
Dlhodobo ho zaraďujú k lídrom severskej značky
Volvo, na trhu SUV láme rekordy v predajnosti.
Švédsky výrobca rozhodne nelení a priebežne
inovuje tento modelový rad, no najnovšie nás
milo prekvapil športovým prevedením tohto silné-
ho konkurenta BMW X5, či Audi Q7. Zoznámte sa
so športovou verziou populárneho SUV – XC90
Sport!

Volvo XC90 je dnes, možno povedať, tradičné
rodinné SUV, dodávané v troch motorizáciách 
v kombinácii s dvoma typmi prevodoviek. V ponu-
ke nájdete zážihový i vznetový päťvalec a vrcholný
zážihový osemvalec v kombinácii so šesťstupňo-
vou manuálnou prevodovkou alebo šesťstupňovým
automatom Geartronic. Ako sme už spomínali,
každý rok príde Volvo s faceliftom svojho SUV,
ktoré je tak rok čo rok štýlovejšie. 

V redakcii sme testovali benzínový 315-koňový
osemvalec so zdvihovým objemom motora 4 414
cm3 v kombinácii so šesťstupňovou automatickou
prevodovkou.

EXTERIÉR
V súvislosti s ixcédeväťdesiatkou možno hovo-

riť o dokonalej pastve pre oči. Čisté línie, elegan-
tné prevedenie, kvalitné materiály, to všetko
možno označiť ako výrazný švédsky príspevok do
širokej SUV rodiny. Na tomto modeli je zrejmé, 
že švédska automobilka si ponechala svoju identi-
tu. Dynamický predok je charakteristický typic-
kým grilom masky chladiča, masívnou klenutou
kapotou bez zbytočných spojlerov a previsov 
a prednými čírymi svetlometmi. Číra bixenónová
optika je v prípade nového modelového radu
oveľa výraznejšia ako v minulosti a spolu s červe-
nou farbou karosérie príznačne nazvanou Passion
red dodáva autu neodolateľný „šmrnc“. Silný
dojem určite zanechávajú aj elegantné „devätnást-
ky" Vulcanies z ľahkých zliatin obuté do pneuma-
tík s rozmerom 255/50. Ďalej veľmi kvitujeme aj
nelakované plasty a plasty v imitácii hliníka, dopl-
nené plechovým krytom motora a prevodovky,
ktoré sa osvedčili aj v najťažšom teréne. Oku neu-

niknú ani vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými
postrannými ukazovateľmi smeru a predovšet-
kým senzory systému BLIS. Tie rozsvietením
diódy na príslušnom A stĺpiku vozidla prezrád-
zajú prítomnosť vozidla v mŕtvom uhle zrkadla. 

V zadnej časti švédskeho SUV upútajú okrem
iného aj zadné svetlá pretiahnuté až k decentné-
mu zadnému spojleru s tretím brzdovým svetlom.
Efektne pôsobí aj spodný plastový kryt vo farbe
hliníka spolu s výrezom pre dvojicu chrómova-
ných výfukov nápadne pripomínajúcich lichobež-
ník. 

INTERIÉR
Ešte skôr, ako usadnete za skvelo vypracovaný

volant, ktorý výborne sadne do ruky, možno
budete potrebovať odložiť batožinu. Stačí len
zdvihnúť hornú vyklápaciu časť kufra. V prípade
objemnejšej batožiny sklopíte i dolnú časť, ktorá
predĺži podlahu kufra. Tá je totiž úplne rovná 
a disponuje niekoľkými pásmi na zachytenie
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nákladu. Pod rovnou podlahou sa ukrývajú ďalšie
úložné priestory, autobatéria a plnohodnotné
rezervné koleso. Sklopením zadného radu sedadiel
možno úložný priestor s objemom 483 litrov ešte
zväčšiť. 

Mimoriadne kvalitné kožené sedadlá so športo-
vým bočným vedením, ponúkajúce dostatočný
komfort aj na dlhé cesty, doslova pozývajú do
kokpitu XC90 a vytvárajú tak neopakovateľný
zážitok, ktorý by majiteľ ixcédeväťdesiatky len
sotva menil. Na predných ergonomických sedad-
lách sa cestujúci nemajú na čo sťažovať, no na
zadných sa prejavuje obvyklý neduh automobilov
značky Volvo. Ak obsadíte automobil štyrmi až
piatimi urastenými osobami, zistíte, že na zad-
ných sedadlách nie je dostatok miesta pre nohy 
a chýba taktiež lakťová opierka. Napriek tomu sa
automobilka usiluje tento malý konštrukčný
nedostatok kompenzovať, a to najmä značným
komfortom nielen vpredu, ale aj na zadných
sedadlách. Konštruktéri mysleli taktiež na rodiny
s malými deťmi, ktoré ocenia zadnú integrovanú
detskú sedačku. Materiály použité v interiéri
Volva si zaslúžia hádam len chválospev. Patria 
k tomu najlepšiemu, s čím sa možno v interiéroch
luxusných automobilov stretnúť. V tomto ohľade
možno značky ako BMW či Mercedes-Benz s Vol-
vom len ťažko porovnávať. 

Pokiaľ ide o palubnú dosku, tá je totožná 
s doskami v modeloch S60 alebo V70 a XC70. To
isté platí aj o stredovom paneli, ktorý sa dlhším
užívaním stáva doslova návykovým a skutočný
fanúšik Volva ho dokáže ovládať aj poslepiačky. 
V strede hornej časti palubnej dosky kraľuje roz-
merný reproduktor audiosústavy Premium
Sound, ktorý poskytuje majiteľovi najlepší pocit 
z hudby pri jazde. Pocit absolútneho komfortu len
umocňovala výborne spracovaná a prehľadná
výsuvná GPS navigácia spolu s diaľkovým ovláda-
ním. 

