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MojeAuto

4 BALÍČKY
AUTOPOJIŠTĚNÍ. 
1 SNADNÁ 
VOLBA.
U nás je teď výběr vhodného autopojištění 
ještě snadnější. Od základního až po nabitý 
balíček poskytující maximální ochranu.

Jezdím málo,platím málo,více si žiju.
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O b s a h

V roce 2017 jsem v úvodníku jarně-
letního čísla magazínu citovala 
prohlášení našeho CEO, pana Håkana 
Samuelssona, že se automobilový 
průmysl musí změnit, aby mohl 
reagovat na všechny nové požadavky 
spotřebitelů. Dva roky uběhly jako voda 
a my se náhle ocitáme uprostřed 
nezastavitelného víru proměn. Jedním 
z hlavních požadavků jsou nároky na 
udržitelnost. Volvo coby značka 
zrozená ve Švédsku, v zemi známé 
svým vřelým vztahem k prostředí, se 
snaží svůj závazek vůči udržitelnosti plnit postupnou eliminací 
spalovacích motorů ve prospěch elektromobilů, přechodem  
na klimaticky neutrální výrobu, ale také podporou řady 
výzkumných i praktických projektů zaměřených na ozdravení 
planety.

Na činnost Volva, která zdaleka přesahuje hranice pouhého 
byznysu, může být hrdý každý zaměstnanec. A i samotná 
automobilka má také ke svým pracovníkům osobní vztah. Což 
dokazuje mimo jiné svojí nejnovější firemní politikou: v regionu 
EMEA odteď mohou novopečení rodiče za účelem péče o dítě 
čerpat půl roku pracovní volno, během něhož jim bude Volvo 
vyplácet částku odpovídající 80 % jejich mzdy. Tato možnost 
jde napříč pohlavími i sociálními skupinami. Týká se tak nejen 
„klasického“ modelu rodiny, shodný nárok mají i rodiče 
stejného pohlaví nebo rodiče adoptovaných dětí.

Tento princip absolutní rovnosti – v právech i povinnostech – 

je pro Švédsko typický. Stejně jako 
velký důraz na vztahy v rodině.  
A protože spokojená rodina rovná se 
spokojení zaměstnanci, Volvo tyto 
principy přejalo do vlastní firemní 
kultury. Díky tomuto systému mohou 
jak maminky, tak tatínkové zůstat šest 
měsíců doma s dětmi, podpořit 
druhého rodiče a upevnit rodinné vazby 
každodenním společným trávením těch 
nejdůležitějších prvních okamžiků 
života dítěte.

Lidé jsou zkrátka největší kapitál, 
který máme, a tak se jim snažíme vycházet vstříc. A těží z toho 
samozřejmě i Volvo samo: spokojený zaměstnanec, který se 
nemusí strachovat o místo a volit mezi prací a rodinou, se k tak 
vstřícnému zaměstnavateli rád vrátí a je mu nadále loajální. 
Vzájemný vztah se tak neustále upevňuje a prohlubuje.

Všechny tyto jednotlivé kroky a spousta dalších vedou k cíli 
být prosperující moderní, společensky odpovědnou značkou, 
která udává tón ve světě mobility. Že jsme na této cestě ušli už 
velký kus, dokazuje i náš současný úspěch na českém trhu: 
navzdory jeho trvalému poklesu naše prodeje měsíc co měsíc 
rostou. V dubnu to oproti tomu loňskému bylo dokonce  
o 44 %. S třicetiprocentním meziročním zvýšením prodeje za 
první čtyři letošní měsíce jsme tak třetí nejrychleji rostoucí 
automobilovou značkou na českém trhu. 

Upřímně proto děkuji za vaši přízeň a přeji vám krásné  
a pohodové léto.
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boty, Které lZe Přetavit v jiný model
SPORT

I výkonnostní běžecká obuv může být stoprocentně recyklovatelná. Výrobce 
sportovního oblečení Adidas vyvinul Futurecraft.Loop, model tenisek z jediného 
druhu plastu, které se dají kompletně rozemlít a zcela bez odpadu využít na 
výrobu nové obuvi. Boty se nyní testují, do prodeje by měly jít na jaře 2021. 
Společnost se navíc zavázala, že ještě letos využije oceánský plastový odpad 
k výrobě 11 milionů běžně prodávaných párů bot. www.adidas.cz

hotel jaKo mořsKá 
jesKyně
ARCHITECTURE

Návštěvníci Faerských ostrovů většinou 
neminou bez povšimnutí známé místní mořské 
jeskyně a pukliny ve skalách. Právě touto 
vyhledávanou atrakcí se inspirovalo studio 
věhlasného dánského architekta Henninga 
Larsena při navrhování hotelu Tórshavn. Hotel 
by měl ve stejnojmenném hlavním městě 
ostrova sloužit zároveň jako centrum pěší zóny. 
henninglarsen.com

Plastové tenisky se dají kompletně 
rozemlít a zcela bez odpadu využít 
na výrobu nové obuvi.

Hotel Tórshavn 
představuje velké 
veřejné foyer 
propojující prostory 
hotelu s uličními 
zónami.

relax v solární sauně
HEALTH

Veřejná sauna ve tvaru blýskavého zlatého vajíčka postavená za 
polárním kruhem na okraji švédského města Kiruna je dílem 

legendárního designérského dua Bigert & Bergström. Od svého 
otevření v roce 2017 zaznamenala instalace celosvětový úspěch 

a byla zapůjčena do několika zahraničních destinací. Zhruba 
šestimetrové vejce je vyrobeno z nerezových plátů s titanovým 
povrchem a díky solárnímu panelu je energeticky soběstačné. 

www.bigertbergstrom.com
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Nejen krása a luxus, ale také udržitelnost a recyklace – i těmito 
cestami se ubírají současní módní návrháři. Obléci si tak můžete 
třeba hravé šaty nebo kabát vyrobené z průmyslových zbytků 
merino vlny. Za kolekci Merino recycle získala Tereza Rosalie 
Kladošová nejvyšší možné ocenění: stala se nejen českou módní 
designérkou roku, ale obdržela také titul grand Designér 2018. 
terezarosaliekladosova.cz

oblečte jedinečné merino
FASHION

Pod hladinu stylově
PLAYTIME

Lépe se orientovat nejen v podmořském světě pomůžou  
extrémně odolné hodinky Black Bay Dark z dílny značky Tudor. 

Hodinky s výjimečnou rezervou chodu až sedmdesát hodin poznáte 
podle hranatých ručiček ve tvaru sněhové vločky, korunky  

s vygravírovanou růží a červeného trojúhelníku na otočné lunetě pro 
přehlednost doby ponoru. Na zápěstí je nosí i ragbyoví hráči 
novozélandských All Black. www.hodinarstvibechyne.cz

K ALEIDOSKOP

budoucnost je  
v udržitelnosti  
a recyklaci. oblečte 
se do průmyslových 
zbytků merino vlny.

Jakým způsobem se budeme po městech přesouvat v blízké 
budoucnosti? Možná právě tramvajemi URBI, které v rámci své 
diplomové práce navrhl mladý designér Tomáš Chludil. Flotila malých 
autonomních tramvají by mohla vytvořit dynamický systém, který se lépe 
adaptuje na různé dopravní situace, a to vše plánováno již pro rok 2030. 
Návrh zvítězil v kategorii Industrial Design v soutěži Best in Design 2019. 
tomaschludil.com/urbi.html

tramvaje budoucnosti
URBAN TRANSPORT

oslavte léto eKo Květinami!
MIDSUMMER LIFESTYLE

Zapomeňte na kytky dovážené z Afriky a Jižní Ameriky a poohlédněte 
se po těch místních, pěstovaných k přírodě šetrným způsobem. 
Takových, které se obejdou bez syntetických hnojiv a pesticidů, 
přesto dlouho vydrží a krásně voní. Novodobí květinoví farmáři 
pěstují kromě klasiky i druhy, které běžně v květinářství nenajdete. 
www.kytkyodpotoka.cz

Nejen novozélandští hráči ragby ocení robustnost  
a odolnost těchto hodinek.
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t i s í c  ú s p ě c h ů

Bezpečnost. Pohodlí. Design. Technologie. Je skoro těžké 
uvěřit, že Volvo XC90 je tady s námi už od roku 2002. A že od 
roku 2014 je v prodeji už jeho druhá generace. Přitom jen té se 

prodalo po celém světě 343 tisíc vozů; celkově pak Volvo 
vyrobilo 496 tisíc aut s označením XC90. 



„jestli máte při prvním pohledu 
pocit, že se toho změnilo jen 
málo, pak se zastavte a podívejte 
se pořádně…“
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A
no, je to dlouhých sedmnáct let. První generace byla 
v prodeji třináct roků, jen průběžně modernizována  
a i v posledních letech prodeje byl o ni velký zájem.  
A druhá generace, představená v roce 2014, se právě 

nyní dočkala faceliftu. Jestli hledáte nějaké synonymum  
k pojmu nadčasovost, je to právě tento kus švédské oceli. 

Je to auto, které mělo od začátku svého bytí svou vlastní 
filozofii a které se bez podbízení a vnucování do jiných 
kategorií stalo přirozenou definicí rodinných SUV. Získalo 
bezpočet ocenění v Evropě, Americe, Asii i v Austrálii, ale 
lidé z Volva vám řeknou, že pro ně je nejdůležitější těch  
343 tisíc zákazníků, kteří si Volvo XC90 nové generace 
koupili (a z toho bylo víc než 2 100 v Česku). A že jsou 
nadšení z toho, že většina majitelů původního modelu svoje 
staré auto jednoduše vyměnila za novější provedení. 
Ostatně v České republice je Volvo XC90 druhým 
nejprodávanějším vozem ve své třídě…

Dobře si vzpomínám, jak jsem ho řídil prvně. Měl jsem 
strach, jestli bude stejně dobré jako to předchozí, protože 
to byl opravdový etalon. Hodně se mluvilo o motorizaci, 
nové platformě a ovládání, ale ten přerod se až na pár 
drobností povedl. A když jsem se pak svezl s XC90 později, 
bylo to už bez připomínek, protože ve Volvu si všechny 
postřehy zákazníků i novinářů vzali k srdci a dokázali je 
rychle odladit. Tomu říkám progres.

Nu a teď je tady další upgrade! Už při premiéře druhé 
generace automobilka ohlásila, že v roce 2019 přijde  
s faceliftovaným modelem, a jak je dobrým severským 
zvykem, drží slovo. Stejně jako vždy i teď vsází na tradiční 
hodnoty, díky nimž se XC90 stala nejoblíbenějším 
rodinným SUV. A jestli máte při prvním pohledu pocit, že se 
toho změnilo jen málo, pak se zastavte a podívejte se 
pořádně…

interiér Pro Pět, sedm nebo třeba Šest 
Pasažérů
O nadčasovosti už řeč byla, a tak se nikdo nemůže divit, že 
facelift karoserie se omezil jen na nový nárazník a masku 
chladiče, jiný design kol a několik nových odstínů laku 
karoserie. Ono nebylo víc ani potřeba, protože devadesátka 
vypadá stále skvěle. A v interiéru se toho zdánlivě změnilo 
snad ještě méně… Jenže jak záhy zjistíte, není to jen  
o nových materiálech (za zmínku stojí hlavně čalounění 
Tailored Wool Blend, které je vyrobeno z moderního 
materiálu, jejž z jedné třetiny tvoří prvotřídní střižní vlna  
a zbytek recyklovaný polyester), ale třeba také o tom, že 
komunikační rozhraní řidiče Sensus Connect bylo na 
základě zpětné vazby prvních 100 tisíců zákazníků dále 
odladěno pro více intuitivní způsob ovládání dotykem.

Vůbec řízení XC90 bylo vždy svým způsobem uklidňující, 

PřEDSTAVUJEME

Čalounění je kombinací střižní vlny a polyesteru. V porovnání s běžnou kůží jde nejen o ještě lepší 
údržbu a odolnost, ale taky o úsporu hmotnosti 3,5 kg a animal-friendly přístup.

„tohle auto vymyslel praktický člověk pro praktické lidi…“

Jeremy clarkson



bavila mě ta jednoduchost kabiny, přírodní materiály  
a zvláštní skandinávský klid, který v autě cítíte, když do něj 
nasednete úplně poprvé i když s ním jezdíte denně. 
Oceňuji, že hliníkové výdechy klimatizace na dotek opravdu 
studí a že dřevo hřeje, líbí se mi, jak dobrou má muziku a že 
na sedačkách si dal někdo opravdu záležet.

Faceliftovaná XC90 má inovovanou generaci systému 
City Safety, který zvládne rozpoznat chodce, cyklisty i velká 
zvířata, spolehnout se můžete i na systém proti 
neúmyslnému sjetí ze silnice, který umí nejen zasáhnout do 
řízení, ale i přibrzdit. Sám udržuje nastavenou vzdálenost 
od auta před vámi, drží váš vůz ve středu jízdního pruhu bez 
zbytečného „šněrování“ a na základě mapových podkladů 
prostřednictvím technologie přizpůsobení rychlosti  
v zatáčkách zvládne upravit rychlost tak, aby pro vás bylo 
projíždění zatáček ještě pohodlnější a bezpečnější. A víte, 
co je na tom nejlepší? Zmíněný asistent pro jízdu 
v kolonách a systém Pilot Assist poslední generace má 
nová XC90 ve standardní výbavě coby pokročilou součást 
adaptivního tempomatu. 

Tou největší novinkou v interiéru je ale fakt, že nyní si 
můžete XC90 objednat nejen v pěti- či sedmimístném 
provedení, ale i se šesti sedadly. V provedení pro šest  
a sedm pasažérů sklopíte i zvednete opěradla pouhým 
stisknutím tlačítka, všechna sedadla se pak sklápějí do 
vodorovné polohy. A když dodám, že zavazadlový prostor je 
vybaven takovými detaily, jako jsou háčky a zajišťovací 
popruhy na nákupní tašky, je už jasné, že Volvo se zkrátka 
snažilo dostát své pověsti výrobce rodinných aut. 

A jen tak mimochodem, vzpomínáte si, že XC90 byla 
prvním sedmimístným SUV na trhu?

b neznamená benzín
Ještě větší novinkou v portfoliu Volva jsou však nové 
motory, které nesou označení písmenem B. Omlazené 
Volvo XC90 pak konkrétně nabídne čtyřválec B5 AWD 
s mild hybridní technologií KERS, výkonem 173+10 kW 
(235+14 k) a točivým momentem 480+40 Nm; 
samozřejmostí je automatická převodovka a pohon všech 
kol. 
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PřEDSTAVUJEME

Spojení řídicí jednotky motoru s navigací, kamerou a radarem přináší vítané vylepšení 
funkce systému stop/start, kdy se motor zbytečně nevypíná třeba před kruhovým objezdem, 

křižovatkou nebo přechodem pro chodce, není-li před vámi jiné vozidlo.

nová generace systému city safety zvládne rozpoznat 
chodce, cyklisty i velká zvířata a spolehnout se můžete i na 

pokročilý systém proti neúmyslnému sjetí ze silnice.



vrcholná verze t8 je plug-in hybrid 
kombinující elektromotor s benzínovým 
dvakrát přeplňovaným motorem. 



Jenže pozor, pod označením B se neskrývá benzínový 
motor, ale náhrada za naftový dvoulitr D5. Pořád jde  
o vznětový čtyřválec přeplňovaný dvěma turbodmychadly, 
který je však spřažený s malým elektromotorem měnícím 
kinetickou energii získanou při brzdění na energii 
elektrickou. Správně, mild hybrid. Přítomnost elektřiny pak 
znamená nejen o dvě desetiny lepší zrychlení na stovku, ale 
hlavně pokles spotřeby o celých patnáct procent. Jak to 
celé funguje? Je to jednoduché a funkční řešení. 
Elektromotor umí při brzdění rekuperovat energii a ve fázi 
brzdění či zastavování vozidla úplně odstaví spalovací 
motor, aby pak při rozjezdu či akceleraci získanou energií 
podpořil zrychlování vozidla.

