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Smyslem této příručky je pomoci

každému, kdo ve svém voze cestuje

s dětmi, lépe porozumět tomu, co je

pro zajištění jejich bezpečnosti důležité.

Jedná se o téma, kterým se automobilka

Volvo Cars zabývá již déle než 40 let.

A touto formou bychom Vám rádi

předali to, co jsme se naučili.

Šťastnou cestu!
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1. 

Znalosti zachraňují životy

všichni rodiče chtějí zajistit svým dětem maximální možnou ochranu, což platí 
ve voze stejně jako kdekoliv jinde. Přesto na silnicích stále dochází k dopravním 
nehodám, které končí vážným zraněním, nebo dokonce smrtí dítěte z důvodu 
nesprávně zvoleného typu dětské bezpečnostní sedačky, jež neodpovídá věku, 
výšce a hmotnosti dítěte. Anebo ještě hůře, protože děti cestují ve voze zcela 
nezajištěné.

Příčinou tohoto problému bývá často neznalost. V některých případech si lidé 
myslí, že mají dětské sedačky ve voze umístěny správně, ačkoliv tomu tak ve 
skutečnosti není. Dalším častým mýtem bývá, že děti mohou bezpečně přejít 
z bezpečnostní sedačky umístěné proti směru jízdy do sedačky, ve které budou 
cestovat po směru jízdy, již ve věku jednoho roku nebo dvou let. Což není pravda. 
Někdy jsou rodiče přesvědčeni, že nastavují bezpečnostní pás správně, ale opak 
je pravdou.

UDĚLAT CHYBU JE JEDNODUCHÉ

Na základě jedné švédské studie bylo odhaleno, že pouze 40 % dětí mladších 
tří let cestuje v bezpečnostní sedačce otočené proti směru jízdy, přičemž i tříleté 
děti by stále měly cestovat čelem k zadní části vozu.

Ve stejné studii vyšlo najevo, že jsou děti sedící na podsedácích často připou-
tány bezpečnostním pásem vozidla, který jim nevede přes rameno, ale v oblasti 
podpaží, a ve špatné poloze rodiče nechávají i klínový pás. Spodní část bezpeč-
nostního pásu by měla vést přes vrchní část stehen, a ne přes břicho.
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Občas děti dokonce sedí na klíně řidiče nebo některého z dalších cestujících.
Další problematickou oblastí je využívání/chování airbagů. Navzdory všem 

doporučením jsou některé děti stále usazovány na sedadlo s aktivním airbagem. 
Děti sedící v dětské bezpečnostní sedačce otočené proti směru jízdy nesmějí být 
umístěny na sedadlo předního spolujezdce, které je vybaveno čelním airbagem 
(pokud ovšem není airbag vypnutý).

Smyslem této publikace je tedy pomoci řidičům, kteří mívají na palubě svého 
vozu děti, získat správné informace o jejich bezpečném cestování. Mimo to by 
tato příručka měla nabídnout odpovědi na spoustu otázek, které mohou trápit 
novopečené i budoucí rodiče.

DĚTSKÉ ZÁDRŽNÉ SYSTÉMY

Ve společnosti Volvo Cars máme velkou výhodu, protože jsme díky navrhování 
dětských bezpečnostních sedaček schopni vnímat bezpečnost dětí ve voze 
komplexně, a tak dokážeme dokážeme z hlediska jejich bezpečného cestování 
nabídnout ideální kombinaci dětských bezpečnostních sedaček a ochranných 
systémů ve voze.

Soustředíme se především na dva druhy dětských zádržných systémů:  
na dětské bezpečnostní sedačky orientované proti směru jízdy a na podsedáky 
zajišťující správné vedení bezpečnostního pásu vozu, a to jak integrované, tak 
i samostatné, prodávané v podobě příslušenství.

A co bereme jako své nejdůležitější poslání? Poukázat na důležitost používání 
dětských zádržných systémů přiměřených věku, výšce a hmotnosti konkrétního 
dítěte. Po 40 letech testování, výzkumu a shromažďování informací jsme došli 
k jasnému závěru: nejbezpečnějším způsobem cestování je usazení proti směru 
jízdy. Proto by měli kojenci a malé děti cestovat v dětských bezpečnostních se-
dačkách orientovaných proti směru jízdy, jak nejdéle je to možné.
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2. 

Nastávající matky 

Ženy se často ptají, zda v době těhotenství není lepší přestat bezpečnostní pás 
používat. Obávají se, že by mohl nějakým způsobem ublížit jejich nenarozenému 
dítěti. Odpovědí na tuto otázku je, že by měly rozhodně bezpečnostní pás pou-
žívat po celou dobu těhotenství až do narození dítěte.

Důležité však je používat jej správně.

 �   Bezpečnostní pás by měl být umístěn co nejblíže k tělu řidičky/cestující.  
Dále je důležité, aby nebyl v žádné své části překroucen.

 �  Bezpečnostní pás by měl být natažen přes rameno, odkud by měl vést diago-
nálně přes prsa a po okraji bříška těhotné ženy.

 �  Spodní část pásu by měla vést naplocho kolem boků a co nejníže pod bříš-
kem. Pás nesmí těhotné ženě sklouzávat přes břicho.

 �  Žena by vždy měla sedět v pohodlné jízdní pozici – měla by snadno dosáh-
nout na volant i na pedály, přičemž by zároveň měla být vzdálenost mezi 
volantem a horní částí těla (trupem) co největší.

V dnešní době jsou dostupná přídavná zařízení, která pomáhají zajistit správné 
vedení bezpečnostního pásu přes tělo těhotné ženy. Nicméně tyto pomůcky 
nejsou vyvíjeny společně se zádržnými systémy různých vozidel, a proto není 
nikterak doloženo, že tato polohovací zařízení v případě dopravní nehody přispí-
vají k lepší ochraně těhotné ženy. Ve skutečnosti mohou být vzhledem k povolení 
napnutí bezpečnostního pásu i nebezpečná.
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BEZPEČNÉ CESTOVÁNÍ PRO NENAROZENÉ DĚTI

V dnešní době mají vědečtí pracovníci a výrobci automobilů komplexní znalosti 
o tom, jak v případě dopravní nehody nejlépe ochránit dospělé i dětské cestující. 
Existují také výzkumy zabývající se ochranou nenarozených dětí při havárii, ale 
v této oblasti je stále mnoho nepoznaného.

Počínaje rokem 2001 začala společnost Volvo Cars studovat speciální potřeby 
těhotných žen s ohledem na jejich bezpečné a pohodlné cestování. Výsledkem 
studie bylo vyvinutí unikátního počítačového modelu těhotné ženy.

Smyslem tohoto počítačového modelu je zjistit, jak při nárazu vozidla nejlépe 
ochránit těhotnou ženu i její dosud nenarozené dítě. Model je společně s infor-
macemi o reálných dopravních nehodách využíván k vývoji a vyhodnocování 
bezpečnostních systémů ve voze.

Jednou z kategorií zranění zaznamenaných u nenarozených dětí, které se staly 
obětí dopravní nehody, byla poranění hlavy, a to jak smrtelná, tak méně závažná. 
Nejčastější zdokumentovanou příčinou smrti nenarozených dětí je však částečné 
nebo celkové odloučení placenty od stěny dělohy, což znemožňuje plodu získat 
dostatek kyslíku a vede k jeho udušení.

Otázkou je proč. Vědci si myslí, že i když je děloha sama o sobě dostatečně 
elastická na to, aby vydržela deformace způsobené nárazem, placenta takto 
pružná není, a proto není tolik odolná.

