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Tento magazín se věnuje novému modelu Volvo 
XC40 – SUV do města, které bylo vyvinuto s cílem 

zjednodušit uživateli život. 

Náš přístup k Volvu XC40 byl od začátku jasný: 
vytvořit vůz, který Vám usnadní život.  

Výsledkem je auto, které nabízí impozantní 
výhled a svižné svezení. Auto, které můžete na 

dálku sdílet s přáteli a rodinou – a také pohodlně 
ovládat pomocí svého smartphonu. Auto s chytře 

koncipovaným zavazadlovým prostorem. 

Model Volvo XC40 mohl být vytvořen pouze ve 
Švédsku, zemi inovací, kreativity a pokroku.  

V zemi, kde děláme věci jinak. 

Na následujících stránkách Vám přiblížíme, jak 
jsme vytvořili tento vůz zkonstruovaný právě pro 

Vás; představíme Vám talentované návrháře stojící 
za tímto modelem a navštívíme švédské inovátory 

s hypermoderním přístupem k digitálním nápadům, 
nadčasové módě a bezpečnosti. 

Na našich cestách se také potkáme s modely 
XC60 a XC90, dvěma SUV vozy Volvo vyhlášenými 

svou kultivovanou silou. Jsme hrdí na to, že 
můžeme přivítat Volvo XC40 do naší rodiny XC.
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Vezměte prosím na vědomí: Některé informace v tomto magazínu mohou být nesprávné z důvodu změn ve specifikacích produktů, ke kterým mohlo dojít od vytištění. Některé zde popsané 
či zobrazené prvky výbavy mohou být aktuálně k dostání pouze za příplatek. Před objednáním vždy kontaktujte svého prodejce Volvo ohledně nejaktuálnějších informací. Výrobce si 

vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění provádět změny týkající se cen, barev, materiálů, parametrů a modelů. 

Spotřeba paliva a emise CO2 modelové řady XC. XC40: od 5,1 litru/100 km do 7,4 litru/100 km a od 134 g/km CO2 do170 g/km CO2; XC60: od 2,1 litrů/100 km  
do 8,1 litru/100 km a od 49 g/km CO2 do 186 g/km CO2; XC90: od 2,1 litru/100 km do 8,7 litru/100 km a od 49 g/km CO2 do 199 g/km CO2.



Inspiraci pro výrazný exteriér až po 
důmyslné detaily v interiéru čerpali 
designéři Volvo XC40 z mnoha 
zdrojů a snažili se přitom zachovat 
rovnováhu s dlouhodobou tradicí 
inovace zaměřené na uživatele. 

Design  
  s charakterem
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Ian Kettle
hlavní designér exteriéru, XC40
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„Jednou z inspirací  pro Volvo 
XC40 v tom nejčistším smyslu  
bylo sledování  sci- f i  f i lmů.“

Ian Kettle
hlavní designér exteriéru 
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M
oje návrhy vždy začínají slovy,“ vysvětluje Ian Kettle, designér Volvo 
Cars, který byl pověřen vedením návrhu exteriéru modelu Volvo XC40. 

V případě Volva XC40 byla tato slova „robot tvrďák“. Na těchto 
dvou slovech postavil Ian celý motiv nového modelu – na vizi, která  
měla definovat vše, co chtěl prostřednictvím designu realizovat. Mít 

takový záchytný bod je podle Iana zásadní, pokud chcete zachovat věrnost svému 
původnímu konceptu. 

„Když jste tímto způsobem zakotvení ve vývojovém a kreativním procesu, znamená 
to, že když si máte například vybrat ze tří nebo čtyř návrhů zadní mlhovky, je snadnější 
se rozhodnout, když víte, že vaše představa při navrhování je ‚robot tvrďák´.“

Jednou z inspirací pro Volvo XC40 bylo sledování sci-fi filmů. „Hlavně filmu Elysium,“ 
vysvětluje. „Roboti v tom filmu byli udělaní úplně jinak a to na mě mělo velký vliv. Další 
vliv sci-fi byl film Oblivion (v české distribuci s názvem Nevědomí), ve kterém byl moc 
zajímavý dům plující na obloze, překrásně navržený konceptuálním umělcem Thomem 
Tenerym, který se také významně podílel na posledních dílech Hvězdných válek.“

Ian rozvíjel toto zrnko inspirace pomocí obrazů, aby znázornil, čeho chce „robotem 
tvrďákem“ dosáhnout.

„Dívám se na různé obrazy toho, jak si myslím, že by měl ten robot vypadat, potom 
taky zkoumám různé vlivy ze světa módy, architektury a kultury. Potom začnu dělat 
náčrty, abych nějak převedl ty formy do tvarů auta, a vytvářím vizuální spojení, která 
zde předtím nebyla,“ dodává. 

Pro jeho kolegu Connyho Blommé je proces designu interiéru podobný. „Jakmile 
si definujeme celkovou vizi, začneme připravovat tzv. tabule nálad, atmosféry. To 
jsou kolekce obrázků a někdy i slov, které nám pomáhají utřídit si myšlenky, inspirují  
nás a zaručují, že se ubíráme správným směrem,“ říká hlavní manažer interiérového 
designu Volvo Cars.

Jednou z výrazných inspirací byla pro Connyho a jeho tým švédská značka 
výrobce sportovního oblečení POC, proslavená hlavně díky svým helmám pro cyklisty  
a snowboardisty. „Stejně jako samotné produkty POC obdivuji také jednoduchý, 
účelný způsob, jakým jejich designéři řeší problémy.“

 Letecký design představoval další silný vliv. „Když se podíváte na trup letadla, je to 
z hlediska designu velmi úsporné, nic zbytečného navíc. To se pro nás stalo hlavním 
zdrojem inspirace při návrhu základního tvaru přístrojové desky.“

 Pokud jde o obecnější vlivy, pak Švédsko je obrovskou inspirací pro oba tyto 
designéry. „Od té doby, co jsem se přestěhoval do Švédska, jsem si hodně oblíbil 
outdoorové sporty,“ dodává Ian, který se narodil ve Velké Británii. „Ale hlavní vliv 
na mě jako designéra má přístup společnosti zde ve Švédsku. Je to mimořádně 
rovnoprávná země. Panuje tady jistá otevřenost, která na mě jako kreativního člověka 
působí, protože mě povzbuzuje dělat věci jinak.“ Conny k tomu dodává: „Švédi ochotně 
přijímají změnu. Je to pokroková země.“ 

Když jsme Connyho požádali o shrnutí, co je tedy tajemstvím moderního kreativního 
švédského designu, usmál se a řekl hrdě: „Je to o tom zůstat neustále věrný své 
původní myšlence, stále si pamatovat první náčrt, co jste udělali. Mějte ho pořád na 
svém pracovním stole a zůstaňte věrní svým kořenům.“ ■
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Text i lní  rohože  
v inter iéru Volva  

XC40 jsou  
vyrobeny ze 100 % 
z polyesterového  

v lákna recyklovaného 
z plastových lahví .



Úložný prostor
Beatrice Simonsson 

vedoucí designu 



„Úložný  
prostor  

je opravdu  
důležitý.  

Volvo XC40 nabízí  
místo pro Váš  
laptop,  iPad,  

velké lahve i  krabici  
s papírovými  

kapesníky.  
Je zde dokonce  

i  háček na tašku  
s pizzou s sebou.“



Světlo
Kristoffer Johnsson

inženýr osvětlení 



„Když do  
produktu vnesete  

svět lo ,  vnesete  
do něj  i  ž ivot .  

Svět lo ve Volvu 
XC40 nádherně  

zdůrazňuje  
použité  

mater iály.  
Svět lo je pro  
Švédy něco 

drahocenného.“



Design,  
kde středem 
jste Vy V srdci každého Volva 

jsou inovace zaměřené 
na potřeby uživatele, 
jejichž cílem je učinit  
Váš život o něco lepší  
a méně komplikovaný.
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K
vývoji Volva XC40 jsme přistoupili s jasným cílem: 
zjistit, kdo budou zákazníci pro tento model, jak 
žijí a co očekávají od svého auta,“ přibližuje Louiza 
Atcheba, manažerka značky pro model Volvo XC40. 
„Mezi zákazníky našich modelů provádíme mnoho 

průzkumů, které jsou obzvlášť důležité vždy, když vstupujeme 
do nového segmentu. Natočili jsme 180 hodin rozhovorů se 
zákazníky u nich doma ve městech jako Peking, Hamburk, 
Londýn a Los Angeles.“

Tento výzkum se projevil v každém aspektu vývoje Volva XC40, 
vysvětluje Louiza, a přiměl designéry přemýšlet novými způsoby 
a najít řešení k uspokojení potřeb zákazníků. „Příkladů je mnoho, 
třeba naše důmyslná řešení úložných prostorů,“ pokračuje. 
„Zahrnují obrovské dveřní schránky a flexibilní zavazadlový prostor 
s prostorným úložištěm pod podlahou a také odklápěcí podlahu, 
která může sloužit i jako držadlo nákupní tašky.“ 

A na uživatele zaměřený přístup Volvo Cars jde dál, než jsou 
jen praktická designová řešení. Cílem bylo vyvinout nový přístup, 
jakým Vy – a Vaše rodina a přátelé – užíváte svoje auto. „Naše 
představa, jak lze sdílet auto, je výsledkem porozumění našim 
zákazníkům a toho, jak by oni sami chtěli sdílet své Volvo XC40  
s rodinou, přáteli a kolegy, kteří nemají vždy k dispozici svoje auto.“

V konečném důsledku to spočívá v pochopení toho, co 
zákazníci chtějí, a to jim pak nabídnout. „Jedna věc se nám 
ukázala jasně – a to, že lidé chtějí, aby SUV vypadalo a chovalo 
se jako SUV,“ vysvětluje Louiza. „Takže jsme si dali záležet na 
tom, aby Volvo XC40 působilo dominantně a mělo zvýšené 
sezení, jak lidé od SUV očekávají. Toto je nový typ vozu Volvo, 
který však zůstává věrný způsobu, jakým jsme vždy navrhovali 
naše auta – středem je vždy uživatel.“ ■
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Louiza Atcheba
manažerka značky 

pro model XC40



Sdílení. 
Doručení. 
Připojení.

Volvo XC40 je díky online 
připojení součástí Vašeho 
digitálního života a otevírá tak 
svět, kde si můžete nechat 
doručit balík do zavazadlového 
prostoru, nebo dokonce sdílet 
samotné auto s rodinou a přáteli.
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Tommy Hansson Strand
ředitel pro služby zákaznické 
konektivity, Volvo Cars





„Stejně  
jako Váš  

telefon je  
Volvo XC40 
platformou 

pro využívání 
služeb,  které Vám 

zjednodušuj í  
ž ivot a ušetř í  čas.“

Tommy Hansson Strand
ředitel pro služby zákaznické konektivity



Ž
ijeme v prostředí sdílené ekonomiky. A klíčem k tomuto světu 
sdílených příležitostí, kde lze pomocí aplikací pronajmout vše, 
od ubytování po jízdní kola, je mobilní telefon. 

Umožnit sdílet s přáteli a rodinou Vaše auto a služby, které 
nabízí, dává pro Volvo Cars dokonalý smysl. „Je to zásadní 

změna,“ říká Tommy Hansson Strand, ředitel pro služby zákaznické 
konektivity ve Volvo Cars. „Jednoduše umožníte na dálku někomu přístup, 
bez ohledu na to, kde se zrovna nacházíte, prostřednictvím aplikace Volvo 
On Call ve svém telefonu.“ Zásadní rozdíl je v tom, že to můžete udělat 
elektronicky, bez nutnosti se potkat a předat klíče. Taky to může znamenat, 
že třeba Váš kolega nebo kamarád Vám nechá něco v autě, zatímco Vy jste 
v práci. Anebo dáte přístup k autu někomu z rodiny, když jste večer mimo 
domov, a přitom máte klíče od auta v kapse. 

