
BEZPEČNOST AUTOSEDAČEK S BEZPEČNOSTNÍM 
PULTEM 

 
Firma CYBEX nabízí modely autosedaček s bezpečnostním pultem. Jsou to autosedačky Sirona,  
Juno 2-fix a modely Pallas, Pallas-fix, Pallas 2 a Pallas 2-fix. Proč jsou tyto autosedačky 
s bezpečnostním pultem tak úspěšné v testech a v čem je větší bezpečnost (a pohodlí) pro dítě? 
 
Nespočet testů, provedených hlavními mezinárodními automobilovými nebo spotřebitelskými 
organizacemi dokázal, že nejbezpečnějším způsobem přepravy jsou autosedačky proti směru jízdy, 
následované autosedačkami s bezpečnostními pulty. 
 
Riziko nebezpečných zranění krku je sníženo, jelikož síly nárazu jsou vedeny přímo do bezpečnostního 
pultu. Zároveň se tak i zabraňuje prudkému vymrštění hlavy dítěte směrem dopředu, jak je tomu u 
autosedaček s běžným systémem pásů. 
 

Nejlepší ocenění 
 
Autosedačky s bezpečnostními pulty pravidelně obdržely nejlepší výsledky 
v testech, provedených hlavními nezávislými evropskými spotřebitelskými 
organizacemi, jako je německý “Stiftung Warentest”, britský “Which 
Magazine”, francouzský “que choisir”, nizozemské “ANWB” a největší 
evropská motoristická organizace, německý “ADAC”. 
 
 

Ve výsledcích testů organizace Warentest z let 2007 – 2012, jsou 3 nejlepší 
autosedačky ve skupině 1 (cca 9 měsíců – 4 roky) autosedačkami s 
bezpečnostním pultem. V kombinované skupině 1/2/3 (cca 9 měsíců – 12 let) 
je převaha bezpečnostních pultů ještě vyšší: 9 z 10 nejlepších autosedaček je s 
technologií bezpečnostního pultu. 
 

 
Stiftung Warentest a ADAC vloni poprvé ocenili autosedačku ve skupině 1, v kategorii “bezpečnost při 
nehodě”, nejlepší známkou “very good”. Byla jí autosedačka s bezpečnostním pultem CYBEX Juno-fix. 
(Stiftung Warentest, test 6/2012) 
 
U běžných autosedaček se systémem pásů je mnoho hlášení, statistik a studií, týkající se těžkých 
nebo smrtelných zranění, především v oblasti hlavy a krku. Čelní srážka je často spojována s vysokými 
rychlostmi, při kterých je dítě vystaveno enormním silám. Věříme, že bezpečnostní pult CYBEX má 
nad systémem pásů spoustu výhod. Simulované čelní nárazy ukázaly, že ve srovnání s bezpečnostním 
pultem je kritická oblast krku, při použití systému pásů, vystavena znatelně vyšší síle. 
 

Jak bezpečnostní pult funguje? 
 

V případě nehody funguje bezpečnostní pult podobně jako nafouknutý airbag. 
Síla nárazu je rozprostřena přes velkou plochu pultu a absorbována jeho náraz 
pohlcujícími materiály. Citlivá hlava, krk a hrudník dítěte jsou ochráněny. 
Nově navržený nastavitelný bezpečnostní pult CYBEX poskytuje ve srovnání 
s běžnými autosedačkami s bezpečnostním pultem více svobody pohybu. 
 



Hlavní nezávislé organizace nadále oceňují technologii bezpečnostního pultu, nejen od společnosti 
CYBEX, těmi nejvyššími bezpečnostními hodnoceními v průmyslu. 
 
Nedávný průzkum renomovaného španělského automobilového clubu RACE prokázal, že děti se často 
samy vyvlékají ze systému pásů, především v autosedačkách skupiny I. Byl to případ 43% všech 
odpovědí. 
 
Dítěti, které nepoužívá systém pásů správně, hrozí riziko nárazu do jiných částí vozidla, jelikož 
hrudník dítěte není zajištěn. Během nehody zůstává autosedačka pevně zajištěna ve vozidle a systém 
pásů je uzamčen ve sponě. Podle naměřených hodnot je pravděpodobnost vážných zranění po 
nehodě velmi vysoká.  
 
V porovnání autosedaček s pěti -bodovým bezpečnostním pásem mají autosedačky s bezpečnostním 
pultem lepší výsledky (dle mnoha testů provedených organizacemi Stiftung Warentest a ADAC). 
 

 
Snadná instalace 
 
Autosedačky, vybavené bezpečnostním pultem se navíc snadněji používají a při jejich instalaci hrozí 
znatelně nižší riziko špatného postupu. 
 
 
 
 
 
 


