto předplatitelského obchodního 

modelu a sdílené ekonomiky, ze kterých těží například zprostředkovatelská 

společnost Airbnb a její pronajímatelé i nájemci, umožnily nové sociálně-digitální 

technologie. Není pochyb o tom, že se náš přístup k vlastnictví věcí mění. Sdílení je 

nový standard, který je řízen především tendencí sdružování se do komunit, hledáním 

pohodlí a levných řešení a potřebou chovat se udržitelným způsobem. V neposlední 

NOVÉ HODNOTY

Abyste si vyzkoušeli život digitálního nomáda, nemusíte hned cestovat celou 

dálku až na Bali. Jako mobilní kancelář slouží těm, kteří chtějí pracovat podle 

svých vlastních pravidel, již dlouhá léta například kavárny. Tito kávu usrkávající 

muži a ženy klepající do klávesnic svých notebooků spolu sdílí mnohem 

více než jen pracovní prostor. Mají společný i způsob smýšlení a vášeň pro 

hledání nových cest, jak z našeho a jejich vlastního světa vytvořit inovativnější 

a udržitelnější místo. Chtějí mít kontrolu nad svým životem, a pokud jim ji životní 

styl od devíti do pěti nemůže poskytnout, hledají někde jinde.

Dnes je naše fyzická přítomnost často dobrovolná, což se vztahuje nejen na práci: 

online si objednáváme večeři, domlouváme schůzky s přáteli a rezervujeme 

svou dovolenou. Pohodlný, okamžitý a časově úsporný způsob zařizování 

prostřednictvím online chytrých přístrojů nám pomáhá řídit osobní i pracovní 

život. Nové inovativní sociální a digitální kanály, jako je internetový systém Slack 

na sdílení informací, umožnily zrození nového druhu online kultury. Kultury 

s odlišnými hodnotami, prioritami a možnostmi, které nám poskytují příležitost 

přehodnotit a přetransformovat naše dosavadní činnosti, což se netýká jen práce, 

ale i osobního života.

řadě je zde také touha po svobodě, která nám umožní žít ve vlastním světě, což 

nás přivádí k Vašemu Volvu, které je se vší pravděpodobností zaparkováno 

před domem. Ačkoliv auta vždy představovala symbol svobody, statistiky dokazují, 

že jsou naše auta po 95 % doby, kdy je vlastníme, zaparkována. Ale co kdyby bylo 

možné využívat vůz mnohem konstruktivnějším způsobem? 

Společnost Volvo Cars hodlá letos nabídnout svým zákazníkům další světovou 

novinku. Chce majitelům vozů Volvo nabídnout možnost sdílet své auto 

prostřednictvím chytrého telefonu. Srdcem nové inovace se stane aplikace 

Volvo On Call pro chytré telefony, díky níž mohou Vaši přátelé, rodinní příslušníci 

a kolegové kdykoliv pohodlně získat přístup k Vašemu Volvu, které momentálně 

nevyužíváte. Jestliže se nad tím zamyslíte, smyslem aut vždy bylo sdílení. 

Využíváme je ke sdílení zážitků, vzpomínek i radosti z cesty. Nicméně s budoucími 

vozy Volvo máme v plánu posunout myšlenku sdílení ještě o kus dál.

Objevujte půvab neznámých měst ze sedla jízdního kola! Díky 

dostupnosti 24 hodin denně 7 dní v týdnu můžete šlápnout 

do pedálů, kdykoliv máte chuť. Je to zábavné, chytré a pohodlné.

Ihned po přihlášení v sídle komunity Roam získáte přístup do kuchyně 

šéfkuchaře. Není těžké představit si všechny delikátní lahůdky, které byste mohli 

mít díky spojení vzrušujících obchodních nápadů s vášní pro kulinářské umění. 
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NOVÉ VOLVO XC40
Chytře do města

Předpokládaná spotřeba paliva Volvo XC40: 5,0–7,4 l / 100 km. Emise CO
2
: 131–168 g/km. 



K
dyž vyrůstal, byl Eric Börjeson obklopen potápěčskými tlakovými 

lahvemi, podvodními kamerami a rozmanitými předměty vylovenými 

ze dna moře. Jednoho roku mu na rodinné dovolené otec připevnil 

na záda potápěčskou lahev, na obličej mu nasadil potápěčskou masku 

a tehdy desetiletého Erica vybídl, aby se dle libosti vydal prozkoumat 

mořské dno. V první chvíli může znít tento příběh trochu podivně, 

ba dokonce nebezpečně. Nicméně pokud vezmeme v úvahu, že byl 

Ericův otec, Bengt Börjeson, průkopníkem v natáčení života pod vodní hladinou, který 

je často označován za švédského Jacquese Cousteaua, dává to smysl. Ve skutečnosti 

se jedná o přirozený vývoj.

ŽIVOT POD VODOU 

„Potápění pro mě bylo stejně přirozené jako učit se jezdit na kole,“ říká Eric. „Když 

jsem byl malý, velká část rodinného života se točila kolem potápění. Tím pádem to 

pro mě nikdy nebyl koníček, ale spíše životní styl.“ Podle vlastních Ericových slov 

nelze moment, kdy se začal zajímat o potápění, určit přesně. Jistí si však můžeme být 

zásadní rolí jeho otce, který ho povzbuzoval k ponoření do vody a inspiroval k lásce 

k životu pod vodou. 

„Začátkem padesátých let minulého století založil můj táta v Göteborgu první švédský 

klub potápěčů. Poté se v roce 1955 vydal vyzbrojený svou první doma vyráběnou 

podvodní kamerou na opravené rybářské lodi natáčet korálové útesy v Rudém moři, 

přičemž byl jeho tým teprve třetím potápěčským týmem, který něco takového podnikl. 

Během své pozdější kariéry například pomohl ve Stockholmu vyzvednout ze dna 

potopenou švédskou válečnou loď Vasa ze 17. století, což samozřejmě zdokumentoval. 

Dobrodružství mého táty mě inspirovala a rozdmýchávala plamen mé představivosti.“ 

Když nastal čas, aby mladý Eric v pubertálním věku absolvoval svou první lekci 

potápění, objevil se ve staré výstroji svého otce. Instruktor potápění do té doby neviděl 

nikoho, kdo by se potápěl tímto způsobem, a nestačil kroutit hlavou. Mimo to, že Eric 

používal tak trochu nekonvenční výbavu svého otce, nikdy nepřečetl ani jednu knihu 

obsahující teorii potápění. Ale když něco děláte jako druhou přirozenost, proč byste 

se měli věnovat teorii? 

POKRAČOVÁNÍ V RODINNÉ TRADICI 

V roce 1984 se Ericovi rodiče přestěhovali do Španělska. Eric se nicméně 

rozhodl zůstat ve Švédsku a pokračovat v pracovních šlépějích svého otce. O dva 

roky později natočil pro jeden švédský krátkometrážní fi lm svou první podvodní 

scénu. Až do dnešního dne natočil Eric podvodní scény dohromady pro více než 

200 dokumentů, fi lmů a reklamních spotů. Z toho velkého množství fi lmů, které 

Eric během své 30leté kariéry stihl vytvořit, má jeden speciální místo v jeho srdci. 

„Ze všech fi lmů, na kterých jsem pracoval, pro mě nejvíce znamená snímek 

‚Oceány‘, svěřuje se Eric. „Oceány“ je název francouzského dokumentu určeného 

pro kina. Natáčení mi trvalo celých pět let, přičemž jsem se pohyboval na 

52 různých místech celého světa. „Výsledný fi lm je jakousi cestou ve společnosti 

mořských živočichů. Jednalo se o neskutečně ambiciózní projekt, v rámci něhož 

jsme se chtěli maximálně přiblížit snímaným zvířatům. To nás donutilo zkonstruovat 

nové druhy kamer, jeřábů a další technické výbavy. V podstatě jsme při natáčení 

téměř každé scény museli přijít s novou technikou snímání, kterou před tím dosud 

nikdo nepoužil.“ Talent vytvářet nové nástroje nebo upravovat stávající technickou 

výbavu, aby byla schopna nabídnout co nejlepší možný výstup, Eric zdědil po svém 

otci. Jedná se o schopnost, kterou Eric dokonale prověřil při natáčení dokumentu 

„Oceány“. 