„Je to sdílená mobilita,“ pokračuje Tommy. „A když někomu umožníte 
přístup ke svému autu, tento uživatel získá i přístup ke všem funkcím služby 
Volvo On Call. Takže může například zapnout topení pomocí aplikace Volvo 
On Call, nechat se navigovat pomocí GPS, nebo dokonce spustit klakson  
a blikání světel, aby auto lépe našel. 

Doručení, kam si přejete
Se službou Volvo In-car Delivery už nebudete muset čekat na doručení 
zásilky, ani pro ni jet a vyzvednout ji na sběrném místě. Pomocí konektivity 
XC40 a aplikace Volvo On Call si můžete zboží zakoupené online nechat 
doručit do zavazadelníku svého auta, zatímco někde parkuje. To šetří čas, 
zvyšuje pohodlí a zároveň snižuje možnost zmeškání doručení.

„Chceme lidem ulehčit život tím, že propojíme možnosti toho, co dokáže 
technologie, a způsob, jakým lidé žijí,“ říká Tommy. Volvo In-car Delivery 
představuje maximální pohodlí. Eliminuje potenciálně problematickou 
součást nakupování online, kterou je doručení, ale výhoda služby je 
především v její flexibilitě. „Můžete být třeba u sebe na chatě nebo na pláži 
a nechat si tam doručit zboží přímo do auta,“ vysvětluje Tommy.

Po registraci k užívání služby jednoduše nakupujete online jako obvykle 
a jako metodu doručení zvolíte Volvo In-car Delivery. Obratem dostanete 
upozornění do telefonu a den před plánovaným doručením určíte čas 
a místo doručení. Když je zásilka doručena do kufru Vašeho auta, opět 
dostanete upozornění, abyste měli celý proces pod kontrolou.

K otevření kufru Vašeho auta od Vás bude doručovací společnost 
potřebovat sdílený zašifrovaný digitální klíč, který je platný pouze v časovém 
intervalu stanoveném pro doručení. Klíč neumožní otevřít samotné auto. 
Součástí služby je i možnost lokalizovat Vaše auto pomocí GPS, a dokonce 
spustit klakson a blikání světel, aby auto mohli snadněji najít. 

„Většina aut stojí někde zaparkovaná 95 % času, tak proč nevyužít tento 
čas účelněji?“ ptá se Tommy. ■

Vyloučení odpovědnosti: digitální online služby jako Volvo On Call a Volvo In-car 
Delivery budou v době vydání magazínu dostupné pouze na některých trzích.
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Ovládám své auto  
mobilním telefonem

Sofia Wessman 
hlavní manažerka pro konektivitu



 8.45 Aplikace Vás 
informuje, že máte odemčené 
auto; tak ho zamknete na dálku 
pomocí mobilního telefonu. 

 11.00 Připomínka 
kalendáře ukáže další schůzku. 
Z aplikace odešlete adresu 
schůzky do navigace auta.

 13.00 Po schůzce 
využijete funkci Honk and 
Flash, abyste na parkovišti 
snáze našli svoje Volvo XC40.

 13.10 Nakoupíte 
online a necháte si zboží poslat 
do svého auta na parkovišti  
v práci volbou metody doručení 
Volvo In-car Delivery.

 15.45 Dostanete 
upozornění, že zásilka byla 
doručena do auta.

 16.15 Spustíte na 
dálku vyhřívání kabiny, aby 
bylo v autě příjemně při  
cestě z práce.

 18.00 Při cestě 
domů pomocí hotspotu 
streamujete svůj oblíbený 
seznam skladeb ve Spotify.

 20.35 Na displeji  
je připomenutí lekce řízení 
plachetnice. Místo konání se 
odešle do Sensus Navigation.

 22.20 Ráno budou 
–4 °C, tak nastavíte vyhřívání, 
aby se včas spustilo před 
Vaším odjezdem. 

„Apl ikace Volvo  
On Cal l  pomáhá 
šetř i t  čas – jej ím 
prostřednictv ím  
můžete poslat  

data o plánované  
cestě do navigace 

Sensus Navigat ion,  
ať  jste kdekol i . “  

Sofia Wessman 
hlavní manažerka pro konektivitu



Ovládám svou domácnost 
mobilním telefonem

Andreas Ropel
expert na uživatelskou zkušenost 



A
ndreas Ropel je expertem na 
zákaznickou zkušenost ve Volvo 
Cars. Odpovídá za zlepšování 
interakce mezi uživatelem  
a technologiemi ve Volvu XC40. 

Jeho prací je učinit ovládání technologií co možná 
nejintuitivnější tak, aby se každé gesto nebo úkon, 
které uděláte, staly vaší druhou přirozeností. 

„Intuitivní technologie se zaobírá věcmi, jako 
je velikost používaného písma, barvou, tím,  
jak displej reaguje na dotek, nebo co se stane, 
když stisknete tlačítko,“ vysvětluje Andreas. 
Vytvořit si vlastní „chytrou“ domácnost mu proto 
přišlo zcela přirozené. 

„Můj obor studia bylo programování a interaktivní 

design a je to také moje hobby. Zkombinoval 
jsem to se svou prací jako vedoucí pro digitální 
zkušenost zákazníka a vybudoval si vlastní chytrou 
domácnost. Je řízená pomocí minipočítače 
Raspberry PI, propojená s Apple TV a ovládaná 
pomocí aplikace na mém mobilním telefonu. Vše 
je propojené – světla, dveře, topení. Dokonce 
můžu vypnout a zapnout světla pomocí Siri. 

Večer, když se dům připravuje na noc, řeknu 
Siri dobrou noc a všechna světla v domě se 
automaticky zhasnou. Pro skandinávský design je 
důležitá funkčnost. To, co vytvoříte, by také mělo 
mít nějaký účel. Mělo by to být užitečné a intuitivní.

A zákazníci samozřejmě očekávají funkčnost, 
na kterou jsou již zvyklí ze spotřební elektroniky.“ ■

„Všechno  
v moj í 

domácnosti  
je propojeno.  
Svět la ,  dveře,  

topení .  Dokonce  
můžu vypnout  

a zapnout svět la 
pomocí Sir i . “

Andreas Ropel
expert na uživatelskou zkušenost 



Trochu
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rytmus
Zvukový inženýr Vito Di  
Fonzo vysvětluje, jak ve  
Volvo Cars navrhli pro XC40 
unikátní zvukový systém,  
který nabízí vysoce kvalitní 
poslech a snadné ovládání.
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P
ro zvukového inženýra Volvo Cars Vito Di Fonzu se zvukový systém  
netočí okolo výstupního výkonu nebo složitých algoritmů. Záleží mu více na 
vytvoření audiosystému, který má skvělý zvuk při přehrávání hudby a není 
složitý na ovládání. 

„Nezačínáme přemýšlením o tom, kolik reproduktorů chceme v autě mít,“ 
říká. „Místo toho si stanovíme, jak kvalitní systém chceme mít, a pak vymýšlíme, co musíme 
udělat, abychom toho dosáhli.

„První věc, co lidé po nastoupení do auta dělají, je, že zapnou rádio nebo spustí 
přehrávání hudby,“ poučuje Vito, když se ho ptáme, proč je tak důležité správně trefit 
zvukový projev interiéru auta. „Nemusíte být zrovna audiofilové, abyste rádi poslouchali  
v autě hudbu, ale určitě chcete, aby zněla dobře.“

V modelu Volvo XC40 Volvo Cars představilo nové audio od vyhlášené značky Harman 
Kardon. Highendový audiosystém Harman Kardon Premium Sound se chlubí detailním, 
autoritativním zvukovým projevem a jeho součástí je i unikátní vzduchem ventilovaný 
subwoofer pro extra hutný basový výkon. Vito je pochopitelně plný nadšení: 

„Audiosystém Harman Kardon je jako mít vedle sebe v autě zvukaře, který neustále upravuje 
parametry zvuku, aby Vás nic nerušilo při poslechu,“ říká. „A i když neumíte přesně pojmenovat, 
čím to přesně je, že muzika v autě zní lépe, víte velmi dobře, že ten zvuk je opravdu výborný.“ 

A spojení se světem hudby nebylo nikdy jednodušší. Ve Volvo XC40 můžete připojit svůj 
telefon k audiosystému pomocí Apple CarPlay nebo Android Auto, přehrávat hudbu nebo 
procházet Spotify prostřednictvím devítipalcového centrálního dotykového displeje, nebo 
dokonce nabít svůj mobilní telefon pomocí nabíjecí podložky ve středové konzoli. 

Vito, který je také zapálený hráč na basovou kytaru, se o zvuk a muziku zajímá celý život. 
„Vždycky jsem byl fanoušek do audia,“ říká. „Hrával jsem v kapele a stále hraji na kytaru.  
A teď se moje láska k hudbě a audiu staly i mým zaměstnáním.“  

A to mu zase zostřilo jeho schopnost kriticky hodnotit kvalitu audia a zvukový projev. 
„Je pro mě víceméně nemožné nemyslet na akustiku. Je to jako být na koncertě,  
kde skvělá hudba naplňuje vaši hruď a unáší Vás. To se snažíme zopakovat v interiéru 
nového Volva XC40.“ ■
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1. sir Was Leave It Here 

2. Little Dragon Sweet
3. Saint Funk’d Up
4. Kornél Kovács Pop

5. The Legends Cash
6. Ängie Spun
7. Pale Honey Real Thing

8. Snoh Aalegra feat. Vince

Staples Nothing Burns Like
The Cold
9. Baba Stiltz Are You Mad?
Cause I’m Not Mad
10. Sailor & I Fire On The Moon
11. Art Alfie City Neon
12. Josefin Öhrn + The Liberation 

The State (I’m In)

JAK ZNÍ ŠVÉDSKO: 
PLAYLIST  

Výběr skladeb v délce alba, 
speciálně pro Vaše Volvo XC40
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Ve
městě 

nad 
věcí

Volvo XC40 je 
kompaktní SUV 
koncipované tak, 
abyste ve městě 
za volantem měli 
vše pod kontrolou. 
Objevte vůz, 
kterému nechybí 
sebevědomí.
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K
dyž usednete za volant nového Volva 
XC40, vstoupíte rázem do centra 
dynamického zážitku z řízení po městě – 
kde navíc máte vše pod kontrolou. 

Vyvýšené sezení Volva XC40 
nabízí dokonalý přehled o dopravní situaci, což 
je velmi důležité především ve městě, ať už při 
jízdě po přeplněných silnicích, nebo při parkování. 
V kombinaci s technologiemi 360º Camera  
a Park Assist Pilot je tak parkování a manévrování 
v omezených prostorech bezpečnější a jistější. 
Parkovací technologie 360º Camera snímá vůz 
z ptačí perspektivy a přenáší virtuální obraz na 
středový displej, zatímco Park Assist Pilot Vám 
umožní zaparkovat i na místo, které je jen 1,2krát 
delší než Váš vůz nebo standardní parkovací 
místo. K ovládání Vám postačí pouze pedály 
plynu a brzdy při současném sledování pokynů na 
středovém displeji.

Volvo XC40 nabízí také živé svezení. Rychle 
reaguje na řidičovy povely, což usnadňuje 
navádění vozu do malých prostor nebo přejíždění 
z pruhu do pruhu na dálnici.

Dynamika nového XC40 byla úkolem Pera 
Carlssona, jehož hlavní zodpovědností bylo, aby 
dojem z řízení byl co nejpovedenější. Testovací 
proces je nekompromisní a provádí se v širokém 
rozmezí klimatických podmínek a na různých 
površích, aby zákazník, který si pořizuje Volvo 
XC40, mohl mít jistotu, že vůz je připravený na vše. 