Co se benzínových motorů týče, v nabídce dál zůstávají 
jednotky T5 (184 kW) a T6, kdy výkon 228 kW zajišťuje 
povedená kombinace přeplňování za pomoci kompresoru  
a turbodmychadla. Verze T8 je plug-in hybrid kombinující 
elektromotor s benzínovým dvakrát přeplňovaným 
motorem. Největší rozdíl mezi mild hybridem a plug-in 
hybridem je potom v tom, že druhá technologie má dobíjení 
z domácí zásuvky nebo z veřejné sítě a že má větší dojezd 
čistě na elektrický pohon, což je dáno větším akumulátorem. 
Zatímco mild hybrid lze chápat jako elektrického 
pomocníka, tak plug-in hybrid je vůz, kde jsou si spalovací 
motor a elektromotor rovnocennými partnery.

Změn doznaly i použité převodovky s novou elektronikou 

a rychlejšími reakcemi a nový je rovněž brzdový systém, 
který má rychlejší nástup při krizovém brzdění a lépe 
rekuperuje brzdnou energii.

A záleží jen na vás, jestli si pořídíte verzi na tradičním 
podvozku, nebo vsadíte na vzduchové odpružení a aktivní 
podvozek Four-C, kde vzduchové odpružení pomáhá 
udržovat všechna čtyři kola ve stejné výšce a kde Four-C 
jako elektronicky regulovaný tlumicí systém nepřetržitě 
přizpůsobuje míru tlumení silničním podmínkám a jízdnímu 
stylu řidiče. 

VyzkouŠejte si ho
Druhá generace Volva XC90 odstartovala novou éru 
designu i technologií, posunula se směrem k luxusu, ale 
zároveň neslevila nic ze svého praktického a rodinného 
zaměření. Slavný novinář a komentátor Jeremy Clarkson, 
který je znám svým nevybíravým přístupem a říká, co si 
myslí, měl vozy XC90 už tři a se slovy: „Tohle auto vymyslel 
praktický člověk pro praktické lidi…“ si objednal i novou 
generaci. A vlastně se mu nedivím, pro mě je tento  
model autem, které ztělesňuje svět SUV bez příkras  
a cingrlátek.

Faceliftované provedení Volva XC90 se právě teď začíná 
vyrábět ve švédské továrně Torslanda a první auta dorazí do 
České republiky v září. Nemůžu se dočkat, až se s ním 
svezu. ■

Přítomnost elektromotoru snižuje spotřebu, zlepšuje akceleraci a umožňuje i čistě elektrický pohon.

PřEDSTAVUJEME

stejně jako vždy i teď vsází volvo na tradiční hodnoty, 
díky nimž se xc90 stala nejoblíbenějším rodinným suv. 

11



Ž e l e z n á  p ě s t  

v  s a m e t o v é  r u k av i c i

TEXT  /  JAN ČERVENKA   //   FOTOgRAFIE  /  VOLVO CARS

Staré motorkářské přísloví říká, že výkonu není nikdy dost. 
Pokud to máte stejně, tak určitě víte, že Polestar.

J
eden by si skoro mohl myslet, že Polestar už budou jen nová 
elektrifikovaná auta, ale pravda je taková, že Polestar je dál program, 
který vašemu rodinnému volvu připumpuje svaly, zastřihne třídenní 
strniště, vyžehlí puky na kalhotách, vyleští boty a sako lehce projme  

v bocích. Modely S60, V60 a XC60 v této specifikaci nepůsobí zbytečně 
agresivně, ale od první chvíle máte jasno v tom, že to nejsou žádní povaleči. 
A definitivně se o tom přesvědčíte, jen co poprvé šlápnete na plyn. Zjistíte, 
že každý kilometr jízdy si můžete vychutnat ještě intenzivněji, že vůz má 
lepší reakce i rychlejší odezvu a že jízda je celkově zábavnější. 

Polestar je zkrátka nejen nová značka, ale dál je i významným úpravcem 
vozů Volvo, ostatně je tady s námi od druhé poloviny 90. let a na jeho 
závodní auta nelze zapomenout!

PřEDSTAVUJEME

12



„Když poprvé šlápnete na plyn, zjistíte, že každý 
kilometr jízdy si můžete vychutnat ještě 
intenzivněji a že jízda je celkově zábavnější.“ 



14

PřEDSTAVUJEME

Inženýři Polestaru si vzali do parády hned to nejlepší v nabídce, 
tedy elektrifikovaný agregát T8. Plug-in hybridní pohonné ústrojí 
doplnili špičkovými komponenty, vyladili jeho elektroniku a zaměřili 
se nejen na výkon samotný, ale hlavně na ovládání a rychlé reakce. 
Motor T8 Polestar Engineered je přeplňovaný kompresorem  
a turbodmychadlem, plně integrovaný elektromotor funguje jako 
startér i generátor elektřiny a v kombinaci s dalším elektromotorem 
na zadní nápravě pak zajišťuje nejen pohon všech kol, ale hlavně 
okamžitou dodávku výkonu a přesvědčivé zrychlení za všech 
podmínek a v různých okamžicích jízdy.

Jenže každý ví, že pouze motor nestačí. Za lehká kovaná kola se 
nastěhovaly výkonné šestipístkové brzdy Brembo s plovoucími 
drážkovanými kotouči a konvenční tlumiče nahradily špičkové 
Öhlinsy. Ty mají technologii Dual-flow Valve, a díky tomu tak 
podvozek rychleji reaguje na všechny nerovnosti silnice. O pevnější 
pocit z řízení se stará rozpěrná tyč karoserie, která zajišťuje vyšší 
torzní tuhost, jinak nakalibrované jsou i stabilizátory. 

Tohle všechno jsou jednoznačně ty funkční věci, ale když jsem  
v úvodu zabrousil i ke krejčímu a do barber shopu, bylo to kvůli 

 
 
tomu, že z interiéru šedesátkových modelů od Polestaru sálá 
skutečná vášeň a smysl pro detail. Sedadla Contour jsou pohodlná 
a sportovní zároveň, jejich materiál a řemeslné zpracování jsou na 
té nejvyšší úrovni a kombinace jemné kůže Nappa společně  
s vrstveným textilem funguje fantasticky. Celý dojem pak dotváří 
hliníkové dekorativní obložení, a až poprvé vyzkoušíte, jak vám 
volant potažený kůží padne do ruky, budete ztraceni.

Je zvláštní, jak se lidem z Polestar Engineered daří vyladit volva 
tak, že nepřijdou o nic ze svého charakteru, ale zároveň působí tak 
nějak vyleštěněji. Přirovnání k železné pěsti v sametové rukavici pak 
rozhodně není od věci. ■

„modely s60, v60 a xc60  
v této specifikaci nepůsobí 
zbytečně agresivně, ale od 
první chvíle máte jasno v tom, 
že to nejsou žádní povaleči.“ 
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TEXT  /  JAN ČERVENKA   //   FOTOgRAFIE  /  PETRA DOLEŽALOVá

U K R A D E N ý

PáteK
Mohl to být pátek jako každý jiný. Pátek, během nějž stihnete 

ještě několik schůzek a pracovních telefonů, možná i nějakou tu 
poradu. Jenže někdy je důležité udělat si čas jen pro sebe.
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Z A VOL ANTEM
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A
no, opravdu to měl být pátek jako každý jiný, 
jenže to by mně nesmělo stát před domem 
Volvo V60 Cross Country. A jak výstižně 
zmiňuje sama automobilka, dobrodružství 
nemusí být nutně velké ani časově náročné. 
A dost možná na vás čeká za rohem.

No dobře, tohle je plánované dobrodružství a za 
rohem úplně není, protože na Správčák, tedy pískovnu 
u Hradce Králové, je to přes hodinu cesty, v pátek 
možná hodinu a půl. A já mám v autě nachystaný 
jetsurf a v hlavě vidinu toho, že jsem na něm letos ještě 
nestál. Takže ano, zní to vlastně jako plán. Dobře 
promyšlený plán, bych rád podotknul, protože jsem se 
díky němu donutil vstát už v pět, udělat všechnu práci 
souběžně se svítáním a po nutné poradě v deset už 
jsem to mohl zabalit a prodloužit si víkend o pár 
drahocenných hodin.

Když jsem o V60 Cross Country psal v minulém čísle, 
vyznal jsem se z toho, že tohle auto není jen o řízení,  
ale i o pocitech a náladě. Před pár dny jsem potkal  
v nové V60 CC spokojený pár, který z ní právě sundával 
dvě elektrokola a chystal se objevovat cesty a silnice 
okolo magického kostela s prosklenou střechou  
v Neratově. Vypadali jako z katalogu. A já jim trochu 
záviděl. A tak se nedivte, že když jsem si mohl novou 
V60 Cross Country vyzkoušet, udělal jsem si s ní fajn 
týden a ještě lepší pátek.

Od prvního setkání naživo se mi líbila. Čokoládově 
hnědá metalíza s označením Mapple Brown si 
náramně rozumí s látkovým károvaným čalouněním, 
kde si spolu tyká béžová s černou. Extrémně pohodlné 

sedačky s dlouhými sedáky, zvýšený posez a pod 
kapotou motor D4, tedy naftový dvoulitr s výkonem 
190 koní a spotřebou 5,1 l / 100 km. A samozřejmostí 
je bohatá bezpečnostní výbava již v základu – systém 
pro udržení v jízdním pruhu, systém ochrany před 
srážkou s protijedoucím vozidlem ve vedlejším pruhu  
s aktivní podporou brzdění nebo asistent pro jízdu  
z kopce… Nebudu vás tím zatěžovat. Protože tohle 
oceníte, jen když jde do tuhého, ale každý den budete 
velebit komfortní sedadla s elektricky nastavitelnou 
bederní opěrkou nebo skvělý audiosystém.

Já mám ale ještě větší radost z toho, že zadní 
opěradla se dají sklopit jak z kabiny, tak rovnou z kufru. 
Jetsurf, tedy karbonové prkno s motorem a turbínou, je 
dlouhý něco okolo 1,8 m a je uložen v praktickém 
obalu, a přestože jsem ho původně chtěl dát na 
střechu, nakonec končí v autě. Je to český vynález  
a český výrobek, na kterém se už jezdí mistrovství světa 
a který si oblíbilo mnoho osobností z motorsportu, od 
pilotů formule 1 přes rallyové jezdce až po motocyklové 
závodníky. Abyste se na něm udrželi, musíte mít v sobě 
spoustu rovnováhy a cit pro ovládání plynu. Rychle 
reaguje, je s ním zábava a je cool. Nedivte se, že jsem si 
jeho spojení s V60 Cross Country prosadil. 

I když… abyste si tohle auto užili, nemusíte mít  
v sobě ani špetku talentu na cokoli. Protože V60 CC je 
navržena tak, aby vám byla věrným a nevnucujícím se 
společníkem. Má fantastický podvozek, který i přes 
svou vyšší světlou výšku netrpí zbytečně dramatickými 
náklony karoserie a vede stopu s milimetrovou 
přesností. Nemusíte se v něm bát prudce změnit směr, 

„v autě mám nachystaný jetsurf a v hlavě vidinu 
toho, že jsem na něm letos ještě nestál. ano, zní to 

jako dobře promyšlený plán.“
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Čokoládově hnědá 
metalíza si náramně 
rozumí s látkovým 
károvaným čalouněním.



„užívám si jetsurf, svobodu 
na vodní hladině a po třech 
hodinách, když už mám 
zimou úplně fialové rty, to 
zase balím a jedu domů.“
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a přestože je primárně komfortní, je i neuvěřitelně 
sebejistý. 

Zbytek auta je podobný. Dvoulitrový motor nenuceně 
polyká dálniční kilometry se spotřebou okolo šesti litrů 
nafty a jediné, co mě vyruší z rozjímání, je povinná 
zastávka na kafe na oblíbené benzínové pumpě  
v Osicích. Mám dost času si uvědomit, s jakou lehkostí 
se V60 Cross Country řídí a že jestli jsem si ve městě 
chválil jízdní komfort, tak na dálnici přidávám ještě 
pochvalu za strážné anděly. Prostě jsem zapnul 
adaptivní tempomat a asistent pro jízdu v kolonách Pilot 
Assist a z celé cesty si pamatuji jen pár písniček z rádia 
a jeden telefon, kdy jsem s kamarádem řešil, že jetsurf 
se začíná prodávat i v ryze elektrickém provedení.

Ha, je vtipné, že Volvo a Jetsurf mají podobnou 
filozofii. Martin Šula, který jetsurf vymyslel a v úžasné 
továrně ve Střelčicích u Brna i vyrábí, kompenzuje 
uhlíkovou stopu každého prkna se spalovacím motorem 
jedním vysazeným stromem. „Jeden strom pohltí tolik 
CO2, kolik vyprodukuje jetsurf při výrobě a následném 
provozu,“ říká Šula. A protože vnímá poptávku i po ryze 
elektrickém jetsurfu, věnoval poslední dva roky jeho 
vývoji. „Máme prkno, které stejně jako elektromobily 
překvapí svou dynamikou. A je o něj extrémní zájem  
v Monaku, na Riviéře, v Rakousku a samozřejmě  
v severských státech. Vyvinuli jsme speciálně pro něj 
nabíječky s chlazením a myslím si, že tato technologie 
najde uplatnění i v automotive průmyslu.“ Přestože se to 

na první pohled nezdá, jetsurf je víc motorsport než 
vodní disciplína – prkna se spalovacím i elektrickým 
motorem letí po hladině rychlostí až 60 km/h, směr 
ovládáte náklonem a výkon joystickem, který je nápadně 
podobný ovladači z autodráhy...

S myšlenkou, že by se mi s Cross Country 
zamlouvalo jezdit každý den, přijíždím i na nejlepší 
jetsurfařský spot ve střední Evropě. Cítím se 
odpočinutý, nabitý a těším se do vody, i když ta má 
sotva čtrnáct stupňů. Na obloze se hádají mraky se 
sluníčkem, fotografka si stěžuje na déšť a já si svěřené 
auto konečně pořádně prohlížím i zvenku. Vypadá 
skvěle! Hodně mi připomíná stará volva, nesplývá  
s davem, ale nepodbízí se. Nepochybuji o tom, že bude 
dobře vypadat i za pár let. 

Kašlu na počasí, užívám si jetsurf, svobodu na vodní 
hladině a po třech hodinách, když už mám zimou úplně 
fialové rty, to zase balím a jedu domů. Není důvod 
spěchat. Užívám si relaxovanou jízdu a nechám se 
unést jen chvíli na nové dálnici, abych vzápětí sjel na 
okresky a vyzkoušel si, jak ochotně V60 Cross Country 
mění směr.

Když ji v pondělí vracím, mám pusu od ucha k uchu  
a v hlavě vzpomínku na jeden pátek, který mohl být jen 
dalším z mnoha všedních dní, ale nebyl. A rozhodně to 
nebylo jen kvůli tomu, že jsem si ho ukradl jenom pro 
sebe… ■

„vychutnávám si relaxovanou jízdu a nechám se unést jen 
chvíli na nové dálnici, abych vzápětí sjel na okresky  

a vyzkoušel si, jak ochotně v60 cross country mění směr.“

Z A VOL ANTEM



„náraz byl tak prudký, 
že naše volvo odhodil 
mimo silnici. chvíli jsme 
nechápali, co se děje...“



Bezpečnostní 

re
VolVo
luce

Volvo už v roce 2008 jako první výrobce na světě vyhlásilo, že v jeho 
vozech uvedených od roku 2020 nezemře ani se těžce nezraní žádný 
cestující. S jistotou po této odvážné cestě pokračuje a nově odhalilo 
převratné prvky, které jeho příštím modelům zajistí, že budou jejich 

posádky v bezpečí jako nikdy dřív.