Výsledkem veškeré tvrdé práce a inovativního přístupu k řešení problémů je unikátní 

fi lm, který ve Vás vzbuzuje pocit,  jako byste se ocitli v přímé blízkosti mořských 

živočichů, což pro nás bylo důležitější než postavit dokument na faktech. Přesto, 

že se jednalo o dokument o přírodě, fi lm „Oceány“ se stal neobvyklým uměleckým 

dílem. Současně díky němu Eric získal příležitost pracovat po boku některých členů 

legendárního týmu Jacquese Cousteaua. Proto není divu, že pro něj tento fi lm tolik 

znamenal – a pořád ještě znamená. 

HLUBOKÁ ODPOVĚDNOST

Ve svých 53 letech věnoval Eric většinu svého života objevování záhad ukrytých 

v hlubinách moří a oceánů. Ale co ho na životě pod vodou tolik fascinuje? „Je tam 

stále co objevovat,“ odpovídá. „Moře je nekonečným zdrojem inspirace a kuriozit. 

Na tichu, které Vás dole obklopuje, je současně něco velmi dojemného.“ 

Prostřednictvím svých fi lmů se nám Eric snaží přiblížit neobjevený potenciál moře 

a způsob, jakým jej lze využít pro dobro planety. „Oceánské proudy a pohyby 

vln představují enormní zdroje energie. Věřím, že je velmi důležité říci lidem 

o zmíněných možnostech a vysvětlit jim, jak moc bychom získali, kdybychom tuto 

energii využili správným způsobem.“ 

Bohužel jsou zde znečištění a efekt globálního oteplování, které jdou na  moři 

pocítit stejně jako na pevnině, což má Eric z první ruky. „V mořích jsem byl 

svědkem srdceryvných výjevů,“ popisuje Eric. „Obrovské plovoucí ostrovy 

plastového odpadu, likvidace fauny v prostředí korálových útesů, zabíjení 

žraloků pro jejich ploutve, lovem zničené mořské dno a mnohem více. Nicméně 

věřím, že při větší informovanosti budeme schopni změnit naše návyky.

Můžeme rybařit mnohem udržitelnějším způsobem a můžeme začít snižovat námi 

vyprodukované emise, než bude příliš pozdě - myslím si, že jsme si právě začali 

uvědomovat, jak důležité pro nás moře je.“ 

ŽIVOT FORMUJÍCÍ ZKUŠENOSTI 

Moře je pro Erica nesmírně důležité. Po všech exotických místech, která 

prozkoumal, a po všem, co má za sebou, je zde nějaké zvláštní místo, které mu 

zůstane navždy vryto v paměti? 

„Mým oblíbeným místem je nade vší pochybnost Adélina země v Antarktidě. Zde 

najdete křišťálově čistou vodu s obrovskými ledovci. Potopit se a sledovat ledovce 

po  celé jejich délce dosahující stovek metrů je pro podvodního fotografa neskutečným 

zážitkem.“

Eric nevěří, že by mělo být potápění exkluzivní záležitostí. Ve skutečnosti je 

přesvědčen, že má zážitky a dobrodružství, kterými on žije, na dosah každý – stačí 

jen vědět, kde hledat. „Nemusíte cestovat daleko, abyste se mohli nechat okouzlit 

přírodou nebo tajemstvími vodních hlubin. Pro mě je vždy velmi zábavné ukazovat 

lidem divy světa, které mají přímo před sebou.“ 

Potápění pro mě nikdy 
nebylo jen koníčkem. 

Ale spíše životním stylem.   

Jako jeden z nejzkušenějších švédských podvodních fi lmařů ví Eric Börjeson velmi 

dobře, co znamená skok do neznáma. I přes 30 let, která strávil svými cestami 

za dobrodružstvími pod vodní hladinou, nikdy neví, co ho při příštím potápění čeká. 

Dobrodruhy od přírody, jako je Eric, právě tohle nejvíce přitahuje. 

SKOK DO NEZNÁMA

E R I C  B Ö R J E S O N

PŘEČTĚTE SI O ERICOVI VÍCE A SEZNAMTE SE S NOVÝM VOLVEM V90 CROSS COUNTRY V EDICI VOLVO OCEAN RACE.

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  V I N T E R 



42

T E X T  /  F OTO G R A F I E   / /   K E N N E T H  A N D E R S O N  /  PAT R I K  J O H Ä L L

NAUČTE SE VNÍMAT

ŘEČ VŮNÍ

INSPIROVÁNO

TAJEMNOU



Ú
nik znamená pro každého něco jiného. Pro někoho to může 

být jednoduše procházka lesem. Pro jiné zase vzrušující jízda po 

zdánlivě nekončící dálnici. Existuje však i další forma úniku, kvůli 

níž nemusíme opouštět teplo domova. Doslova by se dalo říci, 

že ji máme přímo pod nosem. Mám na mysli to, co francouzský 

spisovatel Marcel Proust nazval „bezděčnou vzpomínkou“. Jedná se 

o moment, ve kterém ve Vás prostá věc či událost každodenního 

života mimovolně vyvolá silnou vzpomínku na minulost a přenese Vás na jiné místo. 

Bezděčná vzpomínka je jevem, který většina z nás čas od času prožívá. Po nasátí 

vůně čerstvě posekané trávy se můžete v myšlenkách vrátit k letním prázdninám 

ve Vašem dětství nebo si můžete po přičichnutí ke koženým sedadlům vzpomenout 

na své první auto. Jde o skutečně silný pocit, který pro nás může být opravdu 

povznášející, pokud ho tedy na sebe necháme působit. Právě myšlenka využívání 

různých vůní jako způsobu zachycení emocí a prostředku k vyvolání minulých 

prožitků inspirovala švédský pár Christine a Niclase Lydeenovy k vytvoření vlastní 

parfumérské značky. Nazvali ji příznačně Agonist. A jako svůj cíl si stanovili 

vytvářet jedinečné vůně fungující jako emotivní spouštěče, které lidi přenesou na 

vzrušující místa.

PRVNÍ POČIN

„S naším prvním parfémem jsme chtěli vytvořit vůni žárlivosti,“ vysvětluje nadšeně 

spoluzakladatel společnosti Agonist, Niclas Lydeen. Zachytit vůni žárlivosti je 

samozřejmě něco naprosto jiného než se snažit namíchat vůni letní louky nebo se 

pokoušet evokovat v lidech romantickou stránku jarní Paříže. Ale přesně o to jde. 

„Chtěli jsme vytvořit parfém, který by vyjadřoval druhou stránku Švédska,“ vysvětluje 

Christine. „Onu poetickou a melancholickou krásu, kterou vyjádřili Ingmar Bergman, 

Greta Garbo nebo Karin Boye. Nechali jsme se inspirovat žárlivostí a vášní, přičemž 

jsme chtěli vytvořit parfém, který by byl podmanivý, návykový a romantický.“ Co měli 

v úmyslu, to se jim také podařilo. 

Výsledkem byl parfém Kallocain: vůně inspirovaná prací švédské básnířky 

a spisovatelky Karin Boye, po jejímž nejznámějším románu se parfém ostatně 

jmenuje. Ve vůni Kallocain spojili Christine a Niclas tradiční francouzské parfumérské 

řemeslo s jejich vlastním moderním přístupem vycházejícím ze  švédské tradice. 

Mimo to se rozhodli spolupracovat se známou švédskou sklářskou značkou Kosta 

Boda na vytvoření speciální limitované edice skleněného fl akonku. 