„Účelem testování je přijít s autem, které dá řidiči 
pocit kontroly,“ vysvětluje Per, který jako aktivní 
běžkař dobře zná důležitost udržení rovnováhy  
a kontroly. „Auto by mělo být čitelné a dělat 
přesně to, co od něj chcete.“ 

„Ve vztahu k Volvu XC40 používáme spojení 
,energické sebevědomí‘,“ pokračuje. „Auto je jako 
celek velmi vyvážené, včetně posazení řidiče, 
které je vyvýšené tak, jak to u SUV obvykle 
bývá. Odpovídá velmi dobře tomu, co jsme se 
snažili dokázat, pokud jde o ovládání, ale je 
také pohodové a kultivované. Při jízdě po městě 
nechcete cítit každý hrbol na silnici. Jednou z věcí, 
kde jsme nechtěli dělat kompromisy, bylo pohodlí.

A díky Volvo technologii Pilot Assist (viz 
vpravo) je i řízení v hustém provozu méně únavné. 
Pomáhá řidiči na rychlostních silnicích, kde hlídá 
a upravuje rychlost a vzdálenost od vozu vpředu. 
Přidejte k tomu technologii náhonu všech kol  
a možnost navolit různé styly jízdy a dostanete 
tak jistotu lepšího záběru kol a schopnost přesně 
nastavit, jak bude auto reagovat podle vašich 
potřeb a venkovních podmínek. 

S modelem Volvo XC40 firma Volvo Cars 
vyvinula SUV, které se přizpůsobí Vám a Vašim 
potřebám vždy, když usednete za volant. Jízda po 
městě je tak zcela novým zážitkem. ■

Technologie Pilot Assist je primárně určena pro 
řízení na rychlostních silnicích.

Expert na dynamiku 
Per Carlsson, který 
je zodpovědný za 
celkový pocit  
z řízení Volva XC40, 
při zimním testování.
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Díky nové generaci technologie City 
Safety od Volvo Cars je řízení ve  
městě opět o něco bezpečnější. 

Pomocí vyspělých kamerových  
a radarových snímačů dokáže City Safety 
rozpoznat potenciální nebezpečí kolize.  
V takovém případě Vás varuje, a je-li to 
nutné, automaticky auto zabrzdí, aby se 
zabránilo srážce či zmírnily její následky. 
Pomáhá rozpoznat chodce, cyklisty, 
vozidla i velká zvířata. 

A Pilot Assist je další a praktickou 
funkcí která řidičům pomáhá, vysvětluje 
Elsa Eugensson (obrázek nahoře), která 
je systémovou projektovou vedoucí 
zodpovědnou za dynamiku vozidel  
a funkce aktivní bezpečnosti. 

Pilot Assist pomocí jemných zásahů 
do řízení pomáhá řidiči udržovat vůz  
v jízdním pruhu a přizpůsobuje rychlost 
tak, aby se zachovala nastavená 
vzdálenost od vozidla vpředu. „Pilot 
Assist je opravdu moc dobrá funkce,“  
říká Elsa. „Je důležité, aby XC40 mělo 
stejnou úroveň bezpečnostních funkcí, 
jakou máme v našich dalších  
SUV modelech.“

NĚKDO NAD  
VÁMI BDÍ

Technologie, která napomáhá 
Vaší bezpečnosti a pohodlí
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Pracoviště na 
skandinávský 
způsob

40



P
roduktivita i kreativita potřebují ke 
svému rozvoji vhodné prostředí. 
Představte si, jak by mělo 
vypadat ideální pracoviště, a velmi 
pravděpodobně to bude někde, kde 

je dobré osvětlení, pohodlné sezení a intuitivní, 
nápomocné technologie. Místo s důmyslným 
designem, které napomáhá inspiraci. 

Taková jsou pracoviště ve Švédsku, kde dobrý 
design a zdravý přístup k pracovnímu životu 
přispěly k tomu, že Švédsko se stalo líhní inovace  
a pracovní spokojenosti. Švédsko je v hodnoceních 
stále jednou z nejkreativnějších zemí na světě, a je 
také často v čele hodnocení RobecoSAM Country 
Sustainability, ukazatele míry udržitelného rozvoje 
v 59 zemích. 

A ty samé atributy charakterizují i Volvo XC40. 
Je to vůz překypující nejnovějšími technologiemi, 
ale stále si zachovává vlastnosti, které odlišují 
vozy Volvo od ostatních – nezaměnitelný design, 
důraz na pohodlí cestujících a kombinace kvality  
a funkčnosti, se kterou se dobře žije.

Hladká konektivita učiní z Volva XC40 součást 
vašeho života, v práci i mimo ni, podporuje 
kreativitu a manažerům vozového parku umožní 
snadno spravovat a monitorovat firemní vozy 
pomocí aplikace Volvo On Call. 

Sada vyspělých bezpečnostních funkcí zase 
pomáhá řidiči, snižuje nebezpečí kolize, a pokud 
kolize nastane, pomáhá redukovat její následky. 
CleanZone využívá pokročilé technologie 
monitorování a filtrace vzduchu, díky níž může 
být vzduch v interiéru čistší než ten venkovní. 
Legendární pohodlí sedaček Volvo Cars pomáhá 
řidičům na dlouhých cestách odolávat únavě. 
Moderní skandinávský design a pečlivě zvolené 
materiály dodávají interiéru živý a vlídný charakter, 
zatímco exteriér vyzařuje sebevědomí. 

Volvo  XC40 je kompaktní SUV, které je 
připravené na život ve švédském stylu. ■

Pokrokový design,  
hladká konektivita  
a důraz na kvalitu života. 
Vítá Vás moderní  
švédské pracoviště.  
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Švédsko.  
Domov  

kreativity   



Švédsko.  
Domov  

kreativity   

Volvo XC40 přichází ze 
Švédska. Země pokroku. 

Země, kde přicházejí na svět 
revoluční digitální myšlenky, 
nápady ze světa ekomódy 
a nové koncepty z oblasti 

bezpečnosti. Setkali jsme se 
s lidmi, kteří ztělesňují novou 

vlnu švédské kreativity.



Patrick Mesterton 
z Epicenter tvrdí, 

že jeho společnost 
pomáhá ostatním 

společnostem  
s inovacemi; (nahoře 

vpravo) biohacker 
Jowan Österlund 
implantuje čip do  

ruky dobrovolníka.
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K
reativita a inovace jsou ve Švédsku 
středobodem důležitosti. Na zemi 
s 10 miliony obyvatel je Švédsko 
mimořádně úspěšné – úctyhodný 
seznam nedávných „success stories“ 

zahrnuje Skype, Spotify a Mojang, tedy skupinu 
lidí za oceňovanou počítačovou hrou Minecraft. 
Švédsko je tak úspěšné, že nejaktuálnější žebříček 
inovativnosti zemí Global Innovation Index ho 
hodnotí výše než USA, Japonsko a Velkou Británii.

A v bijícím srdci, nebo chcete-li epicentru švédské 
kreativity, kterým je Stockholm, se nachází – 
 Epicenter. Epicenter se vlastními slovy označuje 
jako dům digitální inovace a jeho posláním je 
přicházet s „inovací, která má dopad“, a pomoci 
tak Stockholmu udržet jeho pozici na samém 
čele digitálního a technologického pokroku. Je 
to právě zde, kde najdete fascinující projekty jako 
Biohax International (viz vpravo) a jejich inteligentní  
čipové implantáty.

„Čím nejsme, je pracovní prostor tradičního 
stylu založený na pronajímání pracovních stolů,“ 
říká Patrick Mesterton z Epicenter. „Místo toho nás 
zajímá urychlování inovace pro začínající, rostoucí 

Jedním z nejzajímavějších 
návštěvníků Epicenter je Jowan 
Österlund. Jowan je biohacker, 
který implantuje do rukou stálých 
zaměstnanců Epicenter čipy, které 
jim dávají přístup do zabezpečených 
prostor budovy.

Ale Jowan by chtěl, aby 
výrobky jeho společnosti Biohax 
International byly považovány za víc 
než jen propustky ke vstupu, které 
se nedají ztratit.

„Naše čipy umí téměř to samé 
jako chytré mobilní telefony,  
s výjimkou psaní zpráv a volání,“ říká 
Jowan. „Představte si zcela digitální 
inteligentní kancelář. Když přijedete, 
budova okamžitě rozpozná vaše 
biometrické parametry, takže když 
projdete s čipem bezpečnostní 
branou, automaticky se přivolá 
výtah, který už ví, do kterého 
patra jedete. A zatímco jedete 
výtahem, Váš počítač v kanceláři 
se automaticky zapne, aby byl 
připravený k práci ihned po vašem 
příchodu, nebo se spustí kávovar  
a začne připravovat espreso.“

BIOHAX 
INTERNATIONAL
Jowan Österlund

V epicentru

společnosti, řekněme rychle rostoucí digitální 
společnosti, které k růstu potřebují flexibilitu. 
Například poskytujeme prostor pro společnosti 
jako Star Stable, která je nyní jednou z nejrychleji 
rostoucích herních online společností na světě.“

Ale to je jen jeden z trumfů, které má Epicenter 
v rukávu. Hostí také některé z největších 
technologických společností na světě, jejichž týmům 
dává příležitost experimentovat a inovovat mimo 
každodenní omezující rutinu velkých korporátních 
kanceláří. To je důvod, proč firmy jako Twitter, Yahoo 
a Spotify mají v Epicenter své prostory.

„V zásadě jsme vlastně vytvořili obdobu ‚American 
Idol‘ v oblasti vývoje nových myšlenek a obchodních 
záměrů,“ vysvětluje Patrick. „Můžete dostat školení 
od týmů, které zde už působí: hodně učíme, 
zaměřujeme se na nejnovější digitální trendy. 

Můžete tak pomoci nastartovat firemní kulturu, 
kde lidé získají větší pocit odpovědnosti za svou 
společnost, a ne kde se pouze ukáže na jednoho 
či dva vývojáře a řekne se: ‚To je šéf inovace, to on 
musí vše vymyslet.‘ Změna firemní kultury musí 
proběhnout interně, kde vy jen držíte v ruce stopky  
a lidé přicházejí s projekty.“ ■

Text Matt Rigby
Foto Sam Christmas/Epicenter

Dům inovace v čele švédského 
technologického vývoje

Š v é d s k o



P
řestože je Švédsko dobře známé jako země, která 
posouvá hranice současných technologií, jeho 
kreativita je stejně čilá i v jiných oblastech, například  
v oděvním průmyslu a módě. 

Kolekce ShareWear je smělý experiment zacílený 
na zlepšení udržitelnosti módního průmyslu, a POC Sports 
je inovativní výrobce ochranných sportovních pomůcek. Toto 
jsou pouze dva příklady, jak švédská kreativita mění způsob, jak 
přemýšlíme o našem oblečení.

ShareWear
Kolekce ShareWear je vládou financovaný projekt organizací 
Swedish Institute a VisitSweden, který umožňuje vypůjčit si módní 
kousky z této švédské kolekce – ovšem za předpokladu, že je poté 
zapůjčíte dál, aby se z nich mohli těšit i ostatní. 

„Každý Švéd průměrně ročně vyhodí více než osm kilogramů 
oblečení,“ vysvětluje Henrik Selin, ředitel oddělení mezikulturního 
dialogu ve Swedish Institute. „Neustálá výroba představuje zátěž 
pro životní prostředí. Sdílení oblečení (ShareWear) inspiruje 
diskusi, jak to můžeme omezit.

„V lednu 2016 jsme na Instagramu uveřejnili obrázky prvního 
‚vypůjčitele‘ v 10 městech po celém světě. Princip byl v tom, že 
první člověk, který to okomentoval, dostal příležitost vypůjčit si 
oblečení na jeden týden a pak je zase poslat dál.“ 

„Lidé nyní více přemýšlejí o nadbytečné spotřebě,“ říká Emma 
Ohlson, tajemnice Švédské asociace módních značek. „Vlastnictví 
bývalo způsobem, kterým jsme signalizovali svůj společenský 
status, ale v současnosti vidíme posun, kdy se statusovým 
symbolem stává inteligentní volba.“

A jak se švédský módní průmysl chová, je důležité, protože 
oči světa ho neustále sledují. „Švédská móda rezonuje po celém 
světě,“ tvrdí Emma. „Kombinuje provokativní koncepty s nositelnými 
kousky, balancuje mezi elegancí a pohodlím, hravostí a účelností. 