TEXT  /  MICHAEL KUDELA   //   FOTOgRAFIE  /  VOLVO CARS

S
eznamte se: jmenují se Anna a Martin. Běžný pár, jakých 
znáte spoustu. Mají děti, své radosti i starosti a žijí 
obyčejný život. Tedy žili až do onoho dne, kdy je potkalo 
něco, s čím člověk obvykle nepočítá.

Martin vzpomíná a pečlivě váží slova, mluví tiše a vážně. 
Byly Vánoce a jeli tehdy celá rodina k babičce. Jako každý 

rok byl kufr napěchovaný dárky a atmosféra ve voze plná očekávání 
svátečního večera. Anna drží Martina za ruku a přidává vlastní 
vzpomínky: na to, jak děti dováděly a jak společně autem vyrazili na 
známou silnici. Vyměňují si přitom pohledy, z nichž je znát, že i když 
od toho odpoledne uplynul už rok a půl, myšlenky na zlomový 
okamžik jsou stále příliš živé.

V jedné zatáčce totiž protijedoucí auto dostalo na zasněžené 
silnici smyk a v plné rychlosti se čelně srazilo s jejich volvem.

jeden okamžik může rozhodnout
„Náraz byl tak prudký, že naše volvo odhodil mimo silnici. Chvíli 
jsme nechápali, co se děje,“ vzpomíná Anna. „Naše první starost 
byla o děti, těm se naštěstí nic nestalo. Martin myslel, že je také 
v pořádku, ale nakonec musel do nemocnice na ošetření.“

Díkybohu nešlo o nic vážného, a tak z otřesného zážitku zbyly jen 

šrámy na duši, rozbité dárky a zcela zničené volvo, které ovšem 
svou posádku ochránilo tak, jak konstruktéři zamýšleli. I proto Anna 
s Martinem souhlasili, aby Volvo jejich příběh zdokumentovalo  
a natočilo o něm krátké video.

A tak teď oba stojí před námi, osmdesáti novináři z celého světa, 
a vyprávějí svůj příběh naživo. Trochu nesví z té spousty lidí, nejsou 
zvyklí na publicitu. Ale živí a zdraví, a jak sami říkají, šťastní, že 
přežili. Jsme v jedné hale v göteborgu na semináři  
o bezpečnostních prvcích budoucnosti a Anna s Martinem zde hrají 
velmi důležitou roli. Jsou totiž součástí unikátní databáze více než 
sedmdesáti tisíc účastníků dopravních nehod, o nichž bezpečnostní 
tým Volva za posledních šedesát let nasbíral údaje při více než 
čtyřiceti tisících reálných střetů. Teď se švédská automobilka 
rozhodla tento jedinečný soubor zpřístupnit i ostatním 
automobilkám, aby se ještě více zvýšila bezpečnost na silnicích.

Následky nehod, které experti zdokumentovali, se průběžně 
promítají do zlepšování bezpečnosti nově vyvíjených vozů Volvo. 
Desetitisíce anonymních účastníků, jako jsou Anna a Martin, 
přispěly k tomu, aby příští vozy byly ještě lepší a jejich přínos se 
projevil nejen v laboratorních podmínkách zkušeben, ale i v reálném 
provozu, kde může nebezpečná situace přijít každou chvíli.
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VIZE 2020

„věříme, že automobilky nesou 
odpovědnost za zlepšení 

bezpečnosti dopravního provozu.“ 

Håkan samuelsson

generální ředitel společnosti Volvo Cars

I proto se akce pro novináře, na níž Volvo představilo soubor 
nových opatření pro zvýšení bezpečnosti, jmenovala Volvo Cars 
Moment. Stačí totiž jediný okamžik, který může navždy změnit 
život. Nebo nemusí.

Vize 2020
Ambiciózní mise automobilky Volvo nechce dosáhnout ničeho 
menšího než zabránit fatálním následkům dopravních nehod 
nových modelů švédské značky. Tak zásadní krok si však žádá 
mimořádné prostředky. Anna a Martin se s námi loučí za neobvykle 
dlouhého potlesku, v němž se odráží pochopení pro jejich prožitek  
i radost z toho, že zrovna v jejich případě vše dopadlo nejlépe, jak to 
jen šlo.

Teď už se na pódiu střídají zástupci Volva a sdělují jednu novinu 
za druhou, jak dosáhnout zásadního cíle, aby při různých typech 
nehod vystoupila posádka z vozu bez vážnějšího zranění.

Prvním, zcela zásadním krokem je omezení nejvyšší rychlosti na 
180 km/h, jímž firma už dříve doslova šokovala odborníky i laiky. 
Všechny modely uvedené na trh od poloviny příštího roku jako 

modelové ročníky 2021 budou mít elektronický omezovač, který 
nedovolí jet rychleji. „Naším cílem je dopravním nehodám spíše 
předcházet než jen snižovat jejich dopad v případě, že jim nelze 
zabránit,“ vysvětluje Henrik green, senior viceprezident pro výzkum 
a vývoj ve společnosti Volvo Cars.

Volvo tak nahlas a odvážně prohlásilo něco, k čemu se ostatní 
výrobci uchylují nenápadně a v tichosti. Rychlostní limit 180 (nebo 
nanejvýš 200) km/h totiž už mnoho let dostává řada výkonných  
a prémiových vozů a jejich počet stále roste. Důvodem je především 
jejich konstrukce s hybridním nebo plně elektrickým pohonem. 
Jediné Volvo ale stanovilo tuto hranici pro celou modelovou řadu.

 „Za tři hlavní překážky k dosažení naší Vize 2020 považujeme 
nadměrnou rychlost, jízdu pod vlivem omamných látek  
a nedostatek pozornosti,“ říká Jan Ivarsson, technický expert, který 
se ve Volvu věnuje bezpečnosti více než 35 let a je hlavní duší 
iniciativy Vize 2020. „To jsou nejčastější důvody tragických nehod, 
proto chceme zajistit, aby při nejriskantnějším chování dostal řidič 
upozornění a v nebezpečné situaci jeho a ostatní účastníky vůz 
ochránil, jak je to jen možné.“

ANNIN A MARTINůV PříBěH SE ŠťASTNýM KONCEM SI MůŽETE POSLECHNOUT VE VIDEU NA BLOgU EVOLVOLUTION: 
volvocars.evolvolution.cz
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A že by limit rychlosti nějak ublížil pověsti nebo prodejům Volva? 
Spíše naopak, tradiční značka tím jen potvrzuje, že bezpečnost 
posádky staví na první místo. V některých diskuzích zaznělo, že se 
tím budou zákazníci cítit příliš omezeni. Za prvé o tom můžeme 
s úspěchem pochybovat i v Německu, kde lze na vybraných úsecích 
jet legálně rychleji než 180 km/h, za druhé bude tento limit mezi 
výrobci velmi pravděpodobně brzy standardem.

Mimochodem německý server mobile.de uskutečnil průzkum,  
v němž se respondenti vyjadřovali k limitům rychlosti. Vyplynulo  
z něj, že většina uživatelů (52 %) schvaluje zavedení omezovače 
rychlosti v autech. Ještě více dotázaných vidí v rychlostním limitu 
na dálnicích řadu výhod: 78 % si myslí, že to je zásadně pozitivní, 
více než polovina respondentů (55 %) si slibuje méně nehod  
a 51 % očekává přinejmenším méně úmrtí.

systémy Pro žiVot
Omezit nejvyšší rychlost ale nestačí, naprostá většina smrtelných 
nehod se stane v rychlostech mnohem nižších. Proto Volvo 
oznámilo další unikátní inovace v čele se systémem sledujícím 
bdělost řidiče a jeho možné ovlivnění návykovými látkami, klíček od 
vozu Care Key s možností vlastního nastavení rychlosti a již 
zmíněné zpřístupnění databáze reálných nehod. Krátce nato 
zavedlo ještě vzájemné varování vozů Volvo před nebezpečnými 
situacemi na silnici.

„Věříme, že automobilky nesou odpovědnost za zlepšení 
bezpečnosti dopravního provozu,“ uvedl generální ředitel 
společnosti Volvo Cars Håkan Samuelsson. „Naše nedávno 
zveřejněné rozhodnutí o snížení maximální rychlosti našich vozů  
i funkce jako Care Key tomuto způsobu myšlení přesně odpovídají.“

Klíček Care Key bude dostupný u všech modelů Volvo od 
poloviny příštího roku. Jeho výhoda spočívá v možnosti nastavení 
maximální rychlosti vozu před jeho zapůjčením například mladým 
nebo nezkušeným řidičům s čerstvým řidičským průkazem.

Už nyní je ovšem pro všechna v Evropě prodávaná volva 
k dispozici systém vzájemného varování před nebezpečím na 
silnici. Takzvaná komunikace car-to-car dává další možnosti včetně 
varování před zezadu přijíždějícím vozem záchranářů, výstrah před 
pohybující se zvěří v noci atd.

Brzy se ve švédských automobilech objeví také revoluční systém 
sledující řidičovu bdělost a varující před jízdou pod vlivem 
omamných látek. Volvo udává, že podle americké agentury NHTSA 
bylo v roce 2017 téměř třicet procent všech smrtelných nehod  

v USA způsobeno řidiči pod vlivem omamných látek. U nás to vloni 
bylo sice „jen“ něco přes třináct procent, ale pořád je to v přepočtu 
na počet nehod dvakrát více lidí než ve Švédsku nebo Velké Británii! 
 
čloVěk V centru zájmu
Ze semináře jasně vyplynulo, že zatímco v oblasti pasivní 
bezpečnosti už nelze čekat velký posun, naopak zásadní zlepšení  
ochrany posádky mohou zajistit systémy bezpečnosti aktivní.  
Nejslabším článkem tak zůstane chybující člověk: kvůli únavě, 
nepozornosti, nezkušenosti nebo jen nevhodnému odhadu…  

Vývoj ovšem dále pokračuje, a tak se můžeme těšit na další 
zlomové bezpečnostní prvky. Volvo před časem vstoupilo do 
společnosti Luminar, která se zabývá vývojem pokročilých 
radarových snímačů, a v závěru loňského roku na výstavě CES 
v Las Vegas představilo první výsledek spolupráce: prototyp 
v současnosti nejvýkonnějšího lidaru na trhu, který dokáže odhalit 
překážky až ve vzdálenosti 250 metrů, a výrazně tak zlepšuje 
schopnosti autonomního řízení.

I když o přínosech není sporu, ozývají se u nových asistenčních 
systémů také odmítavé názory. Jsou například kritici, kteří se ošívají 
i kvůli povinnému zavedení služby eCall, tedy automatického 
systému přivolání pomoci při nehodě, a to kvůli obavě ze sledování. 
Ovšem jen na našich silnicích vloni zemřelo přes 500 osob, 
dospělých i dětí. To je více než pět set důvodů, aby podobné 
systémy mělo naopak co nejvíce aut co nejdříve.

„Podle našich zjištění bych odhadl poměr pozitivních  
a negativních reakcí zatím tak 80 ku 20,“ řekl v rozhovoru pro 
Automotive News Europe šéf vývoje ve společnosti Volvo Cars 
Henrik green. „Rozumíme argumentu ‚Velkého bratra‘  
a bereme jej naprosto vážně. O této problematice je třeba mluvit.“

Ovšem kdyby někdo chtěl opravdu někoho sledovat, nejspíš by 
využil jednodušší způsob: třeba přes mobilní telefon, který spolu 
s vestavěným gPS přijímačem nosíme každý v kapse a do jehož 
některé z kamer se tolikrát za den díváme. Nemluvě o tom, že 
námitky k omezování svobody, a dokonce i pohybu se objevovaly 
mezi laickou, ale také odbornou veřejností už před 60 lety, kdy 
Volvo zavedlo tříbodový bezpečnostní pás. A dnes se naprostá 
většina řidičů „spoutává“ zcela samozřejmě.

Dobré je také uvažovat o přínosech a rizikách pokročilých 
bezpečnostních systémů z trochu jiného pohledu: asi není těžké si 
domyslet, co by k tomuto tématu řekli například Anna, Martin  
a jejich děti…  ■

Výhoda klíčku Care Key 
spočívá v možnosti nastavení 
maximální rychlosti vozu 
například před jeho zapůjčením.



systém sledující  
Bdělost řidiče
Nesoustředěnost a intoxikaci poznají volva 
nové generace (na platformě SPA2) 
z chování řidiče pomocí kamer a dalších 
senzorů. Ty budou řidiče průběžně 
monitorovat a umožní vozidlu adekvátně 
zasáhnout v případě nápadných známek 
vážných problémů s řízením.

Když řidič nezareaguje na varovné 
signály a riskuje dopravní nehodu, dojde  
k omezení rychlosti vozu, upozornění 
asistenční služby Volvo On Call, která se 
může s řidičem spojit a ověřit, zda nemá 
zdravotní indispozici, a v krajním případě 
vůz automaticky zpomalí a bezpečně 
zastaví u krajnice.

mé auto, má pravidla
Funkce Care Key umožní majitelům vozů 
Volvo nastavit maximální rychlost zvlášť pro 
sebe a zvlášť pro rodinné příslušníky či 
přátele. „Podle našich statistik u nehod 
s těžkými nebo smrtelnými zraněními hraje 

překročení rychlosti významnou roli, ať už 
jde o nezvládnutí průjezdu zatáčkou, přejezd 
do vedlejšího pruhu, nebo protisměru  
a podobně,“ vysvětluje Jan Ivarsson.

volvo varuje volvo
Systém pro vzájemné varování vozů před 
nebezpečím na silnici funguje na bázi 
cloudu, do něhož jednotlivé vozy Volvo 
odesílají informaci o aktivaci výstražných 
světel. Jakmile jsou v některém z vozů 
značky vybaveném tímto systémem 
zapnuta výstražná světla, všechna ostatní 
volva v okolí upozorní řidiče na případné 
nebezpečí, které lze lépe předvídat  
a vyhnout se mu – hlavně v místech se 
špatným výhledem, například na 
zatáčkovité silnici v horách.

Systémy upozorňující na výstražná světla 
a na kluzkou silnici byly poprvé představeny 
už v roce 2016 pro modely řady 90 
prodávané ve Švédsku a v Norsku. Od 
nynějška jsou dostupné pro všechny 
modely prodávané v Evropě jako modelový 

rok 2020, a dokonce je bude možné zpětně 
instalovat i do vybraných starších vozidel na 
platformě SPA od modelového roku 2016. 
Jedná se o technologii, která je  
v automobilovém odvětví první svého druhu.

s dovolením, já sám…
Technologie autonomního řízení se zlepšuje 
každým rokem, ovšem Volvo ve spolupráci 
s americkou společností Luminar 
představilo prototyp pokročilého lidaru, 
který dokáže „vidět“ až 250 m, tedy 
výrazně více než nejlepší konkurenční 
systémy dneška. Zařízení má nejen 
mimořádný výpočetní výkon, ale i rozlišení, 
a tak dokáže odhalit i tak malý předmět, 
jako je míč kutálející se přes silnici.

Je už jen na zkušenostech a znalostech 
tvůrců, aby takové technologii vdechli 
patřičnou inteligenci. Tedy že například jde 
skutečně o míč a nikoli jablko a že za 
míčem se může ze stejného místa mezi 
zaparkovanými auty brzy objevit překážka 
mnohem důležitější: neopatrné dítě. 

nové Bezpečnostní prvky pod lupou

e.V.a. není adam
Volvo se rozhodlo zvýšit bezpečnost dopravy tím, že 

zpřístupnilo svoji unikátní databázi následků nehod všem 
výrobcům. Archivy obsahují data o více než čtyřiceti tisících 

střetů a následcích na více než sedmdesáti tisících cestujících, 
které švédská značka uchovává šedesát let. 

