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NOVÝ VĚK PÁRY
Seznamte se s architekty, kteří dávají kultuře fi nského saunování novou energii.

SEN O ELEKTŘINĚ  
Cesta automobilky Volvo Cars směrem k elektrifi kaci.

POHYBLIVÉ OBRÁZKY
Minulost a současnost švédského fi lmu

NOVÝ HRÁČ NA HŘIŠTI 
Navštivte s námi novou továrnu automobilky Volvo Cars v americkém Charlestonu.



Není pochyb o tom, že slovo „dobíjení“ lze použít v mnoha rozmanitých kontextech. 

Samozřejmě je zde jeho doslovný význam, kterým se budeme blíže zaobírat při našem 

rozhovoru s lidmi, kteří stojí za našimi vozidly poháněnými energií z akumulátoru. 

Nicméně to v přeneseném slova smyslu může znamenat, že trávíte čas relaxováním 

v nádherné sauně, sledováním kvalitního fi lmu nebo si užíváte luxus v podobě teplého 

a delikátního šálku čaje. Jedna věc je však jistá, ať se rozhodnete dobít své vlastní baterky, 

jak chcete, na těchto stránkách určitě najdete zajímavou inspiraci.
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KONTAKT
Zajímá Vás nějaké téma, o kterém byste si zde chtěli 
přečíst více?
Pošlete nám e-mail a podělte se s námi o své nápady
myvolvomagazine@stendahls.se

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

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 použito méně 
vody a výrazně méně energie.
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ZVĚDAVÁ ŠVÉDKA 
ARCHITEKTI ZE SKUPINY AVANTO A NOVÝ VĚK PÁRY  

V dnešní době využíváme na dobíjení baterek elektřinu. Nicméně ve Finsku 
se vracejí také ke své tolik milované tradici. Vyrazili jsme do Helsinek, 

abychom se setkali s architekty, kterým se podařilo znovu rozhýbat kulturu 
fi nských saun, a popovídali si s nimi o tom, jak mohou jejich designová řešení 

lidem pomoci lépe si užívat život.

VÁŠNIVÍ LIDÉ STOJÍCÍ ZA ZNAČKOU VOLVO 
CESTA K ELEKTRIFIKACI 

Když automobilka Volvo Cars v roce 2017 seznámila veřejnost se svou 
strategií budoucí elektrifi kace, v automobilovém průmyslu to spustilo lavinu.
Zmíněná strategie současně představuje obrovský skok kupředu na cestě, 

kterou si společnost Volvo Cars vytyčila již před více než 40 lety. Přečtěte si 
příběh o cestě automobilky Volvo Cars k elektrifi kaci. 

MINULOST A SOUČASNOST ŠVÉDSKÉHO FILMU 
POHYBLIVÉ OBRÁZKY

Prošli jsme si švédské fi lmy natočené během různých dekád, od Grety 
Garbo až po pubertální upíry, abychom zjistili, co dává švédskému fi lmu jeho 
unikátní charakter. Mimo to jsme se vydali do zákulisí největšího fi lmového 

festivalu severského regionu, abychom se setkali s Gabrielou Pichler, která je 
v současnosti jedním z místních nejzářivějších nových fi lmařských talentů.

PŘÍBĚH
JAK JSME PŘEKROČILI ATLANTIK

Společnost Volvo Cars v nedávné době otevřela továrnu v Charlestonu 
v Jižní Karolíně, která představuje zbrusu nový výrobní závod postavený 

pro jeden z největších trhů automobilky. Vydali jsme se zjistit, jak se 
americkému týmu daří na zcela novém místě vyrábět kvalitní automobily 

a vytvořit silnou zaměstnaneckou komunitu.
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Z VĚD AVÁ  Š V É D K A Z VĚD AVÁ  Š V É D K A

Jedním z nejúspěšnějších a nejznámějších projektů skupiny 
Avanto je kaple svatého Vavřince ve městě Vantaa. 

začali je využívat jako místa, kde mohou relaxovat a setkávat se s dalšími 

lidmi. Zanedlouho se vyvinula pestřejší saunovací kultura a ve Finsku se 

rozmohlo stavění nových veřejných saun. 

 Nuže, kde si můžete tento nový trend v saunování naplno vychutnat? 

Pro začátek je perfektním místem Löyly – jedná se o úžasnou butikovou 

saunu na přímořském pobřeží Helsinek. Díky své vřelé atmosféře a elegantní 

architektuře plné trojúhelníkových tvarů Vám Löyly zprostředkuje ušlechtilou 

starou fi nskou tradici v nenuceně moderním podání. 

STVOŘENA PRO LEPŠÍ ZPŮSOB ŽIVOTA   

 Pojmenována podle fi nského označení pro páru uvolňující se z horkých 

kamenů v sauně je sauna Löyly duchovním dítkem dvojice architektů Anu 

Puustinenové a Villeho Hary. Anu a Ville založili společnost Avanto Architects 

v roce 2004, přičemž měli již od samotného počátku jasnou představu o tom, 

jak by měla jejich designová díla vypadat, co by měla lidem říkat a jak by 

měla na lidi působit. „Využíváme architekturu jako prostředek s potenciálem 

zlepšit lidem život,“ říká Anu. „Chceme, aby lidé naši architekturu skutečně 

prožívali. Jestliže někdo navštíví budovu nebo prostor, který jsme navrhli, 

a nic necítí nebo si následně toto místo nemůže vybavit, znamená to, že 

jsme neuspěli.“ Ville se k tématu také vyjadřuje. „Já to vnímám stejně. Celé 

je to o zlepšování kvality života. Co bychom mohli postavit, aby se lidé cítili 

lépe?“

 Slovo Avanto znamená „díru v ledu“ a odkazuje na populární fi nský koníček 

koupat se v zimě v mrznoucí vodě. Středobodem designérské fi lozofi e, kterou 

Anu a Ville vyznávají, je hluboké propojení s přírodou. Když dostali za úkol 

navrhnout saunu Löyly, nešlo jim jen o vytvoření prostoru, jehož úkolem bylo 

ukázat mladým lidem tradiční a sociální výhody saunování, ale současně 

pro ně bylo důležité vytvořit prostor, který by šetrně zapadl do okolní přírodní 

krajiny.

Současná doba je věkem elektrifi kace. Napájíme elektřinou své mobilní telefony, tablety, čtečky elektronických 
knih a již brzy budeme nabíjet také naše auta. Ale co my? Jak máme dobít své vlastní baterky? Nuže, ve Finsku 
nespoléhají jen na elektřinu, ale obracejí se zde k tradičnějšímu způsobu. Tím je pára. Sešli jsme se se zakladateli 
helsinské společnosti Avanto Architects, abychom se dozvěděli něco více o fi nské kultuře saunování a zjistili, jakým 
způsobem jejich designová řešení povznáší tělo i ducha.

N
ikdy nejde zcela odhadnout, jaká první věc lidi napadne 

ve spojení s konkrétní zemí nebo kulturou. Pokud si vezmete 

například, čím vším přispěli Švédové světu, kdo by byl řekl, že se 

nejvíce proslaví svým skládacím nábytkem? Nuže, když první 

Finové vykopali příkop a naplnili ho kameny, které pak rozpálili 

a nalili na ně vodu, aby si mohli vychutnat pobyt ve výsledném 

parném prostředí, těžko by někoho z nich napadlo, že se tento 

primitivní rituál stane synonymem fi nského způsobu života.  

SAUNA JAKO POSVÁTNÉ MÍSTO  

 V dnešní době považuje většina z nás návštěvu sauny za luxusní zážitek. 

Jedná se o rituál, který nám prospívá. Nicméně ve Finsku má sauna mnohem 

hlubší význam. Sauny představují svatyně, kde si lidé mohou dobít své 

pomyslné baterie, kde mohou uniknout před moderním způsobem života 

a kde na sebe mohou nechat působit tradici, na které se již tisíce let nic 

podstatného nezměnilo. 

 „Kultura saunování nebyla čistě fi nskou záležitostí. Sauny využívali lidé 

po celé Evropě,“ vysvětluje Ville Hara, spoluzakladatel společnosti Avanto 

Architects. „Potom byly z náboženských důvodů vymýceny. Byly vnímány 

jako nemorální. Proto byly v mnoha zemích sauny zavřeny a kultura 

saunování postupně vymizela. Ale ve Finsku dokázala přežít. Zajímavé je, 

že se fi nská kultura saunování od svého vzniku příliš nezměnila. V mnoha 

ohledech probíhá stále stejným způsobem a dodnes představuje důležitou 

součást našich každodenních životů.“ 

 Ještě před tím, než se začaly domy ve Finsku vybavovat vnitřními 

koupelnami, představovaly veřejné sauny pro místní obyvatelstvo pohodlný 

způsob mytí a očisty. Avšak s příchodem domácích koupelen již nebyla 

potřeba využívat veřejné sauny tak silná a vzhledem k tomu spousta z nich 

zanikla. Jestliže měla kultura saunování přežít, musela se vyvíjet. Naštěstí se 

tak stalo. Místo aby lidé vyhledávali sauny především z praktických důvodů, 



Z VĚD AVÁ  Š V É D K A

ZROZENÍ SAUNY LÖYLY

 „Sauna Löyly se nachází na pruhu země, 

který lemuje přímořské pobřeží nazývané 

Helsinki Park. Museli jsme si být jistí, že 

náš návrh dokonale zapadne do okolního 

prostředí,“ vysvětluje Ville. „Namísto klasického 

krabicového tvaru budovy jsme chtěli vytvořit 

umělý krajinný reliéf. Proto jsme si zvolili 

přírodní tvary připomínající skalní masiv. 

Postupem času budova pomalu zešedne, díky 

čemuž se opravdu stane součástí skalnatého pobřeží.“

Když přišel na přetřes výběr materiálů, ze kterých bude budova Löyly 

postavena, Anu a Ville brali v potaz spíše funkci nežli formu. „Protože budova 

měla být z velké části v kontaktu s vodou, museli jsme zvolit odolné materiály, 

kterým nevadí vlhkost,“ vysvětluje Anu. Pro výstavbu budovy byla využita 

betonová směs určená speciálně pro vlhké prostory, ocel tvořící nosnou 

konstrukci a dřevo vytvářející úžasný plášť zahalující celou stavbu. Právě její 

dřevěný plášť mění impozantní design sauny Löyly ve skutečné umělecké 

dílo.

 Mimo to byl stejně jako u všech ostatních projektů architektů Avanto 

kladen velký důraz na udržitelnost. Každá ze 4 000 latí, které byly použity 

pro konstrukci budovy Löyly, má certifi kát mezinárodní organizace FSC 

(Forest Stewardship Council). Původní dřevo bylo dodáno nově vzniklou 

fi nskou společností Nextimber, která sbírá zbytkové dřevo a kompletuje ho 

do masivních celků, jež nařezává do latí. Nic se nevyhodí. 

DOBITÍ BATEREK A OČISTA PRO DUŠI 

 Kompletní dokončení budovy Löyly trvalo 

šest let. Když bylo vše konečně hotové, 

dokonce i Anu a Ville byli příjemně překvapeni, 

jak pozitivní vliv má jejich design na lidi. 

„Při naší první návštěvě sauny od dokončení 

projektu jsme zažili tak trochu šok. Bylo to 

v sobotu večer a celé místo bylo plné mladých 

lidí. Všichni popíjeli pivo a dobře se bavili – 

skoro to vypadalo, že každou chvíli začnou 

tančit,“ vysvětluje Ville. „Saunu si samozřejmě 

můžete užívat mnoha způsoby. Nemusíte sedět v naprosté tichosti. Její 

atmosféru si můžete vychutnávat společně s přáteli, povídat si a bavit se. 

A soboty jsou zde opravdu hlučné. Jedná se o nový sociální způsob, jak si 

užít saunování.“ 

 Nicméně Löyly změnila přístup obyvatel Helsinek k saunování v mnoha 

různých ohledech. „V Helsinkách měly všechny dosavadní sauny oddělené 

prostory pro muže a ženy. Ale když chceme strávit čas s rodinou a přáteli, 

přirozeně jsou v naší skupině zastoupena obě pohlaví – a někdy i něco mezi 

nimi. A je samozřejmé, že si chceme užívat saunování společně,“ podotýká 

Anu. „Prostřednictvím Löyly jsme dostali šanci vytvořit prostor, ve kterém 

si mohou rodiny, přátelé a kdokoliv jiný užívat vzájemnou společnost 

bez omezení.“  

 Löyly se stala první smíšenou saunou v Helsinkách, a jak už to bývá, z porušení 

tradice neměli radost úplně všichni. „Samozřejmě se našli lidé, především 

starší pánové ve středním věku, které tato novinka urážela. Ti zastávali 

názor, že je to úplně špatně. Nicméně člověk si při vytváření něčeho nového 

„Využíváme architekturu 
jako prostředek 

s potenciálem zlepšit 
lidem život.“

ANU PUUSTINENOVÁ, AVANTO ARCHITECTS

Anu Puustinenová a Ville Hara, kteří prosluli spíše pod názvem své společnosti Avanto Architects.

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



musí vždy klást určité otázky. Uveďme si jako příklad operu. Měli bychom 

hrát operu stále stejným způsobem, nebo máme provést pár změn, které ji 

posunou někam dále?

 Nicméně Löyly lidem neposkytla pouze nový zábavný způsob, jak si dobíjet 

baterky po náročném dni. Díky nové sauně se stala dříve opomíjená helsinská 

čtvrť novým kulturním centrem. 

 „Sauna Löyly jasně dokázala, že může i malá budova výrazně změnit 

celkový ráz dané oblasti. Jsme na to velmi hrdí,“ říká Anu. „Tato část města 

bývala vylidněná. Ačkoliv se vždy jednalo o úžasnou lokalitu s nádherným 

mořským zátiším, lidé neměli v podstatě žádný důvod sem chodit.“ 

Löyly tuto situaci pomohla změnit. V létě pobřeží překypuje lidmi, kteří si zde 

vychutnávají svá pikniková jídla, věnují se joggingu a samozřejmě se scházejí 

se svými přáteli a rodinami v sauně.

 

OČISTA PRO DUŠI  

 Stejně jako Finsko představuje i společnost Avanto mnohem více než 

sauny. Jedním z jejích nejúspěšnějších a nejznámějších projektů je kaple 

svatého Vavřince, kterou najdete v nedalekém městě Vantaa. Jedná se 

o první projekt, na kterém Anu a Ville pracovali společně. Právě díky němu 

se zrodilo Avanto. 

 „Projekt na výstavbu kaple svatého Vavřince byl součástí otevřené 

architektonické soutěže,“ vysvětluje Ville. „V té době jsme s Anu pracovali 

pro stejnou architektonickou společnost a oba jsme se chtěli přihlásit 

do soutěže. Zpočátku jsme měli v plánu vstoupit do soutěže samostatně. Ale 

nakonec jsme měli málo času, takže jsme spojili naše návrhy dohromady.“ 

 Návrhy se musely perfektně vzájemně doplňovat, protože jejich společný 

projekt získal první cenu, což dalo podnět k založení společnosti Avanto 

Architects. 

 Asi byste řekli, že navrhování sauny a kaple jsou dva absolutně rozdílné 

světy, ale Anu a Ville přistupovali k designu kaple svatého Vavřince se stejným 

postojem, který je typický i pro všechny jejich ostatní projekty. To znamená, 

že kladli důraz především na lidi. 

 „Je to celé především o empatii,“ vysvětluje Anu. „Musíte si představit 

sebe na místě lidí, kteří budou budovu využívat.“ Když jsme začali navrhovat 

kapli, mysleli jsme především na to, jaké činnosti se zde budou odehrávat: 

bohoslužby, pohřby atd. Dále jsme brali v potaz, jací lidé by mohli toto místo 

navštěvovat a co by jim mohl z hlediska komfortu nebo jiné pomoci náš 

prostor nabídnout.“ 

 Nová kaple měla být postavena na místě předchozí staré kaple, která stála 

vedle středověkého kostela v nejstarší části města Vantaa. Aby se nový design 

harmonicky začlenil do krajiny, kterou měl respektovat, všechny materiály, 

ze kterých je budova postavena, byly sesbírány v okolní oblasti. Tím jsme 

přesvědčili nejen místní obyvatele, kteří představovali potenciální návštěvníky 

kaple, ale také stavební úřad, který využití prověřených a otestovaných 

materiálů ujistilo o tom, že konstrukce kaple vydrží minimálně 200 let. 