Po uvedení parfému Kallocain na trh přinesla tato unikátní směs francouzské 

tradice a švédského inovativního přístupu značce Agonist všeobecné uznání. První 

lahvičku nekoupil nikdo jiný než Švédské muzeum designu, které ji ihned zařadilo 

do své sbírky. Jako součást výstavy oslavující moderní švédský design fl akon poté 

procestoval celý svět. Když se na Christine a Niclase začali obracet sběratelé 

a obchody z různých zemí, kteří měli zájem u koupi nebo naskladnění parfému 

Kallocain, bylo jasné, že se unikátní švédské vůni podařilo oslovit široký okruh 

příznivců na mezinárodní úrovni. Nyní, o devět let a čtrnáct vůní později, Christine 

a Niclas cítí, že se značka Agonist nachází teprve na začátku své cesty a má toho 

ještě spoustu před sebou. 

PROCES

Nápad využívat vůně jako spouštěč, který lidi v duchu přenese na jiná místa, je 

nedílnou součástí fi lozofi e značky Agonist. Když Christine a Niclas dospívali, oba 

strávili spoustu času na cestách a objevování jiných zemí a kultur pro ně dodnes 

představuje důležitý zdroj inspirace. „Milujeme cestování a na všech místech, 

která navštívíme, doslova hltáme místní umění, hudbu, fi lmy a literaturu,“ říká 

Christine. „Tímto způsobem sbíráme nápady, které se mohou případně proměnit 

ve vůně.“ Přestože je zásadní součástí kreativního procesu cestování, návrat 

domů, do Švédska, je stejně důležitý. „Švédsko nám zajišťuje odstup a pomáhá 

nám najít potřebný klid na soustředěnou práci,“ vysvětluje Christine. „Po návratu 

domů můžeme vzít vše, co jsme na svých cestách nashromáždili, a interpretovat to 

ze speciální švédské perspektivy.“ Nicméně jak se z myšlenky nebo dojmu stane 

parfém Agonist?

„Vždy začínáme specifi ckou náladou, motivem nebo konceptem,“ vysvětluje 

Niclas. „Jakmile se rozhodneme pro jedno téma, dáme dohromady rozmanité 

zdroje inspirace, jako jsou např. vizuální materiály, hudba, text nebo suroviny. Poté 

se konceptu zcela oddáme až do chvíle, kdy jsou na světě název, jasná identita 

a příběh.“ Když je koncept plně zformován, Christine a Niclas ho představí svému 

týmu renomovaných parfumérů, kteří jim pomohou přivést vůni a její příběh k životu. 

Jestliže chcete na chvíli utéct od všeho ruchu kolem Vás, jednou z možností je posadit se 

za volant svého vozu. Nicméně občas pro odcestování na neznámá místa stačí zavřít oči 

a nechat se vést svou představivostí za vůní, která Vás obklopuje. Abychom zjistili, jakým 

způsobem nám mohou různé vůně zvednout náladu a pomoci nám povznést se nad starosti 

všedního života, setkali jsme se s Christine a Niclasem Lydeenovými, kteří chtějí prostřednictvím 

své švédské parfumérské značky Agonist naučit svět vnímat tajemnou řeč vůní. 

I N S P I ROVÁ N O I N S P I ROVÁ N O

Na oslavu uvedení svého prvního parfému se dvojice Agonist rozhodla 

spolupracovat s významnou švédskou sklářskou značkou, Kosta Boda, 

na vytvoření speciální limitované edice skleněného fl akonu. 

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  V I N T E R 



VŠEZAHRNUJÍCÍ PŘÍSTUP

Po celé roky vykreslovala většina parfumérských značek svůj svět jako nedostupné 

hřiště tělesného půvabu a blahobytu, ve kterém se masově vyrábějí parfémy, které 

jsou exkluzivně určeny pro velmi specifi ckou demografi ckou skupinu. Něčemu 

takovému se chtěli Christine a Niclas vyhnout. Namísto toho zvolili transparentnější 

a všeobecnější přístup. „Nikdy bychom nechtěli cílit jen na určitou demografi ckou 

skupinu. Věříme, že vůně jsou bezpohlavní. Proto jsme vytvořili unisex parfémy, 

které se vymykají stereotypům,“ doplňuje Niclas. 

Perfektním příkladem transparentního přístupu značky Agonist ke svému řemeslu 

je zvyk tisknout na každou lahvičku parfému složení vůně, aby si ho každý mohl 

přečíst. „Vytištěním složení na fl akon s vůní umožňujeme lidem zjistit, z čeho jsou 

naše parfémy vytvořeny. Díky tomu získají naši zákazníci pocit, že jsme je zahrnuli 

do procesu,“ uvádí Christine. 

Mimo to, že Christine a Niclas zaujímají při vytváření svých vůní otevřený přístup 

vůči přísadám, jsou otevření také spolupráci s dalšími umělci, s jejichž pomocí 

dodávají každému novému parfému další rozměr. V minulosti vytvořili například 

společně se švédskou umělkyní Åsou Jungneliusovou skleněné skulptury „haute 

couture“, s francouzským módním fotografem Julienem Boudetem limitovanou 

edici „voňavé knihy“ a s japonsko-švédským keramikem Masayoshim Oya 

ručně vyráběnou keramickou vázu. Při příležitosti uvedení nového parfému je 

vždy vytvořena umělecká instalace, jejímž smyslem je oslavit nejen vzájemnou 

spolupráci umělců, ale i koncept stojící za vůní. Je evidentní, že Christine a Niclas 

vkládají do každého parfému maximum vášně a kreativity, což platí pro všechny 

fáze jejich tvůrčího procesu od prvního momentu inspirace až po chvíli, kdy je 

parfém představen světu, aby jeho kouzlo mohli okusit i ostatní.

VŠE JE O ČICHOVÉM PROŽITKU

Přestože se neodmyslitelnou součástí jejich práce stalo vytváření konceptů, 

spolupráce s jinými umělci a umělecká instalace, v srdci značky Agonist stále tepe 

vášeň pro vůně. Nezbývá než se zeptat, jakým vůním propadají Christine a Niclas? 

První odpovídá Christine. „Užívám si vůni šeříků, které kvetou zkraje léta. Ve Švédsku 

je tato vůně silně spojena se speciálním obdobím, kdy dětem končí škola a začínají 

letní prázdniny, se kterými se jim otevře svět nových dobrodružství.“ „Pro mě je to 

vůně lesa,“ odpovídá Niclas, „miluji vůni lesa ve všech jejích podobách. Vlhké, vyschlé, 

spálené nebo čerstvě nařezané dřevo. Připomíná něco původního a divokého, ale 

současně i kontrolovatelného a konzistentního.“

Vzhledem k tomu, že se moderní svět stává stále závislejším na vizuálních 

podnětech, možná nastal čas, abychom si začali listovat v knize Agonist a pustili 

se do objevování světa vůní, co myslíte? Kdo ví, o kolik více bychom si dokázali 

užít život, kdybychom jednoduše zavřeli oči a odevzdali se pocitům, které v nás 

vyvolávají okolní vůně? Vůně je němým jazykem čekajícím, až jeho kouzlo objeví ti, 

kteří ho chtějí poznat. �

Chtěli jsme vytvořit 
něco, co zachytí jinou 

stránku Švédska – 
jeho poetickou, 

melancholickou krásu.
CHRISTINE LYDEEN, AGONIST

I N S P I ROVÁ N O

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  V I N T E R 
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T E STOVÁ N Í  K VA L I T Y  V Z D U C H U  V  I N T E R I É R U

LUXUS
NEVIDITELNÝ ŽIVOTNÍ

Tajemství stojící za designem modelů Volvo spočívá v nalezení správné rovnováhy. Komponenty motoru, 

palubní bezpečnostní systémy, a dokonce i individuální designové prvky, to vše musí fungovat v perfektní 

harmonii. Abyste se ve svém voze cítili příjemně a mohli si zde užívat zdravé prostředí, je nutné vytvořit 

optimální rovnováhu také v prostředí kabiny. To se týká především vzduchu, který zde dýcháte. V tomto 

okamžiku přichází na řadu tým expertů automobilky Volvo Cars zabývající se kvalitou ovzduší, jehož členové 

jsou odborně vyškolení, aby ve svém okolí viděli věci, které my nemáme šanci zaznamenat.