Tato iniciativa dostala označení E.V.A. (Equal Vehicles for 
All, tedy „adekvátní vozidla pro všechny“) a jejím hlavním 

smyslem je upozornit na skutečnost, že při nehodě se jinak 
chová tělo dospělého muže a jinak menší nebo starší ženy či 

dítěte. Křehčí cestující si zaslouží stejnou, ne-li větší pozornost 
konstruktérů. „Disponujeme údaji o desítkách tisíců 

skutečných nehod, které nám pomáhají zajistit, aby naše vozy 
byly co nejbezpečnější v rozličných reálných situacích,“ 

vysvětluje Lotta Jakobsson, odbornice na bezpečnost, která  
u Volva pracuje přes 25 let. Nyní tato data dostaly k dispozici 
ostatní automobilky. Stejně jako kdysi tříbodový bezpečnostní 

pás – patent Volva, který od roku 1959 zachránil po celém 
světě už přes milion lidských životů.





hledání 
pa m ě t i  k r a j i n y

TEXT A FOTOgRAFIE  /  PETRA DOLEŽALOVá 

Zavírám oči a jako bych se ocitla u středozemního moře. 
Nechávám se unášet omamnou vůní jižních rostlin, mocným 

cvrkotem a teplem rozehřátých strání. Nad bělostnými 
vrcholky krouží orli… Pálava, výjimečný kousek země, vypráví 

poutavé příběhy napříč tisíciletími.



S
vojí atmosférou mi vždy připomínala prázdniny. Probouzela 
touhu toulat se a objevovat. A taky zpomalit, vždyť zdejší 
tempo je mnohem klidnější. Bující životem jako málokterá 
oblast na světě, láká k prozkoumávání stepí, jeskyní, 
mokřadů, stezek podél skal, vinic i desítek sklípků zdejších 

skvělých vinařů. 
A tajemství. Dodnes střeží zapomenuté příběhy Keltů i osady 

vojáků slavné X. římské legie, kteří tu podle legendy začali 
s pěstováním vinné révy. říká se, že tu tehdy v barbarském území 
měla sídlit římská okupační správa. Ty nejstarší příběhy, které se 
archeologové postupně snaží číst, ale patří lovcům mamutů. Před 
třiceti tisíci lety je sem přilákala řeka, kolem níž migrovala stáda 
zvěře. Usadili se ve zdejší krajině a založili první sídliště. Ukryty 
pod nánosy spraše, které sem větry doby ledové postupně navály, 
přečkaly sídlištní celky desetitisíce let v neobvyklé celistvosti. Jde  

o největší a nejstarší soubor kosterních pozůstatků moderního 
člověka, který mají archeologové k dispozici. Díky jejich mravenčí 
práci dnes můžeme pochopit, jak tehdy lidé žili. Třeba i to, že 
kopání jámy na mamuty je mýtus – už jen proto, že tehdy byla 
půda promrzlá a stádo by nejspíš jámu stejně minulo.

Cesta do minulosti vede do hlubin louky. V horkém počasí 
Archeopark Pavlov příjemně chladí. Působivá podzemní stavba 
připomíná tajné sídlo agenta 007. Však také střeží nesmírné 
bohatství paměti člověka, národa i zdejší krajiny. Pravdu, kterou se 
pomocí moderních technologií a věd snažíme rozkódovat a ze 
zlomků nálezů vyčíst příběh z časů, kdy ještě Pálavu pokrýval les.

Na začátku pozoruhodného muzea byl sen archeologů, 
především profesora Svobody, duchovního otce téhle unikátně 
rozsáhlé expozice. Běžně se totiž paleolitické výzkumy dějí v rámci 
čtverečních metrů. „Když jsme byli požádáni, abychom připravili 
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studii, odevzdali jsme ji a tím to pro nás haslo. Nevěřili jsme, že by 
tak náročnou stavbu někdo realizoval,“ vzpomínají architekti Radko 
Květ a Pavel Pijáček. Postavit ji na ploše 1 000 metrů čtverečních  
s archeologickými nálezy a přímo v chráněné krajinné oblasti byla 
obrovská výzva. Předpokládalo se, že nálezová vrstva bude uložena 
hluboko pod spraší, proto architekti zvolili koncept podzemní 
stavby. Půdorys určila samotná naleziště. Podmínkou bylo, aby po 
svém odkrytí zůstala na svém místě. „Dovolili nám stavět jenom na 
prozkoumané ploše, kromě části mamutí skládky objevené až těsně 
před zahájením stavby. Autentické nálezy jsme museli ochránit  
a prezentovat v interiéru,“ vzpomíná Radko Květ. 

Architekti tedy zvolili formu podzemního prostoru 
s nepravidelnými věžemi z bílého betonu, evokujícími okolní 
vápencové skály. „Krajinu jsme chtěli doplnit, ne se vůči ní vymezit. 
Ještě máme někde schované desítky modýlků, to se zkoušely 
všemožné tvary,“ vzpomínají na příjemnou, tvořivou část práce na 
projektu.

A neopomenou dodat, že během šesti let třikrát málem kvůli 
financování stavba nedopadla, a nebýt EU, dodnes by nestála. Oba 
dnes archeopark vnímají jako srdeční záležitost. A nejen proto, že 
posbíral řadu cen – vedle České ceny za architekturu třeba mj.  
i ocenění z Mexika za nejlepší veřejnou stavbu z betonu.

„Od začátku to bylo silné zadání. Být součástí týmu, který tu 
zjišťuje naši historii, a my ji mohli adekvátně prezentovat.“ Zvláštní 
hrou osudu je i to, že Radko Květ žije v bytě, kde začátkem 
minulého století bydlel profesor Karel Absolon – ten, inspirován  
nálezem drobné keramické figurky mamuta, zahájil první 

systematický výzkum a položil základy moravské paleontologie. 
Kruh jako by se uzavřel.

Nebyly to však jen vzácné nálezy, jako třeba keramika z pálené 
hlíny či rituální předměty z broušeného kamene, obojí první svého 
druhu na světě, či záznamy o magii, pohřbívání a doklady o nových 
technologiích, ale i dlouhá mravenčí práce, co autory přimělo snad 
k ještě větší pokoře ke krajině, kterou by měla tvorba respektovat. 
„Původně jsme se vymezili stavbou měst vůči té obrovské, silné 
přírodě, která nás tak trochu drtila, dnes se zase organizujeme, 
abychom tu přírodu neničili,“ vysvětluje Pavel Pijáček. A jeho kolega 
přiznává: „Přivítal bych, kdybychom přestali zrychlovat. Z hlediska 
dějin nastal velký obrat ve společnosti s vynálezem parního stroje  
a zrozením průmyslu. Dnes jsou to nové technologie a člověk už to 
nestačí vnímat, lidstvo na to není dostatečně připraveno. 
Potřebovali bychom trochu zpomalit, méně se odcizovat.“ 

Možná bychom se dokázali i vrátit k momentu, kdy jsme přírodu 
přestali vnímat a ztratili k ní respekt. Pořád máme zažité primitivní 
lovce mamutů, oni přitom dokázali tvořit velmi jemné věci a byli 
rozvinutější, než si badatelé na počátku mysleli. Na krajině byli 
závislí, a proto jí rozuměli. A když skolili mamuta nebo třeba soba, 
dokázali zužitkovat téměř vše. Nikdy to nebyla zbytečná oběť pro 
nic za nic. Skrze umělecké předměty lze také odhadnout, že jejich 
duchovní život byl velmi bohatý. Jen to množství venuší z míst, kde 
se stopy gravettienu, jak se tato archeologická kultura mladého 
paleolitu nazývá, objevily. Jejich civilizace se vyvíjela velmi rychle, 
protože se musela adaptovat na tvrdé podmínky a neustále se 
střídající klimatické změny, aby přežila. A kdyby se klima zase 

„Krajinu jsme chtěli doplnit, ne se vůči ní vymezit. Ještě máme někde schované desítky 
modýlků, to se zkoušely všemožné tvary,“ říkají architekti Pavel Pijáček a Radko Květ.

„Přivítal bych, kdybychom přestali zrychlovat. 
Potřebovali bychom zpomalit, méně se odcizovat.“

radko kVět



Poznání vlastní minulosti nám 
umožní lépe pochopit, kam 

lidstvo směřuje dnes.
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nezhoršilo, přešli by plynule 
k zemědělství. Potvrzuje to třeba 
nález kopřivového vlákna 
pro zpracování textilu, znalost, 
která se dříve datovala až do 
neolitu.

Fascinuje mě, jak archeologové 
dokážou z nálezů číst příběhy 
jednotlivců. Mohou nás tak na 
příkladu historie a negativních 
dopadů varovat, ukázat důsledky 
určitých vzorců chování, a také 
jak se s tím nejen lidé, ale i krajina 
vyrovnala. Přesto je těžké soužití 
s krajinou kdysi a dnes srovnávat, 
říká Zuzana Havlická, 
archeoložka, která vede pavlovský archeopark. „Dnes tu žije jiný 
počet lidí než tenkrát a krajina na to logicky reaguje. Celou historii 
se střídaly neustálé klimatické změny. Jsme tu příliš krátkou dobu 
na to, abychom dokázali říct, jaký vliv na to máme my sami.“ 

Skláníme se nad mamutí skládkou v zadní části expozice a já 
poslouchám nadšené vyprávění mladé vědkyně. Žádná muzejní 
nuda, historie v propojení s novými technologiemi a současnými 
tématy zažívá renesanci. Spojení multimediální expozice, edukační 
programy i doprovodné výstavy sklízejí mnohem větší zájem, než 
se předpokládalo. Chystá se i poznávací stezka kolem celé Pálavy. 
„Je zajímavé, že co jsou to dolnověstonický trojhrob a venuše, vědí 
častěji dětí ze zahraničí. V českých osnovách je pravěk vzhledem 
k dějinnému rozsahu poněkud upozaděn,“ říká Zuzana Havlická  
a neopomene zdůraznit skvělou podporu Archeologického ústavu 
Brno, jmenovitě profesora Jiřího Svobody a doktora Martina 
Nováka, kteří se zaručili za odbornou náplň expozice. A v plánu má  
i aktuálnější téma – fotografickou výstavu s názvem Tam, kde tekla 
řekla. „Představíme fotografie původních lužních lesů, a jak se 
krajina měnila po osmdesátých letech. Předválečné obyvatelstvo, 
které tu dříve žilo, se dokázalo dobře sžít s lužní krajinou, budovaly 
se kanály a domy byly nadstaveny. My jsme si to jejich smíření 
s krajinou bohužel nepřevzali.“

O tom, čím nás může inspirovat 
minulost, o vztahu člověka ke 
krajině a jaké máme vyhlídky, 
bude i další setkání – z Pálavy 
vyrážím za předním českým 
egyptologem, profesorem 
Miroslavem Bártou. Další cesta 
červenou S60 T5, která potichu  
a svižně polyká kilometry po dnes 
výjimečně prázdné D1, vede na 
pražskou Kampu. Skoro do 
konce června tu probíhá ojedinělá 
výstava Voda a civilizace, jíž je 
profesor Bárta spoluautorem  
a kurátorem. Fotografie pod 
širým nebem z celého světa  

i České republiky prezentují nejen neuvážlivé hospodaření, ale také 
velké povodně, nejstarší závlahové kanály v Izraeli, dopady plastů na 
život v oceánech i zprávy o první masové migraci související s vodou. 

Příběh vody a aktuální otázky sucha i záplav vyvolávají velký 
zájem návštěvníků i politiků. Miroslav Bárta je optimista, ale 
zdůrazňuje, že je třeba přehodnotit náš vztah k vodě i ke krajině. 
„Nikdo za nás osud světa nevyřeší, záleží na jednání každého 
člověka a fungování občanské společnosti. Měli bychom se k Zemi 
chovat tak, abychom ji dalším generacím předali ve stejném, nebo 
ideálně lepším stavu.“ To je podle něj úloha nejen elit, politických, 
vědeckých, byznysových, ale i většiny lidí, protože nikdo z nás 
nemůže existovat bez vody. Média by podle něj měla inspirovat  
a rozumně vysvětlovat, co jsou dlouhodobé problémy, aby lidé 
nerezignovali, ale aby jim došlo, že se to dá řešit. „Není namístě 
děsit veřejnost, je potřeba vysvětlovat. A využívat technologie nikoli 
k informacím, ale k poznání, v tom je rozdíl.“ 

„Jedno staré řecké moudro praví, že velké země nebo civilizace 
se poznají podle toho, když staří muži sázejí stromy, o nichž vědí, že 
v jejich stínu už nebudou odpočívat. Musíme si říct, co chceme 
v klimatu a krajině udělat dlouhodobě, a každý den udělat kousek,“ 
vybízí profesor Bárta. Už proto, že žijeme v antropocénu, v době, 
která je v dějinách planety ojedinělá. Člověk tím, že je a kolik ho je, 

„nejsilnější řešení bývají obvykle málo viditelná, 
ale malé krůčky vedou k velkému pokroku.“

miroslaV bárta



Miroslav Bárta je 
optimista, ale 
zdůrazňuje, že je třeba 
přehodnotit náš vztah 
k vodě i ke krajině. 
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přetváří Zemi. Ale úlohou vědy je najít způsob, jak být přírodě 
přiměřenou zátěží. 

Podle Miroslava Bárty je důležité krajině vracet paměť. „Každá 
krajina se nějak utvářela, všechno je vzájemně propojeno. 
V posledních desetiletích jsme se ji snažili násilně přetvářet tak,  
aby nám sloužila. To není správný koncept, chybí symbióza.“ Měli 
bychom její paměť oživovat, navrátit jí třeba její schopnost 
absorbovat vláhu. „Narovnali jsme toky, minimalizovali přirozené 
záplavové oblasti, vybetonovali koryta, to všechno snižuje 
schopnost krajiny existovat a současně to znesnadňuje naši 
existenci.“

A kudy vede podle zkušeného archeologa cesta dál? „Musíme  
o přírodě přemýšlet, jak funguje, co potřebuje. A co potřebují 
naopak lidé, protože na druhou stranu nemůžeme obětovat lidstvo 
ve prospěch přírody.“ Zdůrazňuje, že je třeba být citlivý ke 
konkrétnímu prostředí a respektovat limitovanost zdrojů. I proto 
vnímá jako důležité propojit komunikaci různých oborů, vědců, 
politiků a lidí z praxe. „Naše civilizace bude stát a padat 
s objektivně výhodnými zdroji energie. Kdysi to byla pára, pak uhlí, 
později jádro, dnes se snažíme získávat energii ze slunce, větru, 
slapových jevů... Velkou roli při tom hrají výzkum a věda, která 
přichází s novými způsoby jejího získávání, ale i možnostmi, 
abychom ji uměli uskladnit, to je jedna z největších technologických 
výzev naší doby.“ Právě o tom bude chystané pokračování (2021) 
stávající výstavy na Kampě, které ponese název Civilizace a energie.

Je však třeba u nových technologií zvolit správné načasování – 
aby daný pokrok přišel v době, kdy lidé uvidí, že to skutečně 
pomáhá, zdůrazňuje ještě profesor Bárta a varuje před pohodlím, 
které by nemělo zvítězit nad rozumným a dlouhodobě prospěšným 
řešením, i když si to my sami už možná neužijeme. 