 „Zcela na začátku, ještě než se vůbec začalo stavět, byli místní přirozeně 

podezíraví,“ vysvětluje Ville. „Ale když viděli fi nální výsledek, byli skutečně 

šťastní a nyní jsou na kapli velmi hrdí. Dává jim pocit, že mají něco zvláštního.“ 

„Od lidí, kteří prostory využívali, jsme obdrželi velmi pozitivní zpětnou vazbu,“ 

pokračuje Anu. „Řekli nám například, že jim námi vytvořený prostor poskytl 

komfort ve chvílích smutku a oni se pak cítili lépe. To nás činí šťastnými, 

protože přesně toho jsme chtěli dosáhnout.“

V SAUNĚ JSOU SI VŠICHNI ROVNI  

 Anu a Ville vidí v navrhování sauny a kaple dost velkou podobnost. „Jedná 

se o místa s velmi podobným účelem. Probíhá v nich určitý proces, takže 

se nabízí otázka, jak se Vaše osobnost během tohoto procesu změní?“ 

vysvětluje Anu. „V kapli se můžete setkat s velkým žalem. A je to velmi 

náročné. Nicméně je mnohem lepší si tím procesem projít a vyrovnat se se 

svými emocemi. Pak můžete pokračovat ve svém dalším životě. V sauně je to 

trochu podobné. Působí zde na Vás žár a extrémní chlad, ale na konci celého 

procesu jste jako znovuzrození. Je nádherné sledovat, jak Vaše práce přináší 

lidem radost, štěstí a momenty pohody.“

 Co tedy Anu a Ville prožívají při návštěvě sauny? A mohou si zde užívat 

příjemné uvolnění, aniž by přemýšleli nad novými designovými nápady 

pro  své další projekty? 

 „Myslím si, že dnes již můžeme v Löyly skutečně relaxovat. Na začátku 

jsme nicméně dokázali myslet jen a to, co jsme zde mohli udělat lépe,“ svěřuje 

se Anu. „Má očekávání od sauny závisí na konkrétním dni. Některé dny chci 

být sama a ponořit se do svých vlastních myšlenek a jindy si chci zase přečíst 

časopis a odpočívat u ohně. Ale když navštívím Löyly ve společnosti přátel, 

je to naprosto jiné. V takovém případě se jedná o velmi sociální zážitek, kdy 

si užíváme život naplno.“ 

 „Já vnímám saunu jako místo s velmi sociálním charakterem,“ začíná Ville. 

„Je to skvělý způsob, jak trávit společný čas s ostatními. Možná je to tím, 

že je sauna trochu intimnějším prostředím, ve kterém lidé tolik nepotlačují 

své vlastní já. Máte zde více času, jste mnohem uvolněnější a více se zde 

otevřete.“

 A jaké konkrétní poselství fi nské saunovací kultury by chtěli architekti 

ze skupiny Avanto předat světu?

Oba se na chvíli důkladně zamyslí a nakonec vše Anu uzavře slovy: „V sauně 

jsou si všichni rovni.“ Víc asi není třeba dodávat. 

„Architektura nabízí 
vícesmyslový prožitek.

Neomezuje se na pouhý 
vizuální zážitek.“

ANU PUUSTINENOVÁ, AVANTO ARCHITECTS
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DEJTE ŠANCI ČAJŮM

N O R D -T

 Mirka Olinová byla odjakživa milovnicí čajů. Mezi 

svými přáteli je známa tím, že s sebou nosí své vlastní 

čajové pytlíky, protože vařené nápoje servírované 

v kavárnách a restauracích jsou tak špatné kvality, že 

je nedokáže pozřít. Jednoho dne se sešla na snídani 

se svou kamarádkou z dětství Ninou Rantalovou. Než 

došlo k jejich setkání, ani jedna z nich určitě netušila, 

že v ten den dostanou spásnou myšlenku, která 

odstartuje revoluci.

 „Byl mi naservírován opravdu hrozný šálek čaje, 

což spustilo lavinu argumentů trvající déle než hodinu 

na téma, jak je možné, že v restauracích nevědí, 

jak připravit jednoduchý šálek čaje i přesto, že mají 

k dispozici espresovače za 10 000 eur, díky nimž Vám 

udělají perfektní kapučíno, espreso nebo latté.“

 „Ninu má vášeň pro čaj nadchla natolik, že mi 

o několik dní později zavolala, aby mi sdělila, že bychom 

měly změnit způsob, jakým se tyto věci dělají. Opět 

jsme se sešly, abychom probraly všechny vzrušující 

možnosti – a tak jsme začaly plánovat severskou 

čajovou revoluci.“

 Po šesti měsících plánování a průzkumů se začalo 

naše budoucí podnikání formovat. Obě jsme milovaly 

čaj nejen pro jeho chuť, ale i pro jeho kulturní význam. 

„Mirka byla vysazená na čaje odnepaměti,“ vysvětluje 

Nina. „Například vzpomíná na nespočet večerů, kdy 

jí babička připravila hrnek čaje se spoustou mléka 

a cukru, nebo na chvíle, kdy se všichni scházeli u čaje 

a okurkových sendvičů.“ Nina samotná žila nějakou 

dobu v Číně, kde byla podle jejích slov káva natolik 

strašná, že jí jako jediná možnost zbyly čaje. Mimo to 

strávila nějaký čas také v Indii, kde se u ní rozvinula 

vášeň pro „chai“, který zde pila po litrech. Zanedlouho 

se jejich koníček začal měnit na podnikání.

 „V první řadě jsme chtěly do severských zemí dovážet 

kvalitní čajové lístky, přičemž jsme byly vystaveny 

zklamání plynoucímu z faktu, že téměř 99 % všech 

čajových směsí různých výrobců obsahuje nějaký druh 

aroma,“ uvádí Nina. „Bez ohledu na to, zda se jedná 

o přírodní, nebo umělé aroma, stále jsou to příchuti 

vznikající výrobou. Podle našeho názoru nemohou 

příchuti nikdy nahradit skutečnou chuť. Jahodové 

aroma se nikdy nemůže vyrovnat pravým jahodám. ”

 Nina a Mirka měly skvělý nápad začít míchat své 

vlastní směsi nabízející rozmanité kombinace chutí 

a inspirované celou řadou přírodních ingrediencí, které 

je ve Finsku obklopovaly. Jak ostatně Mirka vysvětluje: 

„Zaměřily jsme se na suroviny, které jsme mohly samy 

nasbírat. Například kopřivy, březové listy, rozmanité 

divoce rostoucí květiny, a pak jsme našly čajové lístky, 

které v kombinaci s našimi divokými severskými 

bylinami báječně fungovaly.“

 V okamžiku, kdy otevřete balení čaje Nord-T, máte 

pocit, že se jedná o velmi speciální čaj a nezáleží 

na tom, zda ucítíte vůni kousků rebarbory a jahod 

ve směsi Cabin Fever, nebo se kocháte pohledem 

na smrkové špičky a borůvky zahnízděné mezi čajovými 

lístky v balení Barefoot Biking. Jedná se o skutečnou 

potěchu pro smysly. Mirka a Nina jsou přesvědčeny, že 

si při pití jejich čajů budete kromě skvělé chuti užívat 

také příjemné chvilky duševní pohody.

 „Popíjení čaje pomáhá člověku na chvíli se oprostit 

od starostí,“ prohlašuje Mirka. „Nějakým způsobem 

prostě vyčistí přetíženou mysl a z nevysvětlitelných 

důvodů Vám poskytne pocit, že všechno bude 

v pořádku. Čaj obecně povzbuzuje dobrou náladu. 

Proč? Má jakýsi placebo efekt? Abych řekla pravdu, 

nevíme, ale funguje to.“

 Nina dodává: „Čajovník je rostlina obsahující 

L-theanin, což je aminokyselina, která podporuje 

zklidnění a uvolnění. Tato látka synergicky spolupracuje 

s kofeinem, který se v čajových lístcích také přirozeně 

vyskytuje, a společně navozují stav soustředěného 

nabuzení. Kofein obsažený v čaji navíc tělo se vší 

pravděpodobností absorbuje pomaleji než kofein 

přijímaný ve formě kávy. Pozvolné uvolňování kofeinu 

nám zajistí delší dobu bdělosti, která nenastupuje 

šokově a na konci nevede k pocitu neklidu.“ 

 Ačkoliv jsou na efekt svého čaje náležitě hrdé, 

Mirka a Nina doporučují vychutnávat si čaj Nord-T 

při adekvátním rituálu, což znamená navléci si vlněné 

ponožky, které pro Vás upletl někdo, koho osobně 

znáte. Jestliže si budete vychutnávat i moment 

popíjení čaje samotný, máte záruku, že se Vám dostane 

toho nejlepšího z obou světů. Jak říkají Mirka a Nina: 

„Jedná se o perfektní kombinaci energie a relaxace 

v našich tak strašně hektických životech.“

S šálkem čaje se vše zdá být o něco lepší. Jakmile přes Vaše rty projde první 
doušek horkého čaje, začnete cítit novou energii. Značka Nord-T mění defi nici čaje 
v unikátním severském stylu, který se vyhýbá falešným příchutím a dává přednost 
pravým chutím lesa a venkova. Setkali jsme se se zakladatelkami značky, abychom 
se dozvěděli něco více o chutích, severských lesních plodech a o tom, proč má čaj 

blahodárně uklidňující efekt na duši.

„Příchuti nikdy nemohou 
nahradit skutečnou chuť. 

Jahodové aroma se nikdy 
nemůže vyrovnat pravým 

jahodám.“
NINA RANTALOVÁ, NORD-T
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CO OCENÍTE NA CESTÁCH 
volvocars.cz  /  accessories.volvocars.com/cs-cz

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.

STŘEŠNÍ BOX Z DÍLNY AUTOMOBILKY VOLVO  
31 421 Kč

PODSVĚTLENÁ OZDOBNÁ PRAHOVÁ LIŠTA, PŘEDNÍ, 
(XC90)  6 193 Kč

PODSEDÁK S OPĚRKOU ZAD (VLNĚNÉ ČALOUNĚNÍ) 
5 086 Kč

STŘEŠNÍ NOSIČE (PŘÍČNÍKY, XC90)   5 639 Kč  

PODSVÍCENÝ KRYT PRAHU ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU (XC90) 13 268 Kč

NAVIGAČNÍ SYSTÉM SENSUS  31 651 Kč

ELEKTRICKY VÝKLOPNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ (V90 CROSS 
COUNTRY)   29 440 Kč

DRŽÁK LYŽÍ (výsuvný o šířce 600 mm nebo pevný o šířce 
750 mm).. 5 521 Kč

PODLOŽKA PROTI ZAŠPINĚNÍ ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU (V90)  3 795 Kč

CESTOVNÍ POLŠTÁŘEK  2 216 Kč
Čalounění v kombinaci vlna a textilní materiál Nubuck.

PODLAHOVÉ ROHOŽE (XC90)   2 961 Kč
(SADA 5 KS) + ROHOŽ PRO 3. ŘADU SEDADEL 1 399 Kč
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Než Vás zcela přejde chuť pokračovat dále ve čtení tohoto článku, rádi 

bychom poukázali na fakt, že výroba jídla z odpadů nepředstavuje žádnou 

neobvyklou koncepci. Házení odřezků do hrnce s vařící se polévkou se 

v kuchyňské kultuře objevuje již celá staletí. A věděli jste, že populární britská 

pomazánka z kvasnicového extraktu Marmite, prodávaná pod sloganem 

„Budete ji milovat, nebo nenávidět“, také vzniká jako odpadní produkt? 

Konkrétně se jedná o vedlejší produkt vznikající při vaření piva. Každoročně 

se jí vyrobí 50 milionů sklenic. Bez ohledu na její původ se jedná o velmi 

prospěšnou potravinu nabitou vitamínem B.

Zas a znovu procházejí naše stravovací návyky menšími revolucemi. Ty se 

týkají například toho, jak dlouho bychom měli vařit zeleninu a jestli bychom 

ji měli loupat a slupky vyhazovat. Není to tak dlouho, kdy jsme nabyli 

přesvědčení, že nemáme loupat brambory, protože pod slupkou se skrývají 

blahodárné látky vyživující náš organismus. A v současné době zaplavily 

kuchyně milionů z nás výkonné mixéry, které nám umožňují důkladně 

rozemlít brokolici a zázvor do našich snídaňových smoothie. 

Celé kuchařské odvětví se zabývá zužitkováním dosud opomíjených 

produktů. Inovativně založení šéfkuchaři, výrobci a restauratéři hledají 

způsoby, jak zpracovat neforemnou zeleninu a jemně přezrálé plody 

a proměnit je v delikatesy. Celý potravinářský průmysl jako takový hledá 

způsoby, jak chytřeji zacházet s odpadem, mnohem intenzivněji než kdykoliv 

dříve. Nyní existuje v oblasti výživy pro vědce nový trend, jehož smyslem je 

vytvořit procesy, na jejichž základě by došlo k přeměně skutečného odpadu, 

nad kterým by i ten nejotrlejší prohledávač popelnic ohrnul nos, na něco, co 

je nejen jedlé, ale současně také výživné a opravdu chutné.

NÁVRAT K PŘÍRODĚ

Mnozí z nás mají na zahradě hromadu kompostu. Kompost využíváme, 

abychom vrátili živiny ze zbytků našich jídel, kávové sedliny a vaječných 

skořápek zpět do půdy, což pro nás následně znamená kvalitnější 

úrodu. Právě nyní je tento koncept, kterému se daří na našich 

zahrádkách a farmách, přebírán světem luxusního stravování, což je část 

potravinářského průmyslu bohatá na potravinářský odpad.

V rodném městě automobilky Volvo, Göteborgu, stojí hotelový komplex 

Clarion Hotel Post, který nasytí tisíce hostů týdně a ve kterém najdete 

hned několik populárních restaurací a barů. A právě zde vytvořili na střeše 

farmu. Zde je kompostován odpad z vlastní hotelové kuchyně, který se 

na základě výše uvedeného procesu nakonec mění v nutričně bohaté 

pokrmy končící na stolech hostů restaurace. A to je jen začátek našeho 

příběhu.

Všechno to začalo debatou vedení jednoho z největších a nejznámějších 

göteborských hotelů Clarion Hotel Post se zástupci místního městského 

kolektivního zemědělského družstva Kajodlingen. Zanedlouho se zrodil 

nápad založit a provozovat na střeše hotelu farmu. Vytvořená farma 

využívá ke hnojení kompost vznikající z kuchyňského odpadu díky 

bakteriím bokashi, které jsou schopny rozložit kila potenciálně výživného 

odpadu na úrodnou půdu. Jedná se o velmi rychlý proces, který zajišťuje 

dostatek hnojiva pro vegetační období.

„Ve stále větší míře využíváme pro přípravu našich pokrmů hyperlokální 

suroviny,“ vysvětluje hotelový manažer pro stravování Martin Wiholm. 

„Nemusíme se omezovat jen na bylinky a malé rostliny, ale jsme 

schopni pěstovat i běžnou zeleninu. Máme tím pádem okamžitý přístup 

k surovinám, které díky své čerstvosti pozvednou úroveň našich pokrmů 

na vyšší úroveň, a k zelenině, kterou bychom za normálních okolností 

museli dovážet třeba ze zahraničí. Tím mám na mysli nejen zelí nebo 

hrášek, ale i křehké suroviny, jako jsou jedlé květy, listy shiso nebo řeřicha 

atsina, které nemusíme dovážet. Vše, co musíme udělat, je vyjít nahoru 

a utrhnout si je.“

Během vegetačního období se na farmě produkuje široká škála potravin 

od malých zelených rostlinek až po římský salát, který hoteloví hosté 

konzumují ve formě salátu Caesar. Dokonce se jim zde daří pěstovat 

plodinu wasabi pro velmi populární hotelovou japonskou restauraci nebo 

Jídlo představuje zásadní předpoklad pro naše přežití a také cenné zdroje. Přesto je na světě spousta jedinců, kteří 
se potýkají s jeho naprostým nedostatkem. V takovém světle je 222 milionů tun vyhozených výživných surovin 
ročně pro lidstvo skutečně vážným problémem. Nyní ale lidé začínají měnit toto vyhozené jídlo zpět ve zdraví 
prospěšné produkty.

NEVYHAZUJME
Každoročně zbytečně vyhodíme 222 

milionů tun potravin. To se pro představu 
rovná osmi miliardám pytlů plných 

brambor. Některá z těchto jídel pocházejí 
z přebytků, zatímco jiné potraviny byly 
odmítnuty prostě proto, že nevypadají 

ukázkově. Mají společné, že je nikdy nikdo 
nejedl.

P R O MĚN A  P O T R AV I N ÁŘS K É H O  O D P A D U  V  D E L I K AT E S Y

NECHTĚNÉ 
SUROVINY
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Někteří restauratéři a podnikatelé 
zaznamenali, že se každoročně 

vyhazuje obrovské množství naprosto 
jedlých potravin, a rozhodli se je 

začít využívat.

P R O MĚN A  P O T R AV I N ÁŘS K É H O  O D P A D U  V  D E L I K AT E SY P R O MĚN A  P O T R AV I N ÁŘS K É H O  O D P A D U  V  D E L I K AT E SY

původní jihoamerickou mátu využívanou na baru pro přípravu koktejlu 

mojito. „Časem jsme zjistili, že vypěstujeme mnohem více plodin, než 

ve skutečnosti spotřebujeme, což je skvělé, protože mohu jít do kuchyně 

a oznámit jejímu personálu, že máme například přebytek hrášku, a požádat 

místní osazenstvo, aby vytvořili novou specialitu, ve které bude hrát hlavní 

roli právě hrášek,“ vysvětluje Martin.