Z toho všeho však jasně vyplývá jedna věc, a to ta, že by těhotné ženy měly 
být za jízdy vždy připoutány bezpečnostním pásem.
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Helena Hjorth, Stockholm, Švédsko

Jaké je pro Vás řízení vozu v těhotenství?
Zpočátku jsem v řízení neviděla žádný zvláštní rozdíl. Nicméně jak mi rostlo
bříško, bylo pro mě stále těžší nastoupit a vystoupit z vozu. Je také obtížnější 
najít správnou polohu pro optimální vedení bezpečnostního pásu a udělat si na 
sedadle pohodlí. Nyní, těsně před porodem, si velmi dobře uvědomuji, že ve 
mně roste nový život, který je třeba pečlivě chránit. V souvislosti s tím jsem dost 
přemýšlela o tom, že nesprávně vedený bezpečnostní pás by mohl v případě 
dopravní nehody mému dítěti ublížit.

Zjistila jste nakonec, v jaké poloze by měl bezpečnostní pás vést?
Moje kamarádka, která otěhotněla o něco dříve, začala používat speciální po-
můcku pro těhotné. Ta zajišťuje tříbodový bezpečnostní pás tak, aby se nemohl 
posunout přes břicho. Já jsem však zjistila, že správně vedený bezpečnostní 
pás vozidla nabízí větší ochranu. Přišla jsem na to, že nejvyšší míru bezpečnosti 
nabízí pás, jehož horní část vede těsně přes rameno a dále diagonálně přes tělo 
a po straně bříška. Klínová část pásu by měla vést pod bříškem, přičemž by měla 

„ležet“ na stehnech. To byly velmi cenné informace.

Musela jste v průběhu těhotenství ještě nějak měnit svou pozici za 
volantem?
Ano, snažila jsem se sedět co nejdále od volantu a airbagu, ale zároveň tak, 
abych na vše dosáhla.

Jakým způsobem se chystáte jet z porodnice domů?
Přemýšlíme o tom, že si vezmeme taxi, ve kterém bude dítě sedět v kojenecké 
sedačce. Chceme si jízdu vychutnat, aniž bychom se museli zatěžovat řízením. 
Nejspíš budeme mít hlavu plnou jiných věcí!

„Roste ve mně nový život, který 
potřebuje chránit.“
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3. 

Dětské bezpečnostní sedačky 
otočené proti směru jízdy 

PRVNÍ CESTA DÍTĚTE

Pro většinu dětí je první jízdou v autě jejich cesta domů z porodnice. Jedná se 
o vzrušující zážitek, který je však spjat s notnou dávkou nervozity. Na svět přišel 
nový človíček. Pro rodiče a případně i starší sourozence začíná zcela nový život.

Čeká je změna každodenních rituálů, které se budou točit kolem krmení, krát-
kých i delších pauz na spaní a vyměňování plenek. Spoustu věcí si lze naplánovat 
nebo se na ně připravit, ale stále bude zbývat velké množství drobností, které 
bude nutné doladit.

Jednou z věcí, které je opravdu třeba promyslet, je první cesta domů. Již  
od samého začátku bude Vaše dítě potřebovat svou vlastní bezpečnostní se-
dačku – dobře zajištěnou, správně usazenou a orientovanou proti směru jízdy. 
Tato kojenecká autosedačka poskytne Vašemu miminku v prvních měsících jeho 
života dobrou ochranu na cestách.

Sedačka by vždy měla odpovídat velikosti dítěte. Pokud dítě vyroste natolik, 
že bude jeho hlava dosahovat okraje sedačky, nebo dokonce nad něj, nastal čas 
vyměnit ji za nějakou větší.

Samozřejmě můžete dítěti pořídit větší bezpečnostní sedačku o něco dříve. 
Existuje celá řada dalších autosedaček, které budou Vašemu rostoucímu dítěti 
poskytovat srovnatelnou ochranu. Vždy však musí být tyto autosedačky vybrány 
podle aktuálního vzrůstu dítěte.
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Testování dětských bezpečnostních sedaček

Každý rodič, který někdy vybíral autosedačku pro své dítě, nám jistě potvrdí, že 
to není jednoduchý úkol. Ještě před zakoupením jedné z mnoha na trhu dostup-
ných dětských bezpečnostních sedaček se ujistěte, že je tato autosedačka vhod-
ná pro Váš vůz, že budete vědět, jak ji správně instalovat. Společnost Volvo Cars
nabízí svou vlastní řadu dětských bezpečnostních sedaček, které jsou odzkou-
šeny a testovány ve vozech značky a splňují přísné požadavky na bezpečnost, 
užívání a instalaci.

Mezinárodní standard

Protože si výrobci v automobilovém průmyslu byli vědomi problémů s kom-
patibilitou dětských autosedaček, došli k názoru, že je třeba zavést jednotný 
standard tak, aby bylo možné použít všechny typy sedaček v jakémkoliv voze, 
a snížila se tak pravděpodobnost nesprávné instalace. V roce 1999 vznikl na 
základě mezinárodní spolupráce výrobců osobních vozidel, výrobců dětských au-
tosedaček, veřejných institucí a dalších investorů systém ISOFIX – mezinárodní 
standard pro uchycení dětských bezpečnostních sedaček ve voze.

Systém ISOFIX je tvořen přesně danými úchyty na dětské bezpečnostní 
sedačce a korespondujícím ukotvením ve voze, které odpovídá stanoveným 
parametrům. Mezi opěradlem a sedákem zadního sedadla jsou vestavěny dva 
ukotvovací body pro dětskou sedačku. Prostřednictvím těchto úchytů lze dět-
skou autosedačku ve voze bezpečně zajistit. Další výhodou je rychlé a snadné 
připevnění a odpojení. Mimo to mohou být některé dětské autosedačky v horní 
části vybaveny ještě třetím kotvicím bodem, tzv. top tether, který umožňuje za-
jistit bezpečnostní sedačku na místě také prostřednictvím pásu. Pokud to dětská 
sedačka vyžaduje, měla by být zajištěna také pomocí tohoto kotvicího bodu.

U některých typů sedaček ISOFIX není nutné používat samostatnou základnu. 
Namísto toho jsou uchyceny přímo ke kotevním bodům ve voze. V závislosti na 
konkrétním trhu mohou být úchyty dětských sedaček ISOFIX pevné s možností 
instalace zacvaknutím nebo volné, které se zajišťují pomocí bezpečnostních pásů. 

Kotevními body ISOFIX by měla být vybavena všechna nová vozidla na větši-
ně trhů. Přestože množství dětských autosedaček se systémem ISOFIX pořád 
roste, stále je na trhu široká nabídka autosedaček, které se různými způsoby 
zajišťují ve voze pomocí bezpečnostního pásu.
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Daniel Strömberg a Anna Löfvenius se svou šestiměsíční dcerou Ingrid,
Göteborg, Švédsko

Jak jste se na příchod Ingrid připravovali?
Projížděli jsme si trasu, po které pojedeme do nemocnice, a snažili jsme se zjis-
tit, jak se dostat do porodnice v době, kdy bývá dopravní špička. Mimo to jsme 
také koupili kojeneckou bezpečnostní sedačku se systémem ISOFIX. Protože 
jsme měli pocit, že naše kojenecká sedačka nedrží ve voze tak, jak by měla, 
rozhodli jsme se poradit s autorizovaným dealerem o tom, jak má být sedačka 
ve voze zajištěna. Pak jsme byli připraveni.

Vyprávějte nám o své cestě z porodnice domů.
Nuže, myšlenka na opuštění bezpečného prostředí nemocnice a převzetí odpo-
vědnosti za naše dítě do vlastních rukou nás samozřejmě trochu děsila. O jízdě 
autem nemluvě! Člověk má pocit, že do něj každou chvíli určitě někdo narazí. 
Nikdy jsme nejeli autem tak opatrně jako onehdy. Na každé křižovatce jsme se 
několikrát důkladně rozhlíželi a brzdil jsem, jak nejjemněji to bylo možné. Člověk
si uvědomí, jak zranitelné děti jsou, až když vidí, že nemají vůbec žádnou kon-
trolu nad svým krkem. I taková maličkost, jakou je připoutání miminka bezpeč-
nostními pásy, se může proměnit ve velkou událost, když to děláte poprvé. Ale 
všechno dopadlo dobře! 

