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Automobilka Volvo Cars shodila své nové vozy z 30metrové
výšky, aby pomohla záchranným složkám zachraňovat životy
Jedná se o vůbec nejextrémnější nárazový test realizovaný společností Volvo Cars, který se
současně řadí mezi ty nejzásadnější. Dosud bylo zvykem, aby specialisté na vyprošťování osob v
centru bezpečnosti automobilky Volvo Cars využívali havarované vozy značky k procvičování svých
dovedností, které v praxi vedou k záchraně lidských životů.
Aby se záchranné složky mohly připravit na jakýkoli možný scénář havárie, je třeba simulovat
situace, při nichž působí obdobné síly jako při těch nejextrémnějších autohaváriích, což překračuje
rámec běžného nárazového testování. Z toho důvodu se společnost Volvo Cars rozhodla pro stejně
extrémní řešení a vůbec poprvé nechala prostřednictvím jeřábu shodit z výšky 30 metrů hned několik
nových vozů Volvo.
Díky tomu se jí podařilo u vozů dosáhnout poškození, jejichž rozsah byl dostatečný na to, aby bylo
možné simulovat poškození vzniklá v důsledku těch nejextrémnějších dopravních nehod. Sem patří
například kolize jednoho vozu jedoucího ve velmi vysoké rychlosti, dopravní nehody, kdy automobil
narazí ve vysoké rychlosti do nákladního vozu, nebo situace, kdy dojde k velmi silnému bočnímu
nárazu.
V takových situacích budou lidé uvnitř vozu s největší pravděpodobností v kritickém stavu. Z toho
důvodu je prioritou číslo jedna dostat posádku s pomocí hydraulických vyprošťovacích nástrojů –
známých pod názvem „čelisti života“ (Jaws of Life) – z vozu a co nejrychleji ji dopravit do nemocnice.
Specialisté na vyprošťování často hovoří o tzv. zlaté hodině: znamená to, že potřebují pacienta
vyprostit a dostat do nemocnice do hodiny od momentu, kdy došlo k dopravní nehodě.
„Se švédskými záchrannými složkami úzce spolupracujeme již mnoho let,“ uvádí Håkan Gustafson,
senior vyšetřovatel týmu automobilky Volvo Cars pro výzkum dopravních nehod. „Máme totiž stejný
cíl: zajistit všem lidem na silnici vyšší bezpečnost.
Přáli bychom si, aby k nejzávažnějším nehodám nedocházelo, ale ne všem autohaváriím je možné
se vyhnout. Je tedy nesmírně důležité, aby existovaly metody, které v rámci těch nejzávažnějších
nehod pomohou zachránit lidské životy.“
Veškerá zjištění získaná ze simulací těchto autohavárií budou včetně informací o následných
vyprošťovacích pracích uvedena v rozsáhlé zprávě o provedeném výzkumu. Tato zpráva bude
zdarma k dispozici všem záchranným složkám z celého světa, aby mohly na základě výsledných
zjištění dále rozvíjet své schopnosti v oblasti záchrany lidských životů.
Záchranáři obvykle získávají cvičná vozidla na vrakovištích. Nicméně se jedná o vozidla, která jsou
často stará i dvacet let. Pokud jde o pevnost oceli, konstrukci bezpečnostní klece a celkovou

životnost vozu, mezi moderními auty a těmi, která byla vyrobena před 15 či 20 lety, existuje obrovský
rozdíl. Nové vozy Volvo jsou navíc vyrobeny z nejtvrdší oceli, která se u moderních vozů používá.
Vzhledem k tomuto vývoji je zcela zásadní, aby záchranáři průběžně aktualizovali své znalosti o
nových modelech automobilů, upravovali své postupy a vyvíjeli stále nové techniky vyprošťování.
Jinými slovy, tyto tréninky mohou v reálném životě znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Proto se
automobilka Volvo Cars rozhodla na základě podnětu ze strany záchranných složek celý proces
urychlit.
„Normálně provádíme simulace autohavárií pouze v laboratorních podmínkách a nyní jsme poprvé
shodili naše auta z jeřábu,“ komentuje událost Håkan Gustafson. „Věděli jsme, že na základě tohoto
testu vzniknou extrémní deformace, a šli jsme do toho, abychom týmu záchranářů poskytli při práci
skutečnou výzvu.“
Z jeřábu bylo několikrát shozeno celkem deset vozů Volvo různých modelů. Před každým z pádů
provedli odborníci společnosti Volvo Cars na bezpečnost přesné výpočty, aby věděli, jak velký tlak a
jak velké síly je nutné vyvinout pro dosažení požadované úrovně poškození.
------------------------------Volvo Car Group v roce 2019
Za fiskální rok 2019 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 14,3 miliardy
švédských korun (v roce 2018 to bylo 14,2 miliardy švédských korun). Tržby v tomto období dosáhly
274,1 miliardy švédských korun (252,7 miliardy SEK). Za celý rok 2019 se po celém světě prodalo
705 452 (642 253) nových vozů Volvo, což oproti roku 2018 znamenalo zvýšení prodeje o 9,8 %.
Uvedené výsledky jasně svědčí o úspěšnosti komplexní transformace finanční a provozní strategie,
jíž automobilka Volvo v posledních letech prošla. Současně se tím upevňuje postavení společnosti
pro další fázi růstu.
Informace o společnosti Volvo Car Group
Společnost Volvo Cars působí na trhu s automobily od svého založení v roce 1927. Dnes je
automobilka Volvo Cars jednou z celosvětově nejznámějších a nejrespektovanějších automobilových
značek, o čemž svědčí i fakt, že bylo v roce 2019 prodáno 705 452 jejích vozů v přibližně 100
zemích. Od roku 2010 je majitelem společnosti Volvo Cars čínská firma Zhejiang Geely Holding
(Geely Holding).
V roce 2019 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 41 500 (41 500)
zaměstnanců. Ředitelství, oddělení pro vývoj produktů, marketingové oddělení a správní oddělení
mají z většiny sídlo ve švédském Göteborgu. Ředitelství společnosti Volvo Cars pro region APAC
sídlí v Šanghaji. Hlavní továrny s výrobními linkami pro vozy značky Volvo jsou postaveny v
Göteborgu (Švédsko), Gentu (Belgie), Jižní Karolíně (USA) a v Čcheng-tu a Ta-čchingu (Čína),
zatímco motory se vyrábějí ve Skövde (Švédsko) a v Čang-ťia-kchou (Čína). Díly karoserie se
produkují ve švédském Olofströmu.
V rámci svého nového zaměření chce automobilka Volvo Cars poskytnout svým zákazníkům
svobodný způsob cestování podle vlastních pravidel, ekologicky a bezpečně. Tento cíl se promítá do
celé řady obchodních ambicí společnosti: hodlá například do půlky současného desetiletí dosáhnout
stavu, kdy budou polovinu jejího ročního objemu prodeje tvořit čistě elektrická vozidla, přičemž chce
do té doby navázat pět milionů přímých vztahů se spotřebiteli. Automobilka se zároveň zavázala
průběžně snižovat svou uhlíkovou stopu a jejím cílem je stát se do roku 2040 klimaticky neutrální
společností.
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Informace uvedené v této tiskové zprávě se vztahují k mezinárodní modelové řadě společnosti Volvo Cars. Některé z popisovaných
funkcí mohou být dostupné pouze jako volitelná výbava. Specifikace vozidla se mohou v jednotlivých zemích lišit a mohou být
předmětem změny bez předchozího upozornění.
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