Problémy, kterých se dnes obáváme, se mohou jevit odlišně při 
pohledu z historické perspektivy. I přírodní prostředí se mění v čase, 
někdy je víc teplo a sucho, jindy víc prší. Příkladem tzv. Bondových 
událostí, kdy se klima jednou za tisíc dvě stě až čtyři sta let skokově 
mění, je třeba Sahara, kde na dnešních vyschlých pláních před osmi 
tisíci let bujela savana se svou typickou vegetací i faunou  
a v důsledku migrace místních populací lovců a chovatelů dobytka 
se v údolí Nilu zrodila staroegyptská civilizace… V perspektivě 
dlouhých časových řad pak názorněji vidíme, že přírodní prostředí 
se zkrátka mění a lidé se ve shodě s tím po Zemi přeskupují, 
upozorňuje český egyptolog a nabízí další příklad: obyvatelé 
amazonského deštného pralesa mají ve své kolektivní paměti 
dodnes uchováno, že jejich předkové žili v savaně a prales „dostali 
jako trest od Bohů“, a tak nezbylo než naučit se s ním žít, lovit 
novým způsobem a přizpůsobit se vývoji klimatu. Spolu s tím se 
vyvíjí i lidské poznání. I o tom vypráví výstava na Kampě a také 
kniha a chystaný film Příběh civilizace založený právě na teoriích  
a výzkumu Miroslava Bárty, který vzniká ve spolupráci s Volvem. 
„Když se člověk bude chovat zodpovědně a uvědomovat si, že je 
součástí něčeho, co ho přesahuje, má vždycky šanci, že bude jeho 
kultura pokračovat. Je to jenom na nás.“

Cesta utíká rychle, zapínám Pilot Assist, součást adaptivního 
tempomatu, a nechávám se hýčkat zenovou atmosférou svého 
volva. Asi nikdy jindy v historii neměl člověk k dispozici takový 
komfort ke zpříjemnění života jako v současné době. A taky 
možnost rozhodovat, co s ním bude dál. Jak ale současný přetlak 
informací zvládnout tak, aby nám zbyl prostor na to nejdůležitější: 
umění vnímat a cítit, uvědomit si, že jsme součástí přírody, a začít ji 
znovu respektovat? Máme tendenci chránit, co důvěrně známe. 

KříŽEM KR á ŽEM

Jiří Malík je ekolog, hydrolog a člen Výboru pro krajinu, vodu  
a biodiverzitu při Radě vlády pro trvale udržitelný rozvoj.



Krajina nemá jen paměť, má 
i duši. Keltové věřili, že její 
tvar je tichou a prastarou 
formou vědomí.
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Proto to měly přírodní národy snazší – neměly technologie, 
nezlenivěly a dokázaly zapojit všechny smysly, aby přírodu 
pochopily. Vzpomněla jsem si na slova profesora Bárty, který zmínil, 
že potřebujeme lídry s vizí. Takové, kteří mají inspiraci a věří, že 
jejich mravenčí práce má smysl, i když to tak často nevypadá. Velké 
věci začínají nenápadně…

Krajina nemá jen paměť, má i duši. Keltové věřili, že její tvar je 
tichou a prastarou formou vědomí. Kousek za Adršpachem se cesta 
stáčí do kopců a já zažívám ten známý povznášející pocit, když se 
dotknu krásy. Možná právě i ten stál za letitou snahou Jirky Malíka, 
který už jako malý kluk propadl místní přírodě. Zamiloval se do skal, 
začal lézt a dlouhé hodiny sledoval dravce nebo jen život v trávě.  
„Po přečtení moudrých knih od ekologů mi došlo, jak jsme 
propojeni, a pokud na tom bude špatně příroda, i nám se přestane 
dařit.“ A když se za pár let začala z potoka, kde se jako kluk celé léto 
koupával, ztrácet voda a z oblasti Broumovského výběžku 
následkem rozsáhlého odvodňování a intenzivního zemědělství 
mizet život, domluvil se s majiteli místních pozemků, že do krajiny 
vodu vrátí. 

Dnes už několik let neúnavně přetváří krajinu u Adršpachu 
k obrazu svému. Po zaslepení a rozkopání původních meliorací se 
objevují nové mokřady a tůňky. Když procházíme kolem jedné 
z nich, vytáhne schovaný rýč a upraví hrázku. „Tůňku mi pomáhali 
kopat místní i s dětmi,“ líčí zapojení stále více nadšenců, dokonce 
z celého Česka. 

Model Zdoňov, jak svůj projekt Jiří Malík pojmenoval, popisuje 
kompletní metodu navrácení vody a obnovy krajiny. „Zlepší se 
zádrže na lesních pozemcích, znefunkční meliorace, obnovíme 
původní potůčky, mokřady a jejich přirozené funkce, vzniknou 

tůňky. Vysázíme mimolesní zeleň, která pomůže zadržet srážky  
a zároveň má větrolamnou funkci. Tahle všechna opatření pomohou 
ochladit krajinu, voda se vrátí do studní a toků a samozřejmě budou 
mít co pít i lesní zvěř a ptactvo,“ shrnuje zapálený ekolog  
a hydrolog. „Konečným cílem nápravy krajiny v Česku je zejména 
vrátit malý oběh vody, a jelikož jsme uprostřed Evropy, je naší 
snahou, aby to samé jako my udělala i celá Evropa. Česko by tak 
mohlo být vzorem.“ 

Vizionář Malík od začátku plánoval model Zdoňov jako pilotní. 
„Šířit se bude snadno, protože jde o virtuální model obnovy krajiny 
ve fázi studie proveditelnosti, který využívá bezplatný program QgIS 
a bude probíhat jednoduše sdílením po internetu. Je to výborný 
nástroj pro správu obce a řešení územního plánování. Poslouží nám 
nejen pro odhad, kolik vody navíc dostaneme do krajiny, ale i kolik to 
bude stát.“ Všichni si musíme uvědomit, že největší potenciál zádrže 
vody nemají přehrady, ale krajina. „A to je vlastně model Zdoňov, 
protože když nebudeme mít vodu, nebudeme mít nic. Proto se 
snažíme ukázat, jak napravit krajinu, jak napravit zemědělství,  
a nabídnout cestu, aby společnost mohla dál fungovat.“ 

Vystoupali jsme k počátku, kde se zrodila láska Jirky Malíka ke 
zdejší přírodě a potřeba ji chránit. Je pátek odpoledne a na vyhlídce 
Křížový vrch kromě nás nikdo není. Jen ptáci, kteří hnízdí ve 
skalách. Během vyprávění mého průvodce se přede mnou znovu 
objevuje neprostupný divoký prales z dob Keltů, první osady 
benediktýnů, kteří krajinu začali přeměňovat v pole, klášter 
Broumov a další osidlování v proměnách času. Paprsky 
zapadajícího slunce naposledy ozáří louky pod námi, v nichž se už 
začal rodit nový příslib. ■

„největší potenciál zádrže vody nemají 
přehrady, ale krajina.“

jiří malík
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Takové obvykle bývá hodnocení první jízdy elektromobilem. Není 
to však jediná výhoda. Tiché elektromotory vnášejí do dopravy 

spojení moderních technologií s udržitelným přístupem k životu. 
Automobily poháněné elektřinou jsou totiž klíčovou součástí balíčku 

opatření, která mají zajistit potřebné snížení skleníkových plynů.

taK 
tichý!

klíčoVé technologie,  
které dají sVětu Šanci
Vzpomínáte si na loňské suché léto 
doprovázené vlnami veder? Pamatuji si 
oblaka prachu nad vyprahlými poli, která za 
sebou nechával můj pes při našich toulkách 
po jižní Moravě nebo Vysočinou. Bohužel 
bude podle klimatologů tato česká stopa 
měnícího se podnebí postupně nabývat na 
intenzitě. Svět včetně České republiky 
potřebuje během následujících let vystoupit 
ze závislosti na spalování fosilních paliv. Jen 
tak můžeme předat naši planetu dalším 
pokolením takovou, jakou ji známe.

Ještě před patnácti lety, kdy jsem 
studoval klasickou energetiku na technice 
v Brně, se zdálo, že svět patří spalovacím 
motorům a kotlům na uhlí. Ale dnes jsou 
naštěstí dostupné technologie, které 
mohou postupně nahradit tyto zdroje 
energie, jež byly v minulosti motorem 
průmyslové revoluce: uhlí a ropu. Podobně 

jako již dnes neposíláme faxy nebo 
telegramy a spolehneme se na e-mail, může 
se stát symbolem moderní ekonomiky 
energie slunce, větru, akumulace energie  
a právě elektromobily. Zájem o nová řešení 
vidíme u mladé generace: je více citlivá na 
přístup k životnímu prostředí a očekává, že 
stejně se budou chovat jejich oblíbené firmy 
a především stát. Ne náhodou se proto 
staly závazky postupného přechodu na 
využití energie z obnovitelných zdrojů nebo 
elektromobilů součástí strategií 
udržitelného rozvoje globálních leaderů na 
trhu, jakými jsou google, CocaCola nebo 
IKEA.

Mix těchto řešení může sehrát klíčovou 
roli v proměně energetiky a dopravy také 
v Česku. Prahu nedávno navštívil profesor 
Hans Joachim Schellnhuber, jeden 
z nejvýznamnějších klimatických vědců 
světa a poradce německé kancléřky Angely 
Merkelové nebo papeže Františka. Při 

osobním setkání jsem byl mile překvapen 
jeho nehranou skromností. Vědec, který se 
během své kariéry setkal s prezidentem 
Obamou a dalšími významnými státníky, 
zaujal stovku posluchačů z řad byznysu  
a akademické sféry taktním upozorněním: 
„Všiml jsem si, že zde má řada lidí kávu. 
Nedávno jsem se setkal s majitelem 
společnosti Illy, jenž toho dělá hodně pro 
ochranu klimatu. Taky k tomu má důvod. 
Když dojde ke změně klimatu, nejlepší 
druhy kávy už nepůjdou pěstovat.“

Jádro návštěvy profesora Schellnhubera 
se však soustředilo na otevření debaty  
o nutném impulsu pro proměnu české 
ekonomiky. „Chápu, že je pro Česko 
důležitá energetická soběstačnost. Té 
můžete dosáhnout i pomocí obnovitelných 
zdrojů, digitalizace, akumulace a dalších 
moderních řešení. Česko by však také 
nemělo zapomínat na dopravu. Ta je 
důležitou součástí německého i českého 
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průmyslu, ale také je zodpovědná za 
značnou část emisí. Současné spalovací 
motory nevyřeší náš problém se 
znečištěním ovzduší, je třeba přejít na 
efektivnější způsoby dopravy. Výhodou 
elektrických motorů je jejich vysoká 
účinnost,“ uvedl profesor Schellnhuber, 
který je původně fyzik a za svou 
dlouholetou práci v oblasti výzkumu 
klimatických změn získal řadu ocenění. 
Jedním z nich je také Volvo Environment 
Price z roku 2011.

Volty od VolVa
Právě elektromobilita nabízí 
bezkonkurenční řešení, které může zbavit 
evropskou dopravu závislosti na dovozu 
ropy. Hodí se do měst: elektromotory 
neznečišťují ovzduší a jsou tiché jako vánek. 

Chápu kritiky, kteří namítají, že je třeba  
u každého elektromobilu hledat pomyslný 
komín elektrárny. Jenže pojďme se na 
rozvoj elektromobility podívat spolu 
s očekávanou proměnou energetických 
zdrojů. Koncem příštího desetiletí bude  
v Evropě každá druhá kilowatthodina v síti 
vyrobená z obnovitelných zdrojů. Již dnes je 
na světě nainstalováno přes tisíc gigawattů 
solárních a větrných elektráren. Do pěti let 

to bude dvojnásobek – dokonce  
s o polovinu nižšími náklady.

Uvědomuje si to také Volvo, které letos 
v Belgii spustilo netradiční kampaň „Volty 
od Volva“. Automobilka na tamním trhu 
vstoupila na trh s elektřinou s cílem 
nabídnout spotřebitelům čistě zelený tarif 
elektřiny pro domácnosti a nabíjení 
elektromobilů. Produkci elektřiny  
z obnovitelných zdrojů zajišťuje Volvo 
prostřednictvím energetické společnosti, 
která k tomu využívá větrné a solární 
elektrárny postavené přímo v Belgii.

zelená domácnost
Pokud chce jít domácnost ještě dál, může si 
již i v Česku pořídit solární elektrárnu na 
střechu, baterii pro ukládání elektřiny ze 
slunce a domácí wallbox pro dobíjení 
elektromobilu. Znám například nadšeného 
podporovatele elektromobility Radovana 
Burkoviče, který solární energii v domě 
využívá téměř 10 let a přidal k tomu také 
elektromobil. Elektřina ze slunce v jeho 
domácnosti slouží k nabíjení elektromobilu 
a elektrokola. „Běžný dojezd našeho 
elektromobilu je 136 kilometrů, což po 
městě stačí – Ostrava má napříč  
20 kilometrů. Není pro mne výjimkou 

najezdit za den 300 kilometrů  
s jednoduchou filozofií: když elektromobil 
parkuje, má se průběžně nabíjet. Každá 
půlhodina v běžné zásuvce je pro mne 
dalších 15 kilometrů dojezdu.“ Na parkovišti 
před rodinným domem zřídil také veřejnou 
nabíjecí stanici pro elektromobily. 
Nabíječka je k dispozici nonstop za 
dobrovolnou platbu.

Právě mix vlastní elektřiny ze slunce  
a elektromobility dává prostor k vyvíjení 
nových řešení. Takzvané hybridní solární 
elektrárny, tedy spojení fotovoltaiky 
s baterií, vyvinul například český startup 
pod společností OIg Power. Loni získali za 
svou baterii, která umí řídit spotřebu 
v domácnosti s ohledem na počasí, tedy 
produkci solární elektřiny, ocenění v rámci 
soutěže Quality Innovation Awards ve 
španělském Bilbau. Domácí baterie lze také 
propojit s nabíječkami pro elektromobily. 

zelená stoPa elektromobilů
Moderní typy elektromobilů využívají celou 
řadu digitálních prvků a srdcem jejich 
provozu jsou baterie z lithia. Z osobní 
zkušenosti vím, že také do oblasti závislosti 
na vzácných kovech a zátěži pro životní 
prostředí při jejich výrobě míří řada otázek 

již koncem příštího desetiletí 
bude v evropě každá druhá 
kilowatthodina vyrobená  
z obnovitelných zdrojů.
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od veřejnosti. Odpověď lze nalézt ve studii 
od Evropské agentury pro životní prostředí 
(EEA) z konce loňského roku. Závěr analýzy 
je jednoznačný: od výroby přes provoz po 
likvidaci vyprodukuje typický elektromobil  
v Evropě méně skleníkových plynů a látek 
znečišťujících ovzduší než srovnatelně velký 
a výkonný benzínový či naftový automobil. 
Elektromobily během celého svého života 
při současné skladbě zdrojů energie ve 
státech EU vypustí o 17–30 % méně emisí 
než auta s naftovými či benzínovými 
motory. Do budoucna se dá očekávat, že to 
bude čím dál lepší: předpokládaný útlum 
uhelných elektráren opět posílí efekt čisté 
mobility. Autoři navíc očekávají, že výhody 

elektromobility ještě zvýší podpora rozvoje 
čistých zdrojů energie a cirkulární 
ekonomiky, včetně sdílení automobilů  
a produkce znovupoužitelných výrobků  
a recyklace.

Šance pro inovace
Aktuálně jezdí po světě přes pět milionů 
osobních vozů s elektrickým pohonem. 
V Česku je zhruba 2 tisíce elektromobilů, 
takže když dnes s tímto vozem vyrazíte do 
ulic, stále můžete zažít pocit lehké 
výstřednosti. Postupně však začnou vozy 
s elektrickým pohonem převládat. Podle 
Mezinárodní energetické agentury (IEA) se 
počet elektromobilů na všech světových 

silnicích zvýší na 125 milionů ke konci 
příštího desetiletí. Ovšem potřeba naplnění 
klimatických cílů může rozvoj čisté mobility 
akcelerovat až na 220 milionů elektrovozů.

Z mého pohledu je fantastické sledovat 
vývoj v oblasti akumulace. Pokles cen 
baterií kopíruje podobný trend, jako byl  
u solární energetiky před deseti lety. Obě 
tyto technologie patřily kdysi spíše 
k drahým hračkám pro pár nadšenců, ale 
fotovoltaika je již dnes masovou záležitostí 
a elektromobilita se tam dostane během 
příštího desetiletí. Motorem nástupu 
elektrifikovaných aut jsou stále levnější 
baterie a rychlý rozvoj sériové výroby. Plány 
na zavedení elektromobilů má de facto 

současné spalovací motory nevyřeší náš 
problém se znečištěním ovzduší, je třeba přejít 

na efektivnější způsoby dopravy.