Ekologická móda 

Je moderní, ale zachovává spojení s bohatou švédskou tradicí 
umění, interiérové tvorby a designu.“

Proto je důraz na udržitelnost tak důležitý, vysvětluje Emma. 
„Módní průmysl je jedním z největších světových znečišťovatelů,“ 
dodává. „Pro Švédy je udržitelný život a design přirozenou 
kombinací – a zákazníci stále více očekávají tento přístup i od 
módních značek.“

POC Sports
„Podstatou naší každodenní práce je bezpečnost a design našeho 
vybavení je pro nás extrémně důležitý,“ říká Oscar Huss, vedoucí 
produktového vývoje POC Sports, výrobce bezpečnostních 
produktů pro lyžování a cyklistiku. „Často říkáme, že nejbezpečnější 
helma je ta, kterou máte právě na hlavě, a ne ta, kterou necháte na 
poličce doma, protože se Vám nelíbí, jak vypadá. 

Je potřeba si uvědomit, že na jizvách po zranění není nic 
přitažlivého. Pokud přijdete k jizvě někde na těle a potom se jí 
chlubíte svým kámošům, to je jedna věc. Ale mít jizvu na mozku, 
to znamená, že už si třeba nebudete schopni ani zavázat tkaničky.“

A lyžaři, jako vyznavači extrémních sportů obecně, berou 
bezpečnost velmi vážně. „Sportovci, se kterými přicházíme do 
kontaktu, jsou dobře trénovaní profesionálové, kteří přesně vědí, 
co dělají,“ doplňuje Oscar. „Podstupují kalkulované riziko. Taky 
chápou, že dobře navržené bezpečnostní vybavení jim pomůže  
k lepšímu výkonu.“

POC původně založil designový konzultant a vášnivý lyžař Stefan 
Ytterborn se záměrem vyrábět lyžařské helmy, ale postupem času 
společnost rozšířila svou nabídku také o ochranné helmy pro jízdu 
na horských kolech a silniční cyklistiku. Za dobu svého působení 
si společnost vybudovala reputaci za vědeckou inovativnost díky 
spolupráci se sportovními vědci, experty na poranění mozku 
a páteře, olympijskými atlety a vyznavači extrémních sportů –  
a společnostmi jako Volvo Cars. ■

Text Matt Rigby

Švédské společnosti mění způsob, jak 
přemýšlíme o oblečení, které nosíme
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Žádné citrony.  
Žádný olivový olej. 

Žádná vanilka.  
Žádná čokoláda. 
Žádné avokádo.  

Žádné menu.



Navštívili jsme 
Gastrologik, michelinskou 

hvězdou oceněnou 
švédskou restauraci, ve 
které kladou absolutní 

důraz na používání 
lokálních surovin.

Text Dan Stevens
Foto Sam Christmas



C
o tedy Jacob Holmström a Anton Bjuhr ve své 
restauraci při vaření používají? 

Lišejníky. Mořské ježky. Vráňata. Syrovátku. 
Smrkový krém. Heřmánek terčovitý. Rychlý 
pohled na několik jídelních lístků Gastrologik 

z nedávné doby odhalí suroviny, které znějí jako nabídka 
zverimexu nebo prodejny zahradnických potřeb, spíš 
než nabídka v restauraci. Bezpochyby užití nesnadno 
sehnatelných, obskurních a potenciálně snobských 
surovin může vytvářet dojem, že i šéfkuchaři restaurace 
jsou výjimeční. Ale důvod, proč tyto ingredience najdete  
v menu této restaurace, je prostý. Když Jacob Holmström  
a Anton Bjuhr otevírali svou Gastrologik, rozhodli se, že budou 
používat pouze suroviny ze Švédska, nebo, nelze-li jinak, ze 
severských zemí. A citrony Vám ve Švédsku nevyrostou. 

Tento přístup je to, co jejich kuchařskému umu pomohlo 
získat michelinskou hvězdu, aspoň do jisté míry. Dělat věci 
jednoduchým způsobem (jako použít citron, když chcete 
dodat jídlu kyselost) Jacob a Anton nechtěli. Místo toho si 
sami stanovili omezení, díky kterým se jejich kreativita mohla 
rozvinout ještě více. Rozhodovat, co vařit, bývá často těžší než 
samotné vaření. 

„Kreativitu nikdy nemáte zcela pod kontrolou,“ míní 
Jacob. „Může přijít z tolika různých situací a míst: když jste 
na procházce v lese, při prohlížení obrázků v knize, nebo 
jenom prostě z momentálního pocitu. Takže jsme si dali jistá 
omezení, pokud jde o suroviny, které používáme. A díky těmto 
omezením, limitům naší práce, se nějak dostavila i kreativita. 
Je to jako škatulka, kde jsme my a vybrané suroviny, a to 
nám hodně pomáhá – bylo by snadné hledat rychlá řešení.“

Šéfkuchaři restaurace Gastrologik  
Jacob Holmström (vlevo) a Anton Bjuhr
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Střídmý interiér Gastrologiku je 
klasickou ukázkou skandinávského 
interiérového designu: minimalistický, 
ale ne chladný; bez zdobnosti, ale ne 
tuctový. Je dílem švédského architekta 
Jonase Lindvalla, který použil materiály 
typické pro Skandinávii (podlaha  
z dánského buku, měď a židle podle 
vlastního návrhu nazvané Miss Holly), 
a vytvořil tak vlídné, nepřeplněné 
prostředí, kde Vás nic neruší od 
jídla. Exteriér je záměrně tlumený: 
pouze mosazná tabulka se jménem 
restaurace a závěsy sahající až na 
podlahu zakrývající interiér pohledům 
zvenčí napovídají, že vevnitř se 
odehrává něco zajímavého.

NA NÁVŠTĚVĚ  
GASTROLOGIK  

Večeře ve skandinávském stylu

Š v é d s k o



A nejsou to jen proklamace. V době, ve které je lákání 
na suroviny z místních ekologicky udržitelných zdrojů téměř 
důležitější než samotný výsledek na talíři (nebo dokonce 
schopnost ze surovin vařit), Jacob s Antonem vybudovali 
styl, který je nekompromisně originální. Vezměte si například 
problém nemožnosti používat citron. 

„Není to jednoduché, ale my nikdy nepoužíváme citrusové 
plody,“ říká Jacob. „Místo toho musíme do našich jídel najít 
něco čerstvého a kyselého, a to se nám daří konzervováním 
nezralých plodů v létě. Ty používáme k výrobě ovocné medoviny, 
kterou potom přeměníme na octy. Také jsme experimentovali 
s fermentovanou syrovátkou, kterou se nám povedlo proměnit 
ve velmi výrazný a kyselý ocet. Může to lidem znít dost podivně, 
když jim řeknete, že dostanou jako součást svého jídla misku 
s fermentovanou syrovátkou. Ale plní to stejnou funkci jako 
citronová šťáva.“

Může to znít velmi radikálně, obzvláště v kontextu 
moderního pohostinství, kde náklady a stálost dodávek často 
dostávají přednost před faktory jako chuť a výživná hodnota. 
Ale myšlenka to není nová. Před nástupem chladniček  
a dovozem zmražených potravin ve velkém neměli během zimy 
obyvatelé Švédska k dispozici čerstvé potraviny. A tedy neměli 
ani citrusové plody. Místo toho se dali na nakládání, kvašení 
a zavařování potravin a také zužitkování všeho, co se nabízelo 
během konkrétního ročního období. To dalo vzniknout kultuře 
potravin založené na nouzi a nutnosti přežití, která však byla 
zároveň i pragmatická a kreativní. 

Rozhodnutí vařit tímto způsobem tedy není žádný snobský 
vrtoch ani nerealistické bažení po minulosti, která nikdy nebyla. 
Vše má pro Jacoba a Antona solidní logické zdůvodnění 
(odtud jméno podniku Gastrologik), a to je také důvod, proč 
podnik nenabízí jídelní lístek. 

„Pracovali jsme v různých restauracích na světě, kde se 
určilo menu a potom se začala sháňka po surovinách. My jsme 
to ale chtěli dělat opačně, tedy začít surovinami,“ říká Anton. 

„Používat 
fermentovanou 
syrovátku může  
znít  divně,  ale 

poslouží  stejně jako 
citronová šťáva.“
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Nápadité suroviny jsou 
hlavním důvodem přitažlivosti 
Gastrologik. Zde na fotografii 
šéfkuchař Jacob Holmström 
složitě a hračičkářsky 
připravuje okouníka  
zlatavého dodávaného  
z Islandu.

Š v é d s k o



„Jednou z prvních věcí, co jsme udělali po otevření naší 
restaurace, bylo, že jsme se zbavili jídelního lístku. Udělali jsme 
to, protože nejsme schopni říct, jaké suroviny budeme užívat 
den ze dne, a nechtěli jsme být ničím vázáni. Nikdo z hostů, 
kteří sem přicházejí, neví, co dostanou, dokud nemají jídlo před 
sebou na talíři. A to znamená, že můžeme vařit, co chceme, 
kdy chceme, a z toho, co nám zrovna dodavatelé přivezou.“

Ze začátku takový radikální přístup život zrovna neulehčoval. 
Ale nyní, kdy Jacob a Anton tomuto stylu přivykli, už ani  
jinou možnost nevidí, protože výsledkem jejich přístupu je 
„absolutní svoboda“.

„Můžeme vařit různá jídla pro různé stoly během jednoho 
večera,“ vysvětluje Anton. „To proto, že náš dodavatel může mít 
třeba jeden kus tetřeva, což postačí pro 10 hostů. A ostatní 
hosté mohou dostat něco podobného – divokou kachnu nebo 
bělokura nebo tak.

To znamená, že stůl, kde měli tetřeva, dostane špičkovou 
ptačí pochoutku, protože je to zrovna to nejlepší, co máme. 
Další stůl dostane stejně chutného jeřábka, a tím pádem 
lepší zážitek, než kdyby měli druhého tetřeva, kterého  
bychom objednali jenom proto, že je uvedený v menu,  
namísto kvůli jeho chuti a kvalitě. Nejprve myslíme na jídlo, až 
potom na menu.“ 

Pokud Vám to vše zní poněkud vážně, až možná příliš 
logicky, podívejte se na stránky Gastrologik na Instagramu  
a Facebooku. Zdá se, že obsahují pouze fotografie, na kterých 
Jacob a Anton se svým týmem vyrábí různé věci, sbírají různé 
plody, experimentují, a vůbec se dobře baví. Baví se opravdu 
náramně. A jejich práce je důkladně pohlcuje.

„Možná jsme to zase tak chytře nevymysleli, protože jsme 
založili podnik, kde musíme být každý den,“ říká Jacob. „Ale 
když tady nebudeme, podnik skončí. Nemáme jinam kam jít. 
Žijeme zde svůj sen, vaříme, jak chceme, a nabízíme lidem to, 
v co sami věříme. Je to složitý způsob práce, to nepochybně, 
jsou to neustálé změny a stálé se přizpůsobování tomu, co 
zrovna máme k dispozici, ale v tom je taky to kouzlo.“ ■

Šéfkuchař Magnus Ek, který před  
22 lety založil restauraci Oaxen Krog, 
přibližuje, jak jeho podnik získal dvě 
michelinské hvězdy. 

Máme vlastní farmu, proto můžeme 
používat maximálně čerstvé plodiny 
Vytáhnete ze země mrkev a servírujete 
ji již o několik hodin později.

Vědět vše o surovinách znamená, 
že je umíte i správně uvařit Farma 
nám sama říká, co pěstujeme. Je 
užitečné vidět, jak vše roste.

I chyby představují příležitost Když 
něco pokazíte, můžete díky tomu přijít 
na nový nápad.

Jídlo musí dobře chutnat Může být 
jakkoli zajímavé, ale když jídlo nechutná 
dobře, úspěch se nedostaví.

