
Bezpečnost na vysoké úrovni
a její další rozvoj



V roce 1927 zakladatelé automobilky Volvo prohlásili: „Vozidla jsou 
řízena lidmi, a proto musí být základním principem stojícím za vším, 
co ve Volvu děláme, bezpečnost – a tak to musí zůstat i do budoucna.“ 
Protože se klíčové hodnoty společnosti nikdy nezměnily, stanovili jsme 
si v roce 2008 cíl, že počínaje rokem 2020 v žádném novém voze 
Volvo nikdo nezemře ani nebude vážně zraněn. Z dlouhodobé 
perspektivy je naší vizí vyrábět vozidla, která nikdy nebourají. 

Naše vize bezpečnosti je odvážná. Již nyní se nám díky některým bezpečnostním 
inovacím podařilo výrazně snížit počet lidí, kteří zemřeli nebo byli vážně zraněni 
při autohavárii ve voze značky Volvo. V současné době vyvíjíme další technologie, 
které nás posunou ještě blíže k naplnění naší vize. Za posledních 10 let se nám 
ve společnosti Volvo Cars podařilo posunout technologické hranice bezpečnostních 
systémů takovým způsobem, že došlo ke snížení rizika vážného zranění řidičů 
a cestujících ve vozech Volvo o 50 %.

Vše funguje společně
Míru bezpečnosti vozu určuje schopnost vzájemné interakce různých bezpečnostních 
systémů a funkcí. Ve vozech Volvo je bezpečnost výsledkem komplexního a plně 
integrovaného řešení, v rámci něhož všechny systémy a komponenty vzájemně 
spolupracují, aby vytvořily dokonalou jednotu. Již od samého počátku tvoří základ 
bezpečnostní fi lozofi e automobilky Volvo Cars holistický přístup, kterého se držíme 
i dnes. 

Holistický přístup se mimo jiné projevuje také v metodologii výzkumu dopravních 
nehod, v analýze získaných dat a ve vyvíjení komplexních technologií, které řeší celé 
spektrum situací od normálního řízení až po chvíle po nárazu, o čemž se podrobněji 
rozepisujeme na stranách 12-13. Jeho výsledkem je také rostoucí důraz na aktivní 
bezpečnost a na zkoumání jízdního chování řidičů, na což navazuje vývoj nových 
online funkcí a technologií autonomního řízení. 

V neposlední řadě se náš holistický přístup promítá také do dalších zásadních aspektů 
souvisejících s vlastnictvím vozu. Mezi ty patří náhradní díly, servisní programy, 
opravárenské postupy, kvalifi kovanost našich techniků a kvalita práce odváděné 
v autorizovaných servisech Volvo. Vše se vzájemně doplňuje v jeden celek, který 
pomáhá zachraňovat životy, snižovat počet osob zraněných při dopravních nehodách 
a zmenšovat škody, díky čemuž ušetří fi nanční prostředky řidiči i pojišťovny. 

V SOULADU S NAŠÍ VIZÍ BY POČ ÍNAJE ROKEM 2020 
NEMĚL BÝT V NOVÝCH VOZECH VOLVO NIKDO 

SMRTELNĚ  ANI JINAK VÁŽNĚ  ZRANĚN
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VÝSLEDKY NEZÁVISLÝCH TESTŮ 
POTVRZUJÍ PROGRESIVNÍ VÝVOJ 

Jedna z nejkomplexnějších vědeckých studií 
zaměřených na systémy předcházející dopravním 

nehodám odhalila, že díky standardní bezpečností 
technologii City Safety společnosti Volvo Cars došlo 
ke snížení dopravních nehod, při kterých vůz v nízké 

rychlosti nabourá do vozidla před sebou, o 28 %. 

