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Souhrn 

Název práce: Vibrační zatěžování organismu člověka prostřednictvím dětských 

zádržných systémů jako možného zdroje diskomfortu 

Cíle práce: Popsat možnosti detekce monotónního zatěžování jako jednu z příčin 

diskomfortu u dětských zádržných systémů. Experimentální porovnání tří typů upevnění 

dětských zádržných systémů - 1. upevnění pomocí bezpečnostního pásu; 2. upevnění 

pomocí systému ISOFIX; 3. upevnění pomocí bezpečnostního pásu a systému ISOFIX 

zároveň. 

Metoda: Přístupem bylo experimentální měření vibrací u dětského zádržného systému 

upevněného pomocí bezpečnostního pásu, dětského zádržného systému upevněného 

pomocí systému ISOFIX a dětského zádržného systému upevněného pomocí obou těchto 

způsobů fixace zároveň. Dále pak následné porovnání přenosu těchto vibrací na .tělo 

pasažérů, které má ukázat případné rozdíly mezi jednotlivými zádržnými systémy. 

Výsledky: Rozdíly v přenosu vibrací u jednotlivých typů upevnění existují. Dětský 

zádržný systém upevněný pomocí bezpečnostního pásu a systému ISOFIX zároveň 

nejlépe tlumí vibrace. 

Klíčová slova: dětský zádržný systém, dítě, monotonie, vibrace 



Summary 

Work title: The vibration loading of the human organism through the child safety seats 

as a potential source of discomfort 

Work objectives: Describe possibilities of the detection of the monotonous loading as 

o ne of the reasons of the discomfort of the child safety seat. Experi mental comparing of 

three types fixation of child safety seats: 1. fixation by help of the seat belt; 2. fixation by 

the help of the system ISO FIX; 3. fixation by the help of both previous systems (safety 

belt and system ISOFIX) 

Metod: Experimental measurement of vibrations of the child safcty seat which was fixed 

by the help of the seat belt, child safety seat fixed by the system ISO FIX and child safety 

seat fixed by the help of both previous systéme (safety belt and system ISOFIX). And 

then following comparing of the transfer of these vibrations to passengers bodies which 

shall show contingent difťerences between various child saťety seats. 

Results: There are differences of transmissibility of vibrations by various types of 

fixation. In these experimental study the child safety seat fixed by help of safety belt and 

system ISO FIX in the same time is the best absorber of vibrations. 

Key words: Child safety seats, Child, Monotony, Vibrations 
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1. ÚVOD 

Dětské zádržné systémy jsou již ve většině zemí povinnou výbavou vozidla 

v případě přepravy dětských pasažérů. Ne však všichni rodiče jsou dobře informovaní o 

správném výběru dětské autosedačky, která by měla odpovídat danému dítěti (viz níže). 

V takovém případě se může stát, že autosedačka nebude pro dítě dostatečně komfortní, 

ale i bezpečná. 

Pokud dojde ke srážce nebo prudkému nárazu a dítě je špatně zabezpečeno, nebo 

zabezpečeno dobře, ale ve špatném typu dětské autosedačky, která mu neodpovídá (viz 

níže), může dojít k poranění až ohrožení života dítěte. 

Většina studií, které se týkají dětských zádržných systémů se zaměřují převážně 

na bezpečnost. Jen málo autorů se také zabývalo diskomfortem u dětských pasažérů 

usazených v DZS (Giacomin, Gallo, 2003). 

Při pohybu automobilu působí na tělo různé fyzikální síly, akcelerační a 

decelerační, které se podílejí na vzniku diskomfortu. Dále také na tělo působí celotělové 

vibrace a nárazy při špatném stavu vozovky, které například urychlují degenerativní 

změny meziobratlových plotének bederní páteře. MANSFIELD and MARSHALL 

(2001) uvádí, že především u rally-závodníků je chronické vystavení vibracím důvodem 

jejich bolestí zad. 

Dlouhodobější působení diskomfortu může u dítěte zapříčinit svalovou únavu, 

přetížení svalů a následně vznik svalové dysbalance. Výsledkem tohoto procesu pak 

vznikají změny pohybových stereotypů a fixace nevhodných pohybových stereotypů v 

centrálním nervovém systému již v ranném věku. 
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2. Dětský pasažér 

Při prudkém brzdění či nárazu je každá osoba ve vozidle vržena obrovskou silou 

vpřed. Například u desetikilového dítěte při nárazu v rychlosti 50 km/hod. je tato síla tak 

velká, jakoby dítě vážilo 300 kg! Náraz při rychlosti 50 km/hod. bez dětské sedačky 

odpovídá pádu z výšky 1 O m. Je nutné poutat dítě i při jízdě v obci (cesta do školy, na 

nákup, do kina, ), protože i náraz v rychlosti 15 km/hod. bez dětské autosedačky může 

být pro dítě již smrtelný. Je známo, že nejvíce dětí při nehodách umírá v autě (nikoliv 

jako chodci či cyklisté). V roce 2004 zemřelo následkem dopravních nehod 24 dětí: 15 v 

autě, 9 chodců, O cyklistů. Nezajištěné děti v autě umírají při nehodě 7x častěji než děti 

zabezpečené v autosedačce (http://www.ibesip.cz/cs/Core/Print ). 