FILOZOFIE SEVERSKÉ  
KUCHYNĚ

Oaxen Krog, Stockholm

54





    

Co jsou zač? Duo z domovského města Volvo Cars –
Nelly Daltrey a Tuva Lodmark – produkuje temný, gotický 
indie rock plný rozostřených kytar, surových bicích a zdravé 
dávky drzosti. 
Odkud jsou? Z Göteborgu.
Co je podle Vás důvodem, že švédská muzika je 
tak kreativní? Tuva: „Je zde víc důvodů, jako například 
to, že máme bezplatné vzdělání, ale také velmi tolerantní 
přístup, pokud jde o práci. Myslím, že to umožňuje lidem 
ve Švédsku objevovat více než jinde. Lidé si prostě 
začínají hrát s nástrojem, aniž by se chtěli stát další velkou 
rockovou hvězdou. Panuje zde takový pocit, že byste měli 
dělat něco kreativního.“
Je pro Vás švédská scenérie a prostředí inspirací?  
Nelly: „Jo, v létě si vyjdeme sednout na trávu, koukat na 
město nebo přírodu – to je dost inspirativní.“ 
Doporučeno k poslechu Poslechněte si stejnojmenné 
debutové album Pale Honey z roku 2015 nebo singl Real 
Thing, což je kousek plný ostrého, snového popu s videem 
inspirovaným hitem Stranger Things.  

Pale Honey

Švédská muzika dobývá svět. To 
není zlé na zemi s deseti miliony 
obyvatel. Na dalších řádcích čtyři  
z nejvýraznějších nových talentů 
vysvětlují, proč je jejich země 
takovým tahounem kreativity.

Text Stephen Worthy

Švédsko
hraje prim



    

Co je zač? Svým stylem eklektické a dovádivé house music 
si Kornel vydobyl reputaci jako jeden z nejoriginálnějších 
DJů a producentů nejen ve Švédsku, ale po celém světě.
Odkud pochází? Ze Stockholmu.
Švédsko je v současnosti třetím největším exportérem 
hudby, za Spojenými státy a Velkou Británií. Jaký to 
má důvod? „Myslím, že masivní úspěch skupiny ABBA 
byl ten první impulz, který nastartoval inkubátor, ze kterého 
se vyklubal sebevědomý, mezinárodně úspěšný švédský 
pop. Ale obecně je zde taky ochota Švédů a schopnost 
přizpůsobovat se různým trendům.“
Jaké to bylo vyrůstat ve Stockholmu? „Chodil jsem do 
jedné z hlavních hudebních středních škol ve Stockholmu. 
Učili nás spoustu hudební teorie a sborového zpěvu, což 
je hlavní forma hudební výchovy pro mladistvé ve Švédsku. 
Také je zde mnoho hudebních kurzů sponzorovaných  
z veřejných peněz, a to je pro švédskou muziku důležité.“
Doporučeno k poslechu Kornélův dosavadní hudební 
vrchol je kritikou oceňované debutové album The Bells. 
Vyšlo pod stockholmským labelem Studio Barnhus, který 
spoluzaložil, a dostalo mj. ocenění švédské Grammy za 
nejlepší elektro/taneční album za rok 2016.

Kornél KovácsPo
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Co je zač? Joel Wästberg – alias sir Was – mixuje fascinující 
směs hip-hopu, elektronické hudby, jazzu a nahrávek a zvuků 
reálného světa ve svém letním, lehkovážném elektro-popu.
Odkud pochází? Z Göteborgu.
Myslíš, že Švédsko mělo na tvůj hudební vývoj 
jedinečný vliv? „Když jsem vyrůstal, učit se na hudební 
nástroje bylo zadarmo. Mohli jste si vybrat jakýkoliv nástroj 
a najít si vyškoleného učitele, který Vám pomohl. To 
znamenalo, že hudba byla něco, co mohl provozovat každý.“
A co tvoje vlastní cesta k hudební tvorbě? „Jako dítě jsem 
snil o různých místech, která jsem si prohlížel na mapách. 
Dumal jsem, jaké to asi je v Africe nebo na Novém Zélandu, a 
pak jsem zjistil, že tam všude je taky plno skvělé hudby. Bylo 
jisté, že mě to inspiruje. Nikdy jsem se nezaměřoval jen na 
jeden hudební ‚žánr‘. Myslím, že určitým způsobem jsem jako 
nějaký slídil nebo sběrač.“
Doporučeno k poslechu Debut sir Wase Digging  
a Tunnel je koláží mámivých rytmů, chytrých samplů  
a psychedelických vlivů. 

sir Was
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Co jsou zač? Kapelu založili ve Stockholmu zpěvačka 
Josefin a Fred Joelson. Vybudovali si slušnou reputaci  
za svůj zasněný ambientní psychedelický rock a oslnivá 
živá vystoupení.
Odkud jsou? Ze Stockholmu / západního pobřeží Švédska.
Co je tak unikátní na švédské muzice? Fred:  
„Co mám rád na Švédsku, je naše velmi silná tradice 
porozumění důležitosti přírody. Lidé zde tráví hodně času 
venku. Máme dlouhou tradici komunikace prostřednictvím 
hudby, sdělování pravdy, která počíná naší lidovou hudbou.“
A jaký to má dopad na vaši hudbu? Josefin: „Je zde 
hodně místa. Například když jste v lese, můžete chodit 
hodiny a nikoho nepotkat. To Vám pomáhá uvědomit si, 
jak velký je svět – a kolik je v něm energie. To naší hudbě 
velmi napomáhá.“
Doporučeno k poslechu Druhé album skupiny z roku 
2016: Mirage. Úspěch alba vedl k ocenění Josefiny 
na Manifest Awards, což je hlavní švédská cena  
pro nezávislé umělce, kde byla vyhlášena skladatelem 
roku za rok 2017.

Josefin Öhrn  
+ The Liberation
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Designové studio Note 
si udělalo jméno díky 

všestrannosti a inovativnosti. 
Designéři studia Note 

Susanna Wåhlin a Cristiano 
Pigazzini nám dají nakouknout 
pod pokličku skandinávského 

designu a toho, kam míří. 

Text Dan Stevens
Portrétové foto Sam Christmas

Designéři
k nepřehlédnutí



K
atalog realizovaných projektů 
designového studia Note vypadá 
spíš jako obsah vydání časopisu 
Wallpaper než jako webová stránka 
designového studia. Najdete zde 

židle, interiér obchodu Camper v Barceloně, 
výstavu zaměřenou na severské světlo  
a improvizovanou restauraci pro veletrh nábytku 
Stockholm Furniture Fair. Designéři studia jsou 
všestranní a nadaní a jejich projekty se těší stále 
většímu ocenění a zájmu ze strany mezinárodní 
klientely, která oceňuje způsob, jakým studio Note 
kombinuje svou nevykořenitelnou „švédskost“  
s novými metodami zacházení s barvami  
a materiály. 

Jak se studiu Note daří držet se v čele 
skandinávského designu? Interiérová architektka 
Susanna Wåhlin a Cristiano Pigazzini, kteří 
společnost před osmi lety spoluzakládali, mají 
za to, že důvodem trvajícího úspěchu je věrnost 
původním principům, kterým jsou autenticita  
a poctivost materiálů, nepřidávání ornamentů jen 
pro ornament samotný a neokázalý přístup.

Cristiano, který pochází z Itálie, si dále myslí, že 
dalším důvodem je i jistá míra trpělivosti a touha 
mít raději to pravé než ochota spokojit se s čímkoli. 

„Ve Švédsku, když si nemůžete dovolit pořídit si 
čtyři židle, které se Vám líbí, si pořídíte jen jednu  
a sedíte na podlaze, dokud si neušetříte na 
zbývající tři. V Itálii si lidé koupí jakékoliv čtyři židle, 
jen aby měli na čem sedět.“

Více barev (a méně šedi)
V dnešní době paleta švédských barev 
neobsahuje jen šedou a bílou. Barva hraje stále 
větší roli v projektech studia Note – od interiérů až 
po koberce. Jejich sbírka koberců pro švédského 
výrobce koberců Ogeborg používá temně modré, 
zlaté a jasné základní barvy, což je opravdu veliký 
posun od odbarveného dřeva a šedé barvy. „Ne že 
bychom se úplně rozdivočeli,“ ríká Susanna. 

„Udělali jsme výstavní stánek pro Ogeborg,“ 
vzpomíná. „Měl spoustu různých barevných palet 
a bylo to jako pohybovat se v trojrozměrném světě 
různě barevných prostor. Potom jsme si řekli, proč 
prostě neudělat čtyři koberce. Každý z nich  
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Ve Volvo Cars pracuje jako 
designér, ale mimo kancelář 
si Erik Åleby vytvořil vlastní 
hodinky – na 3D tiskárně.

„Studoval jsem průmyslový 
design, tak jsme se s 
kamarádem rozhodli vyrobit 
si hodinky na 3D tiskárně. 
Chtěli jsme materiál, který 
dobře stárne, proto jsme 
zvolili bronz, který časem 
získá narezlou, oranžovou 
patinu. Jemnou mechaniku  
a pohyblivé části jsme 
netiskli, ale pouzdro a 
ciferník jsou tištěné do 
voskové formy, do níž se vlije 
kov. Vyrábíme dva kusy. Ale 
pokud má někdo další zájem, 
nebudeme se bránit!“

MOJE HODINKY  
Z 3D TISKÁRNY 

Erik Åleby 
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představuje barevnou paletu. Proto jsme je také 
nazvali Pallete.“

A přestože šedá barva má stále své místo   
(„i v šedých tónech je barva,“ říká Susanna), 
Note vítá příležitost pracovat se širším  
barevným spektrem. 

„Momentálně navrhujeme celý byt, kde spousta 
materiálů byla již předem určena, ještě než jsme 
začali. Vše bylo v tónech šedé. Nějakou dobu 
jsme to tak ponechali a použili výrazné barvy 
pouze na nábytek. Ale pak jsme začali mít pocit, 
že nepoužíváme všechny nástroje, které máme  
k dispozici, a tak jsme se rozhodli přidat barvu i na 
zdi a na strop, protože to přidává další dimenzi.“

Nábytek, který přehlédnete
Nevyzdvihovat okatě vlastní schopnosti je 
fundamentální součástí švédské kultury  
a společnosti, říká Susanna. Kolekce nazvaná 
Figurine pro švédského výrobce Fogia to přesně 
ztělesňuje. Je to nábytek, který byl navržen 
s cílem nebýt „do očí bijící“, jak to popisuje 
Cristiano. „Eliminovali jsme vše, co upoutá pohled, 
a zredukovali tak židli na prostou židli. Jsou velmi 
opravdové. Snažili jsme se vytvořit něco, co bude 
vypadat dobře i za 50 let.“

Hladké povrchy, žádné ornamenty ani detaily  
a prostá olejem ošetřená povrchová úprava, která 
maximálně zvýrazňuje charakter dřeva, to jsou 

stěžejní zásady řady Figurine – nic dalšího, co by 
mohlo upoutat pohled. 

„Spolu s naším zájmem o barvy nás také zajímá 
bohatost, sytost materiálu,“ vysvětluje Susanna. 
„Hustší tkaniny, více kameniny a více dřeva. Je 
to mix. A držet se dál od nepravých materiálů ve 
prospěch těch pravých.“ 

Cristiano toto považuje za součást nové vlny 
skandinávského designu. 

„To, o čem si myslíme, že je současný 
skandinávský design, se často kopíruje, a to 
špatně, a to dává vzniknout pocitu něčeho, co není 
skutečné nebo pravé. Nová vlna skandinávského 
designu znovu definuje, jak nás svět vidí.“

Nenechat věci sklouznout do rutiny
Další ingrediencí úspěchu studia je podle Cristiana 
a Susanny i to, že se firma nikdy nezaměřovala jen 
na jeden typ projektů. 

„My prostě neděláme kancelářské interiéry,“ říká 
Susanna. „Děláme mnoho různých typů realizací, 
jako nábytek, interiéry restaurací, výstavy. Každá  
z nich je unikátní a vždy začínáte od nuly. Naštěstí 
nám přijde přirozené se vždy snažit rozvíjet se.“ 

A když se věci začnou opakovat, pak je čas je 
změnit, říká Cristiano. 