V současné době využíváme během neplodného období 16 vyvýšených 

záhonů fungujících na principu kompostování bokashi pro zpracování 

několika stovek kil odpadu měsíčně. Nyní si chce hotel pořídit velký 

kompostér umožňující zpracovat několik stovek kil odpadu denně a začít 

vyrábět potravinový kompost jak pro sesterské hotely a restaurace, tak 

pro ostatní farmy, se kterými spolupracuje. „Po kompostu z potravin, který 

zde produkujeme, je zde ve městě skutečně velká poptávka,“ objasňuje 

Martin. „Nyní není otázkou, zda si pořídíme kompostér, ale kdy to bude. Až 

dorazí, budeme schopni proměnit 100 % našeho potravinářského odpadu 

na kompost.“

JE TŘEBA NEZAPOMÍNAT

Chytré způsoby využívání opomíjených surovin se stávají současným 

trendem potravinářského průmyslu. Restauratéři a podnikatelé si začali 

všímat množství naprosto poživatelných potravin, které každoročně 

ve velkém likvidujeme – navíc často ze zcela zbytečných důvodů –, 

a rozhodli se s tím něco dělat. Vzhledem k odhadům, které říkají, že se 

nechává shnít zhruba 30 % veškerého ovoce a zeleniny, nabízí se zde 

skvělá obchodní příležitost, která by současně znamenala úlevu pro životní 

prostředí, protože by se přestalo plýtvat energií, vodou a zdroji, které 

v současné době využíváme na pěstování potravin. Zároveň to znamená, 

že bychom našli dobrý způsob, jak vrátit výživově prospěšné suroviny zpět 

do potravinářského systému. 

Ve Švédsku působí společnost Rescued, která vyrábí populární a výtečné 

džusy a jablečné mošty z opomíjených surovin. Pro svou produkci si 

vybírají například ovoce, které ignorují velké obchodní řetězce, protože 

by se v regálech dobře nevyjímalo. Ovoce zachraňují „ručně“, což jim 

umožňuje popustit uzdu své tvořivosti a míchat džusy na základě aktuálně 

dostupných surovin. Své výsledné zdravé a chutné džusy prodávají celé 

řadě velkých obchodních řetězců a sympatickým nezávislým restauracím.

Britští nadšenci podnikající pod značkou Rubies in the Rubble rozšířili 

zmíněný koncept na džemy, nakládanou zeleninu a chutney. V době 

psaní tohoto článku se jim podařilo zachránit více než 4 miliony kusů 

ovoce a zeleniny, které proměnili v produkty, jako jsou brusinková BBQ 

omáčka, veganská majonéza Chipotle Mayo, kečup Fiery nebo nakládané 

okurky London Piccalilli. Jejich výsledky jsou skvělé a společnost se 

vtipně prezentuje slovy „vybíráme suroviny, které musí projít zkouškou 

chuti, a ne soutěží krásy“. Tuto zkoušku se jim daří absolvovat na jedničku 

s hvězdičkou.

PŘÍŠTÍ GENERACE

Ale jak je to tedy s nepoživatelným odpadem a jeho přeměnou na naprosto 

nové potraviny? Nyní nemluvíme o sbírání vzhledově nehezkého ovoce 

a zeleniny, ze kterých bychom vytěžili maximum, ani o vyprazdňování 

koše do kompostéru. Místo toho se chceme zaměřit na možnost využít 

vyhozené jídlo, odřezky, slupky a odpadky, pro které bychom chtěli najít 

nové využití a transformovat je v naprosto nové produkty. Je to vůbec 

možné? A byly by výsledné výrobky pro někoho alespoň trochu atraktivní?

Odpověď zní: ano. Například britská společnost Toast Ale vyrábí ze  starého 

chleba pivo. Tvrdí, že neskutečných 44 % veškerého vyrobeného chleba 

se vyhazuje, proto ho v Yorkshiru shromažďují a dělají z něj světlé anglické 

pivo. Americká společnost Regrained zas naopak zpracovává zrní 

vznikající jako odpadní produkt při vaření piva, které rozemílá na mouku 

a mění v super zdravé energetické tyčinky. Její zakladatelé měli nejprve 

malé domácí pivovary, a pak přišli se skvělým nápadem, jak zužitkovat 

odpad, který vznikal během jejich výroby.

Další společnost z USA, která si říká Baldor, přišla s odvážným tvrzením, že 

díky inteligentnímu řízení zdrojů a vynalézavým postupům již neprodukuje 

vůbec žádný organický potravinářský odpad. To je obzvláště působivé, 

pokud uvážíte, že prodává kromě jiných kulinářských položek také ovoce 

a zeleninu restauracím a dodavatelům napříč celými Spojenými státy 

americkými. V rámci svého nového projektu nazvaného SparCs začala 

společnost znovu využívat oškrábané kousky mrkve, melounové slupky 

a další výživné suroviny k výrobě cookies, koktejlů, zákusků a dalších 

potravin. Ze všeho ostatního, co není vhodné k lidské konzumaci, se vyrobí 

krmivo pro hospodářská zvířata. To málo, co zbude, je využito jako palivo 

pro obnovitelné zdroje energie.

V konečném důsledku se třeba dočkáme toho, že vědecký vývoj pokročí 

natolik, že bude možné proměnit nepoživatelný odpad na velice výživné 

potraviny. V současné době možná stojí za to alespoň se zamyslet 

a přehodnotit naše postoje vůči tomu, co jíme a co vyhazujeme jako 

nepotřebný odpad. 

Jestliže budeme podporovat úsilí restauratérů a podnikatelů, kteří chtějí 

čelit šokujícímu množství potravin, kterými denně plýtváme, přispějeme 

ke snížení množství 222 milionů tun odpadu ročně, aniž bychom nějak 

výrazně zaznamenali změnu v tom, co si dáváme na talíř. 

M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  V I N T E RM A G A Z Í N  M Y  V O L V O  V I N T E R
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Když společnost Volvo Cars v roce 2017 seznámila veřejnost se svou budoucí elektrifi kační 
strategií, stala se první automobilkou, která nejenže začne plně využívat novou technologii, 
ale současně na jejím základě postaví svou budoucnost. Jednalo se o přelomový moment 

v automobilovém průmyslu, který představoval obrovský krok na cestě směrem k elektrifi kaci, 
což je cesta, po které se společnost Volvo Cars vydala již před více než 40 lety.

PŘECHOD NA ELEK TŘ INU

C E S TA  A U T O M O B I L K Y  V O LV O  C A R S  K  E L E K T R I F I K A C I

V roce 1965 šokoval na newportském folkovém festivalu Bob Dylan celý hudební 

svět tím, že se vydal elektrickou cestou. Nicméně to netrvalo dlouho a rozruch utichl, 

pochybnosti ustaly a všichni ostatní ho začali následovat. Někdy je pro dosažení 

skutečné změny nutné udělat jasné prohlášení. A přesně to automobilka Volvo Cars 

udělala v roce 2017. Jednoduše jsme vydali prohlášení. Takové, které doufejme bude 

inspirovat novou generaci k využívání elektřiny.  

PROMĚNA SNU V REALITU

50. a 60. léta minulého století byla pro automobilku Volvo Cars velmi příznivá. 

Obchod rostl a výroba se rok od roku zvyšovala. V sedmdesátých letech však přišla 

ropná krize. Ropa se najednou stala nedostatkovým zbožím a její cena dramaticky 

vzrostla. To automobilový průmysl donutilo změnit způsob myšlení a začít vyvíjet 

nové technologie, které by přispěly k ekologičtější a efektivnější mobilitě, místo aby 

se orientovaly jen na výkon. 

Přijít s dobrým nápadem je jedna věc, ale proměnit ho v realitu je něco jiného. Stejně 

jako v běžném životě, i zde velmi záleželo na načasování. Historie je plná skvělých 

myšlenek, které se zrodily příliš brzy a jejich realizaci zabránila technologická 

omezení dané doby. Elektrická vozidla sedmdesátých let toho byla perfektním 

příkladem: byla zde spousta skvělých myšlenek, ale chyběly technologie. 

V sedmdesátých letech zde bylo jen velmi málo akumulátorů, které by vyhovovaly 

požadavkům elektrického pohonu. Výsledkem byly elektromobily s ostře zkosenou 

zádí, které vypadaly spíše jako golfová vozítka. Jestliže se měl sen o elektrifi kaci stát 

realitou, bylo nejprve nutné dramaticky vylepšit technologii akumulátoru. Nicméně 

technologický vývoj nebyl tím jediným, co se v té době muselo posunout dopředu. 

Výrobci automobilů museli čelit jedné možná ještě větší výzvě. Potřebovali přesvědčit 

skeptickou veřejnost, že mají elektrická vozidla potenciál nabídnout do budoucna 

reálný přínos jak řidičům, tak životnímu prostředí. 

POSÍLENÍ TOUHY

Nicméně každá velká inovace musela něčím začít. Pro automobilku Volvo Cars to 

byl rok 1976, kdy představila svůj první příspěvek do nového světa elektrifi kace: 

koncept elektrického vozu Volvo. Koncept elektrického vozu Volvo byl ve skutečnosti 

tvořen dvěma koncepčními vozidly s elektrickým pohonem, která byla navržena jako 

efektivní alternativa pro dopravu po městě: jeden z vozů byl koncipován pro osobní 

účely, zatímco druhý byl řešen jako poštovní vůz. Když se na ně podíváte dnes, asi 

se Vám budou zdát trochu legrační. Nicméně jejich odhalení bylo prvním krůčkem 

k naplnění snu o budoucnosti, který máme nyní na dosah. 

Dalšího významného milníku na své cestě k elektrifi kaci dosáhla společnost Volvo 

Cars začátkem 90. let. V té době byly stanoveny požadavky na vůz s nulovými 

emisemi ZEV (Zero Emission Vehicle) a celý svět s napětím sledoval, jak bude 

automobilový průmysl reagovat. Automobilka Volvo Cars odpověděla vytvořením 

svého ekologického koncepčního vozu ECC (Environmental Concept Car), což bylo 

plug-in hybridní elektrické vozidlo vybavené motorem s plynovou turbínou a vysoce 

rychlostním generátorem. Když byl koncepční vůz ECC v roce 1992 vystaven 

na pařížském autosalonu, vzbudil obrovský zájem. Nejednalo se totiž o žádný prototyp, 

ale o bezpečný, prostorný a ekologický rodinný vůz – tedy o ideální řešení splňující 

požadavky 21. století. Když byla o několik let později uvedena na trh první generace 

modelu S80, vliv konceptu ECC zde byl očividný. Postupem doby se pomalu ale jistě, 

stávala myšlenka vlastnit elektrický vůz nejen přijatelnou, ale i žádoucí. 

KONCEPT DOBÍJENÍ AUTOMOBILKY VOLVO   

Nejdůležitější roli sehrál ve vývoji elektrických vozidel bezpochyby vývoj technologie 

akumulátoru. Zde si však automobilový průmysl nemůže přičítat zdaleka všechny 

zásluhy. Vzhledem k masivnímu rozšiřování notebooků a mobilních telefonů byla potřeba 

akumulátorů s dlouhou výdrží a rychlejším dobíjením tak vysoká jako nikdy předtím. 

Výsledkem je náš současný přístup k technologicky vysoce vyspělým akumulátorům, 

které inženýři z 90., nebo dokonce 70. let zdaleka nemohli mít k dispozici – maximálně 

se jim o nich mohlo zdát. Právě tento obrovský technologický vývoj akumulátorů byl 

pro automobilku Volvo tím pravým podnětem k přechodu na elektrifi kaci. 

V roce 2007 společnost Volvo Cars představila svůj koncepční vůz ReCharge 

s možností dobíjení akumulátoru. Načasování nemohlo být lepší, protože zájem 

o elektrická auta byl v té době opět na vzestupu. Zmíněné oživení zájmu bylo 

způsobeno především dostupností dobíjecích akumulátorů Li-Ion. Tyto akumulátory 

nejenže nabízely dojezd až 150 km, ale současně byly praktické, proporčně dobře 

promyšlené a nezabíraly cenné místo v prostoru pro cestující. 

V následujícím roce se automobilka Volvo, povzbuzená obnoveným zájmem 

o elektrická vozidla, rozhodla vyrobit první plně konkurenceschopné elektrické 

vozidlo, které by bylo představeno pro segment luxusních vozů. Padlo rozhodnutí, že 

pro tento účel ideálně poslouží model C30. Na základě toho byl vyroben omezený 

počet těchto vozů, které byly pronajaty vybraným zákazníkům. Informace získané 

v rámci zpětné vazby od uvedených zákazníků byly zaznamenávány a následně 

využity k rozvoji dalších elektrifi kačních technologií automobilky Volvo Cars. 

ZROZENÍ HYBRIDU  

V roce 2005 přehodnotila společnost Volvo Cars svou myšlenku na vývoj nového 

hybridního modelu. Na základě rozsáhlého výzkumu, jehož předmětem byla 

elektrifi kace, bylo rozhodnuto, že z celkového hlediska nabízí největší výhody pro řidiče 

i životní prostředí plug-in hybridní technologie. 

Stejně jako v sedmdesátých letech minulého století, i tentokrát zasáhla globální 

hospodářská krize, která opět přinutila automobilový průmysl přizpůsobit se nové 

situaci a přijít s novými inovativními řešeními, která by uspokojila potřeby tehdejší 

doby. Koncem roku 2008 se tedy automobilka Volvo Cars pustila do práce. 

Výsledkem byla světová novinka, Volvo V60 Plug-in Hybrid uvedené v roce 2012. 

Jak se říká, vše ostatní je historie. 

CESTA PŘED NÁMI  

V současnosti umožňuje plug-in hybridní technologie řidičům vozů Volvo užívat si 

všechny výhody plynoucí z více než 40 let výzkumu. Mezi ty patří vynikající spotřeba 

paliva, ultra nízké emise a mimořádný výkon. Ale tím naše práce nekončí. V rámci 

naší elektrifi kační strategie jsme se zavázali dostat do roku 2025 na silnice jeden 

milion elektrifi kovaných vozů Volvo a ve stejném roce chceme dosáhnout toho, že 

budou 50 % celkového prodeje tvořit plně elektrická vozidla. Našeho smělého cíle 

hodláme dosáhnout rozšířením naší nabídky o plně elektrická vozidla a představením 

většího počtu plug-in hybridních modelů. 

V průběhu uplynulých pěti let jsme vyvinuli dvě nové základní platformy a celou 

řadu efektivních čtyřválcových motorů, u nichž bylo předem počítáno s elektrifi kací. 

Počínaje rokem 2019 budou všechny nově uvedené modely k dispozici ve variantě 

mild hybridu, plug-in hybridu nebo čistě elektrického vozidla poháněného energií 

z akumulátoru. Zmíněný proces již odstartoval představením plug-in hybridních 

benzínových motorizací T8 Twin Engine pro Volvo XC90, S90, V90 a nové XC60. 

ČASY SE MĚNÍ 

Od chvíle, kdy se společnost Volvo Cars poprvé rozhodla pro elektřinu, se časy 

změnily. Pochybnosti odezněly, lidé si uvědomili potenciální přínosy elektřiny 

a zjistili, že není nutné přistupovat na kompromisy v oblasti výkonu. Navíc jsou 

mnohem více nakloněny elektrifi kaci i naše současné jízdní návyky. Celkově se 

chováme ohleduplněji vůči životnímu prostředí a většina z nás využívá svá auta 

spíše na dojíždění po městě než na dlouhé výlety. Jak jsme řekli již dříve, je to celé 

o načasování. Aneb jak by řekl Bob Dylan: „Časy se mění.“ 

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

Kdybyste se lidí zeptali, co by změnili nebo vylepšili 
na svém mobilním telefonu, notebooku nebo elektronické 
čtečce knih, co myslíte, že by Vám odpověděli? Někteří 
z nich by se mohli zmínit o designu, jiní by se rozpovídali 
o praktických funkcích, ale naprostá většina by chtěla 
totéž: akumulátor, který vydrží déle. Nicméně tato touha 
po akumulátoru s dlouhou výdrží se nevztahuje pouze 
na notebooky, telefony a další mobilní zařízení, ale je 
nesmírně důležitá také pro auta, u kterých nyní hraje 
akumulátor mnohem zásadnější roli než kdykoliv dříve.  

Jakmile vstoupíme do nové éry inovací postavených na elektrifi kaci, 

musíme mnohem více času a úsilí věnovat vývoji automobilových 

akumulátorů, které se nabíjejí rychleji a vydrží nabité delší dobu. Pokud 

máte zájem o bližší informace o vývoji akumulátorů společnosti Volvo 

Cars, právě kvůli Vám jsme se setkali s Ulrikem Perssonem a Johanem 

Sjöstedtem: dvěma lídry v oblasti elektrických pohonných systémů 

automobilky Volvo Cars, kteří tráví čas navrhováním a vyvíjením 

akumulátorů a nabíjecích stanic, které Vám i Vašemu Volvu dodají 

energii, abyste se mohli vydat vstříc chytřejší a udržitelnější 

budoucnosti.