Dítě se stává pasažérem již v ranném věku. Z počátku ještě není organismus dítěte 

připraven na sed. Proto jsou dětské zádržné systémy vyráběny ve více kategoriích (podle 

konstrukce, hmotnosti, ... viz níže) a umožňují tak převoz i těch nejmenších. 

2. 1 Psychomotorický vývoj dítěte 

Dětský věk začíná narozením dítěte a končí v 15 letech. Dělíme ho na 5 období: 

1. novorozenecké ( od narození do 28. dne ) 

2. kojenecké ( od 1. měsíce do konce 1. roku ) 

3. batolivé ( od 1. roku do konce 3. roku ) 

4. předškolní ( od 4. roku do konce 6. roku ) 

5. školní ( od 6. - 7. roku do 15. roku ) 

2.1.1 Novorozenecké období 

I. Trimenon 1. - 3. měsíc 

Během 1. měsíce je dítě v poloze na zádech položené, neopírá se. Paže i nohy jsou 

ve flexi a ručičky svírá v pěst. Hlava je pootočena ke straně, přičemž dítě dává často 

jedné straně přednost. V poloze na bříšku je dítě schopné na okamžik hlavičku 

nadzvednout, aby ji mohlo pootočit na stranu. Díky tomu je umožněno nepřerušené 
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dýchání. Předměty v zorném poli dítěte ve vzdálenosti 30 - 40 cm může na krátko 

fixovat. Jeho oči mohou sledovat pohyb těchto předmětů až k čáře, vedené středem 

obličeje, tu však ještě nedokáže překročit. 

Sociální kontakt: 9. den už se oči dítěte pohybují za zvukem 

2.1.2 Kojenecké období 

Během 2. měsíce se již dítě pomalu narovnává, zvláště v poloze na bříšku. Dítě se 

opírá o předloktí, dokáže nadzvednout hlavu o 45° proti podložce, ale hlava ještě brzy 

klesá. V poloze na zádech se pomalu těžiště posouvá kraniálně mezi lopatky. V šesti 

týdnech jsou ruce většinou nataženy, a v osmi týdnech si dítě začíná své ruce 

uvědomovat. 

Sociální kontakt: Dítě intenzivně pozoruje předměty a obličeje. 

Ve věku tří měsíců se v poloze na bříšku opírá o předloktí, vypíná hrudník a již 

dobře zvedá hlavu. Je schopno sledovat hračku v rozsahu 180°. V poloze na zádech je 

dítě s nataženýma nohama, začíná se přetáčet ze strany na stranu a udrží hlavu ve střední 

poloze. Uchopovací reflex již vymizel, ruce jsou již rozevřeny a dítě si je prohlíží. 

Nabízenou hračku uchopí, prohlíží si ji, ale neumí ji cíleně pustit. Intenzivně si hraje 

s vlastními prsty a strká je do pusy. 

Sociální kontakt: Sleduje a prohlíží si osoby pohybující se v jeho okolí. Již si vytváří 

užší vztah k osobám, které o něj pečují. Začíná se hlasitě smát a výskat. Nedokáže 

zpracovat mnoho podmětů naráz a reaguje nepřiměřeným pláčem. 

II. Trimenon 4. - 6. měsíc 

Ve čtyřech měsících se v poloze na zádech střídá skrčená a natažená poloha. Dítě 

se obrací z boku na bok, prohlíží si ruce i hračky. Rukama si dosáhne na oblast stehen a 

kyčlí. Těžiště je již stabilní mezi lopatkami. V poloze na bříšku zvedá hlavu velmi dobře 

a při podepření má dobrou stabilitu. 

Sociální kontakt: V tomto období dokáže rozeznat známé předměty, místa a rozumí 

opakujícím se denním činnostem. 
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V pátém měsíci dominuje již natažená poloha. Z polohy na zádech se otáčí na obě 

strany. Rozlišuje spodní ( opěrné ) a svrchní ( nákročné ) končetiny. Na konci 5. měsíce 

už umí boční vzpřímení- na boku a při tom zvedá hlavu. Plně ovládá pohyb hlavy, při 

změně polohy se už hlava mimovolně nekýve. V poloze na bříšku se opírá o stehna. 