INTEGRACE VŠECH PRVKŮ DO JEDNOHO CELKU 

Na chvilku se zastavte a představte si jednotlivé prvky, které tvoří interiér Vašeho Volva. Co vidíte? Sedadla, 

palubní desku, podlahové rohože, schránku v palubní desce, tlačítka – seznam bude pěkně dlouhý. 

Každý z těchto individuálních prvků byl navržen, aby přesně zapadl do celého interiéru a spolupracoval 

s ostatními prvky ve Váš prospěch. Ale co všechny materiály, které byly při výrobě použity? Kdo je 

zodpovědný za jejich správnou funkci a za to, že Vám budou ku prospěchu? Odpověď zní: lidé jako 

Annelie Synnerdahl a Hanna Sundqvist.

Annelie a Hanna pracují ve společnosti Volvo Cars jako analytické inženýrky v součtu již celých 47 let. 

Proto můžeme s klidným svědomím říci, že pár věcí o prostředí v interiéru Vašeho Volva vědí. Společně 

jsou zodpovědné za analýzu materiálů v interiérech vozů Volvo a za to, že se z nich nebudou uvolňovat 

škodlivé emise a nepříjemné pachy. Ale jak to celé probíhá a jak vypadá jejich běžný den, ve kterém 

se snaží vytvořit v interiérech vozů Volvo co nejzdravější možné prostředí? 

„Máme na starosti tolik rozmanitých testů, že můžeme jen těžko popsat, jak vypadá náš běžný den,“ 

svěřuje se Annelie. Když dojde na testování, Annelie i Hanna se účastní všech fází procesu od raného 

vývojového stadia přes moment, kdy interiér získá certifi kát potvrzující jeho „zdravost“, až po chvíli, kdy 

je vůz připraven vyrazit na silnici. „Testujeme opravdu vše,“ vysvětluje Hanna, „od těch nejmenších 

fragmentů a malých dílů, jako jsou držáky nápojů, těsnění nebo tlačítka, až po větší a složitější součásti 

interiéru, mezi které patří konzole nebo podlahové koberečky. Mimo to provádíme kompletní testování 

v testovacích kabinách, které simulují vystavení vozu přímému slunečnímu záření, a na silnici.“ Bez 

ohledu na charakter testů jsou práce dokončeny pouze v případě, že jsou všichni plně spokojeni 

a vzduch v kabině je zcela zdraví nezávadný.

KDYŽ JDE VĚDA RUKU V RUCE SE SMYSLOVÝM VNÍMÁNÍM 

Při testování interiérů z hlediska škodlivých látek využívají Annelie a Hanna své vlastní odborné znalosti ve 

spojení se svým vysoce vyvinutým smyslem pro rozpoznávání pachů a s vysoce moderními analytickými 

nástroji. „Například při testování podlahových koberečků položíme celý kobereček do emisní komory 

a zahřejeme ho na teplotu 65  °C,“ vysvětluje Hanna. Emisní komory při své práci využívají k detekci 

nežádoucích látek a určení jejich koncentrace v daných materiálech. „Po uplynutí určitého času odebereme 

z komory vzorek vzduchu. Pokud dojde k rozpoznání nějakých těkavých látek, vzorky shromáždíme 

a odešleme na další testování do chemické laboratoře.“ Jedná se o komplikovaný a zdlouhavý proces, který 

vyžaduje spoustu trpělivosti a schopnost věnovat pozornost detailům.

VÁŠNIVÍ LIDÉ



VÁ Š N I V Í  L I D É  STO J Í C Í  Z A  Z N AČ KO U  VO LVO

Ale co přesně Annelie a Hanna hledají a jakým způsobem odlišují 

nebezpečné látky od těch neškodných? „O některých látkách 

víme, že jsou obzvláště nebezpečné. Ty samozřejmě nechceme 

v našich vozidlech ani v minimálním množství,“ vysvětluje 

Hanna. „Jiné látky jsou relativně neškodné, ale ve vysokých 

koncentracích a při dlouhodobém působení mohou vyvolávat 

bolesti hlavy a způsobovat závratě. Proto se vždy ujišťujeme, že 

se míra jejich koncentrace pohybuje pod stanovenými limity.“ 

Další důležitou součástí pracovní náplně Annelie a Hanny je 

dodržování nejnovějších standardů a směrnic vztahujících se 

k hladině emisí, což se týká jak světových norem, tak přísných 

požadavků automobilky Volvo Cars. 

LEPŠÍ VÝHLED

Jednou z nejzásadnějších podmínek pro bezpečnou jízdu ve Vašem Volvu je jasný výhled do okolí vozu 

a především na silnici před sebou. To mají Annelie a Hanna během svého testování na paměti. Aby přispěly 

k tomu, že budete mít za všech podmínek volný výhled z Vašeho Volva, provádějí rozsáhlé testování zaměřené 

na zamlžování skel. 

„Při zahřívání interiéru, například pokud je vůz zaparkován na místě, kde na něj působí přímé sluneční 

záření, se z některých materiálů uvolňují látky, které mohou kondenzovat na oknech. Říkáme tomu prostě 

zamlžování,“ uvádí Annelie. Kromě snížené viditelnosti může zamlžování znamenat také další skryté hrozby. 

„Zamlžování čelního skla představuje znamení, že se ve vzduchu interiéru vyskytují látky, které nemusí být 

zdravé vdechovat,“ podotýká Annelie. „Příkladem za všechny jsou některé běžně používané ftaláty (látky 

přidávané do plastových hmot za účelem zvýšení jejich fl exibility, odolnosti a trvanlivosti), které jsou velmi 

nezdravé. Proto nesmí být ftaláty obsaženy v žádném z dílů instalovaných ve vozech Volvo.“

ČICHACÍ TÝM 

Kromě rozpoznávání škodlivých látek mají Annelie a Hanna 

na starosti také identifi kaci nepříjemných nebo nežádoucích 

pachů. Právě jejich zkušenosti v této oblasti jim ve společnosti 

Volvo Cars přinesly přátelské označení „čichací tým“. Čichací 

tým tvoří 8 až 10 odborníků, jejichž úkolem je zajistit, aby Vaše 

Volvo vonělo přesně tak, jak se to od něj očekává. „Po určité 

době se naučíte rozeznávat pachy určitých materiálů, jako jsou 

koberečky, guma nebo kůže, a dokonce jste schopní rozlišit 

i pach některých chemikálií!“ říká Hanna. 

Přítomnost pachů nicméně nemusí nutně znamenat, že je 

kabina vozu potenciálně nebezpečná. „Některé látky, které 

jsou silně cítit, jsou neškodné, zatímco jsou jiné extrémně 

jedovaté látky absolutně bez zápachu,“ uvádí Annelie. „Pokud je nějaký materiál nepříjemně cítit, nastává 

zajímavá fáze testování, kdy musíme přijít na to, jaká látka daný pach způsobuje.“ Avšak kdo rozhoduje, 

zda něco voní, nebo smrdí? „Vnímání vůně je velmi subjektivní,“ podotýká Hanna. „Proto některé pachy 

považujeme za přijatelné. Nicméně by žádné pachy ani vůně nikdy neměly rozptylovat řidiče a současně by 

neměly mít negativní efekt na celkový zážitek z jízdy.“ 

Často slýcháváme, jak mohou různé pachy ovlivňovat naši náladu a způsob našeho vnímání. Co si o tom 

Annelie a Hanna jako odbornice na slovo vzaté myslí? „Jsem přesvědčena, že pachy velmi silně ovlivňují to, 

jak se cítíme. To platí kdekoliv, nejen v autě,“ uvádí Annelie. „Některé vůně ve Vás mohou vyvolávat určité 

asociace a očekávání, a dokonce mohou mít vliv na Vaši náladu v daný den. Proto je nesmírně důležité, aby 

kvalita vzduchu v interiéru odpovídala celkové kvalitě našich vozů.“ 

VYŘEŠENÍ PROBLÉMU 

Jak si asi dokážete představit, když se pracuje v tak důležité 

a delikátní oblasti, úroveň kvality, o kterou tým pro testování 

kvality vzduchu v interiéru usiluje, je skutečně velmi vysoká. 

