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Jezdit připoutaný je důležité 

 

Jednou z priorit, na kterou se soustředí policisté na Vysočině, je bezpečnost v silničním provozu. 
Ke snížení tragických následků dopravních nehod mohou přispět i osoby jedoucích ve vozidlech a 
to tím, že budou věnovat větší pozornost používání zádržných systémů. Pro zvýšení bezpečnosti 
všech osob přepravovaných ve vozidle je nezbytně nutné, aby používaly zádržné systémy. Člověk, 
který je řádně připoutaný bezpečnostním pásem, má šestkrát větší šanci při dopravní nehodě 
přežít než osoba, která je nepřipoutaná.  
 
Pokud se osoba ve vozidle nepřipoutá a automobil při rychlosti 50 kilometrů v hodině narazí do 
překážky, nejčastěji do jiného vozidla, znamená to pro člověka volný pád ze třetího poschodí, tj. 
přibližně z deseti metrů. Při rychlosti 70 kilometrů v hodině odpovídá vliv nárazu na osádku vozidla 
volnému pádu z šestého poschodí. 
 
Každý nepřipoutaný člověk představuje také velké riziko pro ostatní spolujezdce ve vozidle, a to i 
pokud jsou oni sami připoutaní. Podstatné je také myslet na to, že airbag plní svou funkci pouze 
v kombinaci s bezpečnostním pásem, pro nepřipoutaného se může stát smrtícím nástrojem. 
 
Nelze podceňovat ani krátké jízdy, v žádném případě nejsou bezpečnější. I při těchto cestách 
může dojít k vážné dopravní nehodě. 
 
Důležité je se připoutat správně. Bezpečnostní pás nesmí vést přes krk, vždy přes klíční kost. Pod 
pásem by neměly být tvrdé a ostré předměty, jako propisky, mobilní telefony apod., které mohou 
při dopravní nehodě jejich majitele vážně poranit. Autosedačka musí být plně funkční a pro dítě 
bezpečná, pohodlná a příjemná. Nesmí být pro dítě příliš malá. U starších dětí nesmí vést pásy 
přes břicho a krk. Podsedák dítě vyzvedne tak, aby mohlo správně použít bezpečnostní pásy, ty by 
měly vést přes pánev a rameno. Velmi nebezpečné je mít dítě při jízdě na klíně nebo zajištěné 
bezpečnostním pásem spolu s dospělou osobou. 
 
Na používání zádržných systémů si stačí pouze zvyknout. Po nějakém čase je člověku, který je 
zvyklý používat bezpečnostní pásy, jízda bez nich již nepříjemná. 
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