ULRIK PERSSON: ODBORNÍK NA TRAKČNÍ AKUMULÁTORY  
„Automobilka Volvo Cars se začala elektrifi kací zabývat již v sedmdesátých 

letech minulého století,“ vysvětluje Ulrik Persson, který začal pro společnost 

Volvo Cars pracovat v roce 1991. „V 80. a 90. letech zde probíhalo hned 

několik projektů, ale věci se opravdu začaly posunovat kupředu až s vývojem 

elektrického Volva C30 a později samozřejmě také s plug-in hybridním Volvem 

V60. Někteří z inženýrů, kteří pracovali na těchto raných projektech, jsou stále 

s námi a přispívají k našemu vývoji celou řadou neocenitelných znalostí.“ 

Ulrikova vlastní kariéra začala ve společnosti Volvo Cars u řízení motorů, odkud 

se přesunul do vedoucího týmu oddělení výzkumu a vývoje. Elektrifi kací vozů 

Volvo se zabývá již od roku 2009 a v současné době zastává funkci ředitele 

pro vývoj trakčních akumulátorů. Nuže, jak vypadá běžný den, ve kterém se 

Ulrik a jeho kolegové věnují vývoji akumulátorů pro budoucí vozy Volvo?

ROZDÍL SPOČÍVÁ V DETAILECH  

„Náš tým se skládá ze 100 inženýrů, kteří všichni pracují na vývoji trakčních 

akumulátorů. Tým je zodpovědný za hardware i software. Společně se svou 

kolegyní Malin, která má na starosti software, se snažíme usnadňovat týmu 

jeho práci, aby ji mohl odvádět co nejlépe. To zahrnuje vše od zajištění 

dobrého pracovního prostředí až po dělání strategických rozhodnutí.“ 

V rámci vývoje trakčních akumulátorů se Ulrik a jeho tým zaměřují na vývoj 

akumulátorů jak pro plug-in hybridní modely, tak i pro čistě elektrická vozidla. 

Ale jaký je mezi nimi rozdíl a jak vůbec vypadá vývoj akumulátorů, které musí 

splňovat všechna očekávání, která lidé mají od značky Volvo?

„Nuže, základní princip je stejný,“ začíná Ulrik. „Struktura musí chránit 

akumulátor, software musí efektivně regulovat systém akumulátoru 

a z hlediska chemické stránky je nutné akumulátory podrobit důkladnému 

testování, abychom si byli jistí, že naši zákazníci dostanou kvalitu, kterou 

značka Volvo představuje.“

„Hlavní rozdíl nicméně spočívá v počtu cyklů vybíjení: k vybití akumulátoru 

plug-in hybridního vozu dojde jednou až dvakrát denně, zatímco akumulátor 

čistě elektrického vozu se zcela vybije párkrát do týdne. Dalším zásadním 

rozdílem je samozřejmě velikost. Akumulátor čistě elektrického vozu zabírá 

téměř celou plochu podlahy vozu, takže musí být navržen velmi obezřetně, 

aby byla v případě dopravní nehody zajištěna proslulá bezpečnost vozů 

Volvo.“ 

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI V ELEKTRICKÉM VĚKU  

Při výrobě jakéhokoliv vozu Volvo nesmí být nikdy dělány kompromisy 

v oblasti bezpečnosti. V tomto směru není vývoj akumulátorů žádnou 

výjimkou. Aby zajistili optimální úroveň bezpečnosti, odolnosti a výkonu, 

podrobuje Ulrik se svým týmem akumulátory náročnému testování v nové 

laboratoři automobilky Volvo Cars určené pro vývoj akumulátorů.

„Provádíme zde rozsáhlé testování cyklů vybíjení, softwaru a systému 

celého akumulátoru,“ vysvětluje Ulrik. „Testy jsou prováděny na úrovni 

buněk, jednotky a celého systému. Mimo to provádíme také strukturální 

a environmentální testy, abychom se ujistili, že daný systém nepřestane 

po čase fungovat. Software podrobujeme testování již při vývoji a výrobě. 

Říká se tomu průběžná integrace, jejímž úkolem je pomoci zajistit, aby byl 

software v době, kdy bude instalován do akumulátoru a do vozu, bezchybný.“ 

Spoluúčastnit se vývoje prvku, který je pro automobilový průmysl tak důležitý, 

je bezpochyby velkou výzvou, ale potenciální odměna za to stojí. Jaké výhody 

tedy Ulrik doufá, že v budoucnosti společně se svým týmem přinese světu? 

„Mám štěstí, že mohu sehrát svou roli v proměně společnosti, a to nejen 

z ekologického hlediska, které je nejdůležitější, ale také s ohledem na výkon. 

Jízdní charakteristika čistě elektrických vozidel v mnoha směrech překoná 

výkon tradičních spalovacích pohonů. A to je myšlenka z hlavy, která dříve 

vyznávala benzín,“ směje se. 

„Prostřednictvím elektrifi kace můžeme vytvořit lepší místo pro život 

budoucích generací. Doufám, že si v horizontu deseti let bude moct každý 

dovolit elektrické vozidlo bez ohledu na to, kde žije. Pokud jde o dosažení 

našeho cíle, jsem velkým optimistou.“
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Suunto Spartan Ultra
Now with extended battery life, advanced 

navigation features, storm alarm, sunrise/sunset 
times and ski features.

VÁ Š N I V Í  L I D É  S T O J Í C Í  Z A  Z N AČK O U  V O LV O

„Jestliže se dokážeme posunout co 
nejblíže k nulovým emisím, bude to 

myslím ten nejlepší odkaz, který 
po sobě můžeme zanechat.“

JOHAN SJÖSTEDT

JOHAN SJÖSTEDT: ŠÉF PŘES SYSTÉMY NABÍJENÍ  
Ve společnosti Volvo Cars existuje celá řada různých oddělení věnujících 

se vývoji rychle dobíjitelných a z hlediska nákladů efektivních akumulátorů 

pro plug-in hybridní a čistě elektrická vozidla. Jestliže si však mají čistě 

elektrická vozidla získat důvěru řidičů a úspěšně se zařadit do hlavního proudu, 

je třeba překonat ještě další výzvu: je nutné vyvinout efektivní infrastrukturu 

pro nabíjení akumulátorů. Právě této výzvě čelí oddělení automobilky Volvo 

Cars zaměřené na dobíjecí systémy. Právě zde můžete najít Johana Sjöstedta.

Johanova kariéra ve společnosti Volvo Cars začala v roce 2005 

v bezpečnostním centru automobilky Volvo. Od roku 2007 však pracuje 

na elektrifi kaci vozů Volvo a v současnosti je ředitelem 

oddělení pro dobíjecí systémy společnosti Volvo Cars. 

Zajímalo nás, jak vypadá Johanův běžný pracovní 

den a jestli u něj něco takového vůbec 

existuje?

„Abych byl upřímný, jen málokteré 

dny probíhají stejně. Především, když 

pracujete v oddělení, jako je to naše, které 

je poměrně mladé a nepřetržitě se vyvíjí,“ 

vysvětluje Johan. 

„Naše oddělení zodpovídá za vývoj 

palubních nabíjecích systémů, měničů 

stejnosměrného proudu i za hardwarová 

a softwarová řešení. Spoustu času trávíme také tím, že 

se snažíme neustále vzdělávat prostřednictvím školicích 

programů a samozřejmě sbíráme zkušenosti při práci 

na vlastních projektech.“ 

PRVEK, KTERÝ ZMĚNÍ PRAVIDLA HRY

Ještě nedávno se lidé k představě elektrifi kovaných 

automobilů stavěli vcelku skepticky. To bylo dáno faktem, 

že byly elektromobily velmi drahé, nespolehlivé a svým 

způsobem také dost nudné. Nicméně jakmile se vývoj 

akumulátorů posunul o kus dál a bylo možné vyrábět 

levnější akumulátory, které jsou zároveň i spolehlivější, 

vše se změnilo. 

Když bylo na trh uvedeno plug-in hybridní 

Volvo V60, lidé začali o elektrifi kaci 

přemýšlet jinak. Najednou zde byl 

unikátní vůz, který jim umožnil užívat si 

všechny výhody elektrifi kace, aniž by byl 

přehnaně drahý nebo pro ně znamenal 

praktická rizika.  

„Na plug-in hybridních pohonech je 

skvělé, že se mohou přizpůsobit aktuálním 

potřebám svých řidičů, kteří si nemusejí 

dělat starosti s dojezdem,“ vysvětluje 

Johan. „Současně jsme zaznamenali zajímavou věc, a to 

že se řidiči plug-in hybridních vozů snaží maximálně využívat elektrický pohon – 

dokonce by se dalo říci, že jsou tím trochu posedlí. Spousta z nich postupně 

zjišťuje, že jsou i s malým akumulátorem schopni absolvovat své každodenní 

cesty v čistě elektrickém režimu. Návykovými se mohou stát jízdní vlastnosti 

elektrického vozu, mezi které patří okamžitě dostupný maximální točivý 

moment.“

K nejzásadnější změně dojde po vytvoření sítě spolehlivých a rychlých 

nabíjecích stanic. „Myslím si, že v dohledné době většina velkých měst 

začne svým obyvatelům poskytovat různé způsoby nabíjení automobilů 

a v souvislosti s tím mohou některá větší města zcela zakázat používání 

spalovacích motorů ve svých centrech. V současné době hledáme způsoby, 

jak bychom lidem pomohli pohodlně nabíjet jejich vozidla za jízdy, ale 

bohužel Vám teď o tom nesmím nic bližšího prozradit,“ směje se Johan. To 

je samozřejmě pochopitelné. Nicméně Johana žádáme, aby nám alespoň 

naznačil, na jakých inovacích se svým týmem aktuálně pracuje. 

 „Je jasné, že Vám nemohu prozradit, na čem všem nyní pracujeme, ale 

mohl bych Vám naznačit, co se vší pravděpodobností 

přinese budoucnost.“ 

POHLED DO BUDOUCNA  

„Máme zde například inovaci nazvanou 

Plug And Charge. Princip spočívá 

v tom, že se vůz připojí k nabíjecí 

stanici a poplatek za nabíjení se 

automaticky odečte z bankovního účtu 

majitele vozu. Pak je zde tzv. chytré 

nabíjení, což je funkce, která reguluje 

nabíjení vozu například v závislosti 

na vytížení sítě, ceně elektřiny nebo 

parametrech zadaných prostřednictvím aplikace. Dále 

je zde bezdrátové nabíjení, tzv. indukční nabíjení, které 

probíhá tak, že se vůz zaparkuje nad základovou deskou, 

kde se proces nabíjení spustí automaticky. Zatímco 

konduktivní/indukční nabíjení přímo na silnici umožní 

řidičům dobíjet svá vozidla pohodlně buď za jízdy 

po silnici, nebo na okraji silnice. V neposlední řadě je 

zde systém V2G – obousměrné nabíjení. Tento systém 

umožní využít několik vozidel připojených k elektrické 

síti jako zásobníky elektrické energie. To znamená, 

že pokud bude elektrická síť momentálně přetížená, 

několik vozidel by mohlo přechodně vrátit elektřinu zpět 

do sítě. Tato vozidla by se opět dobila v době, kdy není 

elektrická síť příliš vytížena, například 

přes noc.“ 

Pokud jde o elektrifi kaci, ušli jsme 

z hlediska technologií, inovací, a do-

kon  ce i našeho způsobu myšlení 

dlouhou cestu – stačí se jen krátce 

podívat na Johanův seznam budoucích 

inovací. Nuže, když jsme došli tak 

daleko, co bude následovat dále? Jaké 

jsou Johanovy naděje do budoucna? 

„Doufám, že ve společnosti Volvo 

dokážeme ukázat ostatním cestu směrem k chytřejším, 

bezpečnějším a ekologičtějším automobilovým řešením,“ říká. „Jestliže se 

dokážeme posunout co nejblíže k nulovým emisím, bude to myslím ten 

nejlepší odkaz, který po sobě můžeme zanechat.“ 

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



1. PÁNSKÉ BAMBUSOVÉ TRIKO S MOTIVEM VOLVA P1800 845 Kč  2. SLUCHÁTKA BOWERS & WILKINS PX 15 982 Kč  3. KROUŽEK S KOŽENÝM PŘÍVĚSKEM NA KLÍČE, 

světlý Blond & černý Black 510 Kč  4. ŠÁLA NORDIC, SVĚTLE ŠEDÁ 2 564 Kč  5. TERMOHRNEK STELTON TO GO CLICK, 340 ml  925 Kč

collection.volvocars.com
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L I F E S T Y LO VÁ  K O L E K C E  S P O L EČN O S T I  V O LV O  C A R S

Při navrhování lifestylové kolekce Volvo Cars jsme dbali na pěkný design, vysokou kvalitu 
a výběr prvotřídních materiálů, stejně jako to děláme, když jde o naše vozy. Výsledkem 
je kolekce plná věcí, které opravdu budete chtít: najdete zde vše od luxusních hřejivých 
zimních módních doplňků až po nejmodernější audio příslušenství. Při práci na kolekci 
jsme využili také výhody plynoucí ze spolupráce s některými renomovanými značkami, 
abychom Vám mohli nabídnout tak úžasné věci, jako jsou sluchátka Bowers & Wilkins 
s potlačením okolního ruchu, nádherné křišťálové předměty Orrefors a krásné kožené 

tašky a jiné příslušenství z dílny společnosti Sandqvist.

KNIHA „THE DESIGN STORY“ (v angličtině)  1 947 Kč

1

4 5
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M A G A Z Í N  M Y  V O L V O  V I N T E R



Zeptejte se kohokoliv, kdo nežije ve Švédsku, co mu říká švédská 
kinematografi e, a on Vám nejspíš začne vyprávět o Bergmanovi, Garbo nebo 
upírech. Nicméně ačkoliv tato země asi nejvíce proslula svými dramatickými 
záběry krásné a divoké krajiny, v níž se pohybují postavy vedoucí velmi vážné 
rozhovory, její fi lmové dědictví je mnohem pestřejší, a často i zábavnější, než 

byste čekali.

POHYBLIVÉ
OBRÁZKY

M I N U LO S T  A  S O UČA S N O S T  Š V É D S K É H O  F I L M U
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POHYBLIVÉ OBRÁZKY

Š
védský fi lm je již od samotného počátku proslulý svými temnými 

a bezútěšnými příběhy. Jedním ze zcela prvních fi lmů této země 

byl snímek Häxan (Čarodějnice) z roku 1922, který byl natočen 

ve švédsko-dánské koprodukci. Jednalo se o kontroverzní fi lm, 

který se okamžitě stal velmi populárním a ovlivňoval celé fi lmařské 

generace: například režiséři fi lmu Záhada Blair Witch (The Blair 

Witch Project) si vybrali poangličtěnou verzi jeho názvu, Haxan, jako 

jméno pro společnost produkující jejich fi lm. Protože původní fi lm Häxan děsil 

publikum a byl považován za skandální, v USA bylo jeho promítání zakázáno. 

SAMOTÁŘKA 

Nicméně nejpopulárnějším švédským vývozním artiklem se v oblasti kinematografi e 

v jejích raných letech stala Greta Garbo, která byla ve Spojených státech amerických 

přijata s otevřenou náručí. Greta Garbo narozená v roce 1905 ve Stockholmu 

jako Greta Gustafssonová odstartovala svou kariéru před kamerou jako modelka 

předvádějící klobouky v obchodním domě PUB, kde pracovala. To jí otevřelo dveře 

ke studiu na herecké škole, po němž následovala v roce 1925 její cesta do USA, 

kam se vypravila ve svých 20 letech. Od doby, kdy se stala největší hvězdou 

němého fi lmu, již uplynuly dlouhé desítky let – například v rozmezí let 1926 a 1929 

natočila celkem 11 němých fi lmů.

Jejím prvním mluveným fi lmem se stal snímek Anna Christie natočený v roce 

1930, který jí přinesl nominaci na Oscara. Ve stejném roce byla nominována 

na Cenu Akademie také za fi lm Romance, přičemž ji v jejím životě čekaly ještě další 

dvě neproměněné nominace. Oscara dostala až v roce 1955 za celoživotní dílo. 

Navzdory své pověsti samotářky, kterou si sama vypěstovala, nebo se jí nechala 

formovat, se stala jednou z nejproslulejších hereček na světě a její jméno plnilo 

stránky novin a magazínů.

DEFINUJÍCÍ MOMENT

Sousedící švédské ostrovy, Gotland a Fårö, jsou místy s velmi speciální atmosférou, 

která předčí i ty nejdivočejší a nejodlehlejší části Švédska: poznamenané lidskými 

dějinami a ponurými časy uchvátí přírodními krásami i vznešenou krajinou. Není 

proto divu, že byl ostrov Fårö domovem osobnosti, která defi novala to, jak vnímáme 

švédskou kinematografi i, mnohem více než kdokoliv jiný v jejích dosavadních 

dějinách. Ano, uhodli jste, mluvíme Ingmaru Bergmanovi.