JoacHim scHellnHuber

klimatický vědec
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každá automobilka. Jednou z prvních bylo 
právě Volvo, které chce mít každý druhý 
prodaný vůz s elektrickým pohonem již 
v roce 2025. 

Nedávno publikovaná zpráva Bloomberg 
NEF uvádí, že právě baterie tvořily v roce 
2015 až 57 % ceny elektromobilu. Dnes je 
to přibližně třetina a po roce 2025 klesne 
podíl nákladů na akumulátory na pouhou 
pětinu ceny nového vozu. Vývoj pokročilých 
baterií je také šance pro nové firmy. 
Například americký startup Enevate slibuje 
až čtyřikrát vyšší energetickou hustotu  
Li-Ion baterií díky využití křemíku. Jejich 
akumulátory by měly jít nabít do 90 % 
kapacity za pouhých 15 minut. V oblasti 
nabíjení je pak aktivní například izraelský 
startup Chakratec, který vyvinul inovativní 
technologii kinetického ukládání energie  
s neomezeným počtem cyklů nabití a vybití. 
Prosazení takového řešení pak umožní 
výstavbu rychlodobíjecích stanic bez 
nutnosti posilování sítí. Navíc lze opět 
ideálně propojit se solární energií a redukuje 
závislost na chemických bateriích. Volvo 
pak loni investovalo do startupu FreeWire. 
Tato mladá firma ze San Francisca 
produkuje mobilní nabíječky elektromobilů. 

Nabíjecí stanice FreeWire používají 
nízkonapěťové napájení, což má velkou 
výhodu v tom, že není třeba posilovat 
elektrárenské vedení. První pilotní projekty 
se rozběhly například ve Velké Británii ve 
spolupráci se společností BP. 

Další oblast inovací se otevírá v nakládání 
s použitými akumulátory z elektromobilů. 
Očekává se jejich výměna po poklesu  
jejich kapacity pod určitou hranici. Ovšem 
budou dál použitelné například v rámci 
bateriových úložišť pro domy nebo 
stabilizaci sítě. Na aplikaci vyřazených 
baterií z elektromobilů například jako 
záložních systémů v nemocnicích pracují 
v rámci společného projektu studenti 
z ČVUT v Praze spolu s kolegy z izraelské 
technické univerzity v Haifě. Věří, že se jim 
podaří prodloužit využitelnost akumulátorů 
až o deset let.

Ani úplně vysloužilé baterie však 
neskončí na skládkách. Několik vědeckých 
týmů pracuje na metodách jejich 
přepracování. Slibně vypadá řada projektů, 
které by mohly vrátit do hry cenné materiály 
využívané v bateriích, a opět tak zvýšit 
příspěvek elektromobility k udržitelnému 
rozvoji.

ruku v ruce
Nejde však jen o samotnou technologii 
elektromobilů. Rozvoj čisté mobility otevírá 
prostor pro využití také zcela nové formy 
(ne)vlastnictví vozu. Inteligentní auta  
s autonomními systémy řízení pomohou 
snížit problémy s parkováním v rámci 
sdílené ekonomiky. Vždyť dnes využíváme 
naše automobily zpravidla z pouhých 5 % 
jejich celého životního cyklu. Druhým 
zásadním přínosem „chytrých“ automobilů 
je zvyšování bezpečnosti na silnicích. Právě 
plně nebo částečně autonomní systémy 
mohou zabránit řadě zbytečných nehod 
způsobených naší nepozorností.

Oproti globálním trendům mám pocit, že 
se české prostředí tak trochu zdráhá 
vstoupit do nové éry průmyslové a dopravní 
revoluce, kterou symbolizují obnovitelné 
zdroje energie a právě čistá mobilita. První 
pionýři už však začínají na vlastním příkladu 
demonstrovat, že na udržitelném rozvoji  
a zodpovědném přístupu ke krajině  
a životnímu prostředí není nic špatného. 
Věřím, že podobně jako většina lidí dnes ví, 
že je dobré třídit odpad, bude časem 
obecně jasné, že další pálení fosilních paliv 
není správná cesta.  ■

inteligentní auta s autonomními 
systémy řízení pomohou snížit 
problémy s parkováním v rámci 
sdílené ekonomiky. 
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Reprezentativní příklad financovaní Volvo XC60 D4 FWD Momentum FinAuto Volvo – již od 0 % navýšení s možností PNS: pořizovací cena 1 277 900 Kč vč. DPH, výše úvěru 383 370 Kč, akontace 70 % (894 530 Kč); pevná úroková 
sazba: 0 % p. a., RPSN: 10,9 % p. a.; měsíční splátka úvěru (1.–59.) 2 166 Kč, 60. splátka úvěru 255 580 Kč; měsíční splátka pojištění HAV a POV 2 822 Kč; měsíční splátka včetně HAV a POV (1–59.): 4 988 Kč; 60. měsíční splátka včetně 
HAV a POV: 258 402 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 0 Kč; délka úvěru 5 let. Celková částka k uhrazení ( jistina, úroky, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek): 552 694 Kč, pojištění u pojišťovny Kooperativa.
Nabídka platí do 30. 6. 2019.
Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy, a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoliv transakce.

XC60 
OD 

4 988 KčOsobní vozy Volvo

Přeřadil jsem 
na nižší splátky.

Splátky od 0% navýšení s poslední 
navýšenou splátkou.
Nabídka se vztahuje na modely XC90, V90, 
S90, S60, V60, V60 CC, V40 a XC40.   

02651_UCL_Volvo_Inzerce_220x280_V16.indd   1 27.05.19   10:15



TEXT  /  JIří VALŠUBA   //   FOTOgRAFIE  /  VOLVO CARS

Může se výrobce automobilů aktivně podílet na záchraně životního 
prostředí? Může nacházet kreativní řešení, jak čistit umírající oceány? 

Může své názory předkládat odborníkům na vrcholných summitech  
o ochraně naší planety? Ano, může! Automobilkou, která volání ohrožené 

přírody o pomoc vzala již před lety vážně, je švédské Volvo.

omtanKe

F
akta mluví jasně: lidstvo za posledních 65 let 
vyprodukovalo přes 8 miliard tun plastu. Každou minutu  
ho skončí v oceánu tolik, kolik by se ho vešlo na korbu 
nákladního auta. V roce 2050 to budou za stejnou dobu 
čtyři korby a podle odhadů převýší plasty v oceánech 
původní život a prakticky všichni mořští ptáci budou mít 

v útrobách jejich částečky. A pokud se týká mikroplastů, jejichž 
průměr je menší než 5 milimetrů, už dnes je mají ve svých tělech 
dokonce i ryby žijící v hloubkách několika stovek metrů. Z nové 
studie vydané ve vědeckém časopisu Proceedings vyplývá, že 
milovníkům mořských plodů nechybí na talíři ani v těch 
nejluxusnějších restauracích pravidelná dávka plastového odpadu. 
Podle vědců zatím není jasné, jak moc mohou být tyto drobné 
částečky pro konzumenty škodlivé, ale určitě lidskému zdraví 
neprospívají.

Na konci ledna zveřejnil odborný časopis Nature další šokující 
závěry: tým špičkových vědců zkoumal padesát mořských 
živočichů, které vlny vyplavily na britské břehy – a v těle každého  
z nich našli plasty. Taková varování hrozící katastrofy by neměla 
nechat chladným nikoho na této planetě!

začít u sebe
Automobilka Volvo Cars je jednou z těch, kdo nehodlají dál zavírat 
oči a stát stranou. Proto se loni coby jeden ze zakládajících členů 
UN global Compact (dobrovolné iniciativy k zavádění univerzálních 
zásad udržitelnosti pod záštitou OSN) připojila ke globální kampani 
OSN nazvané Clean Seas, která chce zapojit vlády, širokou 
veřejnost a soukromý sektor do aktivního boje proti znečištění moří 
a oceánů.

Aby šla příkladem, rozhodla se co nejvíce eliminovat svou vlastní 
globální ekologickou stopu: více než 20 milionů jednorázových 
plastových předmětů, které užívá ve svých provozech a na akcích, 
nahradí do konce letošního roku biologicky odbouratelnými 
ekvivalenty, jako jsou papír, celulóza nebo dřevo. A nejpozději do 
roku 2025 budou čtvrtinu dosavadních plastových dílů ve všech 
nových modelech značky tvořit recyklované materiály. 

Jako důkaz, že nejde o pouhé laciné marketingové výkřiky, 
vyvinul projektový tým špičkových inženýrů na podporu kampaně 
Clean Seas speciální verzi modelu XC60 T8 Plug-in Hybrid, v němž 
je 170 dílů nahrazeno součástkami obsahujícími recyklované 
materiály, což dělá nezanedbatelných více než 60 kg materiálu!  

UDRŽITELNOST

42



během závodu sbíralo 
sedm soutěžních lodí nová 
data pro vědecké účely, 
která zahrnovala informace 
o globálním rozšíření 
mikroplastů a o vlivu 
měnícího se klimatu na 
zdraví světových moří.
volvo ocean race
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Tento krok nezůstal nepovšimnut, a tak 11. dubna letošního roku na 
výstavě Plastics Recycling Show Europe v Amsterodamu si autoři 
průkopnického automobilu při slavnostním ceremoniálu převzali 
cenu Automotive, Electrical or Electronic Product of the Year.

V rámci této kampaně již probíhá také mnoho dalších nadějných 
akcí, včetně úklidu nejpostiženějších pláží v Indii nebo plavby 
tradiční arabské lodě dhau vyrobené z plastového odpadu 
shromážděného z keňského pobřeží. Ta se plaví podél afrických 
břehů, aby tamním komunitám vysvětlovala, jak nakládat s plasty  
a starat se o čistotu oceánu. A přináší to ovoce – již devět z těchto 
zemí podepsalo závazek, že přijmou opatření k řešení znečištění 
oceánů.

Rovněž Indie dala kampani ambiciózní slib, že do roku 2022 
odstraní ze svého území veškerý plast na jedno použití, čímž zastaví 
tok odpadních plastů od 1,3 miliardy lidí.

tím Příběh nekončí…
Ve světových oceánech jsou místa od pevniny tak vzdálená a téměř 
nedostupná, že blíže k nim jsou lidské bytosti na mezinárodní 
vesmírné stanici ISS než na pobřeží… Takovým místem je například 
Point Nemo v jižním Pacifiku – takzvaný Pól nedostupnosti. V takto 
odlehlých oblastech je provozování vědeckého výzkumu velmi 
obtížné a finančně nákladné – přesto nezbytné. A tak sdružení 
vědeckých expertů přišlo s nápadem využít ke sběru důležitých 
oceánografických dat jednu z nejnáročnějších světových regat. 

Jachtařský závod kolem světa Volvo Ocean Race trvá devět 
měsíců a posádky během něj proplouvají i těmi nejodlehlejšími 
místy moří a oceánů. Proto bylo využití těchto lodí nejlepší volbou  
a společnost Volvo Cars se rozhodla celý tento unikátní vědecký 
program financovat.

Smyslem bylo přispět k hlubšímu porozumění dopadu znečištění 
plasty a dalších lidských činností na zdraví oceánů. Během závodu 
sbíralo sedm soutěžních lodí s pomocí přelomových technologií 
nová data pro vědecké účely, která zahrnovala informace  
o globálním rozšíření mikroplastů a o vlivu měnícího se klimatu na 
zdraví světových moří. Mimoto se prokázalo, že oceánografické 
údaje získané ze systémů instalovaných v samostatných bójích 
mohou přispět k našemu lepšímu pochopení vazby mezi oceánem 
a modely počasí. 

data Pro VŠechny
Institut pro oceánský výzkum gEOMAR v německém Kielu, který 
sdružuje vědce z různých oborů, pak získaná data zanalyzoval  
a výsledky zpřístupnil v databázi amerického Národního úřadu pro 
oceán a atmosféru (NOAA), která pro vědce představuje otevřený 
zdroj informací. Ze zkoumání koncentrace mikroplastů v celkem  

86 vzorcích mořské vody prostřednictvím výkonného 
spektrofotometru Raman laboratoří gEOMAR bylo zjištěno, že  
93 % analyzovaných vzorků obsahovalo plastové částečky, a to  
i z těch nejvzdálenějších míst od lidských obydlí. 

Další data z tohoto programu využily Světová meteorologická 
organizace (WMO) a Mezivládní oceánografická komise (IOC) 
spadající pod UNESCO. Tento program přinesl dosud nebývalý 
obraz o zdraví našich oceánů a především jasně ukázal, jak moc 
rozsáhlý je globální problém znečištění mikroplasty.

Letos v lednu v rámci mezinárodního veletrhu lodí „Boot 
Düsseldorf“ získal tento program na slavnostním ceremoniálu, 
kterého se každoročně účastní nejvýznamnější osobnosti z řad 
ochránců světových oceánů včetně zakladatele této ceny, 
monackého prince Alberta II., prestižní ocenění Ocean Tribute 
Award pro vědeckou kategorii. 

kudy dál?
Vedle tohoto „čistě vědeckého“ přínosu regaty Volvo Ocean Race 
probíhala po dobu celého závodu na pevnině také veřejná 
ekologická osvěta a lidé se aktivně účastnili hromadného úklidu 
pláží. Podle odborníků je ale množství plastového odpadu  
v oceánech už tak obrovské, že jen fyzické čištění pláží přestává 
stačit. Navíc vinou urbanizace a rozšiřování přístavů mizí původní 
přirozené břehy moří a oceánů… 

Například australské pobřeží bylo kdysi velmi bohaté na 
mangrovové porosty, které nejen že poskytují útočiště mnoha 
ohroženým druhům savců, ptáků a plazů, ale především přispívají 
k čistotě životního prostředí. Jejich přizpůsobivé kořeny filtrují 
mořskou vodu a navíc formují bohaté a složité ekosystémy 
mikroorganismů, které jsou rozhodující pro zdraví našich oceánů – 
vytvářejí podmínky pro další růst mořského života a zlepšují kvalitu 
vody tím, že pomáhají odfiltrovat znečišťující látky včetně těžkých 
kovů.

Ale v přístavu Sydney, největšího města Austrálie, tyto 
mangrovové porosty do značné míry zmizely. Přírodní břehy byly 
nahrazeny umělými, betonovými koryty, a zatímco panoráma 
„nového“ Sydney vypadá velkolepě, příběh pod hladinou je velmi 
znepokojivý. Mikroorganismy totiž nemohou žít na plochých 
betonových deskách, což znamená, že člověkem zbudované hráze 
zvyšují úroveň znečištění a negativně ovlivňují celkovou kvalitu 
vody.

hráz, která žije
Proto Volvo přišlo s poněkud netradičním nápadem, jak vodu  
v přístavu ozdravit a znovu do ní vrátit život: s pomocí živoucích 
mořských hrází vytvořených na 3D tiskárnách.

A protože víc hlav nejen víc ví, ale také dokáže, spojilo v tomto 
projektu své síly se sydneyským institutem námořní vědy  
a s melbournským designovým studiem Reef Design Lab. Živoucí 
mořská hráz neboli Living Seawall – jak fyzickou podobu této 
unikátní myšlenky nazývají její tvůrci – je tvořena unikátně 
navrženými betonovými dlaždicemi, jejichž design vznikl na 3D 
tiskárnách. Dlaždice jsou vyztuženy plně recyklovanými plastovými 
vlákny integrovanými do betonu tak, aby jednak zvýšila jeho 
pevnost a současně svým vzhledem napodobovala kořeny 

nejpozději do roku  
2025 budou čtvrtinu 
dosavadních plastových 
dílů ve všech nových 
modelech volvo tvořit 
recyklované materiály. 
volvo cars



xc60 t8 Plug-in hybrid
170 dílů bylo nahrazeno součástkami obsahujícími 

recyklované materiály, což dělá nezanedbatelných 60 kg 
materiálu! 11. dubna 2019 na výstavě Plastics Recycling 

Show Europe v Amsterodamu si autoři tohoto speciálního 
modelu převzali cenu Automotive, Electrical or Electronic 

Product of the Year.



původních stromů a keřů mangrovů. Dlaždice jsou připevněny 
k plochému povrchu stávající mořské hráze v přístavu Sydney jako 
velká podvodní skládačka vytvářející umělý porost. Postupem času 
mají tuto zeď opět trvale zabydlet výše zmíněné mikroorganismy  
a další mořští živočichové. 