Otázkou je, co se stane v případě, kdy testovaný produkt 

neodpovídá přísným normám společnosti Volvo Cars? „Někdy 

lze přispět ke snížení emisí změnou materiálů nebo výrobního 

procesu, ale jindy je nutné přistoupit ke zcela jinému řešení. 

Poté začíná nový cyklus testování.“ 

Ačkoliv se může zdát, že se jedná o velmi tvrdou práci, 

Annelie a Hanna se shodují, že se jedná o velmi obohacující 

práci – obzvláště ve chvílích, kdy jejich zásah ovlivňuje celý 

koncept nebo pomáhá udat nový směr projektu. 

CO NÁM PŘINESE BUDOUCNOST?

S tím, jak se napříč celým světem zvyšuje míra znečištění, nabývá na stále větší důležitosti práce odborníků, 

jako jsou ti z týmu pro testování kvality vzduchu v interiérech vozů Volvo, jejichž znalosti nabývají na ceně. 

Co podle nich přinese budoucnost s ohledem na kvalitu vzduchu v automobilových interiérech? 

„Věříme, že se výrobci začnou ve větší míře soustřeďovat na ekologická řešení a my uvidíme více 

recyklovaných materiálů, které budou znamenat menší zatížení pro životní prostředí,“ svěřuje se Hanna. Cíl 

týmu pro testování kvality vzduchu v interiéru automobilky Volvo Cars ale zůstane stejný: zajistit, aby se ve 

vozech Volvo vyskytovaly pouze ty nejlepší materiály. Materiály, které představují to nejlepší pro posádku 

vozu, vlastní vůz i pro životní prostředí. 

Až příště nastoupíte do svého vozu, udělejte si chvilku čas, zhluboka se nadechněte a užijte si jeden 

z neviditelných luxusů, které život nabízí – čistý a svěží vzduch. �

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  V I N T E R 
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DNA VAŠEHO VOLVA

Vše, co na svém Volvu milujete, kultivovaným a uspokojujícím vrčením motoru 

počínaje a čistým vzduchem v kabině konče, má jeden společný atribut. Tím 

jsou originální součástky Volvo. Stíracím lištám vděčíte za to, že máte za všech 

podmínek zajištěn skvělý výhled na silnici před sebou, zatímco díky kombinaci 

olejového fi ltru a palivového fi ltru zůstane motor Vašeho vozu delší dobu čistý. 

Pokud přijde na zajištění správné funkce palubních bezpečnostních systémů 

Vašeho vozu, na řadu nastupuje opravdu týmová spolupráce brzdových 

destiček, brzdových kotoučů a čelního skla. Jak sami vidíte, originální díly Volvo 

představují mnohem více než jen náhradní součástky. Jedná se o zásadní 

komponenty, které ovlivňují charakter Vašeho vozu. Pravdou je, že právě tyto díly 

dělají z Vašeho Volva skutečné Volvo. Z toho důvodu při servisu nebo opravách 

Vašeho vozu používáme jen originální náhradní díly Volvo.

DÍLY, KTERÉ PROŠLY NÁROČNÝMI TESTY 

Všechny originální náhradní díly Volvo od kabinových fi ltrů po olejové fi ltry 

a od stěračů po čelní skla byly navrženy a vyrobeny v souladu s podrobnými 

specifi kacemi automobilky Volvo Cars a musely projít stejně náročným 

testováním jako originální díly, kterými byl Váš vůz vybaven z továrny. To znamená, 

že se tyto náhradní díly mohou pochlubit nejen stejně nekompromisní kvalitou 

jako původní součástky, ale současně se jedná o jediné náhradní díly, které 

splňují přísné požadavky společnosti Volvo Cars s ohledem na bezpečnost 

a životní prostředí. 

Proto příště, až budete muset řešit výměnu olejového fi ltru nebo lišt stěračů, 

odolejte pokušení přivřít oči a spokojit se s málem. Namísto toho se zamyslete 

nad vším, co originální díly Volvo udělají pro Váš vůz, a otevřete oči, abyste viděli 

tu správnou možnost. 

Děkujeme za Váš čas. 

Zdravím Vás. Dnes bych si s Vámi chtěl promluvit o rozvodových řemenech. Ne, počkejte... vraťte 

se! A co olejové fi ltry? Palivové fi ltry? Nikdo nemá zájem? Dobrá, chápu, že myšlenka na nový 

rozvodový řemen nebo palivový fi ltr nikdy nebude tak vzrušující jako pomyšlení na nový stylový 

spoiler či sadu disků s výbrusy v provedení Diamond Cut. Nicméně v životě mohou někdy 

zdánlivě nezajímavé věci stát za opravdu skvělým jízdním zážitkem.

UDRŽOVÁNÍ NAŠÍ TRADICE 

ORIGINÁLNÍ KLASICKÉ NÁHRADNÍ DÍLY VOLVO

Stejně jako jsou pro naše současné modely k dispozici originální 

náhradní díly Volvo, pro vozy Volvo, které mají za sebou trochu 

delší historii, jsme navrhli originální klasické náhradní díly Volvo. 

To znamená, že bez ohledu na to, zda vlastníte 15 let starou S80 

nebo 60leté PV 544, dodáme Vám ty správné originální klasické 

náhradní díly Volvo, které jsou nezbytné, aby Vaše Volvo i nadále 

jezdilo jako pravé Volvo. Originální klasické náhradní díly Volvo lze 

objednávat přímo u Vašeho autorizovaného dealera Volvo.*

*Ne všechny díly jsou k dispozici pro všechny modely Volvo. 

Dostupnost dílů si prosím ověřte u svého autorizovaného dealera Volvo.
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Jimmy Herdberg měl vizi. V rámci své představy společně se svým kreativním 

partnerem, Rickardem Lindquistem, vyzýval k zúčtování neviditelného nepřítele. 

Při společném postupu pozvedali unisono své hlasy k obloze a vykřikovali do nebe 

podivné a zdánlivě nevýznamné slovo „ATACAC!“. Právě tato neklidná vize posloužila 

Jimmymu a Rickardovi jako inspirace pro unikátní název jejich módního studia. 

Atacac však není jen název značky. Jedná se také o vášnivé volání do zbraně. Jde 

o výzvu k narušení přirozeného řádu, odvahu dělat věci jinak, touhu prozkoumat nové 

technologické možnosti a víru v to, že obchod není jen o vydělávání peněz, ale také 

o jednání, které znamená rozdíl – přestože se jedná jen o jedno tričko.

KREATIVITA ZROZENÁ Z FRUSTRACE

Jimmy a Rickard již byli oba unavení z tradičního fungování módního průmyslu. 

Konzervativní obchodní model, nedostatek ohleduplnosti vůči životnímu prostředí 

a dlouhé výrobní cykly, ze kterých se vytratily jakékoliv náznaky spontánnosti. 

O nekvalitních materiálech a špatných pracovních podmínkách nemluvě. To vše si 

začalo vybírat svou daň. Výsledná frustrace však vedla k vytvoření značky Atacac.