Stejně jako Greta Garbo se svou exotickou aurou se stal i Bergman velice 

rychle švédskou fi lmovou ikonou proslulou pro svůj výrazný styl. Jeho jméno 

je nesmazatelně spojeno s obrazem rytíře hrajícího šachy s temným sekáčem 

v dramaticky působícím prostředí skalního útesu. Zmíněná scéna z fi lmu Sedmá 

pečeť (Det sjunde inseglet), která byla natočena ve Skåne ležícím na jihu Švédska, 

má v sobě všechny prvky typické pro Bergmanovu práci: smrt, přírodu, mytickou 

stránku a metafyziku. 

Nicméně se jedná jen o malý střípek v relativně obsáhlé mozaice Bergmanova 

díla. Ačkoliv v jeho fi lmech najdeme značnou míru existencialismu, frustrovanou 

romantiku, otázky víry a přírodní scenerie, jeho další snímky se zabývají například 

i třídními rozdíly jako ve fi lmu Fanny a Alexandr (Fanny och Alexander) nebo 

bolestnou surovostí lidských emocí, kterou zachycuje fi lm Šepoty a výkřiky 

(Viskningar och rop). Bergman sám o sobě byl komplikovanou osobností, která má 

díky své plodné práci na kontě kolem 60 fi lmů pro kina i televizi, a jeho postava 

je i dnes vděčným tématem analýz a diskusí. Ale co je nejdůležitější, díky své 

trvalé popularitě se stal první osobou švédského fi lmu, která defi novala místní 

kinematografi i jako existenční, umělecky založenou a soustředící se na fascinující 

přírodní scenerie – a pokud budeme naprosto upřímní, také jako trochu náladovou.

DVA ZÁBAVNÍ CHLAPÍCI 

V roce 1964 viděl Bergman dvojici hrající ve stockholmském zábavním parku Gröna 

Lund a požádal své kolegy ve fi lmovém průmyslu, aby jim otevřeli dveře do světa 

kinematografi e. Duo Hans Alfredson a Tage Danielsson, kteří byli v té době již celkem 

známí svým působením v rozhlase a na divadelní scéně, poté společně natočili 

celkem 18 fi lmů. V sedmdesátých letech minulého století se stali nejznámějšími 

švédskými komiky.

Některé z fi lmů, které dvojice natočila, jsou stále s oblibou zařazovány mezi 

nezapomenutelné fi lmové klasiky. O vánocích většinou můžete v televizi vidět 

dětskou pohádku Ronja, dcera loupežníka (Ronja Rövardotter) natočenou 

na motivy knihy Astrid Lindgrenové. Mezi jejich fi lmové prvotiny patří komedie Att 

angöra en brygga (pozn. překl.: nemá český název), ve které si zahrála hlavní roli 

jazzová zpěvačka Monica Zetterlundová, kterou tehdejší publikum milovalo. Také 

Alfredsonův syn Tomas se stal režisérem, který se proslavil svým osobitým stylem. 

Ten natočil například velmi úspěšný moderní upírský příběh Ať vejde ten pravý (Låt 

den rätte komma in).

NECHŤ ZAZÁŘÍ SLUNCE 

V současné době se zdá, že se nálada i koncept švédského fi lmu posunují směrem 

k lehčím polohám. Příliš dlouhou dobu exportoval fi lmový průmysl do zahraničí 

svá nejlepší díla zahalená v temném dramatickém oparu, podobně jako je tomu 

u literatury ve stylu „skandinávského noir“, která se ukázala jako velmi úspěšným 

švédským vývozním artiklem. Možná nastal čas na změnu.

Komedie Gabriely Pichlerové Jíst, spát, umřít (Äta sova dö) a Amatéři (Amatörer) 

slavily ve Švédsku obrovský úspěch a právem se dočkaly ocenění za svůj přínos 

pro novou éru švédské kinematografi e. Podobně je na tom komedie Rubena 

Östlunda Čtverec (The Square), která získala Zlatou palmu v Cannes a byla 

nominována na Oscara pro rok 2018.

Švédské fi lmy nám mají mnoho co říci již celá desetiletí bez ohledu na to, zda 

nám kladou otázku zpochybňující některá naše přesvědčení, zamýšlí se nad naší 

smrtelností, ukazují nám krásu přírodních scenerií nebo nás prostě nutí k smíchu. 

Najdeme v nich také spoustu informací o samotném Švédsku. Je v nich zachycena 

jeho dramatická krajina, emoce, ke kterým inspiruje, a vřelost lidí, kteří zde žijí.
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„Mým cílem je odhalit 
nabubřelost a stáhnout jí 

kalhoty.“
GABRIELA PICHLEROVÁ

S
oučasným nejzářivějším novým talentem švédského 

fi lmu je bezpochyby Gabriela Pichlerová, která vystavuje 

velmi sympatické postavy každodenním situacím, a pak 

zdokumentuje veškerou vřelost, šarm a humor, které z toho 

vzejdou. Mladá fi lmařka zatím natočila jen dva dlouhometrážní 

počiny, ale díky nim se již nyní její jméno v rodné zemi 

značně proslavilo. Její první fi lm si vysloužil hned několik cen 

Zlatohlávek udílených Švédským fi lmovým institutem (jedná se o ceny, 

které představují švédský ekvivalent k hollywoodským Zlatým glóbům). 

Mimo to získal Velkou cenu na Göteborském mezinárodním fi lmovém 

festivalu. Gabriela se s námi bavila o tom, co má na švédském fi lmovém 

průmyslu ráda a co by naopak chtěla změnit. 

 Gabrieliny fi lmy mají potenciál naprosto narušit Vaši představu o tom, jak 

vypadá švédský fi lm. Nenajdete v nich kamenné tváře, šeptající farmáře ani 

bezútěšné gotlandské útesy nebo pustou zimní krajinu. Nejsou zde žádní 

upíři, žádní sérioví vrazi, žádné čarodějnice a najdete zde jen velmi málo 

lesních cest. Místo toho se v nich objevují normální lidé, kteří jsou zábavní, 

upřímní, frustrovaní, mají nudnou práci na malém městě a jejichž kouzlo, 

intelekt a šarm projasňují okolní svět. 

 Jedná se o témata, která pracují pro Gabrielu. Její první dlouhometrážní 

fi lm, který se jmenoval Jíst, spát, umřít (Äta sova dö), se dočkal obrovského 

ohlasu a sklidil hned čtyři ocenění Zlatohlávek pro rok 2013: za nejlepší fi lm, 

nejlepší režii, nejlepší scénář a nejlepší herecký výkon v ženské roli (Nermina 

Lucak). Několik dní před naším setkáním s Gabrielou byl její nejnovější 

fi lm, Amatéři (Amatörer), vybrán na zahájení Göteborského mezinárodního 

fi lmového festivalu. O den později vyhrál nejvyšší cenu festivalu, která je 

doprovázena odměnou 1 000 000 švédských korun. Vypadá to, že by nás 

tato mladá fi lmařka mohla naučit jednu nebo dvě věci o tom, jak naplnit svá 

očekávání.

 S Gabrielou jsme se setkali v zákulisí jedné z festivalových akcí 

odehrávajících se v centru Göteborgu, abychom zjistili, co nám může 

říci o švédském fi lmu. Na švédském fi lmovém průmyslu musí být něco 

speciálního, když umožňuje talentům, jako je ona, dostat se do záře refl ektorů 

tak rychle. V čem to tedy je?

Její odpověď je možná trochu pokornější, než byste očekávali od jednoho 

z největších režisérských talentů v zemi. „Někdy máte prostě štěstí, že jste 

ve správný čas na správném místě. U mě šlo pravděpodobně o kombinaci 

různých věcí. V době, kdy jsem začínala, si lidé pohybující se ve fi lmovém 

průmyslu vytyčili jako svůj cíl dosáhnout rovnocenného poměru mezi 

mužskými a ženskými fi lmaři. “ 

 „Filmový průmysl je historicky svým způsobem konzervativní a do jisté 

míry byl spíše záležitostí mužů,“ pokračovala. „Nicméně v uplynulých letech 

se lidé začali aktivněji zajímat o politiku tohoto průmyslu. To byl pro mě ideální 

čas, protože jsem mohla představit něco nového. Možná to bylo částečně 

dáno také mým zahraničním původem a tím, že pocházím z dělnické třídy –

mohla jsem se vyjadřovat k těmto tématům a zakomponovat je do svých 

fi lmů. To, že se můj fi lmový debut zabýval tím, o čem lidé mluví jako 

o ‚novém Švédsku‘, byla šťastná volba. Byla to vítaná změna.“

 Jedná se o tragikomický fi lm o ženě, která přijde o svou práci v továrně 

na saláty a musí si najít nové zaměstnání, zatímco se současně stará o svého 

nemocného otce. Mísí se zde světské prostředí s velkými emocemi, které 

zažívají lidé z masa a kostí. Výsledné situace Vás donutí se smát v místech, 

kde byste to nečekali. Je zde zachycena stránka Švédska, která je na hony 

vzdálena od velkých románových fi lmů Ingmara Bergmana a má o něco 

blíže k našim každodenním životům. Pozoruhodné je také obsazení, které se 

skládalo především z amatérských herců. Přestože si ve fi lmu zahráli vůbec 

poprvé, celé to krásně fungovalo.

 „Ráda bych pozměnila defi nici Švédska a předvedla švédskou krajinu 

v novém světle,“ vysvětluje. „Rozšířila škálu charakterů. Nicméně si nemyslím, 

že by se člověk mohl rozhodnout ukázat jinou stránku Švédska, aniž by 

změnil stávající způsob práce. Jednoduše nemůžete využívat konvenční 

metody. Většina lidí hrajících v mých fi lmech jsou amatéři. V reálu mají 

naprosto odlišná zaměstnání, a pak je vůbec poprvé v jejich životě postavím 

před kameru.“ 

 Ačkoliv Gabriela tvrdí, že je tajemstvím jejího úspěchu štěstí, zároveň 

uznává, že zde sehrálo svou významnou roli i Švédsko samotné a švédský 

systém. Švédsko je místem, kde vyrůstala a našla zde i spoustu příležitostí, 

jak proměnit své nápady v realitu. 

 „Moji rodiče neměli peníze. Kde bych asi byla bez bezplatného vzdělání? 

To pro mě bylo zásadní. Dále jsou zde naše knihovny, kde si můžete půjčit 

až 20 knih zdarma, což je systém, který lidi povzbuzuje v tom, aby co 

nejvíce četli, aniž by za to museli platit. S mým otcem jsme v knihovně 

strávili spoustu krásných chvil. A právě tyto instituce, které jsou součástí 

švédského sociálního systému, mi daly šanci.“

 „Chtěla bych, aby tyto příležitosti využilo více lidí, kteří přemýšlejí o natáčení 

svých vlastních fi lmů. Dále chci, aby mělo více lidí možnost studovat 

na uměleckých školách, což je změna, která se pomalu začíná uskutečňovat. 

Každý, kdo se cítí být talentovaný, by se měl přihlásit na fi lmovou školu 

a naším úkolem je tyto lidi povzbudit.“

 Vzhledem k tomu, že ve Švédsku vznikly některé z nejdojemnějších, 

nejumělečtějších a nejdokonalejších kinematografi ckých skvostů, Gabrielin 

přístup a její naděje vkládané do fi lmového průmyslu jsou opravdu 

osvěžující. Jak sama vysvětluje: „Jednou jsem si pročítala své staré deníky 

z doby, kdy jsem byla mnohem mladší. Zaskočilo mě, že věci, které pro mě 

v té době byly vážné a důležité, mi nyní připadají k smíchu. Mým cílem je 

hledat prostřednictvím mých fi lmů nabubřelost a stáhnout jí kalhoty.“



Auta nejsou tvořena jen jednotlivými součástkami. Jsou formována také 
našimi vzpomínkami a zážitky, které si předáváme po generace. Zbrusu 

nové Volvo V60 bylo stvořeno, aby Vám pomohlo podělit se o své zážitky 
a vytvořit si vzpomínky, na které nezapomenete. Protože vozy Volvo jsou 

vytvářeny na základě toho, na čem opravdu záleží.

ST VOŘENO PRO TO, NA ČEM OPRAVDU ZÁLEŽÍ

Z B R U S U  N O V É  V O LV O  V 6 0

* Nový benzínový plug-in hybrid T6 Twin Engine AWD nabízí kombinovaný výkon 340 koní, 
zatímco s benzínovou plug-in hybridní jednotkou T8 Twin Engine AWD budete mít k dispozici sílu 390 koní. 

dyž automobilka Volvo Cars v roce 1953 

uvedla na trh své kombi Duett, jednalo 

se o první vůz svého druhu, který byl 

navržen speciálně, aby uspokojil pracovní 

a volnočasové potřeby zákazníků. Díky 

svému všestrannému zaměření se stal 

model Duett vůbec nejoblíbenějším vozem 

Volvo. V navrhování kombíků, které vyhovují potřebám 

zákazníků i času, automobilka Volvo Cars excelovala již 

od samotného počátku. 

Nyní jsme v inspiraci naší hrdou tradicí vytvořili vůz, 

v němž se nenuceně snoubí praktický charakter, výkon 

a styl, a jehož osudem je postavit se vedle skvělých 

kombi Volvo, která v minulosti značku Volvo proslavila. 

Tímto vozem je zbrusu nové Volvo V60. 

STVOŘENO PRO NOVOU GENERACI 

Nové Volvo V60 nabízí klasické vlastnosti vozů Volvo 

typu kombi v moderním kabátě. Při jeho skandinávských 

křivkách, sebejistém postoji a elegantních detailech 

exteriéru se jedná o unikátní vůz, který byl stvořen, 

aby splňoval potřeby energické nové generace, která 

vyznává styl kombi. Rozhodná maska chladiče a výrazně 

tvarované boky zdůrazňují jeho atletický charakter, 

zatímco působivě defi novaná záď vypovídá o jeho 

dynamice. Vzhledem ke své sebevědomé povaze 

a všestranně zaměřenému nadání představuje zbrusu 

nové Volvo V60 ideální vůz pro lidi, kteří mají slabost 

pro aktivní životní styl a pěkný design oceňují stejně jako 

praktické funkce.

VÁŠEŇ PRO PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ

Zmínka o praktických funkcích asi nikomu okamžitě 

nezvýší tep vzrušením. Ale když přichází praktičnost 

ve formě inspirativního interiéru a chytrých úložných 

řešení, najednou se její vzrušující faktor výrazně zvýší. 

Interiér nového Volva V60 je jedním z nejpraktičtějších 

a nejprostornějších ve své třídě. Cestující sedící 

vzadu mají díky štíhlým opěradlům předních sedadel 

a výrazně tvarovaným zadním sedadlům dostatek 

prostoru pro nohy a mohou si užívat vynikající oporu. 

Abyste si mohli vzít s sebou na cesty v podstatě vše, 

co milujete, nabízí velkorysý zavazadlový prostor 

při naložení po horní část opěradel zadních sedadel 

kapacitu 529 litrů, která se po sklopení opěradel 

zadních sedadel výrazně navýší. 

Pod podlahou zavazadlového prostoru je chytře 

umístěna praktická úložná schránka, kam můžete 

ukládat cennosti, které tím pádem nebudou na očích 

nenechavců. Mimo to zde najdete čtyři háčky na nákupní 

tašky a očka pro zajištění nákladu, abyste mohli náklad 

v zavazadlovém prostoru převážet bezpečně. Ať se 

vydáte na víkendové dobrodružství nebo jednoduše 

potřebujete řešit každodenní záležitosti, zbrusu nové 

Volvo V60 Vám poskytne prostor, který potřebujete.

KOMBI S PŘIDANOU HODNOTOU 

Zbrusu nové Volvo V60 však nabízí více než jen 

praktické funkce. Technologicky vyspělý podvozek, 

nabídka silných motorů a možnost výběru jízdního 

režimu znamenají, že si v něm budete za všech 

okolností užívat vzrušující a dynamický jízdní zážitek. 

V luxusním interiéru Vás uchvátí kombinace toho 

nejlepšího ze skandinávského řemeslného umění 

s vybranými materiály, což dohromady vytváří prostor, 

ve kterém pro Vás bude čas strávený na cestách 

odměnou. 

Veškeré technologie, kterými je Volvo V60 vybaveno, 

byly navrženy na základě Vašich potřeb, přičemž 

jsou maximálně intuitivní a práce s nimi je opravdu 

jednoduchá. Díky kombinaci technologie dotykového 

displeje a hlasového ovládání, prostřednictvím nichž 

můžete ovládat aplikace a různé systémy, jako jsou 

navigace, klimatizace nebo uživatelské rozhraní 

Sensus, nebyla interakce s vozem nikdy jednodušší 

a bezpečnější. 