Studie vychází z podkladů, které na základě reálných 
událostí nashromáždily švédské pojišťovny If a Volvia. 
Hlavním přínosem systému City Safety je jeho schop-
nost snížit počet případů, kdy dojde k hyperfl exi krční 

páteře nebo k jiným vážným zraněním krku. Další 
výhodou této technologie je snížení rozsahu poško-

zení vozu při havárii a s ním souvisejících nákladů na 
opravy, což řidiči jistě ocení. 

SNÍŽENÍ POJISTNÝCH 
UDÁLOSTÍ O 28 %

Díky inovacím na poli bezpečnosti rok za rokem klesá počet 
lidí, kteří zemřeli nebo byli vážně zraněni ve vozech Volvo. 
S novou generací prémiových modelů Volvo se společnosti Volvo 
Cars podařilo udělat další obrovský krok směrem k naplnění své 
vize, jejímž cílem je snížit počet vážných nebo smrtelných zranění 
utrpěných v nových vozech Volvo na nulu. 

Tento pozitivní vývoj průběžně potvrzují hodnocení různých nezávislých institucí 
z celého světa. Například Volvo XC90 si vysloužilo nejvyšší ocenění Top Safety
Pick+ 2015 udělované americkým pojišťovacím institutem IIHS (American 
Insurance Institute for Highway Safety). Volvo XC90 dosáhlo ve všech testech 
(odolnost vůči nárazu a bezpečnostní systémy předcházející dopravním nehodám) 
plného počtu bodů, přičemž excelovalo z hlediska preventivní i ochranné bez-
pečnosti. Nové Volvo XC60 modelového roku 2018 si vysloužilo nejvyšší ocenění 
amerického institutu IIHS, Top Safety Pick+ 2017, když podalo vynikající výkon 
v testech odolnosti vůči nárazu a dosáhlo nejlepšího hodnocení za standardní 
systém prevence před čelním nárazem. Volvo XC60 bylo v rámci testování 
Euro NCAP vyhlášeno také celkově nejbezpečnějším vozem roku 2017.

Mimo to v roce 2017 získaly v nárazových testech Euro NCAP nejvyšší hodno-
cení také modely Volvo S90 a V90. Společnost Volvo Cars se současně stala 
první automobilkou, která se svými vozy dosáhla plného šestibodového skóre 
při testu zaměřeném na automatické nouzové brzdění v případě rozpoznání 
chodce (AEB Pedestrian). V rámci celkového hodnocení skončily oba vozy s ma-
ximálními pěti hvězdičkami.  Pokud jde o celkové skóre, Volva S90 a V90 svými 
výsledky překonala ta nejlepší hodnocení všech ostatních modelů testovaných 
v roce 2016, díky čemuž obsadila první tři příčky na žebříčku nejlépe hodnocených 
vozů v testech Euro NCAP jen Volva. Oba výše uvedené modely pokračovaly 
v dráze Volva XC90, které jako vůbec první model jakéhokoliv výrobce dosáhlo 
v nárazových testech Euro NCAP zaměřených na automatické nouzové brzdění 
a náraz zezadu (AEB City a AEB Interurban) plného počtu bodů.
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Systémy IntelliSafe znamenají podporu, prevenci a ochranu. Soubor 
technologií IntelliSafe zahrnuje širokou škálu bezpečnostních řešení 
a funkcí, jejichž smyslem je podporovat Vás při řízení, pomáhat Vám 
předcházet dopravním nehodám a chránit Vás v případě, kdy k auto-
havárii přece jen dojde.