Jak jste se rozhodli kojeneckou sedačku ve voze umístit?
Umístili jsme ji na zadní sedadlo za předním spolujezdcem, přičemž jsme 
k opěrce hlavy tohoto sedadla připevnili zpětné zrcátko tak, aby mohl každý, 
kdo řídí, mrknout přes rameno a zkontrolovat Ingrid. Tuto pozici jsme si vybrali, 
protože jsme usoudili, že bude pro řidiče nejméně rozptylující. Jako čerstvý rodič 
berete bezpečnost svého dítěte opravdu vážně a nehodláte nic podcenit.

„Jako čerstvý rodič berete bezpečnost 
svého dítěte opravdu vážně.“
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TĚLESNÉ PROPORCE

Od narození po dospělost

Novorozenec 2 roky 6 let 12 let Dospělost

JAKÉ VÝHODY PŘINÁŠÍ DĚTSKÉ BEZPEČNOSTNÍ SEDAČKY

ORIENTOVANÉ PROTI SMĚRU JÍZDY?

Miminka a malé děti jsou obzvláště křehkými cestujícími. Jejich hlavy jsou vzhle-
dem ke zbytku těla velmi těžké a velké. Kupříkladu hlava devítiměsíčního kojence 
tvoří 25 % jeho celkové hmotnosti. Pro srovnání: hlava dospělého člověka před-
stavuje pouze šest procent celkové tělesné váhy. Dětská hlavička má také trochu 
jiné proporce. U dětí tvoří obličej jen velmi malou část hlavy.

Pokud dojde u kojence nebo dítěte k poranění hlavy, znamená to obvykle 
poškození mozku, které bývá mnohem závažnější, než by bylo zranění tváře. Po-
ranění hlavy jsou u dětí častěji vážná také proto, že je jejich lebka tenčí než u do-
spělých, což jim poskytuje menší ochranu.

Měkká kostra

Krční obratle se u novorozenců skládají ze samostatných částí spojených 
chrupavkou. Jinými slovy dětská kostra je ještě měkká. Tyto chrupavky se změní 
v kosti až během prvních tří let věku dítěte.

Proces tvrdnutí chrupavek však pokračuje až do puberty. Podobný vývoj pro-
bíhá také u krčních svalů a vazů.

Krční obratle člověka v průběhu let také mění svůj tvar. S tím, jak dítě roste, 
mění horizontálně uložené obratle svou polohu až do sedlového tvaru obratlů 
dospělého člověka. Sedlový tvar umožňuje uzamknout obratle, které si v mo-
mentě, kdy je hlava hozena dopředu, poskytnou vzájemnou oporu. Malé děti tuto 
výhodu zvýšené ochrany nemají. (Viz ilustrace na straně 25.)

Usazení proti směru jízdy je bezpečnější

Nejbezpečnější způsob cestování v automobilu je v poloze, kdy je člověk otočen 
proti směru jízdy. Proto by měli kojenci a malé děti cestovat v dětských bezpeč-
nostních sedačkách orientovaných proti směru jízdy, jak nejdéle je to možné.
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V případě čelního nárazu jsou hlavy cestujících sedících po směru jízdy velkou 
silou hozeny dopředu. V takovém okamžiku brání ve vymrštění hlavy kupředu 
pouze krk. Krk dospělého jedince dokáže tomuto náporu relativně dobře odolat, 
ale u malého dětského krku tomu tak není. Vzhledem k tomu, že je čelní náraz 
nejfrekventovanějším a často také nejzávažnějším druhem dopravní nehody, je 
obzvláště důležité, aby děti ve voze cestovaly otočené proti směru jízdy.

Švédská prvenství v oblasti bezpečného cestování dětí

Idea dětských bezpečnostních sedaček otočených proti směru jízdy se zrodila 
ve Švédsku již někdy v šedesátých letech jako duchovní dítě profesora Bertila 
Aldmana z göteborské vysoké školy technické Chalmers.

Profesor Aldman se v tomto směru nechal inspirovat speciálními sedadly, 
která používali astronauti programu Gemini při vzlétání a přistávání. Tvar těch-
to sedadel měl zajistit rozdělení působících sil na celá záda. Princip dětských 
autosedaček umístěných proti směru jízdy je v podstatě stejný. V případě čelní 
srážky se síly vyvolané nárazem rozprostřou do celých zad a nebudou zatěžovat 
jen mnohem slabší krk.

Díky profesoru Aldmanovi se začaly autosedačky orientované proti směru jízdy 
ve Švédsku masově používat mnohem dříve než kdekoliv jinde ve světě. Jejich 
přínos se odráží ve statistikách dopravních nehod.
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Například výsledky průzkumu pojišťovací agentury Folksam prokazují, že riziko 
vážného zranění nebo usmrcení malých dětí je při použití autosedačky umístěné 
po směru jízdy pětkrát vyšší, než je tomu u její obdoby instalované proti směru jízdy.

Pokud porovnáte švédské statistiky dopravních nehod se statistikami zemí, 
kde děti nejčastěji cestují po směru jízdy, rozdíly bijí do očí.

Jedním z příkladů je Německo: všimněte si především neuvěřitelného rozdílu 
u ročních dětí. Jedná se o věk, ve kterém v Německu děti přecházejí na auto-
sedačky obrácené po směru jízdy, přičemž ve Švédsku děti cestují proti směru 
jízdy až do tří nebo čtyř let.

ROZDÍLY, KTERÉ JSOU JEDNOZNAČNĚ PROKÁZÁNY STATISTIKAMI

Automobilka Volvo zahájila po vyvinutí tříbodového bezpečnostního pásu (za 
nímž stojí Nils Bohlin) v padesátých letech minulého století intenzivní spolupráci 
s profesorem Aldmanem. Jedním z plodů tohoto spojení byla dětská bezpeč-
nostní sedačka orientovaná proti směru jízdy, kterou uvedla v roce 1972 jako 
první na světě právě společnost Volvo. Další světové prvenství si švédská auto-
mobilka připsala vyvinutím prvního podsedáku, který představila v roce 1978.

Tým Volvo pro výzkum dopravních nehod začal již počátkem sedmdesátých 
let shromažďovat a studovat informace o dopravních nehodách na švédských 
silnicích, ve kterých nějakým způsobem fi gurovaly relativně nové vozy Volvo. 
Všechna zjištění tohoto týmu byla přidávána do databáze, která v současné 
době mapuje více než 42 000 dopravních nehod, v nichž fi gurovalo více než 
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70 000 lidí. Pro vědce, kteří se snaží získat co nejvíce podkladů pro zajištění 
bezpečného cestování dětí, se jedná o jedinečný zdroj informací.

Studování tisíců případů

Od roku 1976 se stalo nedobrovolnými účastníky havárií, které jsou vedeny v da-
tabázi dopravních nehod vozů Volvo, více než 7 000 dětí ve věku 0–15 let. 
V tomto období se také dramaticky rozšířilo používání bezpečnostních pásů 
a dětských bezpečnostních sedaček, a to z 20 % v roce 1976 na téměř 100 % 
v posledním desetiletí. Během těchto let se vzhledem ke zvýšení počtu zádrž-
ných systémů a zlepšení celkové bezpečnosti vozidel riziko vážného zranění 
dětských cestujících výrazně snížilo.

Zvýšená ochrana

Efekt vyššího počtu zádržných systémů se nezpochybnitelně projevuje ve sta-
tistikách zranění. Zásadní vliv těchto ochranných systémů na bezpečnost je 
tedy zřejmý. Pokud se jedná o středně nebo velmi závažná zranění dětí ve věku 
0–15 let, poskytují standardní bezpečnostní pásy pro dospělé přibližně o 68 % 
lepší ochranu, než kdyby nebyly použity žádné zádržné prvky. (Viz tabulka na 
straně 27.)