A skutečně: již po týdnu od své instalace byla živoucí stěna 
tvořící nový povrch původní hráze osídlena ústřicemi a dalšími 
organismy, které se živí nečistotami. Další dvě desetiletí zde teď 
budou vědci pečlivě sledovat množství nově zrozených 
mikroorganismů a vyhodnocovat celkovou kvalitu vody. 

Pomáhat a chránit
Nápad „vytisknout“ živoucí hráz je tak dalším praktickým krokem 
na cestě švédské automobilky k ozdravení naší planety a zároveň se 
může stát inspirací pro všechny přímořské státy, které lidskou 
činností přicházejí o své původní přirozené pobřeží.

Není proto divu, že když se v září loňského roku konala 
v kanadském Halifaxu konference skupiny sedmi nejvyspělejších 
zemí světa g7 Ocean Partnership Summit, kde lídři skupiny g7 
jednali s pozvanými partnery o konkrétních opatřeních zaměřených 
na ochranu oceánů a na boj proti hrozbě spojené s plastovým 
odpadem, byla jediným výrobcem automobilů přizvaným k těmto 

 
 
 
 
 
 
 
 
rozhovorům na nejvyšší úrovni právě společnost Vovo Cars. Na 
tomto jednání byla představena Charta o plastech v oceánech, jejíž 
signatáři se zavazují učinit konkrétní kroky k řešení celosvětového 
problému znečištění plasty. Například že budou podporovat 
recyklaci umělých hmot a snahu o omezení jejich využívání ve 
společnosti, čímž dojde k redukci plastového odpadu. Volvo chartu 
skupiny g7 jednoznačně schvaluje a podporuje a z automobilek je 
zatím první a jedinou, která ji přijala.

Volvo zkrátka žije „omtanke“. Švédský výraz pro péči, 
ohleduplnost, přehodnocování či znovuobjevování používá 
k osvětlení svého přístupu k udržitelnosti. Jinými slovy se snaží 
pečovat, být ohleduplné vůči ostatním, nebojí se přehodnocovat  
a znovuobjevovat, aby zlepšilo svět, ve kterém žijeme. A tyto sliby 
nejsou jen mlácením prázdné slámy. Své závazky skutečně plní.  ■
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UDRŽITELNOST

liVing seawall
Unikátní betonové dlaždice navržené na 

3D tiskárnách jsou připevněny k plochému 
povrchu stávající mořské hráze v přístavu 

Sydney jako velká podvodní skládačka 
vytvářející umělý porost. Po týdnu od své 
instalace byla živoucí stěna tvořící nový 
povrch původní hráze osídlena ústřicemi  

a dalšími organismy, které se živí 
nečistotami.

volvo žije omtanke.  
snaží se pečovat a být 
ohleduplné vůči ostatním, 
aby zlepšilo svět.  
volvo cars





TEXT  /  JAN KřEČEK   //   FOTOgRAFIE  /  CHRISTOPHER LITTLE, 
WESTERN PENNSYLVANIA CONSERVANCY

Asi sedmdesát kilometrů od amerického 
Pittsburghu protéká malebná říčka Bear Run 

hustým lesem, utváří si cestu v kamenitém terénu  
a v jednom místě padá z šest metrů vysoké skalní 

římsy. Nádherná přírodní scenérie s vodopádem by 
mohla být ukázkou toho, jak vypadá krajina 

nezasažená člověkem. Ale tady, na jihozápadě 
Pensylvánie, je situace trochu jiná.

N
arodil jsem se za železnou oponou, na periferii velkého města. 
Můj svět tak byl ovlivněn funkcionalismem a jeho, řekněme, 
poněkud osekanou formou. Na architektuře oceňujeme její 
velkorysost, kvality přidané do daného prostoru navíc, aniž by 
to bylo bezpodmínečně nutné. Já jako kluk jsem však nic 
takového neviděl. Jen přísně vytesané kvádry šedého betonu, 

tak akorát velké pro život.
Přesto však mé dětství nebylo nešťastné. Celé léto jsem trávil na hřišti 

nebo za řídítky svého kola, hrál jsem baseball, občas fotbal nebo 
basketbal, běhal po lese, koupal se v přehradě. A začal jsem objevovat 
velkorysost svého okolí, své rodné ulice. Funkcionalističtí architekti tuto 
velkorysost vytáhli ze soukromého prostoru ven – velké množství malých 
ubytovacích jednotek neumístili do ulice či do městského bloku, bydlení 
vstupovalo přímo do krajiny.

V souznění



Vila nad vodopádem 
dodnes inspiruje statisíce 
stavitelů po celém světě. 



50

ARCHITEK TUR A

Později jsem se začal architekturou zabývat více do hloubky. 
Objevoval jsem trendy, které vedly k proměně městské architektury. 
A překvapivě je to právě Le Corbusier a funkcionalismus, kdo dbal 
na provázání krajiny a města. Nikoli formou, ale funkcí. Zrušil 
klasické linie domů, uliční čáry, bloky. Velké funkční celky osazoval 
přímo do krajiny. Součástí každého projektu byl vždy kus lesa, park, 
jezero či jiný krajinný prvek.

Každá stavba je součástí krajiny a měla by korespondovat se 
svým okolím. Propojení vnitřních prostor architektury s krajinou je 
nejen žádoucí, je to nezbytné. Přírodní síly a život utvářejí svůj 
vlastní prostor, svá panoramata. Bojovat s tím nemá žádnou šanci 
na úspěch, v přetváření krajiny má člověk jen velmi omezené 

možnosti. A tak tu zbývá jen jedna cesta: otevřít architekturu 
krajině, propojit ji s jejím okolím, zakomponovat člověka doprostřed 
přírodní scenérie.

A právě to se stalo u vodopádu na říčce Bear Run v Pensylvánii. 
Architekt Frank Lloyd Wright tu dostal za úkol vybudovat dům. 
Obchodník a filantrop Edgar Jonas Kaufmann tu uprostřed svých 
lesů vlastnil dřevěný srub. Stavba byla na konci své životnosti a bylo 
nezbytné nahradit ji domem novým. Wright zakázku přijal, klidným 
místem v lesích nad vodopádem byl přímo uchvácen.

Celé místo bylo pečlivě zaměřeno a zaznamenáno. A tím myslím 
skutečně pečlivě. Každý strom, každý balvan, každý výstupek ze 
skalní stěny. Krajina měla být od počátku součástí projektu.

Výstavba na takovém místě by jistě mohla vzbudit silné 
kontroverze. Je správné stavět dům ze skla a betonu uprostřed 
panenské přírody nad malebným vodopádem? Neměl by člověk 
zůstat někde opodál, kde nemůže napáchat tolik škod? Jak se ale 
ukázalo, chyba to rozhodně nebyla.

Architekt Wright navrhl stavbu, která s vodopádem nesoupeří, 
nechce vytlačit les ani skály, Wrightův dům prorůstá krajinou, je její 
součástí. Rozsáhlé členité terasy kopírují logiku vrstvení skalních 
útvarů i stromů, stavba košatí jako strom, hladké horizontální 
plochy jsou neseny vertikálními konstrukcemi s hrubým kamenným 
obkladem. 

Legenda praví, že architekt s projektem dlouho otálel. Když se 
poté chtěl Edgar Kaufmann podívat na návrhy, Wright jej nechtěl 
odmítnout, přestože z projektu nebylo hotovo prakticky nic. Pozval 
tedy Kaufmanna k sobě a studii celé stavby připravil během dvou 
hodin – tak dlouho totiž Kaufmannovi trvala cesta do Wrightova 
ateliéru. 

Pokud by to byla pravda, je to jen další důkaz, jak silnou roli  
v našich životech hraje krajina, která nás obklopuje. Promlouvá  
k nám a sama nás vede. Během oněch dvou hodin totiž Frank Lloyd 
Wright navrhl nejslavnější vilu na světě, architektonický klenot 
nevyčíslitelné hodnoty a příklad propojení architektury krajiny  
s architekturou lidskou. Dům přestal využívat silné přírodní scenérie, 
stal se jejich nedílnou součástí. Už to není jen život ve vile  
s výhledem na krajinu, je to život v krajině. 

Tato stavba zcela změnila můj pohled na krajinu i architekturu. 
Mnohem silněji vnímám vzájemnou interakci stavby s přírodou  
i člověka s přírodou. Stavitelství nemusí být souboj s krajinou, může 
s ní ladit. A to ať už propojením přírodních principů a materiálů, jaké 
známe ze severského designového směru, tak integrací celých 
staveb do krajiny. 

Protože přestože jsme dosáhli velkého kulturně-technického 
rozmachu, je to příroda, která nás utváří a ke které se nakonec vždy 
vracíme. ■

bojovat s přírodou nemá žádnou šanci na úspěch. Zbývá jen 
jedna cesta: otevřít architekturu krajině a zakomponovat 

člověka doprostřed přírodní scenérie.



Zdravé domy inspirované 
SEVERSKOU PŘÍRODOU

Domov je nejdůležitějším místem v životě každého z nás. 
Naší vášní a posláním je budování zdravých a udržitelných 
domů, které se pro naše zákazníky stávají jedinečným 
domovem. Dřevo finské borovice, inovace a patentované 
technologie HONKA®, to vše umožňuje vytvoření designu, 
který posouvá hranice klasické dřevostavby a dává prostor 
pro vytvoření vašeho vysněného bydlení.

Bydlet zdravě 
a udržitelně

PEFC/02-31-192

JEDINEČNÉ BYDLENÍ 
S DUŠÍ FINSKÉ PŘÍRODY

WWW.HONKA.CZ

V DNEŠNÍ HEKTICKÉ DOBĚ 

STÁLE VÍCE ZÁLEŽÍ 

NA ZDRAVÉM A KVALITNÍM 

BYDLENÍ



D
nes je tomu šedesát let, co Volvo 
přineslo světu vynález tříbodového 
bezpečnostního pásu a navíc 
umožnilo jeho volné používání všem 
světovým automobilkám. Už tehdy se 
Volvo rozhodlo pro vskutku 

vizionářský krok, který odůvodňuje tím, že 
účinný bezpečnostní pás byl zkrátka příliš 
významný, než aby si ho nechalo pro sebe. 
Nelze než souhlasit.

K pochopení souvislostí je nutné vrátit se do 
reality padesátých let. Tehdy se na bezpečnost 
obecně moc nehledělo. Když už v některém 
z vozů (zejména závodním) nějaká ochrana 
posádky byla, jednalo se pouze o dvoubodový, 
horizontálně uchycený pás, který většinou při 
nárazu způsobil tělu víc škody než užitku.

Změnu odstartovala švédská národní 
energetická společnost Vattenfall, která tehdy 
řešila, že její zaměstnanci často umírali při 
nehodách ve vozech. Úkolem zvýšit jejich 
bezpečnost byli pověřeni dva inženýři – Bengt 
Odelgard a Per-Olof Weman. Ti se inspirovali 
výzkumem US Air Force a zjistili, že mnohem 
účinnější je diagonální, tedy úhlopříčně 
umístěný pás, který už v roce 1956 začali 
montovat do svých vozidel. Tímto objevem brzy 

zaujali tehdejšího šéfa Volva gunnara Engellaua. 
A tak najal Nilse Bohlina, bývalého leteckého 
inženýra, na pozici prvního bezpečnostního šéfa 
automobilky s jasným úkolem: vyvinout vhodný 
bezpečnostní pás pro osobní automobily.

Právě Bohlin nápad důkladně prozkoumal  
a vytvořil tříbodový bezpečnostní pás, který 
zjednodušeně řečeno kombinoval horizontální 
upevnění pásu používaného ve většině vozů té 
doby s diagonálním pásem, který vymyslelo duo 
Odelgard–Weman.

Volvo funkčnost vynálezu podrobně 
odzkoušelo – a víc na nic nečekalo. V roce 1959 
ho začalo montovat do dvou modelů té doby: 
PV544 a moderního Amazonu. Volva PV444  
a následně právě PV544 byla pro švédskou 
značku zásadní už tím, že byla prvními modely 
se samonosnou karoserií (a po dlouhé době 
čtyřválcovým motorem, jenž nahradil řadové 
šestiválce), zatímco modernější Amazon,  
známý svou dlouhodobou odolností a perfektní 
ochranou proti korozi, se stal prvním modelem, 
u něhož byly tříbodové pásy montovány sériově, 
a to do všech verzí, včetně těch exportních.

Efektivnost Bohlinova řešení byla tak výrazná, 
že Volvo brzy po jeho představení uvolnilo 
patent k použití všem automobilovým 

výrobcům, a to zcela neomezeně. Z tehdejšího 
pohledu přelomový vynález zůstává dodnes 
největším zachráncem životů – jen ve Velké 
Británii denně zachrání minimálně jeden život. 

V průběhu času docházelo k přirozené evoluci 
vynálezu. V šedesátých letech dostal navíječ, 
později s předpínačem, o dvacet let později  
i sponou s předpínačem. Zřejmě největším 
zlepšením se stal omezovač síly pásu v oblasti 
ramene, představený v roce 1995. Jiný systém 
se mezitím zaměřil na prevenci tím, že řidiče 
akusticky upozorňuje v případě, že pás nemá 
zapnutý. Pás se v posledních letech navíc stal 
součástí mnohem komplexnějších pre-crash 
bezpečnostních systémů, které rozeznají hrozící 
srážku a dokážou pás předem přitáhnout, aby 
byla posádka ještě více chráněna. Ve spojení se 
systémem airbagů je tak doslova „přikována“ na 
místě. 

Bezpečnostní pás zůstane i v dalších letech 
zásadním prvkem bezpečnosti posádky. Bude 
se sice nadále vyvíjet (například v oblasti ramen 
kvůli možnému sklouznutí při převrácení), ale 
samotný princip jeho fungování se zatím 
nemění. Bude vůbec někdy principiálně 
překonán?  ■

TEXT  /  FRANTIŠEK VAHALA   //   FOTOgRAFIE  /  VOLVO CARS

Vynález, který reálně zachraňuje nejvyšší počet životů 
v automobilovém průmyslu – to je tříbodový bezpečnostní pás. Proč 
se zrodil, jak se v průběhu času vyvíjel a co znamená v současnosti?

EsEnCE BEzPEČnosTI

Amazon se stal prvním 
modelem, u něhož byly 
tříbodové pásy 
montovány sériově.

DěDICT Ví
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nils bohlin, první 
bezpečnostní šéf 
automobilky, dostal jasný 
úkol: vyvinout vhodný 
bezpečnostní pás pro 
osobní automobily.
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Automobilka Volvo otevírá dveře do nové éry automobilismu. Zatímco dříve 
znamenalo vlastnictví auta celou řadu povinností, které musel pečlivý 

majitel důsledně plnit, aby jeho vůz spolehlivě a bezpečně fungoval, dnes si 
Volvo dává za cíl minimalizovat nároky na majitele a řidiče. Automobil se 

konečně stává skutečným věrným sluhou a pomocníkem.

TEXT  /  JAN SOJKA   //   FOTOgRAFIE  /  VOLVO CARS

Éra důVěry
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V
olva patří na celém světě 
k ikonám pohodlí a bezpečí. 
Zákazníci oceňují jejich špičkovou 
kvalitu, komfort, snadné ovládání 
a spolehlivost. Posledně 
jmenovaná přednost však vůbec 

není samozřejmostí a stojí za ní nemalé úsilí 
vývojářů i servisních odborníků.