Součástí tohoto programu je i systém City Safety, který se při svém uvedení 
v roce 2008 stal celosvětově prvním systémem se schopností předcházet ko-
lizím a jehož název dnes zaštiťuje všechny funkce vozů Volvo, jejichž součástí je 
automatické brzdění plnou brzdnou silou. Systém City Safety pracuje na základě 
informací získaných kombinovanou jednotkou zahrnující kameru a radar, která 
je umístěna v horní části čelního skla, před vnitřním zpětným zrcátkem. Tech-
nologie předcházející kolizím nebo alespoň zmírňující jejich dopad, které jsou 
neustále vylepšovány, jsou standardní součástí všechno nových vozů Volvo. 
Nová generace systému City Safety s podporou řízení, která si svůj debut odbyla 
v novém Volvu XC60, dokáže bez ohledu na to, zda je den či noc, rozpoznat 
jiná vozidla, chodce a velká zvířata a v případě potřeby brzděním nebo úhybným 
manévrem předejít dopravní nehodě. Bezpečnostní technologie nazvaná Systém 
ochrany před srážkou s protijedoucím vozidlem ve vedlejším pruhu pomáhá řidiči 
vyhnout se nárazu do protijedoucího vozu, zatímco smyslem Systému ochrany 
před srážkou s protijedoucím vozidlem prostřednictvím automatického brzdění 
je snížením rychlosti vozu nebo jeho zastavením zmírnit dopad čelní srážky 
s vozem, který přijíždí z protisměru. Informační systém monitorující mrtvý úhel 
(BLIS) automobilky Volvo Cars nově zahrnuje také funkci asistenta řízení, která 
dále snižuje riziko kolize při změně jízdního pruhu.
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VÝSLEDEK VÝVOJE TECHNOLOGIÍ 
NA ZÁKLADĚ ZNALOSTÍ

Ve společnosti Volvo Cars přistupujeme k bezpečnosti na základě zna-
lostí dané problematiky,  což znamená, že kombinujeme výzkum jízdního 
chování řidičů s výzkumem a vývojem optimálních bezpečnostních řešení. 
K tomu, abychom mohli vyrábět stále bezpečnější auta, využíváme informa-
ce o reálných dopravních nehodách a data získaná na základě rozsáhlých 
výzkumů. Náš tým pro výzkum dopravních nehod založený v roce 1970 
za dobu svého fungování nashromáždil data o více než 43 000 dopravních 
nehodách, v nichž fi gurovalo 72 000 osob. 

V naší nejmodernější laboratoři pro nárazové testy pak provádíme rekonstrukce reálných 
dopravních nehod. Cenné informace a jedinečné znalosti, které těmito testy získáváme, 
využíváme k navrhování nových modelů Volvo. Při konstrukci každého z nových vozů vy-
užíváme znalosti získané od jeho předchůdců. Jedná se o proces, který nazýváme „neustálé 
zušlechťování a vylepšování v průběhu životního cyklu“.

Věrni naší tradici budeme i nadále pokračovat ve vytváření inovativních bezpečnostních sys-
témů, které pomáhají chránit nejen řidiče a cestující ve voze, ale i lidi kolem něj. 

6 7

Do souboru technologií IntelliSafe patří také Upozornění na vybočení z jízdního  
    pruhu, Systém detekce dopravního značení,  
     Systém kontroly pozornosti řidiče, 
       adaptivní tempomat a omezovač  
     rychlosti.
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Pokud zvážíme sofi stikovanost bezpečnostních systémů 
Volvo, není těžké pochopit, proč je tak nutné nahrazovat opotře-
bované nebo poškozené díly originálními součástkami Volvo. Jen 
ty mají správné vlastnosti, které zajistí optimální interakci se softwa-
rem bezpečnostních systémů.

Originální náhradní díly Volvo byly navrženy v souladu s podrobnými specifi -
kacemi automobilky Volvo a musely projít náročnými testy prověřujícími jejich 
spolehlivost jak samostatně, tak i ve spojení s dalšími díly. Mimo to byly vyrobe-
ny na základě postupů, které zajišťují jejich vysokou kvalitu. Tyto díly vyrábíme 
na základě stejných specifi kací jako původní díly namontované do Vašeho vozidla 
v továrně, díky čemuž dokonale zapadnou do celého systému, žádným způsobem 
se neodchylují a fungují mimořádně precizně.