„Pokud začneme automaticky, bezmyšlenkovitě 
přidávat barvu do každého projektu, pak je možná 
načase použít jednobarevný přístup.“ ■

„Nevyzdvihovat okatě 
v lastní  schopnosti 
je fundamentální 
součást í  švédské 
kultur y a společnosti . “
Susanna Wåhlin
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Text Stephen Worthy
Foto Sam Christmas

Zkratkou
k inovaci



N
a první pohled nevypadá nijak impozantně, ale tento knoflík s názvem 
Flic má ambice, které dalece přesahují jeho malou velikost. Ambice 
jako zjednodušit Váš život, a možná dokonce pomoci restartovat Váš 
vztah k Vašemu mobilnímu telefonu.

Namísto hledání Vašeho chytrého telefonu, odemykání a hledání 
příslušné aplikace využívá Flic bezdrátové technologie, díky níž můžete ovládat zařízení 
a aplikaci jedním nebo dvěma zmáčknutími. Propojte Flic se systémem osvětlení  
v domácnosti, a když odcházíte z domu, dokáže automaticky vypnout světla. Nebo 
ho můžete propojit se službou streamování hudby či si s jeho pomocí objednat pizzu.

„Dá se říct, že dělat ze složitých věcí jednoduché je velmi švédský koncept,“ 
vysvětluje Joacim Westlund, CEO společnosti Shortcut Labs, stockholmského 
technologického start-upu, který stojí za vznikem Flicu. Joacim, který společnost 
v roce 2013 založil, se spoluzakladateli Pranavem Kosurim a Amirem Sharifatem, 
sedí na schodech ústředí Shortcut Labs, adaptovaného původního loveckého srubu 
z 19. století zasazeného do hi-tech architektury KTH univerzity. Popisuje kanceláře 
společnosti jako něco, co spíše připomíná „malý rodinný domek“: funkční, prosté 
místo, kam lidé chtějí docházet a vykonávat něco opravdu významného.

Není vůbec překvapivé, říká Joacim, proč je jeho společnost jednou ze stovek 
technologických start-upů, které ze Švédska udělaly centrum inovace.

„Už dlouho tu máme kulturu založenou na tom, že hodně lidí získává vyšší vzdělání,“ 
říká. „A protože je vzdělání bezplatné, ten dopad je obrovský. A rovněž historie 
průmyslu ve Švédsku je založená na novátorství. Máme zde dědictví, na které je každý 
hrdý. Naše kultura podporuje lidi, aby podnikali, aby se stali novátory.“

Volvo Cars je jednou z několika společností, které podporují Flic. Když se Flic 
použije aplikací Volvo On Call, dokáže ovládat funkce vozu jako spuštění topení na 
dálku či odemčení a uzamčení auta. 

„Lidé si stále více přejí dát si pauzu od neustálé interakce s obrazovkami různých 
zařízení, ale přesto chtějí mít možnost využívat funkce svého telefonu,“ vysvětluje 
Joacim. „Vidíme to jako jakýsi most mezi světem chytrých zařízení a světem fyzickým.“ ■

Flic je chytrý knoflík  
s Bluetooth, s nímž lze 
rychle ovládat zařízení  
a aplikace. Jeho vývojáři 
se podělili o svůj příběh – 
příběh společnosti, která 
reflektuje švédské hodnoty, 
ale přitom myslí globálně.

Joacim Westlund (vlevo) se spoluzakladatelem 
Shortcut Labs, Pranavem Kosurim
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Levitující 
myšlenka
Text Stephen Worthy
Foto Sam Christmas
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K
rása a funkčnost, inovativní technologie a energie spolupráce. 
Tyto rysy jsou podle Simona Morrise klíčem švédské kreativity. 
Morris, který se narodil v New Yorku, je výkonným ředitelem 
stockholmské designové technologické společnosti Flyte. 
Flyte, která vynalezla vznášející se žárovky a levitující hodiny 

s názvem Story, je v samém středu Vennova diagramu, kde se setkávají 
umění, věda a praktické uplatnění. Švédsko se pro Morrise a jeho kolegy 
ukázalo jako dokonalé pískoviště, kde mohou experimentovat.

„Švédsko bylo vždy dobrým místem pro testování nových nápadů,“ říká 
Morris. „Opravdu zde věří ve startupové komunity – a taky bláznivé nápady! 
Jsou prostě otevření. Taky jsou zvídaví.“

Jedním z takových „bláznivých nápadů“ Flyte je levitující žárovka, která 
kombinuje elektromagnetickou sílu a bezdrátový přenos energie, díky 
kterým se žárovka vznáší, rotuje a svítí. Hloučky dětí, které lze často vidět  
s nosy nalepenými na okno stockholmského obchodu Flyte, jak civí na ten 
zázrak, dosvědčují, jaký senzační efekt levitující žárovka produkuje.

Stejně jako levitující žárovka má i nejnovější kreace společnosti Flyte, 
nazvaná Story, praktické i poetické vlastnosti. Tvoří ji kombinace dřevěného 
kotouče s levitující chromovou koulí, která se pohybuje uvnitř disku  
a kterou lze použít jako regulérní hodinky nebo upravit pro jakoukoliv 
„story“, kterou chcete, aby vyprávěla. Například, jak navrhuje Morris, jako 
počítadlo odečítající dny do narození dítěte... „nebo pokud čekáte na 
další album Beyoncé“. Na první pohled Story vypadá jako další ukázka 
jednoduchého, minimalistického designu, ale kouzlo se opět skrývá uvnitř.

„Švédsko je vyhlášené určitým typem designu,“ říká Morris. „Jeden 
aspekt, co na tom opravdu oceňuji, je, že věci vypadají velmi jednoduše 
zvenku, ale uvnitř skrývají složitý charakter. Švédsko bylo a je pro nás 
inspirací – a naše výrobky se toto snaží reflektovat.“ ■

Inovativní design, otevřenost novým 
myšlenkám a duch spolupráce 
napomohly učinit ze Švédska centrum 
kreativity, které přitahuje lidi z celého 
světa. Lidi, jako je Simon Morris,  
ze stockholmské designové 
společnosti Flyte.
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Přirozené, krásné světlo je 
ve Švédsku všudypřítomné 

a vytváří tak ideální prostředí 
pro tvorbu a inovativnost. 

Zeptali jsme se experta na 
světlo Kaie Piippoa na to, 
proč je světlo ve Švédsku 

tak silným zdrojem inspirace 
a proč je tak důležité.

Text Ian Dickson
Foto Sam Christmas

Kreativita
světla



„Za soumraku  
je všechno 
umocněné.  
Vaše smysly  
jsou zesí lené.  
Vidíte a  
s lyšíte v íc .“

72

Kai Piippo



N
a vrchol zvonice stockholmské 
radnice je to 365 schodů. Ale každý 
schod stojí za to, protože výhled  
z výšky 106 metrů nad ulicemi 
města je úchvatný. 

Jsme tu, abychom z tohoto nejlepšího 
pozorovacího bodu ve městě sledovali západ 
slunce a také to, čemu odborník na světlo Kai 
Piippo říká druhá část dne – fáze stmívání.

Slunce mizející pod horizontem nezhasne  
z minuty na minutu. Obloha je stále modrá a světla  
města se postupně rozsvěcují v přípravě na 
nadcházející temnotu.

Kai, šéf designu ve společnosti ÅF Lighting, 
vysvětluje: „Za soumraku není ani tma, ani světlo. 
Je to doba mezi oběma. V prostředku léta zde 
ve Stockholmu fáze soumraku trvá hodinu  
a 34 minut. V Římě je to 30 minut.

Tou zajímavou věcí na stmívání je, že všechno je 
zesílené. Vše se ztiší a zpomalí. Vaše smysly jsou 
zesílené. Vidíte a slyšíte víc.“

To je doba, kdy podle Kaie jsou lidé nejvíce 
kreativní. „Úžasné na soumraku je, že vše najednou 
zkrásní,“ pokračuje okouzleně. „Je to doba velké 
tvořivosti. Doba, kdy vzniká hodně obrazů.“ 

Š v é d s k o



Aktivizující kvalita světla
Soumrak ve Švédsku kontrastuje s extrémy světla  
a tmy. V severnějších částech země můžete prožít 
celé letní měsíce, kdy nikdy není tma, a v zimě zase 
zažít několik týdnů po sobě, kdy slunce vůbec nevyjde.

„V létě mají lidé o hodně víc energie,“ říká Kai. 
„Ale v zimě, kdy je tma, jsou lidé podle výzkumů 
zase tvořivější. Je to, jako když jste u sebe  
v kanceláři a máte trochu tlumeného světla. Více se 
koncentrujete, máte zostřenou pozornost.“ 

Je to právě tento nezaměnitelný aspekt 
severského světla, tato jasná separace mezi 
denním světlem a tmou, pomalý pohyb světla  
a extrémy světla a tmy, které dávají Švédsku jeho 
zvláštní světelnou krásu.

Vitalita světla
Kaiova vášeň pro světlo je nakažlivá. „Světlo je 
tak důležité,“ dumá. „Ovlivňuje naši fyziologii  
i psychologii. Každá buňka našeho těla je světlem 
ovlivněna – dává nám život. Jsme světelné bytosti. 
Dokonce dokážeme užívat světlo jako lék.“

Svou práci v ÅF Lighting označuje Kai jako 
„architektonickou fotosyntézu“. „Světlo dává 
architektuře život,“ tvrdí. „Vidím světlo jako živoucí 
věc – neustále se mění. Světlo můžete použít podle 
toho, jak se lidé uvnitř prostoru chtějí cítit, pro  
vytvoření atmosféry.“

Po začátcích jako scénický osvětlovač si Kai brzy 
osvojil porozumění pro moc, kterou světlo může 
disponovat a jak může změnit způsob, kterým lidé 
vnímají skutečnosti. 

„Světlo má ohromnou moc vytvářet emoce  
a věci zesilovat,“ vysvětluje. „Když jsem pracoval 
v divadle, začínalo se ve tmě a potom se přidalo 
světlo, a tak se vytvořil svět kolem vás. A to 
samé dělám s architekturou. Začínám tmou  
a pak přidám světlo, abych vytvořil náladu nebo 
atmosféru. Do svých návrhů zapracuji i přirozené 
světlo, protože to je nejsilnější energií na Zemi.“ ■



Moderní 
Stockholm
Text Ian Dickson
Foto Sam Christmas



Město Stockholm, 
založené ve 13. století, 
si stále udržuje svůj 
krásný, starosvětský šarm. 
Je to však město dvou 
příběhů – kde se tradice 
mísí se zcela moderním 
skandinávským designem. 
Dnes prozkoumáme ve 
voze Volvo XC60 moderní, 
pokrokový Stockholm spolu 
s architektem Andreasem 
Helgesson Gonzagou.





K
dyž stojíte před stockholmským 
hotelem Grand, obklopeni nádherou 
Královského paláce, Národního 
muzea a Gamla Stan (starého města), 
a jen krátká procházka Vás dělí od 

nábřeží, je snadné oddat se pocitu, že jste se ocitli  
o několik století zpátky. Toto centrum Stockholmu, 
orámované krásnými budovami, se za století 
změnilo velmi málo.

Ale za tradičními fasádami vykukují budovy ze 
skla a kovu, které napovídají, že je zde i jiné město, 
které se pohybuje v rytmu zcela moderním.