Ve srovnání s cestováním nezajištěného dítěte poskytují autosedačky orien-
tované proti směru jízdy o 90 % lepší ochranu před poraněním, zatímco dětské 
podsedáky redukují možnost zranění o 77 %. Nicméně je velmi důležité, aby 
byly u dětí používány zádržné systémy, které odpovídají jejich aktuálnímu věku, 
výšce a hmotnosti.
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Lotta Jakobsson, senior technická vedoucí v Centru bezpečnosti společnosti 
Volvo Cars, Göteborg, Švédsko

Na co bychom si měli především dávat pozor při cestování s dětmi?
Děti potřebují speciální dětské bezpečnostní sedačky, protože geometrie tříbodo-
vého bezpečnostního pásu pro ně není vhodná. Dětskou bezpečnostní sedačku je 
třeba vybírat podle vzrůstu a věku dítěte, přičemž by měla být ve voze umístěna 
způsobem, který odpovídá velikosti dítěte. Jedním z hlavních úkolů dětské bez-
pečnostní sedačky je rozložit působící síly tím nejlepším možným způsobem, aby 
byly při nárazu zatěžovány především silné části těla. Společnost Volvo Cars proto 
doporučuje používat dětské bezpečnostní sedačky orientované proti směru jízdy, 
jak nejdéle je to možné – minimálně do věku 3 nebo 4 let.

Proč je tak důležité, aby byly děti ve voze otočené proti směru jízdy?
Většina rodičů si je vědoma, že jsou krční svaly jejich dítěte během prvních let 
velmi slabé, ale spousta z nich už neví, že v tomto období není plně vyvinuta ani 
kostra. V případě dopravní nehody dětské bezpečnostní sedačky otočené proti 
směru jízdy dramaticky sníží riziko vážného zranění dítěte. Pokud dojde k velmi 
silnému čelnímu nárazu, jedná se o otázku života a smrti.

Co dělá automobilka Volvo pro to, aby děti cestovaly v autech bezpečněji?
Naší výhodou je, že můžeme na zajištění bezpečnosti dětí pracovat jak s dětskými 
bezpečnostními sedačkami, tak se sedadly ve voze – nabízíme např. dětské pod-
sedáky integrované v zadních sedadlech. Mimo to se snažíme přispívat k vyřešení 
sporných otázek týkajících se standardizace a spolupráce mezi automobilovým 
průmyslem a výrobci dětských bezpečnostních sedaček. Chceme být stále lepší 
a vyrábět dětské bezpečnostní sedačky, které jsou nejen bezpečné, ale také lehké, 
fl exibilní a snadno přenosné. Smyslem naší práce je zajistit, aby stále více rodičů 
po celém světě používalo dětské bezpečnostní sedačky, které jim ve všech smě-
rech nabídnou to nejlepší.

„Dětské autosedačky otočené proti
směru jízdy dramaticky snižují
pravděpodobnost zranění dítěte.“

Lotta Jakobsson, specialistka na bezpečnost ve 
společnosti Volvo Cars, je hostující profesorkou 
na vysoké škole technické Chalmers a zároveň je 
také předsedkyní pracovní skupiny zabývající se 
mezinárodní standardizací (ISO) v oblasti dětské 
bezpečnosti.
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FIGURÍNY PRO NÁRAZOVÉ TESTY

První fi gurína pro nárazové testy se jmenovala Sierra Sam. Tato fi gurína o veli-
kosti statného dospělého muže byla vyrobena v roce 1949 za účelem testování 
katapultovacího sedadla pro americké letectvo.

V roce 1956 se letectvo podělilo o svá zjištění s automobilovým průmyslem. 
O šest let později se objevila první testovací fi gurína vyvinutá výhradně pro 
nárazové testy automobilů.

Dnešní fi guríny pro nárazové testy mají s původním Sierrou Samem pramálo 
společného. Všechny staré modely byly vesměs nevyvinuté, zkonstruované pro 
ověření funkce různých bezpečnostních systémů, např. účinnosti bezpečnost-
ních pásů. Tyto fi guríny byly vyrobeny na základě několika podstatných parame-
trů, ale jinak se v reakcích lidem příliš nepodobaly.

Důmyslné elektronické systémy

Stavba moderních fi gurín pro nárazové testy odráží lidské tělo mnohem přes-
něji. Tyto fi guríny mají stejnou hmotnost, velikost a proporce jako průměrný 
člověk, kterého představují. Jejich hlavy jsou navrženy tak, aby reagovaly stej-
ně jako hlava člověka, což se vztahuje i na další části těla, jako jsou např. krk, 
kolena nebo hruď.

Figuríny jsou uvnitř vybaveny vyspělým elektronickým zařízením pro měření 
zrychlení/zpomalení, přetlaku, zatížení a různých sil, které působí na tělo v dů-
sledku nárazu.

V současné době se vyrábějí testovací fi guríny různých velikostí a typů. Vět-
šina z nich se používá při simulacích čelních nárazů, ale jsou zde i fi guríny pro 
boční a zadní nárazové zkoušky.

Nejčastěji využívaný typ fi guríny představuje dospělého muže středního věku. 
Nicméně pracuje se i s vyššími nebo těžšími variantami mužské fi guríny. Ženská 
fi gurína je oproti nim výrazně menší a drobnější.

Kromě této dvojúčelové fi guríny dvanáctiletého dítěte/ženy je zde také ně-
kolik dětských fi gurín pro nárazové zkoušky. Tyto fi guríny představují děti ve 
věku deseti, šesti a tří let, kojence staré osmnáct, dvanáct, devět a šest měsíců 
a také novorozence.
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Nová vozidla jsou bezpečnější

Figuríny pro nárazové testy představují velmi důležitý nástroj, díky němuž mo-
hou výrobci automobilů nadále zlepšovat bezpečnost svých vozů a dopravy 
obecně. Probíhající vlastní výzkum automobilky Volvo zabývající se skutečnými 
dopravními nehodami ukazuje, že při haváriích ve vozidlech vyrobených od roku 
2000 je o dvě třetiny nižší riziko vážného zranění, než je tomu u vozů vyrobe-
ných o 20 nebo 30 let dříve. K tomuto výraznému zlepšení přispívá nepřetržitý 
vývoj konstrukce automobilů ve spojení s vyspělými technologiemi tříbodových 
bezpečnostních pásů a airbagů.

Dále jsou zde aktivní systémy s funkcí automatického brzdění v případě bez-
prostředního nebezpečí kolize, které výrazně sníží sílu nárazu, nebo v tom nej-
lepším scénáři dokonce zcela předejdou dopravní nehodě.

Žádného z těchto zlepšení by nebylo dosaženo bez výzkumu. A figuríny pro 
nárazové zkoušky stále hrají v těchto výzkumech stejně zásadní roli jako studie 
dopravních nehod v reálném životě.  



Snadno přístupná dětská  
bezpečnostní sedačka
Od novorozenců do věku 4 let (0–18 kg)

Novou verzi dětské bezpečnostní sedačky 
orientované proti směru jízdy jsme obohatili 
o funkci otáčení, díky níž je usazení a zajiš-
tění dítěte v sedačce mnohem jednodušší. 
Jakmile je dítě bezpečně připoutáno, stačí 
sedačku otočit zpět a s cvaknutím zajistit ve 
správné poloze.

 �  Funkce otáčení usnadňuje usazení dítěte 
do sedačky a jeho bezpečné zajištění.

 �  K připoutání dítěte slouží integrovaný 
bezpečnostní pás.

 �  Základna se zajišťuje k ISOFIX systému 
ve voze.

Sedačka je vhodná pro novorozence a děti 
do hmotnosti 18 kg (40–105 cm).  
Sklon sedačky lze nastavit v šesti krocích.