Pred vodičom sú ciferníky v tvare chronometra
s modrým podsvietením, ktoré príjemne osvie-
žujú interiér ladený skôr v tmavších odtieňoch.
Kokpitu dominuje už spomínaný stredový panel
ponúkajúci obvyklú ergonomickú zostavu – ovláda-
nie kvalitnej audiosústavy, výkonnej dvojzónovej
automatickej klimatizácie a niekoľko elektronic-
kých drobností, ako je sklopenie vonkajších spät-
ných zrkadiel, vyhrievanie sedadiel a pod. 
Na rozmerný stredový panel nadväzuje stredový
tunel s držiakmi na nápoje, stredovou lakťovou
opierkou s ďalšími držiakmi na nápoje a boxom,
ktorý možno využiť ako chladničku. 

MOTOR A JAZDNÉ VLASTNOSTI
Neprekonateľný zvuk osemvalca človek dosiah-

ne najmä po vytočení motora nad hranicu 6 000
otáčok. V okamihu, keď sa plynový pedál dostane
až na dno podlahy, vodiča to nekompromisne
zatláča do ergonomických sedadiel a masívna
akcelerácia nenechá na seba dlho čakať. Hoci
šesťstupňový automat by mohol rýchlostné stup-
ne striedať o čosi rýchlejšie. Keďže má 315-koňo-
vý motor výkonu skutočne na rozdávanie, možno
si s ním užívať jazdu na hranici možností. Ďalšie
parametre hovoria jednoznačne samé za seba, 

a to: maximálny krútiaci moment je 440 Nm pri 
3 900 ot/min, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 7,3 s,
čo je pri dvoch tonách hmotnosti pozoruhodný
fakt. Jazda s takýmto robustným vozidlom je
napriek tomu viac ako zaujímavá. Prevedenie
Sport dostalo do vienka tuhšie stabilizátory a tvrd-
šie tlmiče, no napriek tomu je lepšie do zákrut
vchádzať predvídavo, a to najmä kvôli vyššiemu
ťažisku, keďže neočakávané náklony určite vo
veľkej miere nehrozia. Dôležité je čo-to povedať aj 
o spotrebe, ktorá sa pohybovala okolo 13 litrov/100
km, keďže sme jazdili prevažne v meste a v jeho
okolí. To znamená, že pri 80 litrovej nádrži sme
neboli až takými častými návštevníkmi čerpacích
staníc. Treba však povedať, že pri športovejšej jazde
možno hranicu 18 litrov/100 km hravo prekročiť.

Inteligentný pohon všetkých kolies AWD (All
wheel drive) pracuje na takom princípe, že cez
spojku Haldex v prípade potreby prenáša výkon 
i na zadné kolesá. K jazdným vlastnostiam
významne prispieva tiež nový elektronicky riade-
ný systém pohonu všetkých kolies od spoločnosti
Volvo – AWD s technológiou Instant Traction.
Rozdiel je zrejmý už od okamihu rozjazdu – kon-
štantný hydraulický tlak zabezpečuje, že výkon je
rýchlejšie rozdelený medzi kolesá s najlepšou priľ-
navosťou k vozovke. Prekĺzanie kolies je minima-

lizované tak, aby bola zabezpečená okamžitá
akcelerácia a vynikajúca stabilita aj v podmien-
kach, keď je na ceste klzko. Napríklad pri náhlom
zrýchlení alebo v prudkej zákrute sa až 50 percent
výkonu bleskurýchlo prenesie na zadné kolesá.
Okamžitá reakcia systému AWD umožňuje mimo-
riadne presnú kompenzáciu tendencie k ne-
dotáčavosti a pretáčavosti a dáva vodičovi pocit
úplnej kontroly nad vozidlom.

Brzdy možno prirovnať k severskej zime – ich
výkon neklesá ani po dlhej ceste a intenzívnom
brzdení, nástup je ostrý a nebyť kinetickej energie
pôsobiacej na vaše telo, na Volve by ste nepoznali
intenzívne brzdenie; vozidlo drží stopu bez toho,
aby sa rozvlnilo.

ZÁVER
Po tomto osemvalcovom dobrodružstve sme

prišli k jednoznačnému záveru: Volvo XC90 Sport
na nás pôsobilo ako dobre zladený celok s nád-
herným zvukom motora a zmyslom pre rodinu
ako aj bezpečnosť, no do členitejšieho terénu by
sme ho veľmi neposielali. Pre Ixcéčko však treba
hlbšie siahnuť do peňaženky. Cena nami testova-
ného modelu sa prehupla cez 2 milióny, čo 
v porovnaní s konkurenciou nie je komparatívna
výhoda. 
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Volvo XC 90 V8 AWD Sport

Zdvihový objem: 4 414 cm3

Motor: benzínový 8 - valec, 32 V

Maximálny výkon (kW pri ot/min): 232 kW (315 k)/5 850 min-1

Zrýchlenie ( z 0 na 100 km/h): 7,8 s

Maximálna rýchlosť: 210 km/h

Priemerná kombinovaná spotreba: 13,3 l/100 km

Pohon: 4 x 4 – Haldex

Najvyšší krútiaci moment: 440 Nm/3 900 min-1

Objem batožinového priestoru: 483 l