„Oblečení se již 150 let vyrábí stále stejným způsobem,“ říká Jimmy. „Ty samé stroje, 

do kola se opakující vzory a střihy a celkově neměnný proces. A nic nezabíjí kreativitu 

tolik jako ustrnutí v opakujícím se procesu.“ Společnosti Atacac však nestačilo prostě 

změnit proces, Jimmy a Rickard ho chtěli odstranit a nahradit novým spontánním 

způsobem práce kombinovaným s tradičním řemeslným zpracováním a současně 

i s využíváním nejmodernějších technologií. Přijetí nového inovativního přístupu 

jim umožňuje vytvářet na zakázku unisex oděvy navržené na míru individuálním 

zákazníkům. Výroba a prodej těchto módních kousků probíhají podle vlastních 

podmínek společnosti. Díky výsledné svobodě a kontrole nad vlastním podnikáním 

mohou zůstávat sami sebou.

VIRTUÁLNÍ KOLEKCE

Zdánlivě neslučitelné spojení znalosti digitálního světa a tradičního řemeslného 

umění, kterým je značka Atacac typická, nejlépe vystihují oba její představitelé. 

Zatímco je Jimmy vášnivým programátorem samoukem, jehož život se točí kolem 

nejnovějších technologií vedoucích k vytváření nových vzrušujících interaktivních 

zážitků, Rickard se vyučil krejčím a na Univerzitě Borås (Švédská vysoká škola 

textilní) získal doktorandský titul v oboru módní design. Po svém vstoupení 

do světa módy spolupracovali s celou řadou rozličných prestižních klientů, jako jsou 

Wrangler, Prada, Burberry, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana a samotná královna 

punkové módy Vivienne Westwoodová.

Při setkání s nimi však velmi rychle získáte pocit, že je jejich sbírka prestižních klientů 

nijak zvlášť nezajímá. Místo toho se dvojice nechává vést svou přirozenou zvědavostí 

a potřebou přistupovat na nové výzvy v oblasti kreativity i podnikání. „Chceme 

provokovat jak extrémně konzervativní průmysl, tak i nás samotné,“ uvádí Rickard. 

„A vůbec nezáleží na tom, zda se jedná o provokaci v podobě pruhované bundy, 

nebo pleteného svetru. Důležité je, abychom přicházeli s důvtipnými a zajímavými 

produkty, které mají svou jasnou přidanou hodnotu v podobě udržitelnosti.“ Nový, 

z velké části digitalizovaný, návrhářský proces fi rmy Atacac přináší zjevné výhody 

nejen samotným designérům, ale i zákazníkům a životnímu prostředí.

STVOŘENO K POHYBU 

Využívání moderní 3D technologie k vytváření produktů, které působí na naše 

emoce, ale kterých se zatím ještě nemůžeme fyzicky dotknout, je stále častějším 

trendem. To platí především v automobilovém průmyslu. V módním průmyslu 

se však v současné době stále jedná o relativně vzácný jev. Zatímco to v jiných 

návrhářských dílnách vypadá, že zde vládne naprostá spokojenost s ustrnutím 

v určitém bodě nebo zde nejsou schopní přizpůsobit se změnám a posunout se 

dopředu, společnost Atacac přijala nový digitální svět plně za svůj. 

„Teprve až nyní máme k dispozici technologii, která nám umožňuje převádět naše 

představy do digitální podoby a vytvářet si 3D vizualizace navrhovaných oděvů, 

přičemž máme současně možnost zjistit, jak bude oblečení vypadat na pohybujícím 

se lidském těle, a to je nejdůležitější,“ vysvětluje Rickard. Navrhování oděvů je 

především o unikátním vztahu šatů a lidského těla – jde o tvar a pohyb. 

Slovo „narušovat“ je často využíváno při popisu nějakého 

negativního vlivu nebo činnosti. V současné době se k onomu 

narušování uchyluje stále více kreativních duší, které ho vnímají jako 

proces k dosažení pozitivních změn. Setkali jsme se s představiteli 

göteborského módního studia Atacac, abychom zjistili více 

o jejich jedinečném digitálním přístupu k módnímu návrhářství 

a o objevování nových způsobů navrhování šatů, které se stanou 

potěchou nejen pro tělo, ale i pro duši. 

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  V I N T E R 



Největší výzvou, která módní průmysl čeká, bude přijít s novými produkty, které 

by umožnily lidem, kteří mají k dispozici potřebné nástroje, udělat si všechno 

zcela sami.“ 

Zatímco se bude značná část návrhářských studií obávat, co jim příští generace 

technologií ve spojení s mladými kreativci přinesou, pro značku Atacac je podle 

všeho každá nová technologie výzvou měnící se v inspiraci a zdravou chuť 

vymýšlet nová designérská řešení a samozřejmě také narušovat ta původní. �

Digitální technologie umožňuje autorům značky Atacac předvídat, jak se budou 

konkrétní kusy oděvů na lidském těle chovat, díky čemuž o nich získají mnohem 

efektivnější a realističtější představu, než kdyby pracovali s běžnými skicami. 

Nicméně Jimmy a Rickard již nyní přemýšlejí o dalším kroku. „Doufáme, že 

v létě bude k dispozici prototyp, se kterým budeme schopni vytvořit na základě 

individuálních lidských měr avatara neboli Atatara,“ zasvěcuje nás do svých 

budoucích plánů Jimmy. „Cílem je možnost dokonale naskenovat lidské tělo. 

Ale jedná se o učebnicový příklad toho, že technologie zatím neměla dost času 

na to, aby dohonila svou vizi.“ 

REVOLUČNÍ ZVRAT V PRODEJI 

Značka Atacac se od jiných návrhářských studií neodlišuje jen svými 

designérskými postupy, ale také způsobem výroby a prodeje výsledných 

produktů. „Protože primárně pracujeme s digitálními nástroji, dokážeme 

navrhnout celou kolekci a uvést ji na našich webových stránkách do prodeje 

ještě před zahájením vlastní výroby,“ vysvětluje Jimmy. „Ačkoliv se může 

zdát velmi zvláštní platit za něco, co prakticky ještě neexistuje, náš princip 

objednávání virtuálních produktů přináší spoustu výhod.“

V módním průmyslu tradičně platí, že značka navýší své výrobní náklady 

o 100  %, aby pokryla výdaje na management, marketing, nadprodukci 

a nájemné za využívané prostory. Poté si prodejce přidá dalších 100 %, aby 

pokryl náklady spojené s platy zaměstnanců, nájmem, skladem atd. 

„Naše produkty jsou oceňovány podle algoritmu podobajícího se tomu, který se 

používá pro dynamické stanovování cen letenek,“ vykládá Jimmy. „To znamená, 

že pokud si někdo předem objedná produkt, platí jen za služby, které využívá, 

tedy za design a výrobu. Není mu připočítána například cenu za uskladnění, 

protože je mu zboží zasláno hned po dokončení výroby.“ Jakmile však produkt 

vstoupí do fáze produkce, jeho cena stoupne. Ale i přesto vidí Jimmy a Rickard 

svůj způsob prodeje pozitivně. „Naše oděvní kousky jsou možná drahé, ale 

ne ve srovnání s jinými značkami, které využívají surové látky ve stejné kvalitě 

a nabízí stejný prvotřídní design. Ve skutečnosti chceme, aby naše cenovky 

přiměly lidi zastavit se a přemýšlet. Nechceme, aby si lidé kupovali věci, které 

nepotřebují.“

Zmíněný nový transparentní způsob podnikání současně pomáhá udržovat 

nadbytečné zásoby na minimální úrovni a představuje udržitelnější výrobní 

cestu, což vyniká obzvláště ve světle současné výroby oblečení na krátkodobé 

nošení, při kterém dochází k plýtvání zdroji na velkoobjemovou výrobu 

z nekvalitních materiálů, jejímž smyslem je drasticky redukovat náklady, aby 

vznikl prostor přizpůsobení se dalším trendům. 