„Stockholm roste rychleji než Čína,“ tvrdí architekt 
a univerzitní učitel Andreas Helgesson Gonzaga. 
„Nemám na mysli centrum Stockholmu, ale když 
se podíváte na velké projekty, které se staví hned 
vedle úplného centra, ten růst je ohromný.“

Andreas má za to, že tato stavební konjunktura 
jde na vrub společenských změn. „Momentálně 
Stockholm prožívá situaci, která je podobná 
stavebnímu rozmachu v 60. a 70. letech 20. století, 
kdy Švédsko v rámci programu Miljonprogrammet 
(Milionový program) postavilo milion domů  
v průběhu 10 let. Pro účely inovace je klíčové, že 
stavební byznys je schopen nabídnout dostatek 
diverzity a konkurence během celého procesu 
navrhování, které ve výsledku zajistí vysokou kvalitu 
architektury a designu. Dopad politické scény 

Vedle hvězdné role na naší fotografické 
cestě moderním skandinávským 
designem se XC60 ukázal i jako cenný 
průvodce po Stockholmu.

Ráno jsem z mobilu telefonu odeslal 
lokalitu fotografování naplánovaného na 
dnešní den do systému auta, takže když 
jsme nastoupili, navigace Sensus již 
byla naprogramována. Díky zobrazení na 
čelním skle (head-up) jsem při 
sledování srozumitelné grafické 
nápovědy nemusel při navigování 
neznámými ulicemi očima opustit silnici. 
A 360° Camera ve voze zase usnadnila 
manévrování úzkými uličkami  
a parkování v omezených prostorech 
bylo také jednodušší, protože díky 
kameře jsem mohl využít pohled na 
auto z ptačí perspektivy.

Volvo XC60 bylo nejen excelentní 
navigátor, ale ukázalo se také jako 
informovaný, užitečný a zábavný 
společník, jakým by dobrý průvodce měl 
být. Díky Wikipedii v autě jsem se mohl 
poučit o lokalitách, které jsme navštívili, 

zatímco funkce Park and Pay zase 
znamenala, že auto si samo dokázalo 
najít parkovací místo a i za něj zaplatit. 
Každý večer během cesty zpět do hotelu 
můj spolucestující zkonzultoval aplikaci 
Yelp, která nám pomohla rozhodnout se, 
kam zajít na večeři, a aplikace  
s informacemi o počasí nám pomohla 
připravit se na nadcházející den. 

A protože Stockholm je domovem 
aplikace Spotify, bylo jen přirozené, že 
Volvo XC60 je vybavené i touto aplikací. 
S ní se Vám otevírá svět hudby, kterou 
lze přehrát na prémiovém audiosystému 
od průkopníků audia, Bowers & Wilkins.

NÁŠ PRŮVODCE: VOLVO XC60
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Decentní, ale 
dominantní charakter 
Volva XC60 přitahuje 
uznalé pohledy 
obyvatel Stockholmu, 
zatímco cestujícím při 
projížďkách hlavním 
městem zase nabízí 
komfort a relaxaci.



v posledních 10 letech se projevuje v rostoucí 
soukromé poptávce po architektuře a designu,“ 
vysvětluje Andreas. „Studia mladých architektů tak 
dostávají prostor k testování nových myšlenek, což 
jim pomáhá se rozvíjet.“

Projíždíme se po městě v novém Volvu XC60, 
dynamickém SUV modelové řady XC Volvo Cars, 
zatímco Andreas vysvětluje, jak švédská architektura 
a design kladou důraz na potřeby lidí. „Je zaměřená 
na uživatele,“ říká. „Jistým způsobem je to vývoj od 
funkcionalismu, který dominoval od 30. do 60. let 
20. století. To dědictví je tady stále silné. Pocit, že 
uživatel je v samém středu architektonického vývoje, 
je zde ve Švédsku stále přítomný.

„Máme velmi dlouhou tradici plánování  
a urbanistického projektování, a to je dobrá 
věc,“ pokračuje Andreas. „Nenavrhujeme pouze 
jednotlivé budovy. Naše kořeny, pokud jde  
o plánování městské výstavby, jsou silně zakotvené 
ve společenských hodnotách – jak veřejná 
prostranství, tak urbanistická soudržnost jsou velmi 
důležité. V tomto smyslu je architektura nejen  
o stavění budov, ale i o budování společnosti.“

A švédský vliv v oblasti architektury je celosvětový, 
říká Andreas. „Myslím, že naše společenské hodnoty 
a technický pokrok přitahují zájem po celém 
světě, zvlášť v městských oblastech, kde dochází 
k významné výstavbě nebo kde se musí vypořádat 
s problémy s růstem a městským prostorem. 
Spolupráce, kontakty a webové publikace také 
znamenají nové příležitosti pro průkopnickou 
švédskou architekturu v domácím měřítku.“

Když se zrovna nevěnuje vlastní praxi 
architekta Helgesson Gonzaga Arkitekter [www.
helgessongonzaga.se], přednáší Andreas na 
vysoké škole architektury ve Stockholmu – KTH 
(Královský technologický institut). Andreas se na 
této působivé nové budově podílel jako projektový 
architekt. Je to stavba plná křivek vyrobená ze skla 
a povětrnostně odolné temně červené (COR-TEN) 
oceli, která ladí s tradiční červenou barvou okolních 
cihlových domů. „I přes svou hypermodernost 
budova vstupuje do dialogu s okolím,“ říká Andreas.

Jako učitel vychovávající další generaci švédských 
architektů se s námi Andreas podělil o jeden svůj 
postřeh, který mu dává velkou naději do budoucnosti. 

„Moji studenti jsou generací ‚sdílení‘,“ vysvětluje. 
„To má vliv na workflow i na znalosti. Entuziasticky 
se snaží navázat spolupráci napříč disciplínami, 
rozvíjet udržitelnou architekturu a provést jakousi 
renesanci veřejných prostor.“ ■



(nahoře) Tmavá, rezavá  
barva oceli nové budovy 
stockholmské vysoké školy 
architektury KTH ladí   
s okolními domy z červených 
cihel; (dole) XC60 je vozem, 
kde uživatel je středem  
všeho – filozofie, kterou  
má společnou   
s dědictvím švédského 
architektonického designu.
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Cesta do práce není obvykle pro většinu z nás právě povznášejícím 
zážitkem. Ale pro cestující stockholmským metrem není umělecká krása 
nikdy daleko – to vše díky obrovskému množství maleb, mozaik a soch 
rozmístěných po síti zastávek metra.

Většina (90) ze 100 zastávek metra hostí nějakou formu umělecké 
instalace, což vedlo k označení „nejdelší umělecká galerie na světě“. Od 
stanice Kungsträdgården, kterou Ulrik Samuelson proměnil v něco na 
způsob římského archeologického naleziště, po modré květinové reliéfy 
ve stanici T-Centralen (dílo Pera Olov Ultvedta) je k obdivování kreativita 
světové úrovně. Umělecké instalace reflektují svět nahoře: například zdi  
z červených cihel příměstské stanice Skarpnäck (nahoře) nebo barvy 
duhy olympijského hnutí, které zdobí stanici Stadion (dole), což je nejbližší 
stanice od stadionu, který hostil Letní olympijské hry v roce 1912.

A přestože zpoždění vlaků zlobí každého z nás, uklidňující růžová 
jeskyně, kterou vytvořil Sivgard Olsson ve stanici Rådhuset, dělá, co  
může, aby zchladila horké hlavy cestujících. Není divu, že obyvatelé 
Stockholmu působí tak šťastně. 
Text: Anthony Teasdale

STOCKHOLMSKÉ UNDERGROUNDOVÉ HNUTÍ
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„Tradiční 
fasády skr ývaj í 
budovy ze skla 
a kovu,  které 

napovídaj í ,  
že je zde  

i  j iné město.“
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Kalifornie, 
okružní 
cesta



Text Ian Dickson
Foto Sam Christmas

Na cestě ze  
San Franciska do Los 

Angeles objevujeme 
nekonečnou 

rozmanitost Kalifornie 
v modelu Volvo  

XC90 – SUV pro 
dlouhé vzdálenosti



M o j a v e 
D e s e r t

C A L I F O R N I A

S i e r r a  N
e v a d a

San Francisco

Monterey

Avila Beach 

Los Angeles

Joshua Tree

San Luis Obispo

V
ýchod slunce je tou nejlepší dobou pro objevování 
města, kdy Vám brzké ranní slunce pomáhá 
vklouznout do nového dne a kdy máte pocit, že 
máte město jen pro sebe. Je půl šesté ráno a my 
jsme v San Francisku, jednom z nejvíc fascinujících 

měst na světě, městě, jež je domovem některých z globálně 
nejznámějších technologických firem. Z vyhlídkové plošiny v Twin 
Peaks, nejvyššího bodu města, si prohlížíme metropoli pod námi. 
Před sebou vidíme nejznámější orientační body města, včetně 
Golden Gate Bridge, Transamerica Pyramid a ostrova Alcatraz.

Jsme zde, abychom se vydali na cestu ve Volvu XC90, 
prémiovém SUV produktové řady XC Volvo Cars. Bude to 
výlet, který nás zavede ze San Franciska do Los Angeles, 
dvou nejikoničtějších měst Spojených států, a to po jedné 
z nejkrásnějších silnic na světě – pacifické pobřežní dálnici. 
Naším cílem bude setkat se s několika inspirativními Švédy, pro 
které se Kalifornie stala domovem.

Naše první setkání se odehraje v Pläj, jediné švédské 
restauraci v San Francisku. Tento půvabný podnik pro večerní 
posezení po divadelním představení vede švédsko-americký 
manželský pár, Roberth a Andrea Sundellovi. 

Roberth, který se na ruce honosí tetováním zobrazujícím 
švédského šéfkuchaře ze seriálu Muppets, opustil Stockholm 
před 18 lety, kdy se s batohem vydal na cesty. Potkal Andreu  
a od té doby žije zde.

„San Francisco je město, které mi nejvíc ze všeho připomíná 
domov, Švédsko,“ říká. „Je úplně jiné než ostatní Amerika. Je zde 
moře a staré budovy. Hodně půvabu a historie, ale také velmi 
kosmopolitní prostředí.“

Poté, co potkal Andreu, Roberth 23 let pracoval v různých 
restauracích, než založil Pläj. Vysvětluje, jak jeho podnik přišel 
na svět. „Pracoval jsem tenkrát pro jeden country klub v Lake 
Tahoe [na hranici mezi Kalifornií a Nevadou] a požádali mě, 
abych udělal večeři ve švédském stylu v San Francisku pro 
250 lidí. Večeře měla ohromný úspěch. Jeden z hostů byl Nor 
a zároveň generální manažer tří hotelů. Hned ten večer se mě 
zeptal, jestli bych měl zájem převzít vedení restaurace v jednom 
z těch hotelů. Zbytek je historie.“

Andrea má za sebou kariéru v interiérovém designu  
a maloobchodě. Její minulá praxe a Roberthovy zkušenosti  
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XC90 zdolává 
kopcovité ulice San 
Franciska; (nahoře) 
Roberth a Andrea 
Sundellovi, majitelé 
jediné švédské 
restaurace (Pläj)  
ve městě.



s country kluby se spojily ve společném podniku Pläj, který 
odráží styl svých majitelů a má útulnou, intimní atmosféru.  
Je to takové malé útočiště před shonem a hlukem velkoměsta. 

Zavíráme dveře Volva XC90, které nás izolují od 
blázince tam venku. Je čas nechat Golden City za sebou. 
Je to nezapomenutelné místo, ale pro řízení ne právě 
nejsnadnější. Chaotické a frenetické, s kopci, kterým se nelze 
vyhnout, a sítí protínajících se jednosměrek. Jsme rádi za 
inovativní technologie v našem XC90 – City Safety a 360° 
Camera, díky nimž můžeme město objevovat o dost snáze.  

Virtuální realita v Half Moon Bay
Po dálnici č. 1 se vydáváme na jih a brzy za sebou necháváme 
hranice města. Netrvá nám dlouho, než si uvědomíme, že tahle 
dálnice je jako žádná jiná. Dva jízdní pruhy si razí cestu drsnou, 
hornatou krajinou a Tichý oceán je sice skrytý našemu pohledu, 
ale bolestivě blízko.