Dětská bezpečnostní sedačka  
orientovaná proti směru jízdy
9 měsíců až 6 let (9–25 kg)

Protože je sedačka vybavena unikátní 
opěrkou hlavy a hlubokým bočním polst-
rováním, děti v ní cestují nejen pohodlně, 
ale především bezpečně. Součástí sedačky 
jsou také dva zajišťovací popruhy, které jsou 
připevněny k zadní části sedačky a uchycují 
se k zajišťovacím okům v podlaze vozu.

 �  Tam, kde je to povoleno, lze použít také 
opěrnou tyč.

 �  K připoutání dítěte slouží integrovaný 
bezpečnostní pás.

 �  U některých vozů lze při zajišťování 
sedačky použít také přídavné zajišťovací 
popruhy.

U plug-in hybridních modelů postave-
ných na platformě SPA/CMA je zakázáno 
instalovat dětskou bezpečnostní sedačku na 
prostřední sedadlo zadní řady tak, aby byla 
opěrná tyč opřena o středový tunel.

Dětská sedačka
4 až 10 let (15–36 kg)

Polstrovaná opěrka hlavy, vysoké boční pol-
strování a ochrana v oblasti ramen zajišťují 
dětem pohodlné a bezpečné cestování.

 �  Opěrka hlavy s vysokým bočním 
polstrováním přispívá k bezpečnějšímu 
cestování dítěte.

 �  Základnu lze zajistit k ISOFIX systému 
ve voze. 

 �  Sedačka se používá v kombinaci 
s bezpečnostním pásem ve voze.

Dětský podsedák s opěrkou zad
4 až 10 let (15–36 kg)

Podsedák s opěrkou zad zajišťuje správné 
vedení bezpečnostního pásu a přispívá 
k tomu, aby i odrostlejší děti cestovaly velmi 
pohodlně a bezpečně.

 �  Dětský podsedák lze používat s opěrkou 
zad nebo bez ní.

 �  Opěrku zad lze nastavit v pěti výškových 
úrovních a sklopit ve dvou úhlech.

 �  Instalace podsedáku je snadná a proto ho 
lze snadno přendávat z auta do auta.
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  OTÁZKY A ODPOVĚDI VZTAHUJÍCÍ SE K DĚTSKÝM  

BEZPEČNOSTNÍM SEDAČKÁM

Na co je třeba dávat při výběru dětské bezpečnostní sedačky pozor?
Dětská bezpečnostní sedačka musí odpovídat velikosti Vašeho dítěte a musí
dobře sedět ve Vašem voze. Důležité je také zkontrolovat, zda má tato bezpeč-
nostní sedačka požadované typové schválení. Více informací o schválených
standardech a označení dětských bezpečnostních sedaček najdete na str. 51.

Na co je třeba dávat pozor při koupi dětské bezpečnostní sedačky z druhé 
ruky?
Pokud není použitá dětská bezpečnostní sedačka relativně nová, nekupujte ji. 
Ověřte si, zda není sedačka poškozená, má odpovídající homologační štítek 
a bude dodána včetně veškerého vybavení a návodu k obsluze.

Co je ISOFIX?
Jedná se o standardizovaný kotevní systém pro kojenecké a dětské bezpeč-
nostní sedačky. Systém ISOFIX je ve Spojených státech amerických znám pod 
názvem LATCH a v Kanadě jako UAS. 

Je připoutaná taška na kojence / korba kočárku bezpečnou alternativou?
Ne, toto není bezpečný způsob přepravy kojence. Tašku na kojence / korbu ko-
čárku sice lze zajistit na místě, ale dítě uvnitř není žádným způsobem chráněno 
ani zadrženo.

Je možné použít jako bezpečnou alternativu kojeneckou postýlku?
Při převozu malých dětí, které musejí za všech okolností ležet rovně (např. některé 
předčasně narozené děti), lze použít kojeneckou postýlku, jež však musí být pro 
tyto účely schválena. 

Pokud není nutné udělat výjimku z vážných zdravotních důvodů, děti do věku 
jednoho roku by měly cestovat v kojenecké bezpečnostní sedačce otočené proti 
směru jízdy, protože je to pro ně nejbezpečnější způsob cestování.

Je možné se spolehnout na to, že je airbag opravdu vypnut nebo 
deaktivován?
Ano, systém Volvo pro vypínání airbagu spolujezdce (PACOS) je bezpečný 
a spolehlivý. Ale samozřejmě je třeba se ujistit, že je spínač určitě v poloze OFF. 
Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, zda je airbag opravdu vypnutý, kontak-
tujte autorizovaného dealera. Vždy si zjistěte, jaké možnosti Vaše značka vozu 
nabízí a jaké jsou zákonné požadavky Vaší země. 

Jak moc by měly být utaženy pásy kojenecké bezpečnostní sedačky?
Pásy by měly vždy vést těsně kolem těla miminka. Pravidlo palce říká, že jsou 
pásy správně utaženy, pokud je mezi nimi a tělem dítěte vůle na vložení dvou 
prstů.

Jak dlouho by se měly kojenecké bezpečnostní sedačky používat?
Nejdůležitější ze všeho je, aby dítě vždy cestovalo v dětské bezpečnostní 
sedačce, která odpovídá jeho velikosti, a poskytuje mu tudíž oporu, jakou 
potřebuje.

Jakmile dítě vyroste natolik, že dosahuje až k hornímu okraji sedačky nebo 
jeho hlava nad okrajem přečnívá, nastal čas přejít k bezpečnostní sedačce pro 
větší děti, která se pokud možno bude připevňovat proti směru jízdy.

Co bych měl(a) udělat, když dítě v autosedačce nechce sedět?
Zastavte a dejte si pauzu. Dobrým nápadem je vzít novou autosedačku nejdříve 
domů a nechat dítě, aby si na ni zvyklo v klidném prostředí. 

Jak dlouho by měly děti cestovat v dětských bezpečnostních sedačkách 
otočených proti směru jízdy?
Malé děti by měly používat bezpečnostní sedačky umístěné proti směru jízdy, jak 
nejdéle je to možné. Je doporučeno, aby děti cestovaly proti směru jízdu do stáří 
tří let, a pokud to jde, i déle. Čím větší dítě je, tím silnější má krk. Kromě toho čím 
vyšší dítě je, tím menší je jeho hlava v poměru k celému tělu. 

To, že dítě nemůže zcela natáhnout nohy, nemá na jeho bezpečnost žádný vliv.
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Proč je tak důležité, aby děti cestovaly otočené proti směru jízdy co nejdéle?
Protože zranitelný dětský krk nedokáže při čelním nárazu dostatečně odolávat 
tlaku, který vzniká vymrštěním hlavy dopředu. V dětských bezpečnostních 
sedačkách orientovaných po směru jízdy na krk působí značné síly. U dětských 
bezpečnostních sedaček umístěných proti směru jízdy se tyto síly rozdělí do 
celých zad a hlavy. Síly vznikající v důsledku nárazu zezadu nebývají tak velké.

Jak do vozu instalovat dětskou bezpečnostní sedačku orientovanou proti 
směru jízdy?
Postupujte přesně podle pokynů výrobce. Lze použít systém ISOFIX, což je 
standardizovaný ukotvovací systém, který usnadňuje zajištění autosedačky 
ve voze. Pokud je sedačka správně zajištěna prostřednictvím pevných úchytů 
ISOFIX, ozve se cvaknutí a objeví se zelený ukazatel.

Uchycení sedačky prostřednictvím bezpečnostního pásu je stejně bezpečné 
jako při použití systému ISOFIX. Jen musí být bezpečnostní pás správně vedený 
a utažený. Mnoho vozů Volvo je vybaveno přídavnými kotevními body v místě 
podlahových kolejnic předního sedadla, které lze využít k dodatečnému zajištění 
velkých autosedaček umístěných proti směru jízdy. Pokud máte s instalací jaký-
koliv problém, požádejte o pomoc svého prodejce.