„My věříme v kompletní transparentnost,“ sděluje nám Jimmy. „Nejde jen 

o dohledatelný řetězec dodavatelů, ale také o kreativní transparentnost. Zákony 

o autorských právech a ochranných známkách jsou v módním průmyslu velmi 

špatně ošetřeny, takže není problém návrhy kopírovat. Proto jsme se rozhodli 

sdílet to, co děláme, včetně způsobu, jak to děláme. Říkáme tomu Sharewear 

(Sdílené oblečení).“ Princip Sharewear umožňuje komukoliv stáhnout si zdarma 

některý z modelů značky Atacac, provést v něm nezbytné změny a vytisknout 

si ho. Jedná se o smělý krok, ze kterého by, jak Jimmy doufá, mohla generace 

dnešních technologicky inteligentních dětí vytěžit maximum. 

Vzhledem k jejich inovátorské povaze je pro Jimmyho a Rickarda jen přirozené 

myslet dopředu. A jakým výzvám podle nich bude v budoucnosti muset čelit odvětví 

módního návrhářství? „Největší výzvou bude reakce lidí na změnu,“ předpovídá 

Rickard. „Protože se neustále vynořují nové a nové malé módní značky, velké 

módní společnosti se budou muset přizpůsobit, aby se na trhu udržely. Největší 

konkurenční výhodou se stane rychlost.“ Slovo přebírá Jimmy. „Vzhledem k rozvoji 

technologií bude mít již velmi brzy každý možnost vytisknout si, upravit a vytvořit 

své vlastní šaty. 

Naše produkty jsou oceňovány 
podle algoritmu podobajícího 
se tomu, který se používá 
pro dynamické stanovování cen 
letenek. 

PROMĚNA VIZE V REALITU 

VIRTUÁLNÍ STRÁNKA VOZŮ VOLVO 

Společnost Volvo Cars se vždy snažila rychle objevovat možnosti nabízené nejmodernějšími 

technologiemi. Nyní jsme spojili své síly se společností Microsoft, abychom našli způsob, jakým 

bychom mohli prostřednictvím virtuální reality vytvářet lepší automobily, které by Vám pomohly lépe 

si užívat život na cestách. 

AUTOMOBILKA VOLVO CARS A BRÝLE MICROSOFT HOLOLENS 

Automobilka Volvo Cars začala spolupracovat se společností Microsoft na vývoji příští generace 

automobilových technologií. Obě společnosti chtějí prostřednictvím brýlí HoloLens, ve kterých je 

integrována výkonná technologie umožňující splynutí hologramů s fyzickým světem, nově defi novat 

způsob, jakým se lidé poprvé setkají a seznámí se svým vozem. Brýle HoloLens umožní lidem, aby 

si pomocí smíšené reality vybrali typ vozu, o jaký mají zájem, a následně objevovali, jak bude jejich 

vysněný vůz vypadat v různých barvách, s rozmanitými disky a vybavený libovolnými designovými 

prvky. Mimo to zákazníkům lépe přiblíží funkci různých systémů, služeb a další volitelné výbavy. 

Brýle HoloLens představují jednoduchý a efektivní způsob, jak vysvětlit funkce různých senzorů 

ve vozech Volvo. Oblast spolupráce automobilky Volvo Cars a společnosti Microsoft se může 

vztahovat i na technologie autonomního řízení, využívání dat poskytovaných online vozidly a také 

na vytvoření nových služeb.  Po pravdě řečeno jsou možnosti nekonečné. 

CAVE AUTOMOBILKY VOLVO CARS

„Doba, kdy jsme stavěli naše první prototypy ze dřeva, není zas tak moc vzdálená. Ale nyní máme 

systém CAVE,“ říká Peter Hellgren, inženýr hodnoticího týmu společnosti Volvo Cars. Ačkoliv 

přejít od dřevěných aut k jeskyni (pozn. překladatele: CAVE je anglický výraz pro jeskyni) nemusí 

znít jako pokrok, Peter odkazuje na CAVE automobilky Volvo Cars, což je zkratka pro Jeskyni 

s automatickým virtuálním prostředím (Cave Automatick Virtual Enviroment). CAVE je pokoj 

ve  tvaru kostky, ve kterém slouží stěny i strop jako projekční plátna. Zde využívá tým designérů 

nejnovější technologie virtuální reality k vytvoření 3D verzí navrhovaných vozů. Systém CAVE 

pomáhá šetřit nejen spoustu času, ale i fi nančních prostředků, což platí zejména pro rané fáze 

vývoje, které jsou typické spoustou pokusů a omylů. Mimo to umožňuje systém CAVE příslušným 

designérům okamžitě vůz otestovat a srovnat jeho nový design s konkurenčními vozy. Jakmile 

jsou počáteční práce v systému CAVE dokončeny, nastává čas vzít výsledná designová řešení 

a proměnit virtuální vizi na skutečnou realitu. 

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  V I N T E R M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  V I N T E R 



C
o byste dělali, kdybyste získali trochu času navíc? Mnozí z nás jsou 

si jistí, že by půl hodiny denně navíc dobře využili.  Proto také vzkvétá 

prodej rozmanitých příruček s radami, jak si rozplánovat den. Nicméně 

pokud by nám někdo skutečně dal pár minut navíc, opravdu bychom je 

dokázali využít k něčemu, co nám dělá radost?

Zamyslete se nad tím skvělým pocitem, jaký se Vás zmocní, když 

uprostřed dne získáte hodinu volného času jen pro sebe. Splnili jste 

všechny své povinnosti, ještě pořád máte zajištěno hlídání pro psa, dům vypadá 

skvěle a Vy nejste s prací ve skluzu. Najednou se Vám otevře svět rozmanitých 

možností. Možná byste mohli zavolat někomu, koho jste dlouho neviděli. Zkusit si 

udělat experimentální sendvič. Jít si zaběhat. Podívat se na svůj oblíbený televizní 

seriál.

Řada nejnovějších studií prokázala, že jsou čas a štěstí velmi úzce provázány. 

Mohli bychom argumentovat tím, že je třeba změnit náš postoj, abychom tuto 

souvislost efektivně využili. Mohli bychom se například naučit vidět potenciál 

radosti v každém volném okamžiku, který máme. 

Lidé již delší dobu považují čas za určitý druh komodity. O tom svědčí i známé úsloví 

„čas jsou peníze“. Ale možná bychom měli na svá malá štěstí v podobě volného 

času pohlížet spíše jako na kapesné. Jestliže dostanete trochu peněz navíc, 

můžete si prostřednictvím nich udělat radost.

V návaznosti na tuto myšlenku společnost Volvo Cars pracuje na tom, aby od roku 

2025 vrátila svým řidičům každoročně jeden týden kvalitně stráveného času. 

(Celý týden Vám umožní například vyrazit na dovolenou.) Jedná se o součást její 

iniciativy Omtanke zaměřené na udržitelný rozvoj, což se na první pohled může zdát 

nelogické. Představuje čas součást udržitelného rozvoje? Nuže, štěstí určitě ano. 

A tím pádem i čas.

ÚSPORA ČASU

Přestože si spousta lidí pod pojmem udržitelnost stále ještě představuje 

„jen“ ekologické chování, koncept udržitelnosti se za posledních několik 

desítek let proměnil a nyní zahrnuje také lidské chování a hospodárnost. Trojí 

zodpovědnost (Triple Bottom Line) je koncept, se kterým přišel v roce 1994 

John Elkington, který popsal korporátní udržitelný rozvoj jako trojdílný koncept 

se zodpovědným přístupem vůči „lidem, planetě a zisku“. Jeho teorie dokonce 

tvrdí, že pokud jedna část skládačky chybí, celá struktura je ohrožena, ba 

dokonce že je nefunkční.

V rámci konceptu trojí zodpovědnosti stojí lidé na prvním místě. V souladu 

s touto teorií musí společnosti zajistit, aby byli jejich zaměstnanci spokojení, 

aby se s nimi zacházelo férovým způsobem a aby se mohli úspěšně realizovat. 

Nicméně dobrá fi rma chce, aby byli šťastní i její zákazníci, proto jim chce dát 

něco užitečného, co jim zároveň bude velmi příjemné. Například jeden týden 

času navíc.