To je důležité také pro základní náhradní díly. Vezměme si například komponenty 
brzdového systému. Protože je brzdová soustava integrovanou součástí několi-
ka dalších systémů ve voze, jsou specifi kace pro brzdové součástky stanoveny 
s neuvěřitelnou přesností. Charakteristiky tření musí být v dokonalé shodě a celý 
systém musí za každé situace fungovat stanoveným způsobem. Kdyby bylo 
tření příliš nízké nebo příliš vysoké, palubní systémy by mohly reagovat příliš 
pomalu nebo pro změnu příliš ostře. Při předcházení dopravním nehodám nebo 
při zmírňování jejich dopadu hrají důležitou roli sekundy a dokonce i milisekundy.

Je také nezbytně důležité, aby byly výměny, opravy nebo různé úpravy prováděny 
podle předepsaných postupů a za pomoci správného nářadí (přesně dle popisu 
v komplexním dílenském informačním systému VIDA automobilky Volvo), protože 
jen tak lze zajistit správnou funkci bezpečnostních systémů. Například pravidelná 
aktualizace systému VIDA zajistí správné provedení nezbytné kalibrace určitých 
senzorů, adekvátní diagnostiku palubních systémů a stažení nejnovějších 
softwarů. Nejlepší cestou k zajištění bezpečnosti je vždy používání originálních 
součástek Volvo v kombinaci se znalostmi mechaniků Volvo, jejich zkušenostmi 
a speciálními nástroji.

Společnost Volvo Cars dále věnuje značné množství prostředků a zdrojů na vývoj 
příslušenství, jehož smyslem je zvýšit bezpečnost dětí cestujících ve voze. S no-
vou generací dětských bezpečnostních sedaček Volvo mohou autorizovaní dealeři 
Volvo nabídnout ideální bezpečnostní řešení na míru každé rodině. Každý člen 
posádky by měl za všech okolností cestovat bezpečně. Proto v rámci naší vize 
bezpečnosti, jejímž cílem je snížení počtu lidí, kteří každoročně zahynou nebo jsou 
vážně zraněni ve vozech Volvo, na nulu, aktivně pracujeme na vývoji a optimalizaci 
bezpečnostních produktů pro děti různého věku.

JEN TY SPRÁVNÉ SOUČÁSTKY, METODY 
A ZNALOSTI POMOHOU VAŠEMU VOZU 
ZACHOVAT JEHO VYSOKOU BEZPEČNOST
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Čelní sklo je jednou z nejdůležitějších částí vozu. Nejenže Vám zajišťuje nezkreslený výhled, ale současně 
představuje důležitý díl pro dosažení strukturní pevnosti karoserie Vašeho vozu. To znamená, že pokud mají 
být zaručeny původní vlastnosti čelního skla, je třeba při jeho výměně postupovat velmi pečlivě, přičemž je 
nutné, aby bylo nové sklo vyrobeno z odpovídajícího materiálu. 

ČELNÍ SKLA VOLVO –
ZÁSADNÍ PRVEK PRO SPRÁVNOU 
FUNKCI BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ

splňovat extrémně přísné optické tolerance. Mimo to je 
čelní sklo nové generace modelů Volvo navrženo speciálně 
pro zobrazování grafi ckých informací promítaných head-up 
displejem do spodní části okna. 

Při výměně čelního skla mají mechanici v autorizovaném 
servisu Volvo Cars k dispozici potřebné nástroje a znají přesný 
postup výměny, aby byla zajištěna správná funkce skla i všech 
navazujících systémů. Po výměně čelního skla provedou 
technici prostřednictvím systému VIDA společnosti Volvo 
Cars různé kalibrace, které zajistí odpovídající funkci různých 
bezpečnostních systémů.

Při použití dvousložkového lepidla bude čelní sklo upevně-
no stejně silně jako při tovární montáži a současně se zkrátí 
minimální bezpečný čas schnutí a vůz bude připraven k odjez-
du dříve. Správné upevnění čelního skla má zásadní význam 
na funkci airbagu spolujezdce (který je navržen tak, že se při své 
aktivaci zapírá o čelní sklo) a také ovlivňuje celkovou tuhost 
karoserie.