Jaké místo ve voze je pro dítě nejbezpečnější?
Ve vozech Volvo jsou všechna sedadla stejně bezpečná, ale existuje několik dal-
ších faktorů, které mohou výběr vhodného místa ovlivnit. Spousta lidí je raději, 
když má dítě na dosah, např. vpředu na sedadle spolujezdce. Nicméně pokud je 
dětská bezpečnostní sedačka otočená proti směru jízdy instalována na sedadle 
předního spolujezdce, rozhodně je nutné vypnout čelní airbag. Pokud nelze čelní 
airbag předního spolujezdce vypnout, dětskou bezpečnostní sedačku lze proti 
směru jízdy umístit pouze na některé ze zadních sedadel. U některých vozů lze 
v případě nutnosti čelní airbag předního spolujezdce vypnout. Váš vůz možná 
takovou funkci nabízí, proto si prostudujte příslušnou část návodu k obsluze. 
Prosím pamatujte, že se legislativa v různých zemích liší. V některých zemích 
nesmějí děti na sedadle předního spolujezdce cestovat vůbec.

Je v pořádku, když dítě sedí na klíně dospělého?
Ne. Děti by nikdy neměly cestovat na klíně. Každé dítě potřebuje mít ve voze 
své vlastní místo a musí být zajištěno zádržným systémem adekvátním jeho 
velikosti a věku.

Představují pro dítě nebezpečí i boční airbagy?
Ne, boční airbagy ve vozech Volvo jsou navrženy tak, aby Vašemu dítěti cestují-
címu v odpovídající autosedačce umístěné proti směru jízdy neublížily.

Může být dítě ohroženo, pokud např. drží v ruce panenku nebo sleduje fi lm 
na nějakém přenosném zařízení?
Nezajištěné předměty se v případě nárazu mohou změnit v nebezpečné projekti-
ly. Vždy zajistěte, aby dítě sedělo ve vzpřímené pozici a bylo správně připoutáno 
bezpečnostním pásem.

Co mám dělat, pokud mé dítě usne s hlavou skloněnou v ostrém úhlu?
Pokud tato poloha dítěti nevadí, nebude to pravděpodobně tak strašné, jak to 
vypadá. Pokud Vás to znervózňuje, vždy můžete zastavit a podepřít dítěti hlavu 
polštářkem.

Ve Švédsku mohou autosedačky získat certifi kát „Plus test“. Co to je?
„Plus test“ je dobrovolná certifi kace, která na základě testů hodnotí zatížení krku 
v případě čelního nárazu. Pokud zvolíte dětskou bezpečnostní sedačku s certifi 
kátem „Plus test“, získáte jistotu, že bude v případě dopravní nehody chránit krk 
Vašeho dítěte, což při běžných zkouškách není hodnoceno.

Je dětská bezpečnostní sedačka s vlastními pásy, ale určená pro instalaci po 
směru jízdy, bezpečnou alternativou pro mé dvouleté dítě?
Pokud chcete svému dvouletému dítěti zajistit tu nejlepší možnou ochranu, mělo 
by ve voze cestovat otočené proti směru jízdy, protože jen tak bude mít v případě 
čelního nárazu zajištěnu dobrou oporu krku.
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Klara a Magnus Ledin Höglund se svými dětmi, tříletou Allan a Pellem, kterému 
je pět a půl roku, Stockholm, Švédsko 

Obě Vaše děti sedí v dětských bezpečnostních sedačkách otočených proti 
směru jízdy. Proč?
Uvědomujeme si bezpečnostní rizika a snažíme se dělat vše předpisově. Při 
narození prvního dítěte jsme pečlivě studovali všechna fakta a riziko zranění při 
dopravní nehodě je v raném věku dítěte při použití sedačky otočené po směru 
jízdy pětkrát vyšší. Proto je pro nás přirozené, aby Allan a Pelle cestovali otočení 
proti směru jízdy, jak nejdéle to bude možné.

Museli jste v souvislosti s cestováním proti směru jízdy čelit nějakým 
problémům? 
Allan trpí kinetózou, takže jsme zvažovali, zda by nebylo lepší otočit její sedačku 
dopředu. Nicméně nevíme jistě, zda by to pomohlo, takže jsme se nakonec roz-
hodli pokračovat takto ještě nějakou dobu. Pelle je nyní větší, takže musí sedět 
se zkříženýma nohama, ale zatím si na to nestěžoval. Občas nám naši známí 
říkají: „Klidně je otočte dopředu – stejně nenabouráte,“ ale na něco takového 
nechceme spoléhat. U nás vždy stojí na prvním místě bezpečnost.

Máte nějaké triky pro používání dětských bezpečnostních sedaček 
otočených proti směru jízdy? 
Pokud jde o kinetózu, často je jízda lepší, když Allan sleduje nějaký film, nebo si 
naplánujeme cestu na dobu, kdy za jízdy obvykle usne. Mimo to jsme také velmi 
pečlivě vybírali dětské bezpečnostní sedačky. Ačkoliv nám šlo v první řadě o bez-
pečnost, chtěli jsme také, aby je bylo možné naklonit dozadu do polohy, ve které 
děti mohou pohodlně spát. Dále jsme se ujišťovali, že jim poskytnou dostatek 
prostoru, aby v nich mohly sedět se zkříženýma nohama i poté, co trochu vyrostou.

„Naše děti budou v autě cestovat
proti směru jízdy, jak nejdéle to
bude možné.“
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4. 

Podsedáky pro zajištění 
správného vedení  
bezpečnostního pásu 

dříve nebo později dítě ze sedačky orientované proti směru jízdy vyroste. Tento 
moment obvykle nastává ve věku tří nebo čtyř let. V této chvíli přichází čas, kdy 
by mělo dítě začít cestovat po směru jízdy na podsedáku, který zajistí správné 
vedení bezpečnostního pásu vozidla. Podsedáky jsou k dispozici s opěrkou zad 
nebo bez ní. Podsedákům s opěrkou zad se říká také podkládací sedačky. Vždy 
se ujistěte, že jsou vodicí úchyty dětského podsedáku umístěny tak, aby bezpeč-
nostní pás vedl co nejníže přes boky a přes horní část stehen. Úchyty slouží také 
k zajištění samotného podsedáku, který v případě nárazu nevyklouzne zpod dítě-
te. Dětské podsedáky a podkládací sedačky je vždy možné zajistit na jejich místě 
pomocí tříbodového bezpečnostního pásu. Mimo to je některé podsedáky také 
možné připevnit prostřednictvím kotevních bodů ISOFIX, respektive ISOFIT. 
Některá vozidla včetně celé řady modelů Volvo jsou vybavena integrovanými 
dětskými podsedáky, které představují uživatelsky příjemnou součást zádržných 
systémů pro děti.

Podkládací sedačky nabízejí menším dětem kromě bezpečnosti také zvýšený 
komfort, který je umocněn bočním vedením v horní části opěradla, díky němuž 
mají děti k dispozici pohodlnou oporu, jež jim zpříjemní cestu, především když 
jsou unavené nebo chtějí spát. Pokud je zádová opěrka opatřena také bočnicemi 
v místě trupu, bude se dítěti v závislosti na jeho velikosti a chování na tomto 
podsedáku poskytujícím zvýšenou podporu sedět pohodlněji a bezpečněji. Pod-
sedáky se zádovou opěrkou také přispívají k lepšímu a komfortnějšímu vedení 
bezpečnostního pásu přes ramena.



4847

Optimální vedení bezpečnostního pásu přes rameno
Pokud je dítě připoutáno prostřednictvím tříbodového bezpečnostního pásu, 
je důležité nastavit pás do správné polohy. Hlavním důvodem používání pod-
sedáků není pomoci dítěti získat lepší rozhled, ale zajistit správné umístění 
bezpečnostního pásu. Čím méně je bezpečnostní pás povolen, tím lépe bude 
Vaše dítě chránit.