Jakkoliv zní tvrzení, že majitelé vozů Volvo dostanou zpět jeden týden volného 

času, futuristicky, nejedná se o obdobu fi lmu „Návrat do budoucnosti“, ve  které 

by fi gurovaly plutonium, stroj času a jízda v bouřce rychlostí 140 km/h. V podání 

automobilky Volvo to znamená, že se bude vůz sám starat o věci, které jste dřív 

museli dělat Vy. Například nechá zahřát motor nebo za Vás bude řídit. Nové 

technologie udělají auta lepšími, bezpečnějšími a ekologičtějšími. Mimo to Vám 

připraví podmínky pro příjemnější cestování, při kterém se nebudete muset tolik 

stresovat a budete se cítit spokojeně díky vědomí, že se chováte ohleduplněji 

vůči okolnímu světu. Současně Vás tato auta nechají dělat věci, které Vás těší. 

VYUŽIJTE SVŮJ ČAS MOUDŘE

Již ve třicátých letech minulého století předpovídal ekonom John Maynard 

Keynes, že by se do roku 2030 mohla automatizace rozšířit natolik, že 

bychom v té době mohli strávit prací pouhých 15 hodin týdně. V konečném 

důsledku bychom se začali nebezpečně nudit. Pravdou totiž je, že pokud 

máme jen trochu volného času, stává se pro nás příjemným luxusem, zatímco 

pokud bychom měli volného času dostatek a žádné povinnosti, mohli bychom 

se cítit poněkud prázdně a děsivě. 

Keynes však nepočítal s tím, že budeme žít ve světě, kde si můžeme zajet 

do  lesa svým vlastním vozem a prostřednictvím telefonu například poslouchat 

audioknihu nebo kde si můžeme uvařit zajímavou večeři a o svůj výtvor se 

prostřednictvím aplikace podělit s neznámými lidmi. A netušil, jaké rozmanité 

příležitosti k rozptýlení budou mít lidé po celém světě bez ohledu na to, zda 

chtějí strávit čas o samotě nebo se svými milovanými. 

V konečném důsledku se budete muset sami rozhodnout, čím svůj týden 

času navíc vyplníte. Nicméně přemýšlení o tom pro Vás bude potěšením, ne 

povinností. Společnost Volvo Cars se může snažit vymyslet způsob, jak Vám 

dát více času, ale to, jak s ním naložíte, zda ho strávíte pečlivě promyšlenou, 

nebo spontánní aktivitou, je jen na Vás.

Nabízíme Vám trochu času navíc. Využijte ho moudře. Zamysleli jsme se nad tím, jaké výhody kromě lepšího zvládnutí denního 

rozvrhu by lidem mohlo přinést pár minut denně navíc.

ČAS: TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁME



PRO TY, KTEŘÍ TOUŽÍ VĚDĚT VÍCE

F OTO G R A F I E :  N I N A  N I L S S O N

F OTO G R A F I E :  K AT H E R I N E  FAW S S E T T

MAGAZÍN MY VOLVO VE VERZI PRO TABLETY 

Unikátní verze magazínu My Volvo určená pro tablety byla vyvinuta, 

aby Vám pomohla užít si více radosti s Vaším Volvem. Elektronický 

magazín pro iPady a tablety Android obsahuje stejné články, 

nabídky a inspirace jako tištěná varianta magazínu, ale navíc je 

zde ještě bonusový obsah. Digitální verze magazínu My Volvo plná 

exkluzivních článků, inspirativních fotografi í a fi lmů a s celou řadou 

užitečných odkazů nabízí vše, co očekáváte od tištěného magazínu, 

a mnohem více. Proto neváhejte a ještě nyní si ji stáhněte, abyste 

mohli začít objevovat digitální svět Volvo. 

Magazín My Volvo pro zařízení iPad nebo Android je dostupný ke 

stažení zdarma v obchodech App Store a Google Play.

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

Z ODPADŮ CHUŤOVKY

POHYBLIVÉ OBRÁZKY

REVOLUČNÍ ZPŮSOB BALENÍ VODY SNÍŽÍ VELIKOSTI SKLÁDEK 

Ooho londýnské společnosti Skipping Rocks Lab představuje nový způsob balení vody, v rámci 

něhož je obvyklá plastová lahev nahrazena malou pevnou membránou vyrobenou z extraktu 

z mořských řas. Nejenže se jedná o hmotu, ze které lidé v budoucnosti mohou pít, ale současně 

jde o zcela jedlý a biologicky odbouratelný obal, který Vás osvobodí od starostí, jak asi skončí 

plastová lahev, kterou jste vyhodili. Faktickým cílem společnosti je zastavit každoroční putování 

zhruba 1 miliardy plastových lahví do oceánů a ukončit produkci přibližně 300 milionů kilogramů 

CO
2 
ve formě emisí uvolňovaných při výrobě plastů. Ačkoliv zbývá dokončit ještě nějaké práce, 

koncept se ukázal být natolik atraktivní, že překonal svůj růstový cíl a původní myšlenka vytvořit 

lahev ideální na hudební festivaly, běžecké závody a jiné hromadné akce přerostla v globální 

všestranné využití. Obaly lze barvit a ochucovat. A co více, jsou levnější než plasty. 

GURMÁNSKÉ SERVÍROVÁNÍ ZAPOMENUTÝCH POTRAVIN 

Každým rokem se po celém světě vyplýtvá ohromující množství potravin. Naštěstí existuje 

spousta lidí a organizací, kteří se snaží tento problém vyřešit. Nový způsob myšlení je 

patrný ve všech koutech světa: příkladem za všechny je úžasná akce, která se v létě konala 

v portlandské cukrárně Salt and Straw, kde po dobu jednoho měsíce připravovali její experti 

pro zmrzlinové gurmány labužnické zážitky z neoblíbených a vyřazených ingrediencí. Něco 

podobného můžete vidět v restauracích, jako je Silo v Brightonu, kde se z opomíjených 

potravin připravuje jídlo po celý rok. Britský výrobce zavařenin Rubies in the Rubble zase 

používá pro přípravu marmelád a chutney ovoce, které bylo původně určeno ke kompostování. 

A v USA připravuje řetězec Daily Table (založený zakladatelem společnosti Trader Joe’s) 

zdravá levná jídla z potravin, které by jinak skončily na skládce. Možná že letos budete se 

svými vánočními přebytky zacházet také trochu kreativnějším způsobem, co říkáte?

KDYŽ GÖTEBORG PROPADNE FILMU

Jednou z nejhezčích ozdob na vánočním stromku zimních událostí v domovském městě 

automobilky Volvo Cars, Göteborgu, je Göteborský mezinárodní fi lmový festival, nebo chcete-li 

zkráceně GIFF. Jeho organizátoři obvykle pečlivě tají program i výběr hostů až do chvíle, kdy 

zbývá jen několik týdnů do zahájení festivalu. V minulých ročnících jsme mohli vidět přebírat 

ocenění Honorary Dragon takové hvězdy, jako jsou Ralph Fiennes, Charlie Kaufman nebo bratři 

Dardennovi, a sledovat mezinárodně uznávané fi lmy, jako je Let The Right One In, které zde 

absolvovaly svůj debut. Přestože se festival odehrává ve formě promítání, seminářů a večírků 

v podstatě po celém městě, jeho hlavním centrem je nádherné legendární kino Draken. Mimo 

to organizátoři zřídili webovou streamingovou službu drakenfi lm.se, která umožňuje velmi 

zaneprázdněným a velmi líným (na Švédsko) divákům sledovat program z pohodlí svého gauče. 

Festival GIFF má co nabídnout. 41. Göteborský mezinárodní fi lmový festival se bude konat od 

26. ledna do 5. února 2018. Bližší informace a lístky jsou dostupné na webu giff.se.

BUBLINY BUDOUCNOSTI

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  V I N T E R 
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