BEZPEČNÝ VŮZ STVOŘENÝ PRO MODERNÍ SVĚT 

Samozřejmě nemůžeme o zbrusu novém Volvu V60 

hovořit, aniž bychom se zmínili o bezpečnosti – 

obzvláště pokud je při všech svých palubních 

bezpečnostních systémech nové Volvo V60 jedním 

z nejbezpečnějších vozů na světě. Již ve standardu se 

může tento model pochlubit kompletní řadou palubních 

bezpečnostních systémů včetně vyspělých systémů 

na podporu řidiče a celosvětové novinky, kterou 

je funkce automatického brzdění určená 

speciálně ke zmírnění dopadu čelní srážky 

s protijedoucím vozidlem. 

Nicméně nové Volvo V60 nebude 

chránit jen Vás, Vaši posádku 

a ostatní účastníky silničního 

provozu. Je k dispozici ve verzích, které 

přispívají i k ochraně životního prostředí. V souladu 

s průkopnickou elektrifi kační strategií automobilky 

Volvo Cars, vztahující se na všechny nové vozy uvedené 

od roku 2019, je zbrusu nové Volvo V60 k dispozici také 

ve dvou plug-in hybridních variantách.*

UŠLI JSME DLOUHOU CESTU

Není pochyb o tom, že automobilka Volvo ušla od roku 

1953, kdy uvedla na trh své Volvo Duett, dlouhou cestu. 

Ale s každou novou generací se její legendární kombíky 

dočkávají stále nových ocenění a svým způsobem je 

tento typ vozu považován za švédský. S každým novým 

modelem se nabízí příležitost vytvořit si nové vzpomínky, 

podělit se o své zážitky a předávat své příběhy další 

generaci. 

K

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



Od ostrých kontrastů oblečení ze šedesátých let až po styl dnešní mládeže má 
každá generace své vlastní módní trendy a svůj osobitý smysl pro styl, který 
ji defi nuje a odlišuje od jejích předchůdců. Nicméně některé styly přetrvávají, 
protože opravdu legendární vzhled nejenže vydrží zkoušku času, ale dokonce 

předstihne svou dobu. Sada pro stylové provedení exteriéru zbrusu nového Volva 
V60 byla navržena, aby tomuto modelu dodala unikátní smysl pro eleganci, který 

ocení i příští generace.

Sada pro stylové provedení exteriéru Volva V60 zahrnuje přední a zadní boční defl ektory, vnější prahové lišty, zadní difuzor a dvě integrované dělené koncovky 

výfuku.* Modely vybavené sportovním podvozkem budou vypadat perfektně s příplatkovými 20" koly z lehké slitiny s 10 paprsky a výbrusy Diamond Cut.

* Kromě černého zadního difuzoru jsou všechny díly lakovány v barvě karoserie.

STYL,
KTERÝ ODOLÁ
TESTU ČASU  

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



Když byl v roce 2001 poprvé představen systém Volvo On Call, jednalo se především o palubní bezpečnostní službu, 

která měla za úkol zajistit řidičům vozů Volvo v případě náhlé nouzové situace tu nejlepší možnou asistenci. V současné 

době se však systém Volvo On Call vyvinul v celou škálu sofi stikovaných online služeb, jejichž součástí je cenami 

ověnčená aplikace pro chytré telefony, která nejenže zlepší kvalitu Vašeho cestování, ale současně Vám i zpříjemní 

každodenní rutinu, a to bez ohledu na to, zda jste doma, na cestě nebo v kanceláři. Nyní Vám můžeme s hrdostí oznámit, 

že se systém Volvo On Call stal standardní součástí všech nových vozů Volvo vyrobených od poloviny roku 2018.* 

VŠECHNY VELKÉ CESTY ZAČÍNAJÍ DOMA

Ty nejúspěšnější cesty nezačínají nastartováním motoru. Začínají doma trochou plánování. Bohužel ne každý má v dnešních 

dnech dostatek času, aby se mohl pečlivě připravit na cestu. Proto jsme vybavili aplikaci Volvo On Call širokou škálou 

chytrých funkcí, které Vám umožní připravit se na cestu, kterou máte před sebou, rychle, pohodlně a v pohodlí domova. 

Ještě než vůbec opustíte dům, můžete si prostřednictvím aplikace Volvo On Call zkontrolovat klíčové informace o stavu 

Vašeho vozu. Mezi ty patří například tlak vzduchu v pneumatikách, kapalina v ostřikovačích nebo brzdová kapalina. 

Aplikace Vám dokonce může říct, kolik kilometrů ujedete na stávající množství paliva v nádrži. Mimo to lze aplikaci využít 

na dálkové ovládání některých z palubních funkcí vozu. 

Například funkce dálkového ovládání klimatizace Vám umožní nechat si před nastoupením prostřednictvím nezávislého 

palivového topení vyhřát interiér svého vozu, abyste v zimě nemuseli nasedat do studené kabiny nebo čekat, až se odmrazí 

okna. Dále je zde funkce Odeslání polohy do vozu, která Vám umožní předem odeslat požadovaný cíl z Vašeho chytrého 

telefonu přímo do navigačního systému Vašeho vozu. Když nastane čas vyrazit, navigační systém již má naplánovanou 

trasu a je připraven Vás navést do cíle. Aplikace Vám dokonce pomůže udržet si neustálý přehled o Vašem rušném rozvrhu. 

Jediné, co musíte udělat, je poskytnout jí přístup do svého kalendáře, a ona Vám pak bude připomínat všechny blížící se 

schůzky.  

Určitě souhlasíte, že se jedná o poměrně slušný seznam výhod. Nicméně zatím jste ještě neopustili svou hypotetickou 

příjezdovou cestu. Nuže, co pro Vás může systém Volvo On Call udělat na cestách? 

NA CESTĚ  

Systém Volvo On Call se zrodil v podobě bezpečnostní služby. Jsme hrdí, že se bez ohledu na to, jak se v průběhu let 

vyvíjel, nikdy nezapomnělo na jeho kořeny a pravou podstatu. Systém Volvo On Call stále zajišťuje řidičům vozů Volvo 

pomoc v případě nouze 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu a 365 dní v roce. 

V případě, že se ocitnete v nouzi, stačí stisknout tlačítko SOS, které Vás okamžitě přepojí na zkušeného operátora (v České 

republice budete přepojeni na jednotné evropské číslo tísňového volání 112), přičemž současně odešle informace o Vaší 

poloze, aby Vás záchranáři mohli snáze najít. Prostřednictvím tlačítka On Call si můžete přivolat asistenční službu, zatímco 

v případě dopravní nehody, kdy se aktivují airbagy nebo se aktivují předpínače bezpečnostních pásů, systém kontaktuje 

tísňovou linku automaticky. Šance, že se něco takového ve voze Volvo stane, je samozřejmě velmi nízká, ale určitě je dobré 

vědět, že se můžete stále spolehnout na strážného anděla, který na Vás dává pozor. 

OD ZÁCHRANY ŽIVOTŮ K ÚSPOŘE ČASU  

Kromě funkcí s potenciálem zachránit Vám život nabízí systém Volvo On Call celou řadu služeb, které Vám ušetří čas. Jako 

příklad si uveďme parkování. Asi nikdo z nás nemá rád hledání místa k zaparkování – obzvlášť, když Vás tlačí čas nebo 

se ocitnete na neznámém místě. Aplikace Volvo On Call Vám řekne, kde najdete volná parkovací místa, za jakou cenu 

na daném místě můžete parkovat, a dokonce Vás tam i dovede. 

Ale nejde jen o parkování. Jestliže patříte mezi hrdé majitele plug-in hybridního Volva, aplikace Vám řekne, kde najdete 

nejbližší nabíjecí stanice a jak se k nim dostanete. Polohu nabíjecí stanice si můžete uložit, abyste příště přesně věděli, 

kam zajet v případě, že se Vám vybije akumulátor. Součástí aplikace je také časovač, který se postará o to, aby se Váš vůz 

po připojení ke zdroji napájení začal včas nabíjet a v požadovanou dobu dojezdu byl připraven na cestu. 

Systém Volvo On Call Vám však nabízí mnohem více než jen pomocnou ruku při domácí přípravě vozu nebo na cestách. 

Díky novým inovacím, jako je Doručení do vozu (v ČR zatím není služba dostupná), Vám může aplikace Volvo On Call ulehčit 

od Vašich povinností v době, kdy musíte pracovat. Prostřednictvím služby Doručení do vozu si můžete nechat dodat zboží 

zakoupené na internetu do kufru svého vozu a tím pádem nebudete muset čekat doma na kurýra. To znamená další cennou 

úsporu času. 

BUDOUCNOST V JASNÝCH BARVÁCH 

Bezklíčové inovace, jako je právě služba Doručení do vozu, před námi otevírají svět nových vzrušujících možností 

dostupných na základě online služeb, jako je Volvo On Call. Jen se zamyslete, co všechno by budoucnost mohla přinést. 

Představte si, že jste se svým vozem objednáni do servisu. Ale místo toho, abyste museli svůj vůz odvézt do servisu 

osobně, pošlete svému servisnímu technikovi digitální klíč od vozu, aby si ho mohl sám vyzvednout před Vaší kanceláří 

a vrátit Vám ho zpět, než v práci skončíte. Jak prosté. 

Faktem je, že služby tohoto typu jsou hudbou ne příliš vzdálené budoucnosti, která se i díky inovacím, jako je systém Volvo 

On Call, blíží stále rychleji. Také máte pocit, že je systém Volvo On Call Vaším ideálním společníkem na cesty? 

* Systém Volvo On Call bude součástí standardní výbavy na všech evropských trzích s výjimkou: 
Čtyř severských trhů
Úrovně výbavy Kinetic na většině evropských trhů (na některých trzích se úroveň výbavy Kinetic stále prodává)
Modelů Volvo V40 a V40 Cross Country 

STÁLE JE ZDE PRO VÁS
VOLVO ON CALL
Někde tam venku na Vás čeká ideální společník na cesty. Ten dodá každé Vaší cestě 
mnohem příjemnější ráz. Je spolehlivý, zabaví Vás a vždy je připraven podat Vám 
pomocnou ruku. Ale kde ho najít? Máte štěstí, protože nemusíte chodit nikam daleko. 
Dovolte nám, abychom Vám představili systém Volvo On Call. 
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iž na první pohled se zdá přesně tím, čím je: nově vybudovanou 

továrnou automobilky Volvo sršící energií a připravenou na nároky 

intenzivní výroby. Lidé oblečení v jasně oranžových a modrých 

kombinézách se pohybují sem a tam. Uvnitř jednotlivých hal 

probíhá programování robotů, sestavují se zde různé komponenty, 

spojují se rámy, provádí se zkoušky a na dlouhé výrobní lince se 

pohybují automobily v různých stadiích kompletace. Když sem 

dorazíte, určitě Vás hned napadne, že se tato továrna nachází opravdu daleko 

z ruky švédského ředitelství automobilky, které sídlí v Göteborgu. Pro začátek 

je pozemek místo švédských smrků a bříz lemován palmami. Racky kroužící 

ve vzduchu nahradila káně rudoocasá. Kromě toho zmizely také malé dopravní 

značky upozorňující na pohyb losů v lese: ty byly nahrazeny velkými vývěsními 

tabulemi, které Vás nabádají, abyste nekrmili aligátory. 

Provoz ve zcela nové továrně automobilky Volvo byl zahájen letos v létě 

po desítkách let plánování a diskusí a po tříletém období výstavby 

a přípravných prací. Továrna leží ve vzdálenosti přibližně 45 minut 

od Charlestonu, v srdci Jižní Karolíny na jihovýchodě Spojených států 

amerických. Jedná se o polohu, která byla vyhodnocena jako perfektní místo 

pro aktuální rozšíření pole působnosti automobilky Volvo Cars, z čehož měla 

obrovskou radost především místní komunita, protože zde továrna vytvořila 

tisíce nových pracovních pozic a další tisíce lidí získaly šanci začlenit se 

do sítě dodavatelů švédské automobilky. Současně se jedná o místo, kde 

zažilo svůj celosvětový debut nové Volvo S60.

Samozřejmě nás zajímalo, jak to vypadá za branami továrny. Proto jsme 

se z Charlestonu vydali za lidmi, kteří zde pracují. Chtěli jsme zjistit, jak to 

vypadá, když se transplantuje kus švédského průmyslu do sluncem zalité 

krajiny Jižní Karolíny, a také nás zajímalo, do jaké míry se automobilce Volvo 

podařilo na zcela novém místě postavit továrnu na výrobu kvalitních vozů 

a dát dohromady silnou pracovní komunitu.

Továrna v Charlestonu, jak dobře víme, vyrostla ohromně rychle. K prvnímu 

výkopu došlo v roce 2015, a jak je tomu v USA zvykem, lopata, která 

vykopala první hroudu hlíny, visí naleštěná v zasedací místnosti kancelářské 

budovy. V době, kdy jsme továrnu navštívili, zabíral komplex celkovou plochu 

200 000 čtverečních metrů a vedla k němu nově vybudovaná silnice, která 

se jmenuje příznačně Volvo Car Drive. 

Podle slov Katariny Fjordingové, viceprezidentky společnosti Volvo Cars 

pro výrobu a logistiku, která nás v nové továrně přivítala a stala se zde 

naší průvodkyní, si švédská automobilka pohrávala s myšlenkou postavit 

továrnu na území USA již celá desetiletí. „O postavení nového výrobního 

závodu v USA jsme mluvili více než 30 let,“ uvedla. „Spojené státy americké 

bývaly naším největším trhem a v současnosti představují druhý největší trh 

na světě.“ A to byl velmi důležitý faktor, který sehrál rozhodující roli. Nešlo 

o to, že by naše společnost začala působit na novém trhu, který jednoduše 

miluje auta, zcela od píky, ale byli jsme zde dobře zavedenou značkou, která 

se pohybuje v automobilovém průmyslu již dlouhou dobu. 

Společnost Volvo Cars v USA úspěšně prodává své automobily již celá 

desetiletí. V roce 2017 jsme zde prodali více než 81 000 vozů a tento počet 

se zdravým způsobem zvyšuje. Když tedy nastal ten správný čas rozšířit 

výrobní činnost automobilky na další loajální a prosperující trh, volba byla 

jasná. Jak ostatně Katarina vysvětluje: „Vyznáváme fi lozofi i, že bychom měli 

vyrábět tam, kde prodáváme, a při výrobě využívat místní zdroje. Situace, 

kdy bylo nutné všechna vozidla prodávaná v USA dovážet, nebyla optimální. 

Pokud zde budeme mít továrnu, dáváme našim autorizovaným dealerům 

a zákazníkům jasný signál, že naše podnikání na tomto trhu myslíme vážně 

a nehodláme z něj nikam odcházet.“ 

„Když jsme v nedávné době investovali v Asii, konkrétně v Číně, vyslali 

jsme jasnou zprávu, že se hodláme na tento trh zaměřit. Postavení továrny 

představuje hmatatelný důkaz, že chceme o místní lidi pečovat a že to chceme 

dělat přímo.“

NOVÝ VŮZ PRO NOVOU TOVÁRNU

Začátkem roku 2018 začala z výrobní linky charlestonské továrny, kde stále 

ještě probíhaly poslední dokončovací práce, sjíždět první testovací Volva S60. 

Pro první zaměstnance, kteří v továrně pracovali již v počátečních několika 

měsících, bylo vzrušující sledovat, jak tento vůz na výrobní lince postupně 

nabývá na své elegantní a svalnaté formě, a současně pro ně bylo inspirativní 

převzít zodpovědnost za zaučení jejich nově příchozích kolegů. O tom svědčí 

i fakt, že všude, kam jsme zavítali, jsme našli úzce spolupracující týmy, 

v nichž se lidé učili nové techniky a diskutovali o své denní pracovní náplni. 

Hovořili jsme s několika skupinami nových zaměstnanců, kteří se zabývali 

úkoly od montáže základní konstrukce přes instalaci elektrických dílů až 

po utahování šroubů. Ti se snažili vycvičit svou svalovou paměť tak, aby 

pro ně byla práce na výrobní lince přirozená.

Samotný vůz představuje produkt, na který může být každý, kdo se podílel 

na jeho výrobě, náležitě pyšný. Předělané Volvo S60 představuje zcela 

novou verzi milovaného sedanu. Jedná se o prémiový dynamický vůz 

a současně i první model, který bude na trh uveden bez naftového motoru, 

což má posílit závazek automobilky Volvo Cars k elektrifi kaci. Coby první 

model továrny nastavuje velmi vysoké standardy a současně by se měl stát 

měřítkem kvality pro vše, co bude následovat.