Smyslem podsedáku je zvednout Vaše dítě do vyvýšené polohy, která umožní 
vést bezpečnostní pás optimálnějším způsobem přes boky a stehna. Spodní 
část pásu musí být vždy umístěna, jak nejníže je to možné, a nesmí vést přes ža-
ludek. Úhlopříčně vedená část pásu by měla vést pevně přes rameno a hrudník, 
přičemž by měla být pohodlně položená přes střední část ramene. Po připou-
tání dítěte zkontrolujte, zda není bezpečnostní pás v některém místě uvolněný. 
Pokud pás vede částečně přes krk dítěte, není to nebezpečné. Ačkoliv to může 
vypadat nepohodlně, rozhodně se nemusíte bát, že by se v důsledku toho 
v případě kolize dítě zranilo. Pokud vůz náhle prudce zabrzdí, bezpečnostní pás 
se s pohybem těla ještě před svým utažením posune mimo krk dítěte. Daleko 
riskantnější je situace, kdy bezpečnostní pás vede přes okraj ramene. V ta ko-
vém případě může dítě při nárazu z horní části pásu vyklouz nout, čímž se zvýší 
pravděpodobnost poranění hlavy nebo měkkých částí hrudníku a bříška. Pokud 
bezpečnostní pás vede příliš nízko přes paži, nemusí být dítě v době srážky 
zadrženo správným způsobem.

Pás nikdy nesmí vést pod oběma pažemi
Za žádných okolností nesmí být dítě připoutáno tak, aby diagonální část pásu 
vedla v podpaží. V případě dopravní nehody by nemuselo být dítě zadrženo od-
povídajícím způsobem, což by vedlo nejen ke zvýšenému riziku poranění hlavy, 
ale také k nadměrnému stažení měkkých částí hrudníku a břicha. Tato situace by 
představovala zvýšené riziko poranění hrudi nebo oblasti břicha, protože lidská 
kostra je od hrudního koše směrem dolů slabší. Bezpečnostní pásy zaručují op-
timální ochranu v případě, že jsou vedeny přes silnější části těla, jako jsou např. 
pánev, hrudní koš a ramena.

Nikdy nepoužívejte namísto podsedáku obyčejný měkký polštář nebo deku. 
Obyčejný polštář by mohl být příliš měkký a se vší pravděpodobností by v autě 

neseděl tak dobře jako podsedák. Při havárii by se mohl polštář jednoduše 
zmáčknout, kvůli čemuž by dítě vyklouzlo dopředu pod spodní částí bezpeč-
nostního pásu.

Proč používat podsedáky?
Dalším důvodem, proč jsou děti zranitelnější, je jejich relativně nevyvinutá pánev. 
Pokud odhlédneme od velikosti, je zde ještě jeden klíčový rozdíl – u dítěte není 
oproti dospělému jedinci plně vyvinuta výrazná struktura kyčelní kosti, která se 
nazývá kyčelní hřeben. Velikost a tvar kyčlí má přímý vliv na vedení bezpečnost-
ního pásu. Tvar kyčelního hřebenu u dospělých pomáhá v případě nárazu držet 
kyčelní část pásu dole, díky čemuž se pás neposouvá nahoru, kde by mohlo 
dojít k poškození vnitřních orgánů. Přibližně do věku deseti let zůstává lidská 
pánev relativně zakulacená. Kyčelní hřeben získá svůj hranatější tvar až někdy 
v období puberty.

Dětské podsedáky díky své konstrukci přispívají k optimálnímu vedení bez-
pečnostního pásu kolem těla dítěte, čímž mu zajišťují lepší ochranu. Protože dítě 
sedí na podsedáku ve vyvýšené poloze, bezpečnostní pás mu vede pěkně přes 
stehna, díky čemuž po jeho utažení nehrozí poškození vnitřních orgánů dítěte. 
Další důležitou součástí podsedáků jsou vodicí úchyty regulující vedení tříbo-
dového bezpečnostního pásu, které nejenže zajišťují správné vedení bezpeč-
nostního pásu, ale zároveň přispívají k tomu, aby podsedák zůstal při nárazu na 
svém místě. U integrovaných dětských podsedáků je tato funkce samozřejmostí 
plynoucí z jejich konstrukce a skutečnosti, že jsou pevnou součástí vozu. Další 
z výhod je, že dítě sedí na podsedáku v mnohem vzpřímenější poloze a má lépe 
podepřená stehna, takže se nesnaží neustálým vrtěním a posouváním dopředu 
najít pohodlnější polohu pro nohy. Pokud by se dítě hrbilo, pás by nemohl vést 
v optimální poloze.

Společnost Volvo Cars doporučuje, aby děti cestovaly ve voze na podsedácích
až do výšky přibližně 140 centimetrů, což odpovídá stáří zhruba deseti let. As-
pekty, které je při výběru zádržného systému třeba zvážit, jsou velikost dítěte 
(výška a velikost boků), věk (vyvinutí kyčlí) a geometrie bezpečnostního
pásu konkrétního vozu.
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  OTÁZKY A ODPOVĚDI VZTAHUJÍCÍ SE K PODSEDÁKŮM

V jakém věku mohu své dítě začít vozit usazené na podsedáku?
Můžete s tím začít ve chvíli, kdy Vaše dítě odroste ze své větší bezpečnostní 
sedačky otočené proti směru jízdy. Dítěti by měly být alespoň tři roky, ale pokud 
možno i více.

Co je třeba zvážit při výběru podsedáku se zádovou opěrkou nebo bez ní?
Podsedák by měl být vhodný pro typ Vašeho vozu, pohodlný pro Vaše dítě 
a označený štítkem potvrzujícím požadovanou homologaci.

Je podsedák bez opěrky stejně dobrý jako ten s opěrkou?
Pro menší děti je podsedák s opěrkou, respektive podkládací sedačka mnohem 
pohodlnější, protože jim nabízí také boční oporu, přičemž přispívá k lepšímu 
vedení tříbodového bezpečnostního pásu. Boční vedení opěrky může také 
přispívat jak k pohodlnějšímu usazení dítěte, především při spaní, tak i k vyšší 
ochraně při bočním nárazu. Pokud je však dítě v bezpečném vozidle připoutáno 
bezpečnostním pásem, který je správně veden přes jeho tělo, je úroveň ochrany 
podsedáku s opěradlem a bez opěradla stejná.

Opěradlo dětské bezpečnostní sedačky se zaráží o hlavovou opěrku ve voze, 
čímž vzniká mezi bezpečnostní sedačkou a sedadlem, respektive opěradlem 
vozu mezera. Je to stále bezpečné?
Díky bezpečnostnímu pásu vozidla je to dokonale bezpečné. Právě bezpečnostní 
pás vozidla totiž absorbuje sílu vznikající při prudkém brzdění nebo při nárazu. 
Poloha hlavové opěrky může způsobit vzpřímenější polohu podsedáku, která 
může být sice méně pohodlná, ale z hlediska bezpečnosti bude při správném 
vedení bezpečnostního pásu podsedák poskytovat stejně dobrou ochranu.

Jak správně vést bezpečnostní pás?
Úhlopříčná část bezpečnostního pásu by měla vést dolů přes rameno, blíže ke 
krku. Pokud pás vede částečně přes krk dítěte, nic se neděje. Nebezpečné na-

opak je, když pás vede přes okraj ramene: pokud dojde k nejhoršímu, může se 
při dopravní nehodě horní část těla dítěte z pásu vyvléknout. Ze stejného důvodu 
byste nikdy neměli dopustit, aby pás vedl pod oběma pažemi dítěte. Spodní část 
pásu by měla vést přes boky a stehna. U mnoha podsedáků je možné dosáhnout 
správné polohy pásu prostřednictvím vodicích výstupků. 

Bezpečnostní pás by neměl být v horní ani spodní části uvolněný. Proto pás 
vždy správně dotáhněte.

