V Praze 29. 3. 2019

Řidiči často hazardují, neumí správně usadit dětskou sedačku
AUTOSHOW PRAHA se zaměří také na bezpečnost dětí, posádky
i přepravovaných zvířat v autech
Víte, že podle odborníků až polovina rodičů neumí správně usadit do vozidla dětskou
autosedačku? Za řadu dopravních nehod může nepozornost řidiče, kterou může způsobit i
neposedná dětská posádka. Jak bezpečně zvládnout cestování autem s malými pasažéry,
jak na dětské autosedačky a další praktické rady pro bezpečnou jízdu uvidí veřejnost na
největší automobilové přehlídce v ČR AUTOSHOW PRAHA. Doprovodný program veletrhu
nabídne motoristům např. seznámení s prvky bezpečné jízdy, speciálně ženy-řidičky zaujme
expozice magazínu ŽENA V AUTĚ.cz. AUTOSHOW PRAHA proběhne ve dnech 12. – 14. 4.
2019, pozor, poprvé v komfortnějších prostorách PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Největší česká automobilová výstava AUTOSHOW PRAHA představí nejmodernější automobily,
aktuální trendy ve všech oblastech spojených s motorismem od designu, tuningu, audio vybavení,
až po zabezpečovací systémy. Doprovodný program myslí také na ženy-řidičky, kterým věnuje
celou jednu expozici. Návštěvnice zde získají praktické informace a rady pro bezpečný pohyb na
silnici. V loňském roce zemřelo na silnicích 9 dětí a 73 jich bylo těžce zraněno. „Řadě z dopravních
nehod přitom šlo zabránit. Osvěžte si s našimi odborníky pravidla bezpečné jízdy, jak správně
sedět za volantem, jak správně upoutat dětskou autosedačku, nebo jak například bezpečně
cestovat autem s rodinnými mazlíčky,“ představuje zajímavosti Sabina Kvášová z magazínu ŽENA
V AUTĚ.cz, který expozici připravuje.
Jak na dětské autosedačky:
1. Dbejte na správný výběr dětské autosedačky – nesmí být jakkoliv poškozená, musí
odpovídat věku dítěte. Povinnost používat autosedačku mají děti od narození do 12 let, za
tuto dobu obvykle vystřídají tři sedačky.
2. Sedačka může být na předním sedadle proti směru jízdy, pouze pokud má vozidlo vypnutý
airbag u spolujezdce. Pokud chce dítě přepravovat na předním sedadle po směru jízdy,
mějte sedadlo ve správné poloze a airbag naopak zapnutý.
3. Kontrolujte uchycení autosedačky před každou jízdou.
4. Během jízdy kontrolujte upevnění bezpečnostních pásů, děti mají tendenci pásy uvolňovat
nebo je sundávat.
5. Podsedák vaše dítě neochrání - kombinace podsedáku a klasického pásu nestačí, protože
nenabízí prakticky žádnou ochranu proti bočnímu nárazu. Skutečně bezpečná je pouze
sedačka, která má zadní opěradlo a hlavovou opěrku.
6. Pečlivě prostudujte návod na upevnění autosedačky a vedení pásů. Neupínejte děti do
autosedaček v zimních bundách.
Reportáž ke správnému poutání dětí v dětských autosedačkách můžete zhlédnout ZDE.
Rady, jak zvládnout bezpečně dlouhé cesty s dětmi:
1. Dobře naplánujte cestu, vhodně zvolte zastávky, kde se děti mohou protáhnout.
2. I na krátké cesty se vybavte dostatkem tekutin a svačinou. Zejména v létě pozor na
dehydrataci.

3. Předejděte nevolnostem podáním Kinedrylu. Kinetóza se projevuje bolestí hlavy, závratí a
nevolností, které mohou postihnout i dospělé.
4. Zabavte nudící se děti – vybavte se zásobou CD s písničkami, pohádkami, hračkami apod.
Fungují také slovní hry, které zabaví nejen děti, ale udrží pozornost i řidiče.
5. Sjednejte si asistenční služby, které vám pomohou v případě nepojízdného auta z důvodu
nehody či poruchy.
Bezpečné cestování s domácími mazlíčky:
1.

2.
3.

Přeprava nezajištěného psa, ohrožujícího bezpečí posádky, může být pokutováno
policií. K tomu je ideální použít psí autosedačku, přepravku, klec či speciální postroj
upevněný na pás. Při nárazu nepřipevněného psa může dojít až ke smrtelným úrazům.
Podle nárazového testu německého autoklubu ADAC při 50 km/h dopadla figurína psa
o hmotnosti 22 kg na opěradlo řidičovy sedačky pětadvacetinásobkem své hmotnosti.
Prevencí proti znečištění interiéru slouží autodeky.
Větší plemena bezpečně převážíme pouze v zavazadlovém prostoru, který je oddělen
mříží, popř. psa umístíme ve speciální přepravce - klece.

Letošní ročník automobilové přehlídky AUTOSHOW PRAHA proběhne poprvé v prostorách
moderního výstaviště PVA EXPO PRAHA. Nový prostor nabídne vystavovatelům komfortnější
podmínky a větší expozice, návštěvníci ocení snadnou dostupnost MHD i možnost parkování
v bezprostřední blízkosti výstavních hal. Výstava představí několik automobilových premiér na
tuzemském trhu nebo prototypů plánovaných modelů, doprovodný program doplní trendy z oblasti
tuningu, zabezpečovacích systémů a nebude chybět bohatý doprovodný program zaměřený na
všechna související témata s motorismem.

Termín a místo konání: 12. - 14. 4. 2019 v PVA EXPO PRAHA
Otevírací doba: pátek, sobota: 10.00 – 19.00 hod., neděle: 10.00 - 17.00 hod.
Vstupenky: plné vstupné v době konání veletrhu: 200 Kč, zlevněné vstupné 150 Kč
http://autoshowpraha.cz/sleva/, vstupenky lze zakoupit zde.
Parkování: pro návštěvníky až 2500 míst v bezprostřední blízkosti areálu. Je možné využít i
záchytná parkoviště P+R v návaznosti na Pražskou integrovanou dopravu.
Více informací: http://autoshowpraha.cz

AUTOSHOW PRAHA je jedinou komplexní přehlídkou značek převážně osobních automobilů v ČR a
každoročně se na ní představí okolo 40 novinek a 20 českých premiér. Prezentují se zde vozy, které se
prodávají a budou prodávat na českém trhu. Letos půjde již o 22. ročník této významné automobilové
akce.

Kontakt pro média: Darina Boumová, e-mail: darina@4info.cz, tel.: 608 310 366