Katarina si dobře uvědomuje, že všichni v charlestonské továrně musí 

zůstat nohama pevně na zemi a neztrácet tempo. „Je extrémně důležité, 

aby továrna obhájila svou existenci,“ uvedla. „Tím mám na mysli lidi, provoz, 

procesy – zkrátka vše. Právě nyní jsme jako mladší bráška  – jsme jako nové 

dítě na hřišti.“

„Již jsme oznámili, že začneme brzy s výrobou druhého vozu, který musí přijít 

co nejdříve. Lidé by měli vidět, že v této továrně pracujeme rychle. Pokud máte 

pocit, že jsou naše očekávání vysoká, pak je to dáno čistě tím, že jsou vysoké 

i naše ambice.“
Ve zbrusu nové továrně v Jižní Karolíně zaznamenalo svůj debut nové Volvo S60 
jen pár let poté, co byl položen základní kámen továrny. Nicméně tato továrna 

není jen o výrobě úžasných aut: pro místní oblast představuje také tisíce nových 
pracovních míst, která pomohou pozvednout místní komunitu. Udělali jsme si výlet 

do Charlestonu, abychom se setkali s místním týmem a zjistili, proč znamená 
nová továrna pro svět automobilky Volvo ideálního nového hráče.

PŘ Í BĚH PŘ Í BĚH

„Musíte bedlivě 
naslouchat a snažit se 

pochopit, co je 
pro místní lidi 

důležité.“
KATARINA FJORDING

J
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ZAPUŠTĚNÍ KOŘENŮ

Všechny továrny společnosti Volvo Cars jsou velmi pečlivě rozplánovány 

a strukturovány, aby v nich bylo možné vytvořit co nejpřímější, nejbezpečnější 

a nejefektivnější výroby. To je na první pohled evidentní i na umístění zbrusu 

nové továrny v Charlestonu. Samozřejmě je skvělé, když můžete těžit z výhod 

domácího prostředí, jaké představuje Göteborg, kde je tradice automobilky 

Volvo pevně provázána s novodobou historií města a její silná reputace udělá 

spoustu práce sama, ale začínat od nuly má také své výhody.

„Přestože jsme do našich továren v Torslandě a belgickém Gentu nově 

investovali spoustu prostředků a značné investice stále probíhají, vždy se jedná 

o jakési záplatování: Vaším úkolem je vytvořit nové výrobní možnosti v rámci 

stávající struktury. Když začínáte od základu, můžete vše upravit dle potřeb již 

od prvních návrhů. Výsledkem jsou mnohem štíhlejší provoz a více prostoru 

pro jednotlivé činnosti, což je něco, čeho si při průchodu továrnou všimnete 

i jako laik. Vzali jsme si ponaučení 

z našich výrobních závodů v Asii 

i v Evropě. To například znamená, že 

zde máme více automatizovaných 

procesů než v továrně v Čcheng-tu.“

„Například v lakovně jsme instalovali 

jedinečný systém, který nemáme 

nikde jinde, a díky němu dosahujeme 

z hlediska emisí uvolněných 

do ovzduší nejlepších výsledků 

v dané třídě. Od prvního dne jsme 

se snažili postavit tuto továrnu co 

nejekologič tějším způ so bem. Pokud 

jde o dopad na životní prostředí, 

nejvyšší uznání, jakého jsme mohli 

dosáhnout, je mezinárodně uznávaná 

značka kvality LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design), 

jejíž certifi kát jsme získali. Na tento 

úspěch jsme velmi hrdí nejen proto, 

že dokonale odráží naši klíčovou hodnotu, kterou je péče o životní prostředí.“

STVOŘENO PRO LIDI

Ergonomie a efektivita nejsou jedinými aspekty, na které společnost 

Volvo Cars při otevírání nové továrny klade důraz. Přestože je zde spousta 

automatizovaných procesů, na výrobě automobilů se nepodílejí jen roboti, ale 

také lidé. Proto je velmi důležité zajistit spokojenost na straně zaměstnanců. 

V tomto smyslu byl v Jižní Karolíně vřele uvítán švédský způsob práce, kdy 

jsou manažeři a dělníci ve vzájemném kontaktu.

„Když postavíte novou továrnu, která je daleko mimo dosah ředitelství, 

máte možnost zde vytvořit dokonce ještě čistější pracovní kulturu, než je 

ta v původní organizaci,“ sděluje nám Katarina. „Z vlastní zkušenosti Vám 

mohu říci, že v některých jiných společnostech v USA je taková atmosféra, 

že se lidé ostýchají říct svůj názor. Ale každý by měl mít možnost promluvit 

nahlas. Díky tomu můžeme včas odhalit potenciální problémy a lidé mají 

současně pocit, že mohou něčím přispět a že jsou jejich hlasy vyslyšeny.“

„Když procházím halou, dělníci mají možnost přijít za mnou a říct mi svůj 

názor bez ohledu na to, zda se jedná o pochvalu, nebo o konstruktivní kritiku.

Chceme, aby se nám bez obav svěřili, že se jim něco nezdá být dostatečně 

bezpečné, že postrádají nějaké nástroje nebo jim chybí jiné věci, které by 

jim umožnily dělat jejich práci lépe.“

Ale není to jen o diskusích: exkurze po továrně v doprovodu Katariny nebo 

jiného manažera je přerušována pozdravy a přátelskými rozhovory s lidmi, 

kteří zde zastávají rozmanité pracovní pozice. Nálada je zde extrémně 

přátelská, všichni zde spolupracují a je na nich znát, že jsou na svou 

úspěšnou práci hrdí. Každý, s kým se zde bavíte, je na Vás milý. Mimo to 

zde vládne velmi silný pocit sounáležitosti, který svým způsobem připomíná 

atmosféru v kruhu rodinném. To je obzvláště působivé, pokud si uvědomíte, 

že v současné době v továrně pracuje kolem 1 100 zaměstnanců, což je pro 

lidi, kteří jsou zde zaměstnáni, skutečně skvělou vizitkou.

„Pokud se zeptáte lidí, proč se rozhodli začít pracovat pro Volvo nebo proč 

jsou zde šťastní, většina z nich začne mluvit o místní pracovní kultuře,“ říká 

Katarina. „Mají pocit, že jsou součástí rodiny a že zde s nimi zacházíme 

jinak. Dále lidé často říkají, že se 

jedná o jejich první pracovní místo, 

kde jsou bráni jako aktivní součást 

komunity a ne jako potenciální 

závazek.“

DUCH KOMUNITY

V dnešním nejistém světě jsou 

nové pracovní příležitosti, inves-

tice a aktivity rozvíjející infrastruk-

turu vnímány jako impulzy vedoucí 

ke skutečnému posílení komunity. 

A to platí i pro továrnu v Charlestonu. 

Všichni lidé, se kterými jsme mluvi-

li, byli skutečně šťastní, že mohou 

přispět k rozvoji společnosti vyrábě-

jící produkty, na něž jsou skutečně 

pyšní. Tato společnost pro ně před-

stavuje spoustu pozitivních hodnot 

a současně je bere jako jednotlivce 

vážně. Zakládající členové týmu automobilky Volvo Cars v Jižní Karolíně mimo 

to chápou, že prosté přenášení hodnot švédské společnosti na jihokarolínskou 

komunitu s jinou historickou minulostí není ideální a je nutné dělat spoustu 

kompromisů. 

Jak Katarina poukazuje: „Lidé vždy tvrdí, že je kultura v USA velmi mladá. 

Nicméně v Charlestonu najdete stejně staré věci jako v Göteborgu. To 

znamená, že zde také mají bohaté dědictví, které je třeba respektovat. 

Musíte najít tu správnou rovnováhu – potřebujete sem zavést vlastní 

kulturu, ale současně musíte pochopit, že nyní podnikáte ve Spojených 

státech amerických. Svou stopu musíte v kultuře, kde se chystáte podnikat, 

zanechávat jen velmi opatrně. Zde musíme přistupovat citlivě k věcem, které 

bychom ve Švédsku nebo jinde nemuseli řešit. Musíme bedlivě naslouchat 

a snažit se pochopit, co je důležité nejen pro zaměstnance továrny, ale také 

pro místní komunitu.“

„Jsou zde vůči nám velmi otevření a máme velkou podporu. Cítíme se zde 

vítaní a užíváme si značnou podporu. Ale to samé musíme vracet zpět, což 

je velmi zásadní.“

PŘ Í BĚH

Nálada je zde extrémně přátelská, všichni 
zde spolupracují a je na nich znát, že jsou 

na svou úspěšnou práci hrdí.
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Současné počasí je stále méně a méně předvídatelné. Proto je sada 

spolehlivých zimních pneumatik při cestování v zimním období mnohem 

důležitější než kdykoliv dříve. Ale jaké pneumatiky byste si měli vybrat, 

abyste si ve svém Volvu mohli během letošní zimy užívat co nejbezpečnější 

a nejpříjemnější cestování?  

ZIMNÍ PNEUMATIKY VS. CELOROČNÍ PNEUMATIKY  

V ideálním světě by byla naše vozidla vybavena originálními celoročními 

pneumatikami. Pneumatikami, které byly navrženy, aby se dokázaly 

vypořádat s jakýmkoliv počasím bez ohledu na to, zda by šlo o horké léto, 

nebo mrazivou zimu. Ačkoliv jsou v současné době celoroční pneumatiky 

na trhu dostupné, jedná se o podivný mezičlánek mezi zimními a letními 

pneumatikami, který není optimalizován ani pro zimní a ani pro letní období. 

Zkrátka a dobře, celoroční pneumatiky vždy představují kompromis. 

A opravdu chcete přistupovat na kompromisy, když jde o bezpečnost Vaší 

posádky?    

NAVRŽENY SPECIÁLNĚ PRO ZIMNÍ JÍZDNÍ PODMÍNKY

Co však ze zimních pneumatik dělá ve srovnání s celoročními pneumatikami 

lepší volbu pro zimní počasí? Nuže, zimní pneumatiky Vám pomohou 

ve chvílích, kdy na tom záleží, zajistit ideální přilnavost a udržovat 

odpovídající kontakt s vozovkou. Něco takového Vám celoroční pneumatiky 

nemohou nabídnout. 

Jakmile teplota klesne pod 7 °C, letní pneumatiky začnou ztrácet svou 

fl exibilitu, výsledkem čehož je omezení jejich schopnosti efektivně 

přilnout k silnici. Po poklesu teploty k nule a pod ni přestanou celoroční 

pneumatiky pracovat tak efektivně. Zimní pneumatiky jsou oproti tomu 

vyrobeny ze speciální pryžové směsi, která zůstává měkká a pružná, což 

přispívá k zajištění odpovídající trakce. Přestože nemusí být povrch vozovky 

pokryt sněhem, zimní pneumatiky nabízí po poklesu teplot směrem k nule 

a pod bod mrazu výrazně lepší přilnavost. 

Mimo to mají zimní pneumatiky speciální vzorek, který byl vyvinut konkrétně 

pro zimní podmínky. Součást vzorku zimních pneumatik tvoří speciální 

drážky, které zaručují efektivní odvádění sněhu, rozbředlého sněhu a vody 

zpod pneumatiky, čímž se výrazně zvyšuje přilnavost. Dále jsou zde malé 

lamely, které zvyšují fl exibilitu gumy, a tím zlepšují přilnavost na vlhkém 

zledovatělém povrchu, což platí především, pokud je led mokrý. 

VŠE MUSÍ VZÁJEMNĚ SPOLUPRACOVAT

Nicméně to není jen o kontaktu pneumatik s vozovkou, ale velmi důležitá 

je také spolupráce pneumatik se zbytkem vozu. Obzvláště co se týče 

palubních bezpečnostních systémů. 

Současné vozy Volvo jsou vybaveny širokou škálou vyspělých palubních 

bezpečnostních systémů, mezi něž patří i systém City Safety. Aby byla 

zajištěna jejich efektivní funkce, musí tyto systémy spoléhat na schopnost 

pneumatik udržet odpovídající kontakt s povrchem vozovky.  

Nesmírně důležitý kontakt pneumatiky se silnicí probíhá na ploše zhruba 

ve velikosti lidské dlaně. Čím lepší přilnavost má pneumatika v rámci této 

malé plochy, tím efektivněji dokáže vůz zabrzdit, zatočit nebo zrychlit. 

Kompletní zimní kola Volvo byla speciálně navržena a testována, aby 

fungovala v jedné harmonii se všemi systémy na podporu řidiče, kterými 

jsou vozy Volvo vybaveny, což Vám na Vašich zimních cestách zaručí nejen 

tu nejlepší možnou bezpečnost, ale i maximální komfort a skvělé jízdní 

vlastnosti.

VYBERTE SI IDEÁLNÍ PNEUMATIKY PRO DANOU SEZÓNU  

Ačkoliv se může na první pohled zdát, že jsou celoroční pneumatiky tím 

nejpohodlnějším a cenově nejefektivnějším řešením, vzhledem k tomu, 

na čem opravdu záleží, důrazně doporučujeme všem řidičům investovat 

do dvou sad pneumatik, z nichž jedny budou na léto a druhé na zimu. Je 

to stejné, jako když si koupíte na léto vzdušné sandály, zatímco v zimě 

dáváte přednost hřejivým botám s výrazným vzorkem. Prosté, že? 

Samozřejmě neočekáváme, že nám budete věřit každé slovo bez důkazů. 

Proto jsme vzali tři identické vozy Volvo V90 Cross Country na dlouhou 

curlingovou dráhu, kterou jsme vytvořili poblíž města Jokkmokk 

v severním Švédsku, a podrobili jejich pneumatiky jednoduchému testu. 

Jeden z vozů byl vybaven zimními pneumatikami bez hrotů, druhý letními 

pneumatikami a třetí pneumatikami celoročními. Poté jsme je postupně 

vyslali na naši dráhu. 

Protože byly jednotlivé vozy vybaveny různými pneumatikami, každý z nich 

musel začít v jiném výchozím bodě, aby dosáhl požadované rychlosti 

80 km/h ještě před tím, než dorazí do přesně stanoveného bodu, ve kterém 

měli všichni řidiči za úkol začít brzdit. Poté jsme změřili délku brzdné dráhy 

jednotlivých vozidel. 

A výsledek? Ten mluví sám za sebe... 

Představte si, jak by na Vás asi koukali ostatní lidé, kdybyste si vykračovali uprostřed zimy 
po sněhem pokrytém chodníku v sandálech. Nebo kdybyste relaxovali na letním slunci 

ve sněhulích s tlustou podrážkou? Nepochybně by nejeden člověk nevěřícně pozvedl obočí. 
Proč ale nereagujeme stejným způsobem, když vidíme vůz, který je očividně vybaven 

pneumatikami naprosto nevhodnými pro danou sezónu?  

JAK DŮLEŽITÉ JE MÍT V ZIMĚ 
SPRÁVNOU PŘ ILNAVOST

K O M P L E T N Í  Z I M N Í  K O L A  V O LV O    

PROVEDLI JSME SROVNÁVACÍ TEST PNEUMATIK  
VZALI JSME PNEUMATIKY VOLVO DO MRAZIVÝCH SEVERSKÝCH PODMÍNEK 

P N E U M AT I K Y:  Z I M N Í

RYC H LO ST:  8 0  K M / H

T E P LOTA :  – 6 C°

B R Z D N Á  D RÁ H A :  5 5  M E T RŮ

P N E U M AT I K Y:  C E LO R OČN Í

RYC H LO ST:  8 0  K M / H

T E P LOTA :  – 6 C°

B R Z D N Á  D RÁ H A :  73  M E T RŮ

P N E U M AT I K Y:  L E T N Í

RYC H LO ST:  8 0  K M / H

T E P LOTA :  – 6 C°

B R Z D N Á  D RÁ H A :  1 2 5  M E T RŮ



Č.
01

DOBRÁ PŘÍPRAVA JE ZÁKLAD
VOLVO SERVICE 2.0 

Abyste si mohli užívat své zimní jízdy na maximum, neměli 

byste podcenit odpovídající přípravu. Ale nebojte se, jestliže 

Vám přijde kontrola a výměna různých součástech náročná, 

navštivte svůj autorizovaný servis Volvo, kde se o vše postarají 

za Vás. V rámci programu Volvo Service 2.0 zkontrolují Volvem 

odborně vyškolení technici všechny klíčové komponenty 

Vašeho vozu včetně akumulátoru, brzdového systému, čelního 

skla, stěračů, žárovek, světel a provozních kapalin, a pomohou 

Vám připravit Vaše Volvo na zimu. Pokud bude nutné nějaký 

díl vyměnit nebo opravit, naši experti se o to postarají, přičemž 

použijí originální díly Volvo bez ohledu na to, zda se jedná 

o čelní sklo, nebo lišty stěračů.

Č.
02

JASNÝ VÝHLED 
NA SILNICI PŘED SEBOU  

ČELNÍ SKLA A LIŠTY STĚRAČŮ 

Perfektní výhled na silnici před sebou je zásadním 

předpokladem bezpečné jízdy bez ohledu na roční období. 

Nicméně v zimě Vám může výrazně zhoršit viditelnost sníh 

a led, přičemž mohou v okamžiku, kdy to nejméně čekáte, 

poškodit Vaše čelní sklo kamínky odlétající od kol jiných vozů, 

které na skle vytvoří škrábance, praskliny nebo dírky. Vždy se 

ujistěte, že je čelní sklo Vašeho vozu v pořádku, protože jinak 

byste mohli mít omezený výhled nebo by Vás mohlo začít 

oslňovat slunce. Vůz s poškozeným čelním sklem svěřte svému 

autorizovanému servisu, kde ho opraví tak, aby splňovalo 

nejpřísnější požadavky automobilky Volvo, nebo ho nahradí 

originálním čelním sklem Volvo, které zajistí nekompromisní 

funkci palubních bezpečnostních systémů. Současně Vám 

doporučujeme jednou ročně vyměnit lišty stěračů. 