Jsou podsedáky s úchyty ke kotevním bodům ISOFIX lepší než ty bez nich?
Způsob zajištění podsedáku k vozidlu nemá žádný vliv na bezpečnost podse-
dáku nebo bezpečnostního pásu. Nicméně připevnění podsedáku prostřed-
nictvím systému ISOFIX nebo ISOFIT pomáhá udržet podsedák na jeho místě 
v době, kdy na něm dítě nesedí. Bez ohledu na systém ISOFIX či ISOFIT je 
dítě usazené na podsedáku vždy zadržováno pomocí tříbodového bezpeč-
nostního pásu vozidla.

Může dítě místo na podsedáku sedět na normálním polštáři? Například 
když cestuje vozem někoho jiného?
Ne. Polštáře jsou příliš měkké. Při havárii by se mohl polštář jednoduše zmáčk-
nout, v důsledku čehož by dítě podklouzlo dopředu pod spodní částí bezpeč-
nostního pásu. Dítě by mělo vždy sedět na podsedáku, který má příslušné typové 
schválení (evropskou homologaci).

Je v pořádku, když dítě sedí na klíně dospělého?
Ne. Děti by nikdy neměly cestovat na klíně. Každé dítě potřebuje mít ve voze 
své vlastní místo a musí být zajištěno zádržným systémem adekvátním jeho 
velikosti a věku.

Které sedadlo ve voze je nejbezpečnější?
Ve vozech Volvo nabízejí všechna sedadla v kombinaci s příslušnými zádržnými 
systémy pro dítě stejnou úroveň ochrany.
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Co mám dělat, pokud mé dítě na podsedáku nechce sedět?
Musíte ho přesvědčit. Nebo můžete vyzkoušet jiný podsedák. 

Je třeba pokaždé, když je na sedadlo předního spolujezdce umístěna dětská 
bezpečnostní sedačka, vypínat čelní airbag pro toto místo?
Čelní airbag je třeba vypínat vždy, když je na místo předního spolujezdce instalo-
vána dětská bezpečnostní sedačka otočená proti směru jízdy. Nicméně z posled-
ních výzkumů vyplývá, že když je na sedadlo předního spolujezdce umístěna dět-
ská sedačka (s příslušným zádržným systémem) otočená po směru jízdy, airbag 
by se u některých modelů vypínat neměl. Toto doporučení závisí na konkrétním 
typu airbagu, protože v posledních letech došlo v této oblasti ke značnému vývoji. 
Vždy si v manuálu k Vašemu vozu ověřte konkrétní podmínky ve Vašem voze.

Dokdy by měly děti za jízdy sedět na podsedácích?
Určit přesnou hranici je velmi těžké. Společnost Volvo Cars doporučuje, aby 
děti cestovaly ve voze na podsedácích do výšky přibližně 140 centimetrů, což 
odpovídá stáří zhruba deseti let. Výzkum dopravních nehod společnosti Volvo 
Cars ukazuje, že by měly na podsedácích cestovat děti do deseti let, ale může to 
být přínosné i pro děti staré jedenáct nebo dvanáct let.

Zákonně doporučená nebo předepsaná výška se může v jednotlivých zemích 
lišit. Nejdůležitější je, aby klínová část tříbodového bezpečnostního pásu vedla 
dětem správně přes boky. Toto pravidlo musí být zachováno i v případě, kdy dítě 
začne po ujetí delší vzdálenosti různě měnit polohy.

Je podsedák pro mé dítě stejně bezpečný jako dětská bezpečnostní sedačka 
s vlastními pásy, která je ve voze umístěna po směru jízdy?
Pokud tříbodový bezpečnostní pás vede v oblasti ramene a boků ve správné 
poloze, podsedák představuje v kombinaci s tímto pásem pro dítě dobrou 
ochranu. Vždy vybírejte podsedák, který zajistí správné vedení bezpečnostního 
pásu. Pokud je dítě příliš malé na to, aby pás kolem jeho těla vedl odpovídajícím 
způsobem, měli byste zvážit sedačku otočenou po směru jízdy. Nicméně v tomto 
případě by asi pořád byla nejvhodnější dětská bezpečnostní sedačka orientovaná
proti směru jízdy.
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5. 

Zákonné požadavky 

zákonné požadavky na dětské bezpečnostní sedačky pro konkrétní věk dítěte se 
v různých zemích liší a stejně tak se liší předepsané typy zádržných systémů.

Dítě cestující v autě by mělo být vždy zajištěno odpovídajícím zádržným sys-
témem, který je správně utažen.

Typy homologací a štítků

Typy homologací a označení se mohou v různých zemích lišit. V Evropě a v mno-
ha dalších zemích musí být dětské a kojenecké bezpečnostní sedačky označeny 
písmenem E, které představuje homologaci ECE. To znamená, že tyto autose-
dačky splňují požadavky normy UN ECE pro dětské zádržné systémy a jsou 
schváleny pro používání v zemích, které tento standard přijaly. Pokud máte zá-
jem o bližší informace o dětských zádržných systémech Volvo, obraťte se prosím 
na autorizovaného dealera Volvo ve Vašem okolí.

SLON NA ZADNÍM SEDADLE

Samozřejmě se vždy najdou lidé, kteří si tříbodové bezpečnostní pásy nezapí-
nají nebo je nepoužívají správně. Může se stát, že před odjezdem zapnou své 
bezpečnostní pásy i pásy svých dětí jen tak ledabyle. Možná si říkají, že pojedou 
jen kousek. Nebo jsou jejich děti podrážděné a jim připadá nemožné je pevně 
připoutat v dětské bezpečnostní sedačce. Anebo si říkají něco ve smyslu: „Je to 
jen po městě a nepojedeme rychle.“
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To je však omyl. Již při rychlosti 40 km/h se hmotnost dítěte, které normálně 
váží 30 kg, při nárazu do pevného objektu v důsledku působících sil blíží k jedné 
tuně.

Jedna tuna se rovná 1 000 kilogramů!

Nebezpečí pro další cestující
Při čelním nárazu je velká pravděpodobnost, že bude nezajištěné dítě na zadním 
sedadle vážně zraněno, nebo dokonce usmrceno. Zároveň bude ohroženo i zdra-
ví člověka sedícího na předním sedadle, do kterého dítě narazí obrovskou silou. 
V jiném případě může dítě vylétnout čelním oknem ven a narazit do objektu, se 
kterým se vůz srazil, což je stejně děsivý scénář jako ten předchozí.

Několik srovnání, která je třeba mít na paměti:
Pokud dojde k nárazu vozidla v rychlosti 15 km/h, bude na nepřipoutanou 

osobu působit stejná síla, jako kdyby vylezla na jídelní židli a spadla na podlahu.
Avšak již při jízdě rychlostí 20 km/h se závažnost nárazu zvýší natolik, že byste 

museli spadnout po hlavě z výšky dvou jídelních židlí postavených na sobě.
Abyste si udělali názornou představu následků dopravní nehody v rychlosti 

30 km/h, věřte, že by náraz odpovídal pádu z výšky osmi na sobě postavených 
jídelních židlí.

Osm židlí už udělá poměrně vysokou věž – čemuž by odpovídal i pád. Přitom 
30 km/h není žádná velká rychlost. Není to například ani maximální povolená 
rychlost při jízdě v obci. Bez ohledu na to, že i „jen po městě“ spousta řidičů 
jezdí rychleji.

Proto prosím používejte bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy.
Vždy.
A všichni. 
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Snadno přístupná dětská  
bezpečnostní sedačka
Od novorozenců do věku 4 let (0–18 kg)

Bezpečnostní  
ocelová mříž

Nylonová  
ochranná síť

Dětská termoláhev

Dětská sedačka
4 až 10 let (15–36 kg)

Klip na dudlík

Potah proti okopání

Vůz pro cestování dítěte / Rodinný vůz

 

Doporučené příslušenství  
pro zajištění bezpečnosti  
dětí ve voze