Na čelní sklo navazuje také několik bezpečnostních systémů. 
Některé z těchto technologií jsou citlivé na optické a geome-
trické tolerance, tloušťku skla a na materiál. Například software 
systému City Safety je jemně vyladěn pro každou z variant 
čelního skla Volvo a pro jeho správnou funkci musí čelní sklo 
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Fáze 1: Běžná jízda
Bezpečnou a pohodlnou jízdu Vám zajistí dobrá viditelnost, mimořádný komfort, efektiv-
ní brzdový systém a vynikající charakteristika řízení, podvozku a motoru. Abychom Vám 
pomohli lépe se soustředit na silnici, vyvinuli jsme v rámci společnosti Volvo Cars celou řadu 
podpůrných technologií. Některé příklady: 

Fáze 2: Konfl iktní situace 
Pokud bezprostředně hrozí nebezpečná 
situace, mohou zakročit systémy pre-
ventivní bezpečnosti, které stabilizují vůz 
nebo varují řidiče před nebezpečím.
Příklady:

• Elektronické řízení stability 
• Systém řízení boční stability
•  Systém upozornění na nebezpečí 

kolize 
• Varování před kolizí zezadu 
• Nouzové brzdové světlo 
• Asistent stability přívěsu
•  Systém ochrany před srážkou s proti-

jedoucím vozidlem ve vedlejším pruhu

Fáze 3: Předcházení kolizi / zmírnění 
nárazu
Pokud je dopravní nehoda téměř nevyhnu-
telná a řidič už by jí sám nedokázal zabrá-
nit, zasáhnou preventivní bezpečnostní 
funkce Volvo, které mohou havárii předejít 
nebo alespoň zmírnit její následky.

•  City Safety. Systém bez ohledu na to, zda 
je den či noc, rozpozná jiná vozidla, cykli-
sty, chodce nebo velká zvířata, na která 
upozorní řidiče a/nebo začne automa-
ticky brzdit nebo provede úhybný manévr, 
aby potenciální kolizi předešel

• Varování před kolizí zezadu
• Brzdový asistent
• Podpora řízení
•  Systém ochrany proti neúmyslnému sjetí 

z vozovky
 

Fáze 4: Dopravní nehoda
Pokud je srážka nevyhnutelná, je nezbytně 
důležité chránit posádku a maxi málně snížit ri-
ziko zranění. Příklady ochranných technologií:

• Snížení rychlosti nárazu
• Deformační zóny 
•  Snížený příčný nosník, který při nárazu 

pomáhá chránit nižší vozidla 
•  Energii nárazu absorbující příď bezpečnostní 

klece vozu
• Předpínače bezpečnostních pásů 
•  Systém komplexní ochrany v případě 

bočního nárazu 
•  Funkce „zabezpečené polohy“ / Systém 

preventivní ochrany v případě nechtěného 
opuštění vozovky 

•  Systém ochrany proti hyperfl exi páteře druhé 
generace (WHIPS) 

Fáze 5: Po havárii 
Aby došlo k optimálnímu průběhu 
zásahu záchranářů, spolupra-
cuje automobilka Volvo Cars se 
záchranáři a dalšími pohotovost-
ními službami. 

•  Automatické upozornění na kolizi 
Volvo On Call 

• Ponárazové brzdění 

•  Systém ochrany před srážkou 
s protijedoucím vozidlem pro-
střednictvím autom. brzdění

• Uvolnění brzdového pedálu 
• Laminovaná okna 
• Integrovaný dětský podsedák 
• Tříbodové bezpečnostní pásy 
• Airbagy 
•  Systém preven. ochrany v případě 

nechtěného opuštění vozovky

HOLISTICKÝ PŘÍSTUP V PĚTI FÁZÍCH

Metodika bezpečnosti automobilky Volvo Cars se zaměřuje na kompletní dopravní 
scénu rozloženou do pěti fází od běžné jízdy až po situaci po nárazu. Níže uvádíme 
některé z bezpečnostních funkcí, které v rámci jednotlivých fází využíváme.