Stavíme v Half Moon Bay, klasickém starém americkém 
městečku, kterého se moderní doba zdánlivě nedotkla  
a kterému nezávislé obchůdky, restaurace a hotely propůjčují 
uvolněný půvab. Oceán ležící jen blok či dva od hlavní třídy 
odhaluje dlouhou plochu nazlátlého písku a divokého vlnobití. 

Jsme tady, abychom se setkali s Rikardem Steiberem, 
švédským emigrantem žijícím a pracujícím v oblasti Silicon Valley. 
Rikard – průkopník technologie virtuální reality – je prezidentem 
společnosti Viveport, tržiště aplikací s virtuálním obsahem. 
Stojíme na pláži a Rikard nám předvádí své vybavení pro virtuální 
realitu. Věří, že zážitky jako naše jízda napříč Kalifornií budou již  
v nedaleké budoucnosti replikovány ve virtuální realitě. 

„Už se současnou virtuální realitou dokážeme evokovat 
přítomnost, prezenci,“ vysvětluje. „Prezence je, když Vaše 
vizuální, sluchové a tělesné systémy jsou kompletně zanořené 
do virtuální reality, takže mozek si myslí, že tam skutečně jste. 
Takže když stojíte na téhle pláži a slyšíte zvuky a vidíte vlny  
a můžete se pohybovat všemi směry, Váš mozek si myslí, že toto 
je skutečnost – i když Vy víte, že jste přitom ve svém obýváku.“

Švédský rodák  
Rikard Steiber  

je prezidentem 
společnosti Viveport, 

tržiště aplikací  
s virtuálním obsahem. 
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„Východ slunce je tou nej lepší 
dobou pro objevování  města. 

Ranní  slunce pomáhá vklouznout 
do nového dne a máte pocit ,  že 

máte město jen pro sebe.“
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„Člověk by na  
tomto pobřeží  mohl 
strávi t  celé týdny a 
objevovat nedotčené 
zátoky.  Každý 
oblouk odkr ývá další 
úchvatný pohled.“
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I když bychom jenom velmi neochotně vyměnili jízdu  
v našem Volvu XC90 za nějaký virtuální ekvivalent, možnosti VR 
jsou fascinující a nekonečné. Rikard zmiňuje některé z těchto 
úžasných a život měnících aplikací VR. 

„Můžete se potopit pod hladinu a setkat se s velrybou nebo 
letět na Měsíc – věci, které dosud dělali lidé jako Jacques 
Cousteau a Neil Armstrong,“ sní Rikard. „Každý na téhle planetě 
bude mít možnost je dělat. Nejsou žádná omezení.“

Historické rybářské městečko Monterey – brána k magickému 
pobřeží Big Sur – je naší další zastávkou po 150kilometrové 
projížďce po dálnici č. 1. Cesta je to úchvatná a naše touha 
zastavit a fotit neméně silná. 

Naštěstí je na trase dostatek odpočívadel. Člověk by na tomto 
pobřeží mohl strávit celé týdny a objevovat nedotčené malé 
zátoky s plážemi bez lidí nebo sledovat migrující velryby na jejich 
cestě na jih směrem na poloostrov Baja. Každý záhyb silnice 
odhaluje další úchvatný výhled na skalnaté výběžky pobřeží  
a sekvojové lesy.

Zajížďka podél Big Sur
Sotva jsme se ocitli v Big Sur, když naše cesta nečekaně končí. 
Silná zimní bouře smetla most přes Pfeiffer Canyon a způsobila 
uzavření 80 kilometrů neuvěřitelného pobřeží Big Sur, a přinutila 
nás tak vydat se na zajížďku směrem do vnitrozemí. Na noc 
zastavíme v nedotčeném letovisku Avila Breach, kam jsme dojeli 
přes bohémské studentské městečko San Luis Obispo, a zde 
plánujeme své další kroky. 

Po zkonzultování navigace Sensus v našem Volvu XC90 se 
vydáváme na východ – tou delší trasou do LA. Místo dálnice č. 1, 
která představuje rychlé spojení do LA, volíme vyhlídkovou dálnici 
č. 58, která se vine dlouhými kilometry rančů a zemědělské 
krajiny. Míjíme jednu vinici révy za druhou, které jsou tečkované 
farmáři starajícími se o svou půdu. Silnice rovná jak indiánský šíp 
představuje vhodnou příležitost aktivovat Pilot Assist a nechat 
náš vůz převzít část řízení. Nyní míříme k Mohavské poušti.

Hodiny poklidně ubíhají, než se okolní krajina začne 
proměňovat z bohaté úrodné půdy na písčitou půdu s dřevinami 
a stepní trávou. To je předzvěst, že vjíždíme do Mohavské pouště. 
Poušť je domovem základny pro kosmické lety Mojave Air and 
Space Port a také branou do Údolí smrti, nejteplejšího místa na 
Zemi a nejnižšího bodu Spojených států. 

Se stoupající teplotou jsme vděční za ventilovaná sedadla 
našeho Volva XC90 a zamíříme dále na jih směrem do Joshua 
Tree National Park. Zde uvnitř oázy s impozantními východy  
a západy slunce je snadné zapomenout, že Kalifornie je jedním 
z nejlidnatějších států USA. 

Večerní slunce rozehrává překrásnou hru stínů a světla na 
pozadí žulových balvanů, kterými je poseta okolní vyprahlá 
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krajina. Před námi se rozkládá Lost Horse Valley, prašná rovina 
ohraničená pohořím Little San Bernardino Mountains. Údolí 
je pokryto divokými bylinami a kreosotovými keři, ale hlavně je 
habitatem juky krátkolisté (alias Jozuův strom), což je obrovitý 
představitel druhu juka, který se vyskytuje téměř výlučně  
v Mohavské poušti.

Je to místo neobyčejného ticha a samoty, kde stálý  
hlomoz městského života střídá útěšlivá nehybnost. Ticho 
naruší nezaměnitelné volání káně rudoocasé, která z oblohy  
nad pouští vyhlíží kořist. Barvy, pachy i zvuky se zde jeví  
mnohem intenzivnější. 

Na trase zpět do bývalého důlního srubu, kde dnes v noci 
přespíme, nalézáme jen málo asfaltových cest. Volvo XC90 je 
sice SUV do města, ale v off-road režimu ukáže schopnosti, 
které by od jeho prémiového stylingu a elegantní kabiny málokdo 
čekal. Lehkost, se kterou si poradí s měkkým, hlubokým pískem 
a vyježděnými brázdami, je těžko k uvěření. 

Skrz panoramatickou střechu Volva XC90 zachytíme úchvatný 
pohled na noční oblohu. Daleko od světelného znečištění světly 
měst je zde obloha rájem pro pozorovatele hvězd. 

Následující ráno se vydáme na vyhlídkový trip po Route 18, 
které se také přezdívá Rim of the World Highway, tedy přibližně 
„dálnice na okraji světa“. Dálnice stoupá přes pohoří Big Horn 
Mountains, než se spustí do údolí a podél Big Bear Lake  
a úchvatného národního parku San Bernardino National 
Forest. Cesta je stejně působivá, jak slibuje, a rozhodně stojí 
za tu zajížďku. Dává nám také hojně příležitostí přepnout Volvo 
XC90 do dynamického režimu, který zpřesňuje řízení, nastaví 

Na první pohled odlehlá letištní základna  
v Mohavské poušti nevypadá jako místo, kde se 
lety do vesmíru procesem demokratizace stanou 
dostupné nejen astronautům z povolání. Ale je  
to právě zde, kde společnost pro galaktické lety  
Virgin Galactic, vlastněná sirem Richardem 
Bransonem, připravuje budoucnost vesmírných 
expedic s lidskou posádkou – i budoucnost 
komerčních letů do vesmíru.

Datum startu sice ještě nebylo stanoveno, ale 
stovky lidí zaplatily 250 000 dolarů za lístek, který 
jim umožní nastoupit na palubu kosmické lodi 
SpaceShipTwo. Základna Mojave Air and Space 
Port je také domovem národní testovací školy pilotů 
a uskutečnila se zde řada prvních testovacích letů.

OD PIONÝRŮ  
K POSLEDNÍ HRANICI

Mohavská poušť

Juky krátkolisté  
a časem omleté 
žulové balvany 
rozeseté po prázdné 
krajině Mohavské 
pouště. Je lehké 
zapomenout, že 
Kalifornie je  
domovem téměř  
40 milionů lidí.
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převodovku na rychlejší změny řazení a sníží světlou výšku vozu 
na vzduchovém odpružení pro agilnější ovládání. Cesta se vine 
jak had kolem hory ve výšce 5 950 metrů, ale motor T6 do 
strmých průsmyků hravě a bez námahy zrychluje. 

Když dojedeme k Interstate 10, narazíme na hustý provoz. 
Reagujeme na situaci uvolněně, jak je v Kalifornii zvykem.  
S rukou vyvěšenou z okénka, aby si užila těch 35 °C venku, se 
probíráme skladbami v aplikaci Apple CarPlay* na dotykovém 
displeji XC90 a díky Spotify máme z čeho vybírat. 

Káva je vítaným občerstvením a v Redondo Beach nalézáme 
dokonalý podnik. Podnik, který je vyhlášený svou kávou v ceně 
10 dolarů za šálek, nese název The Boy and the Bear, podle 
švédské dětské říkanky. Jeho majiteli jsou Emelie Svedner, 
pocházející se Stockholmu, a Andrés Piñeros z Kolumbie. 

Když se jich ptáme, aby nám popsali koncept švédsko-
-kolumbijsko-kalifornského coffee shopu, Andrés odpoví: 
„Podáváme kolumbijskou kávu, ale pražíme ji švédským 
způsobem. Je to lehce pražená směs. Viděl jsem, jak to dělají  
v pražírnách v Göteborgu, a věděl jsem, že to chci tak dělat taky, 
ale v LA – počasí je tu lepší.“

Po této ochutnávce Švédska vyrážíme do Hollywood Hills, 
abychom zde pozorovali západ slunce nad tímto magickým 
místem. LA je ve skutečnosti spousta menších měst spletených 
dohromady. Přejíždět z jednoho do druhého je náročné, ale 
překvapivě zábavné, tedy pokud přijmete ten správný LA přístup. 
Je to koneckonců město aut. Zajížďkou jsme zdvojnásobili počet 
najetých kilometrů, ale jedna věc se jasně prokázala: XC90 je 
SUV do města s ohromujícím rozpětím schopností. ■

* Apple CarPlay je ochrannou známkou společnosti Apple Inc

Zde je návod, jak vyrobit dokonalý šálek 
kávy podle Andrése Piñerose (obrázek 
nahoře) z coffee shopu Boy and the Bear 
v Redondo Beach. Nejprve krouživým 
pohybem vypláchne malou skleněnou 
nádobu (Chemex) s vařící vodou, aby se  
tak nádoba nahřála a spláchly se z ní 
veškeré nečistoty nebo prach, které v  
ní mohou být. Vodu pak vylije. Potom 
naskládá do vrstev filtrační papír okolo  
hrdla Chemexu a odměří 30 gramů 
exkluzivní kávy Gesha (10 dolarů za šálek)  
a začerstva zrna umele. „Káva má po  
umletí životnost tak pět minut,“ říká Andrés. 

Dalším krokem je to, co Andrés nazývá 
„před-výluhem“. „Namáčím namletou kávu  
velmi opatrně a pomalu,“ popisuje Andrés, 
zatímco opatrně krouživým pohybem nalévá 
vodu z krásné měděné konvice. „Vyčkejte  
30 sekund, aby se částice kávy mohly  
otevřít a ,rozkvést‘.“ 

Poté Andrés dolije zbývající vodu a 
podává kávu v pohárku, který ji udrží  
horkou po dobu 45 minut. 

Toto je příprava kávy jako umění.

DOKONALÝ ŠÁLEK KÁVY...  
S PODĚKOVÁNÍM DO ŠVÉDSKA

Redondo Beach
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„Vyrážíme do 
Hol lywood Hi l ls , 

abychom zde 
pozoroval i  západ 
slunce nad t ímto 

magickým místem.“



volvocars.cz