Spolehlivost je totiž klíčová. Aby ovšem 
automobilka mohla garantovat stoprocentní 
funkci všech vyspělých technologií na 
palubě svých moderních vozů, nestačí 
pouze špičková konstrukční řešení – 
klíčovým hráčem na poli spolehlivosti  
a komfortu užívání vozu je též poprodejní 
servis. Správná údržba je prvním 
předpokladem pro bezchybné fungování 
kteréhokoli stroje a auta nejsou výjimkou. 
Proto existují přísná pravidla pro údržbu, 
která musejí plnit všechna servisní centra 
Volvo. Základem je použití přesně 
stanovených postupů a dílů. 

Ještě složitější je problematika oprav. 
K nehodám i přes nezměrnou snahu 
konstruktérů stále dochází. Sice se daří 
značně snižovat následky, především pokud 
jde o zdraví posádky, ale zkrátka i to 
nejbezpečnější auto může mít nehodu. Co 
ale s takovým nabouraným vozem dělat? 
Logickým krokem je oprava, avšak taková, 
po níž bude automobil opět dosahovat 
všech parametrů, jaké měl předtím.  

„Nemusí jít ani o velké poškození, ale 
moderní volvo má dnes technologie  
i materiály daleko sofistikovanější než dřív, 
takže třeba vyměnit čelní okno, k němuž se 
pojí řada různých senzorů, není žádná 
legrace. Například u modelů SPA je za 
čelním sklem 28 % ze všech 

bezpečnostních prvků. Tak jsem si položil 
otázku, co s autem, u něhož nemůžeme 
garantovat stejnou bezpečnost jako  
u nového, protože nevíme, kdo co jak 
opravil…“ říká Jakub Němeček, který 
v České republice zavedl nový standard 
v opravách vozů Volvo. 

Příprava trvala asi rok a na jaře 2017 se 
mohla dealerská síť v České republice 
seznámit s novým schváleným standardem 
pro lakovny a karosárny. Jednotlivá servisní 
střediska pak měla devět měsíců na to, aby 
se se všemi novinkami důkladně seznámila, 
a od 1. ledna 2018 vešel v platnost nový 
standard nazvaný Body and Paint.

„Už v tomtéž roce jsme provedli první 
ostrý dealerský audit. V mezičase probíhaly 
dealerské workshopy ve spolupráci 
s partnerskými pojišťovnami, s kalkulačním 
systémem, sbírali jsme zkušenosti od 
dealerů, výsledky z trhu a díky dobré 
komunikaci a zpětným vazbám jsme 
nastavili nový servisní standard, který musí 
plnit všichni a stejně. Mohu říct, že celá 
dealerská síť přijala nové změny velmi 
pozitivně,“ pochvaluje si Jakub Němeček. 
Takto opravená auta teď poskytují stejnou 
záruku kvality jako u vozů, u nichž 
k poškození nikdy nedošlo. 

To však není jediná cesta, jíž chce 
švédská značka zpříjemnit svým klientům 
situace, kdy je třeba sáhnout do pohodlí  
a vůz přece jenom svěřit zkušeným rukám 
odborníků. Usnadnit problémy jim mají i dvě 
nově připravené servisní smlouvy – Volvo 
Car Service Agreement a Volvo Car Service 
Agreement Plus. V první podobě kontrakt 
zahrnuje všechny úkony předepsané  
v pravidelných servisních prohlídkách, ve 

druhé je navíc obsažen i spotřební materiál, 
jako lišty stěračů, brzdové destičky, brzdové 
disky, brzdová kapalina či startovací baterie. 
Je pak jen na zákazníkovi, zda smlouvu 
uzavře na tři, čtyři, nebo pět let, hranici tvoří 
pouze najeté kilometry – do celkové výše  
150 000 km (30 000 km ročně).

Smlouva Volvo Car Service Agreement 
zahrnuje bezplatnou aktualizaci softwaru, 
osobního servisního technika a umytí vozu  
v rámci každé servisní prohlídky. Během ní 
se o vůz profesionálně postarají továrně 
školení technici využívající servisní 
technologie Volvo a jen ty oleje a náhradní 
díly, které automobilka schválila. Dokonce si 
můžete vybrat kterýkoli ze servisů v ČR,  
a co víc, smlouva vás ochrání i před 
případným nárůstem cen. A protože je plně 
přenosná na dalšího majitele, zvýší 
případnou prodejní či výkupní hodnotu 
vašeho automobilu.

Pro všechny nově objednané vozy teď 
Volvo navíc připravilo speciální nabídku 
servisních kontraktů na čtyři roky – ceny 
(jež normálně začínají na 30 176 Kč s DPH) 
jsou v ní stanoveny na třetinu standardních 
částek.

Díky zaváděnému programu 
autoopravárenských standardů Body and 
Paint a novým servisním smlouvám tak 
Volvo Car Czech Republic získá nad 
bezpečností svých vozů co největší přehled 
a svým zákazníkům může nabídnout 
automobil, kterému mohou plně důvěřovat. 
A právě takový vůz je bránou do nové éry, 
ve které bude možné stroji důvěřovat 
natolik, že mu můžete svěřit i samotné 
řízení. Do éry, kdy bude Volvo dokonalým 
služebníkem na vašich cestách. ■

SERVISNí SLUŽBY

v rámci čtyřleté smlouvy volvo 
car service agreement má 
klient předem vyřešeny náklady 
na servis, a to za třetinu 
standardní ceny.
volvo car czech repuBlic
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smörgåsbord
Co se děje ve světě Volvo
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Navzdory přetrvávajícímu klesajícímu trendu na českém trhu 
s osobními automobily značka Volvo hlásí měsíc co měsíc vyšší 
prodeje. V dubnu poskočila meziročně o neuvěřitelných 44 %  
a rovněž za období od začátku roku jde o úctyhodné číslo: oproti 
loňskému lednu až dubnu se prodej zvedl o 30 %. Volvo se tak stalo 
třetí nejrychleji rostoucí automobilovou značkou v České republice.

volvo v česKu roste

volvo v česku 
hlásí stále vyšší 
prodeje.

V Pardubicích mohou od letošního března příznivci značky 
Volvo využít prodejních i servisních služeb ve znovuotevřených 
prostorách zrekonstruovaného autosalonu. Společnost Dekom 
System patří k zastoupením Volva s nejdelší tradicí a díky 
stabilním prodejům se řadí mezi pět jeho nejvýznamnějších 
dealerství v republice. Její provozovna splňuje přísné standardy 
automobilky v oblasti kvality a služeb a odpovídá nově 
zavedenému modernímu layoutu showroomů, servisních dílen 
i způsobu práce. Na inovované prostory v duchu švédského 
konceptu Volvo Retail Experience se mohou brzy těšit také 
zákazníci plzeňského salonu Auto Volf.

v Pardubicích nově

staňte se součástí 
světa Polestar

Optimalizace Polestar dodá vašemu volvu maximálně dynamický 
projev, lepší akceleraci a rychlejší reakce, předvídatelnější chování 

a ovladatelnost. Veškeré optimalizace Polestar jsou vyvíjeny  
a homologovány ve spolupráci se společností Volvo Cars  

a dodávány výhradně prostřednictvím autorizované dealerské sítě. 
To znamená, že se nijak nedotknou tovární záruky na vůz nebo 
intervalů servisních prohlídek ani neovlivní spotřebu paliva či 

hodnotu emisí. A kupříkladu pro modelové kombinace XC90 D5 
AWD MY15, XC60 D5 AWD MY15 či XC70 je cena balíčku 

14 800 Kč, pro vybrané starší modely zaplatíte v rámci akční 
nabídky dokonce ještě o dva tisíce korun méně.

na věKu neZáleží

Ve Volvu neplatí rovnice: čím starší auto, tím dražší servis. 
Právě naopak! U svého autorizovaného dealera Volvo získáte 
pro vozy starší 4 let slevu na náhradní díly. Konkrétně pro 
automobil modelového roku 2015 slevu ve výši 15 %, pro 
modelové roky 2014–2012 slevu 20 % a pro ještě starší 
ročníky 25 %. Navíc pro vašeho seniora vybereme i optimální 
olej ve stoprocentní kvalitě a v rámci akce automaticky získáváte 
kompletní záruku na náhradní díly a mechanické práce.

Čím starší auto, tím 
levnější servis. Sleva na 
náhradní díly až 25 % 
pro vozy starší 4 let. 
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Pracovat u Volva je nejen otázka prestiže, automobilka 
svým zaměstnancům nabízí také spoustu výjimečných 

benefitů. Jedním z těch nejnovějších a vpravdě 
nejrevolučnějších je možnost čerpat po narození dítěte 
placené volno. Mámy i tátové z regionu EMEA mohou 
odteď pobývat doma s novorozenětem až šest měsíců  
a pobírat přitom během péče osmdesát procent svého 
běžného platu. A platí to bez výjimky, tedy i pro rodiny 

s rodiči stejného pohlaví či s adoptovanými dětmi.

rodičům

Ve víru historicky nejzásadnějších změn v automobilovém 
průmyslu přichází Volvo Car Czech Republic s novou 
komunikační platformou. Lifestylový blog eVOLVOlution se 
věnuje aktuálnímu dění i budoucím plánům automobilky, 
technologickým novinkám a udržitelnému rozvoji. Prostor 
dostávají nevšední testy současných modelů a osobní zážitky za 
jejich volantem, stejně jako příběhy zajímavých osobností, které 
se švédskou značkou sdílejí obdobné hodnoty. Pravidelné články, 
reportáže a fejetony popisují vzrušující cestu, na niž se Volvo 
vydalo. volvocars.evolvolution.cz

Přemýšlíte o koupi volva, a nemuselo by 
být zrovna úplně nové? Vyberte si v novém 
vyhledávacím systému na našich 
stránkách. Nabídka zahrnuje skladové, 
předváděcí a ojeté vozy, zařazené do 
programu Volvo Selekt, prověřené více než 
stovkou testů, s aktualizovaným softwarem 
a rozsáhlou zárukou. A pokud si nevíte 
rady, jaké parametry zvolit, využijte 
možnost asistovaného vyhledávání.

eVolVolution 

vybírejte

revoluční benefit: 
genderově neutrální placená 

rodičovská dovolená pro 
zaměstnance. 

SMÖRgÅSBORD

Lifestylový blog 
eVOLVOlution 
otevírá dveře  
do světa Volvo.



Zvědavost jí přináší svobodu. Je pro ni motivací k cestám.  
Vlastním i těm, které dnes organizuje pro druhé. 

p o z n ávat  n e z n á m á  ú z e m í

P
rvní závan poznání jiného světa 
přineslo do života Jany Frankové 
Švédsko. Byla to první země, kterou 
se svými rodiči navštívila, a všem se 

jim vryla do srdce. Stejně jako bleděmodré 
volvo, které parkovávalo v jejich ulici...

Opravdová touha po svobodě však 
propukla o pár let později, v devatenácti na 
vysoké, když začala po Praze provázet 
Francouze. „Byla jsem ve svém živlu, když 
jsem mohla ukázat svůj potenciál.“ Cesty na 
sever začalo střídat objevování dalších míst 
světa i neznámých území sebe samé. 
„Zjistila jsem, jak málo věcí člověk na 
cestách potřebuje, což je osvobozující. 
Daleko víc mi dává energie přírody, než se 
zavřít někde v pohodlí hotelu.“ 

Nejsilnějším zážitkem byl pro Janu 
uragán v Yucatánu, kdy při nebezpečném 
putování běsnící divočinou podél 
rozbouřeného moře přišel moment 
totálního odevzdání se tomu, co se může 
stát. „Tam jsem si uvědomila, jak 
bezvýznamní jsme proti přírodě. Jak jediná 
vlna dokáže tisícům lidí změnit život. Bylo 
to pro mě pochopení přírody, že ona 
rozhodne, co s námi bude.“ 

Jana svou cestovatelskou vášeň už deset 
let předává klientům rodinné cestovní 
kanceláře. „Organizovali jsme s manželem 
cesty na míru a postupem času se naše 
zaměření posouvalo, stejně jako já sama. 
Uvědomila jsem si, že ty výpravy nejsou jen 
o poznávání míst, ale také nás samých a že 
je pro mne důležité setkávat se i s jinými 
ženami. A takových je nás hodně.“ 

Proto vznikl v rámci cestovky projekt 
cestování pro ženy Manao. Zájemkyně na 
začátku láká hlavně samotná destinace, 
případně speciální program. Ale v průběhu 
cesty pochopí, že jim to přináší něco víc, 
když jsou otevřené a mohou odhodit 
obvyklé masky, pocítit svobodu.

„Pro někoho je to velké opuštění 
známého prostoru. Pokud však necháme 
svoje strachy a obavy odejít, získáme 
možnost posunout se někam dál, k novým 
prožitkům a zkušenostem,“ tvrdí Jana 
Franková a myslí tím i obavy z měnícího se 
stavu světa, ke kterému turismus do značné 
míry přispívá. „Škodí sociální sítě – když se 
objeví atraktivní fotka na Instagramu, hned 
tam vyrazí davy.“ 

I proto chce Jana Franková udělat ještě 

krok dál od čistého cestování za prožitkem. 
„Začali jsme tím, že za každého člověka, 
který s námi vycestuje, vysadíme strom. 
Tím sami přispíváme, aby naše uhlíková 
stopa měla i udržitelný protipól. Ráda bych 
také některé z cest ve spolupráci s místními 
organizacemi částečně zaměřila na fyzickou 
obnovu míst.“

Vnímat krásy světa a pozorovat život 
kolem sebe se snaží učit i ty nejmenší 
cestovatele. Z potřeby zabavit vlastní 
potomky vznikl nápad vytvořit Můj cestovní 
deník. Děti v něm vedle komiksu, pohledů  
a samolepek najdou návod, čeho si všímat  
a jak popsat svoje cestovatelské zážitky. 
Tím se Jana s kolegyní snaží  
v dětech probudit lásku k cestování  
i přemýšlení o vlastních prožitcích.  

Společníkem na českých i evropských 
cestách je Janě Frankové už dvacet let 
Volvo. „Nejdřív to byla první generace S60, 
s křesly jako v pilotní kabině, a od té doby 
jsem Volvu bezvýhradně věrná. Jen 
s narozením dětí jsem šedesátky vyměnila 
za sedmdesátky a střídám barvy.“ A jedna 
z nich prý byla i ta bleděmodrá, v dětství 
vysněná… ■

TEXT A FOTOgRAFIE  /  PETRA DOLEŽALOVá

VOLVISTA

„teď se těším na novou 
v60 cross country. 
na moje cesty bude 
jako dělaná.“
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Ensto eFiller
Pro snadné domácí použití

a bezpečné nabíjení

ensto
.co

m/cs

Ensto eFiller umožňuje bezpečné a snadné nabíjení elekromobilů. Vytvořeno pro domácí použití, přichází se
všemi požadovanými funkcemi pro snadné a spolehlivé nabíjení elektromobilů a hybridních vozidel.

 Tělo z hliníkového odlitku, nerezový přední panel
 Zabudovaný 4,5 m nabíjecí kabel
 Jednofázové a třífázové modely
 IP44
 IK10

Ensto Czech s.r.o.
Komerční zóna Čestlice, Obchodní 107
251 01 Praha – východ, CZ
tel.  +420 272 680 124 / 125 | enstoczech@ensto.com



NN (L) International 
Central European  
Equity
NN (L) International - 
Středoevropský akciový fond

Atraktivní investiční příležitosti 
v regionu střední Evropy
Země střední Evropy mají ty správné 
„ingredience“ pro zdravý růst: stabilní 
měny, nízkou zadluženost, nízkou 
nezaměstnanost a potenciál růstu
v mnoha odvětvích. Využijte této investiční 
příležitosti s fondem NN (L) International 
Central European Equity.

Tento dokument má pouze informační charakter, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů. S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů 
budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu. Všechny 
důležité informace a dokumenty týkající se zmiňovaných fondů, včetně souvisejících rizik a nákladů, jsou k dispozici na www.nnfondy.cz.

www.nnfondy.cz