•  Asistent pro jízdu v kolonách a Pilot Assist 
poslední generace

• Systém kontroly pozornosti řidiče
•  Upozornění na vybočení z jízdního pruhu 
• Systém udržení vozidla v jízdním pruhu
• Systém detekce dopravního značení
• Systém upozornění na bezpečný odstup 
•  Informační systém monitorující mrtvý úhel 

s asistentem řízení
•  Systém varování před křížením cesty jiným 

vozidlem
•  Aktivní přepínání dálkových světel LED 

světlometů

• Adaptivní tempomat 
•  Aktivní přepínání dálkových světel halo-

genových světlometů 
•  Aktivní světlomety natáčivé ve směru 

jízdy
• Boční přisvětlení pro zatáčení 
•  Systém monitorování tlaku v pneu 
• Aktivní parkovací asistent 
• Kamera parkovacího asistenta
•  Parkovací asistent s výhledem 360° 
•  Systém ochrany před srážkou s protije-

doucím vozidlem ve vedlejším pruhu
• Online bezpečnost

12 13
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ZE ZACHOVÁNÍ BEZPEČNOSTI 
BUDOU MÍT PROSPĚCH VŠICHNI

Vzhledem k tomu se sníží závažnost a počet zranění a zmenší se rozsáhlost 
poškození majetku, což povede k nižší četnosti pojistných událostí a ke snížení 
nákladů pojišťoven.  Tento stav může z dlouhodobého hlediska vést ke snížení 
pojistného a nákladů na vlastnictví vozidla.

Pro společnost Volvo Cars je klíčovou prioritou, aby měli majitelé vozů Volvo 
vždy přístup k bezpečné a garantované opravě odpovídající standardům Volvo.  
Je pro nás velmi důležité s jistotou vědět, že majitelé vozů Volvo mají k dispozici 
originální náhradní díly Volvo a možnost jejich instalace na základě správných 
postupů. Díky tomu získají majitelé jistotu, že byl celý proces proveden v sou-
ladu s vysokými standardy Volvo a budou se moct dále spoléhat na špičkovou 
bezpečnost svého vozu. 

Přestože se naše vize bezpečnosti týká nových vozů Volvo, které se chystáme 
vyrábět v blízké budoucnosti, naše péče a starost o lidskou bezpečnost sahá 
mnohem dále než jen do předání nového vozu zákazníkovi. Proto všichni přiro-
zeně chceme, aby zůstala všechna vozidla značky Volvo bezpečná po celý svůj 
životní cyklus. Naší odpovědností je v souladu s doporučenými servisními pro-
gramy udržovat vozy značky Volvo ve vynikajícím stavu a zajistit, aby si zachovaly 
své vlastnosti a nedošlo u nich ke kompromisům na poli bezpečnosti. To je v záj-
mu řidičů Volvo, autorizovaných dealerů Volvo, automobilky Volvo Cars a také 
společností, které vozy Volvo pojišťují. Ze zachování vysoké úrovně bezpečnosti 
budou vždy profi tovat všichni. 

Na první pohled je zřejmé, že z udržení správné funkce bez-
pečnostních systémů Volvo budou těžit nejen řidiči, ale také spo-
lečnost Volvo Cars a pojišťovny. Kolizím lze u vozů Volvo zabránit 
nebo je alespoň zmírnit díky detekčním systémům, výstražným 
funkcím a automatickému brzdění plnou brzdnou silou, zatímco 
riziko dopravní nehody lze snížit prostřednictvím vyspělých sys-
témů, které řidiče podporují prostřednictvím různých druhů infor-
mací a výstrah. 
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