Č.
03

ZŮSTAŇTE NA SPRÁVNÉ TRASE
AKTUALIZACE MAPOVÉHO SYSTÉMU 

Jasný výhled před sebe Vám samozřejmě nepomůže v případě, 

že si nejste úplně jisti, kam máte jet. Nejlepším způsobem, jak 

si zajistit, že zůstanete na správné trase dokonce i v zimních 

podmínkách, kdy mohou být značky pokryty sněhovou 

vrstvou nebo námrazou, je udržovat svůj navigační systém 

stále aktuální. Jestliže je Vaše Volvo vybaveno navigačním 

systémem Sensus, můžete si mapové aktualizace stahovat 

online zdarma. Mimo to Vám se stažením nejnovějších 

aktualizací mohou pomoci také ve Vašem autorizovaném 

servisu, například v průběhu běžné servisní prohlídky. 

Spoustu praktických informací o aktualizaci mapového 

systému pro Váš konkrétní model můžete najít na webových 

stránkách podpory společnosti Volvo Cars. Nicméně, co dělat, 

pokud je Váš vůz vybaven starším navigačním systémem? 

To samozřejmě není důvod, aby nebyl aktuální. V takovém 

případě se prosím obraťte na svého autorizovaného dealera 

Volvo, který Vám poradí a pomůže získat přístup k nejnovějším 

mapovým aktualizacím pro navigační systém Vašeho vozu. 

Č.
04

BUĎTE VE SPOJENÍ
VOLVO ON CALL 

Zatímco Vám navigační systém Vašeho vozu pomůže 

dojet bezpečně a pohodlně do cíle, aplikace Volvo On Call 

pro chytré telefony Vám pomůže zůstat v kontaktu s Vaším 

vozem a ovládat na dálku některé jeho funkce. S její pomocí 

můžete například odeslat polohu svého cíle z telefonu přímo 

do navigačního systému nebo si nechat předem vyhřát 

interiér svého vozu. To vše pouhým stisknutím tlačítka. Pokud 

se chcete o výhodách systému Volvo On Call dozvědět více, 

přečtěte si náš článek o aplikaci Volvo On Call pro chytré 

telefony na straně 38. 

Č.
05

VYBRÁNA EXPERTY
KOMPLETNÍ ZIMNÍ KOLA VOLVO  

Jak jsme uvedli již dříve, zimní cestování je především o přípravě. 

O výměně zimních pneumatik byste neměli začít uvažovat až 

v momentě, kdy se na zem snese první sníh. Čas na výměnu 

pneumatik nastává v době, kdy teploty klesnou pod 7 °C. 

U autorizovaného dealera Volvo se při výběru nových 

kompletních kol vždy můžete spolehnout na experty, kteří 

Vám pomohou zvolit ty správné zimní pneumatiky pro Váš 

vůz. Na základě svých rozsáhlých znalostí Vám doporučí nejen 

ty nejvhodnější pneumatiky pro Váš vůz, ale také ty nejlepší 

disky, které se i v těch nejnáročnějších zimních podmínkách 

stanou zárukou nepřekonatelné bezpečnosti a výkonu. 

Č.
06

NECHCE SE VÁM ŘEŠIT PNEUMATIKY? 
PAK JE PŘIHLASTE DO NAŠEHO 

HOTELU
HOTEL VOLVO PRO KOLA 

Pokud Vás obtěžuje opakované stěhování zimních kol nebo 

pneumatik, můžete si pro své letní zarezervovat místo 

v našem pneu hotelu. Nejenže Vám prostřednictvím služby 

Hotel Volvo pro kola zajistíme bezpečné uskladnění Vašich 

pneumatik/kol, ale současně pneumatiky/kola umyjeme, 

provedeme kompletní kontrolu stavu pneumatik a disků 

a postaráme se o další věci, jako je vyvážení kol. Ať k nám 

odložíte letní, nebo zimní pneumatiky/kola, vždy se o ně 

perfektně postaráme, aby byly připravené na chvíli, kdy se 

vrátí zpět na silnici. 

Jak sami vidíte, příprava Vašeho vozu Volvo na letošní zimu bude 

mnohem jednodušší, než byste čekali. Ve skutečnosti Vás dělí 

od vychutnávání si příjemného zimního cestování pouhých šest 

jednoduchých kroků. Je to jen o přípravě.  

PŘEČK AT ZIMU HIBERNACÍ?

KDO 
MÁ 
ČAS 

Z I M N Í  C E S T O VÁ N Í  V E  S T Y L U  V O LV 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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LIDÉ NA Z VL ÁŠTNÍCH MÍSTECH

ZÁŽITKOVÁ RESTAURACE 

UNDER: PRVNÍ EVROPSKÁ PODVODNÍ RESTAURACE  

Během posledních několika let se doslova roztrhl pytel s různými 

zážitkovými restauracemi a nočními kluby. Jedná se o nový kulinářský 

koncept, který obohacuje tradiční užívání si dobrého jídla v restauraci 

o teatrální aspekt, aby si mohli vášniví gurmáni vychutnat své 

neobyčejné pokrmy v neobyčejném prostředí. Zážitkové stolování 

může zahrnovat vše od užívání si oslavy v lese až po dezert 

na opuštěném ostrově. V některých případech mohou hosté dokonce 

mezi jednotlivými chody vyřešit záhadnou vraždu. Nicméně v Norsku 

vyrostla nová restaurace, která povznesla koncept zážitkového 

stolování, kterému se v angličtině říká „immersive dining“ (pozn. 

překl.: doslovný překlad je „ponořené stolování“), o úroveň výše, 

respektive níže a hlouběji – a to hned o několik metrů!  

ZÁZRAK BEZ OHLEDU NA JAZYK  

V nejjižnější části norského pobřeží leží malá vesnice jménem Båly. 

A právě zde norská architektonická společnost Snøhetta staví první 

evropskou podvodní restauraci. Restaurace se bude jmenovat 

příznačně Under (pozn. překl.: anglicky „pod“), což v norštině 

znamená „zázrak“. Nicméně Under bude něčím více než „jen“ 

restaurací, protože zde bude probíhat výzkum podmořského života 

a současně bude jeho budova sloužit jako úžasná pocta norskému 

jižnímu pobřeží. 

Budova samotná je navržena, aby se pozvolna svažovala do moře, 

což z dálky působí spíše jako osamělé ztroskotané plavidlo než jako 

luxusní restaurace. Až bude restaurace kompletně dokončena, lidé si 

zde budou kromě jedinečného kulinářského zážitku vychutnávat také 

bezkonkurenční výhled na podmořský život v severním Atlantiku. 

PŘIROZENÁ SOUČÁST OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ 
Návštěvníci podniku Under budou muset při svém sestupu do 

restaurace projít třemi patry. To nejnižší leží na mořském dně pět 

metrů pod hladinou. Každé z pater se může pochlubit unikátním 

designem odrážejícím přírodní krajinu, ve které je restaurace 

zasazena.  

Bar inspirovaný pobřežím je charakteristický svými tlumenými 

barvami, které evokují usazené lastury, skály a písek. Jídelna je 

ponořena do tmavších odstínů modré a zelené, které odrážejí 

prostředí mořského dna s mořskými řasami a mořskými proudy. Teplý 

a přívětivý dubový interiér restaurace mezitím nádherně kontrastuje 

s vnějším betonovým pláštěm budovy, která působí trochu neotesaně.

Architekti ze skupiny Snøhetta úzkostlivě dbali na to, aby se jejich 

design nejen harmonicky začlenil do zdejší krajiny, ale současně se 

stal přirozenou součástí života obyvatel okolního vodního prostředí.

Hrubý povrch budovy byl navržen tak, aby se na něj rády usazovaly 

škeble, díky čemuž bude restaurace Under zastávat také funkci 

umělého podmořského útesu. Toto opatření přispěje k vyčištění 

okolní vody a přirozeným způsobem do této oblasti přiláká další formy 

podmořského života. 

Jestliže Vás již unavuje rutina klasických restaurací, možná byste měli 

vyzkoušet menu se zážitkem, který Vás zcela pohltí. Obzvláště, když 

budete mít již brzy možnost nechat se pohltit mořem a užít si tam své 

podvodní menu. 
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NECHTE SE INSPIROVAT STYLINGOVÝMI 
NÁVRHY PRO VAŠE VOLVO
Bohatou nabídku stylového příslušenství pro Vaše Volvo najdete na stránkách 
http://accessories.volvocars.com/cs-cz

VNĚJŠÍ LIŠTY PRAHŮ

Součástí vnějších lišt prahů jsou díly z nerezové oceli.

Ty pomáhají podtrhnout SUV charakter vozu a přispívají 

k udržení celistvosti designu exteriéru. 

SPODNÍ KRYT PŘEDNÍHO A ZADNÍHO NÁRAZNÍKU

Spodní kryt předního nárazníku posiluje houževnatý 

charakter vozu. V kombinaci se spodním krytem zadního 

nárazníku pak zdůrazňuje dynamický a robustní vzhled vozu. 

Oba stylové prvky zahrnují vsazení z kartáčované nerezové 

oceli.

STŘEŠNÍ SPOILER

Optimální aerodynamický spoiler v barvě karoserie podtrhuje 

sportovní vzhled vozu. Jeho součástí je i integrované brzdové 

světlo.   

21" KOLA Z LEHKÉ SLITINY S 5 TROJITÝMI PAPRSKY 

V OTEVŘENÉM PROVEDENÍ, V ČERNÉM ODSTÍNU 

BLACK A S VÝBRUSY DIAMOND CUT.

Abyste umocnili celkový efekt stylového příslušenství, můžete 

ho doplnit na přání dostupnými velkými 21" koly z lehké slitiny 

s 5 trojitými paprsky v otevřeném provedení, která zaujmou 

svým černým odstínem a výbrusy v provedení Diamond Cut. 

Každý od svého vozu požaduje něco jiného. Některým z nás jde 
o výkon, zatímco jiní touží po komfortu nebo jsou pro ně důležité 
nejmodernější technologie. Ale na jedné věci se všichni 
shodneme: chceme, aby naše auta vypadala pěkně. 
Ačkoliv to může znít povrchně, je to pravda. Proto jsme 
se při navrhování Volva XC40 chtěli ujistit, že bude 
vybaveno nejen celou řadou chytrých úložných řešení 
a ještě chytřejších technologií, ale že Vám budeme schopni 
nabídnout také vše, co potřebujete, abyste se svým vozem vynikli 
v davu. Nikdy nebylo tak jednoduché podtrhnout pěkný vzhled vozu 
jako s naší exkluzivní sadou pro stylové provedení exteriéru Volva 
XC40.

UMĚNÍ JEDNODUŠE DOSÁHNOUT 
PĚKNÉHO VZHLEDU 

S A D A  P R O  S T Y LO V É  P R O V E D E N Í  E X T E R I É R U  V O LVA  X C 4 0 

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



PRO TY, KTEŘÍ TOUŽÍ VĚDĚT VÍCE 

F O T O G R A F I E :  R YO H I N  K E I K A K U  C O,  LT D

F O T O G R A F I E :  S H U T T E R S T O C K

HACKNĚTE SVŮJ JÍDELNÍČEK

ZÚTULNĚTE SI DOMOV

NOVÁ DEFINICE ŠPIČKOVÝCH HOTELŮ 

Myslíme si, že víme, co očekávat od luxusního hotelu. Zlaté kohoutky. Humry k snídani. Někdo nám vyžehlí tričko. 

To vše je samozřejmě velmi pohodlné. Ale současně to začíná být trochu zastaralé – především ve světle změn, 

které přináší naše nové pojetí luxusu. Právě to je důvod, proč začínají hoteliéři z různých částí světa nabízet novou 

alternativu luxusního hotelového pobytu, který byl oproštěn od všech zbytečností a soustředí se na samotnou 

podstatu hotelového zážitku. Newyorský hotel Sister City je inspirován fi lozofi í „méně, ale lépe“ a mottem 

„podstata spokojenosti spočívá v tom mít všeho tak akorát“, což zní velmi podobně jako švédský koncept 

přiměřeného života „lagom“ (pozn. překl.: česky „tak akorát“), který jednoduše milujeme. Mimo to čerpá hotel 

inspiraci ve funkční dokonalosti věcí, jako jsou tradiční japonské bento boxy nebo fi nské sauny. Lifestylová značka 

Muji stojí také za otevřením dvou „antioslnivých“ čínských hotelů, ve kterých najdete spoustu funkčních a vysoce 

kvalitních předmětů, v nichž se odráží estetika značky.

Bližší informace o hotelu Sister City získáte na stránkách sistercitynyc.com, zatímco informace o hotelech Muji 

najdete na webu hotel.muji.com/en

NECHTE UMĚLOU INTELIGENCI, ABY ZA VÁS ŘEŠILA JÍDLO 

Jako první přišel s vytvářením receptů prostřednictvím umělé inteligence Chef 

Watson z IBM, jehož aplikace by Vám řekla, co si uvařit ze zbytků v lednici. Což by 

bylo naprosto skvělé řešení pro ty, kteří rádi experimentují (je libo tuřínové burrito?). 

I v současné době používají vývojáři umělou inteligenci k nastolení stravovací revoluce 

tím, že nám nabízejí dietní aplikace, a dokonce mění způsob, jakým nakupujeme 

potraviny. Prvním případem je aplikace FitGenie, která zaznamenává vše, co jíte, 

a na základě získaných informací, které jsou umělou inteligencí průběžně analyzovány, 

Vám vytvoří unikátní optimalizované výživové a cvičební plány. Zástupcem druhé varianty 

je aplikace Cava zaměřená na středomořskou kuchyni, která sbírá informace o svých 

zákaznících, aby na jejich základě mohla vylepšit uživatelský zážitek při nakupování, což 

znamená, že zákazníkům nabízí slevy na jejich oblíbená jídla, a dokonce jim poskytuje 

speciální nabídky v případě, že zakoupí produkty řetězce v jiných obchodech. Aplikace 

FitGenie je v současné době optimalizována pro USA. Můžete si ji stáhnout zde: 

fi tgenieapp.com

PŘEDPLACENÝ NÁBYTEK VÁM USNADNÍ ŽIVOT

Předplatitelské služby razantně mění naši představu o tom, co znamená něco si koupit 

a něco vlastnit. Nicméně nejde jen o hudbu, telefony a vozidla, které si lidé mohou 

pořídit na základě předplatného. Předplatitelská revoluce začíná měnit i další aspekty 

našich životů. První věc v novém domově, za kterou lidé utratí značné peníze, bývá 

obvykle velký kus nábytku, jako je gauč nebo postel. Protože se málokdy jedná o levnou 

položku a vzhledem k faktu, že se lidé před tím, než najdou svůj vysněný domov, stěhují 

v průměru zhruba 12krát, utratit větší prostředky za kus nábytku, který perfektně zapadá 

do daného pokoje, nemusí být vždy optimálním řešením. Díky tomu nastává ideální chvíle 

pro předplacení designového nábytku. Společnosti jako Feather (www.livefeather.com, 

fungující v New Yorku a San Franciscu) Vám umožní vybrat si samostatné kusy nábytku 

nebo celé soupravy, načež Vám nábytek dovezou domů a sestaví ho. Když se ho nabažíte, 

přijedou ho zase odvézt. Pokud se do daného kousku naopak zamilujete, prodají Vám ho. 

Jestliže zatoužíte po změně, můžete svůj předplacený nábytek dokonce „obnovit“.

SAMOTNÁ PODSTATA LUXUSU

MAGAZÍN MY VOLVO VE VERZI PRO TABLETY A CHYTRÉ TELEFONY 

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

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

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

snadnějším a pohodlnějším způsobem. Obsahuje stejně přínosné články, nabídky 

a inspirativní podněty jako tištěná verze magazínu, a navíc celou řadu vzrušujících 

bonusů. Najdete zde exkluzivní články, nádherné fotografi e, videa a spoustu užitečných 

odkazů. Magazín My Volvo ve verzi pro tablety a chytré telefony Vám nabídne to samé, 

co očekáváte od jeho tištěné verze, a ještě něco navíc. Proto neváhejte a stáhněte si ho, 

abyste mohli začít objevovat digitální svět Volvo. 

Magazín My Volvo ve verzi pro tablety a mobilní telefony je dostupný ke stažení zdarma 

v obchodech App Store a Google Play.

AUTO ROKU 2018
VOLVO XC40 

Magazínem What Car? jmenováno britským autem roku a korunováno 
titulem Evropské auto roku, který mu byl udělen na ženevském 

autosalonu. Revoluční Volvo XC40 vede automobilku Volvo Cars směrem 
k novým vzrušujícím horizontům. 
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