Začíná se vytvářet cílený úchop. Dítě je schopné hračku vzít i volně pustit. 

Sociální kontakt: Dítě si hraje samo, podle tónu matčina hlasu pozná, kdy se zlobí a kdy 

ho chválí. Začíná projevovat stydlivost odvracením tváře a otáčením těla. 

V období šesti měsíců již v poloze na zádech dobře zvedá hlavu a stále častěji se 

otáčí do polohy na bříško. Nejraději si hraje s rukama a nohama - vzájemný kontakt 

celých plosek chodidel. V poloze na bříšku se opírá o natažené ruce a symfýzu, nohy jsou 

volně natažené. 

Sociální kontakt: Snaží se získat stále větší pozornost, bojí se a stydí cizích lidí. Rádo se 

dívá do zrcadla a napodobuje svou mimiku. Začíná vydávat první slabiky. 

111 . Trimenon 7.- 9. měsíc 

Sedmiměsíční dítě se v poloze na bříšku pevně opírá, vysoko zvedá hlavu a 

hrudník. Uvolňuje ruce od podložky, to znamená, že se vzepře na jedné ruce a druhou 

natahuje za hračkou. Rozvijí se pinzetový úchop. Při lokomoci dítě táhne nohy za sebou, 

nebo se o ně nepravidelně odráží- "tulenění". 

Sociální kontakt: začíná projevovat nezávislost, snaží se o samostatné krmení, vyvíjí se 

řeč. 

V osmi měsících dítě dává přednost poloze na bříšku, v níž se spolehlivě opírá 

otevřenýma rukama, naklekává a teprve, když se umí udržet na čtyřech, samo se posadí. 

Při sezení jsou záda vzpřímená, nohy většinou natažené. Rovnovážné reakce jsou 

stabilní. Lezení má význam pro správný vývoj páteře. Začíná se orientovat v prostoru. 

Sociální kontakt: Dítě na sebe upozorňuje jako na osobnost, prosazuje si svou. Začíná 

napodobovat. 
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V devíti měsících dítě většinou bezpečně sedí a při ztrátě rovnováhy reaguje 

správnými rovnovážnými pohyby. Lezením se pohybuje z místa na místo. Postupně se 

začíná vertikalizovat. Začíná se samo vytahovat podél nábytku, postaví se a stojí poměrně 

pevně. Musí se ještě přidržovat. 

Sociální kontakt: Pokouší se prosazovat svá přání nátlakem. Zvyká si na denní režim. 

Samo pro sebe si žvatlá a opakuje hlásky. 

IV. Trimenon 10.-12. měsíc 

Desetiměsíční dítě je v poloze na zádech jen ve spánku. Z polohy na bříšku se 

posadí, leze a vstává. U nábytku stojí pevně, začíná přešlapovat na místě a začíná 

provádět úkrok stranou. 

Sociální kontakt: Velmi dobře rozliší pochvalu a pokárání. Má silně odmítavý vztah 

k cizím lidem. 

V jedenácti měsících již dítě leze po čtyřech a to velmi rychle a vytrvale. U 

nábytku stojí jistě a drží se jen jednou rukou. Druhou zkouší zvedat předměty ze země. 

Sociální kontakt: U dítěte se v tomto období vyvíjí vztah k rodičům. Dítě hledá ochranu. 

Ve dvanácti měsících už dítě samo stojí, za obě ruce chodí bezpečně. 

Sociální kontakt: Hraje si soustředěně, cíleně ukazuje na různé předměty. Začíná mluvit. 

2.1.3 Batolivé období 

Do patnácti měsíců začíná chodit samo, nejdříve doma po pokoji, pak i venku 

v těžším terénu. Kolem 17. měsíce se umí předklonit, snížit do dřepu a zvednout předmět 

ze země. Stále lépe ovládá rovnováhu, přestává chodit ze široka. Některé děti chodí již 

kolem 1 O. a 11. měsíce, jiné až kolem 14. a 15. měsíce. Rozdíly nejsou důkazem 

pohybového talentu. 

Ve věku 21 měsíců chodí dítě po schodech pouze s přísunem jedné nohy, ale bez 

přidržování. Umí se rychle zastavit a otáčet. Začíná být úspěšnější při hrách, kde je třeba 

koordinace (např. kopaná) 
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Ve dvou letech již chápe rytmus a napodobuje tanec. Umí běhat, ale neumí 

zpomalit a v běhu zatáčet. Snadno udělá dřep. Ve věku 2,5 let již dokáže poskakovat, 

odrážet se od země a chodit po špičkách. 

Ve 3 letech umí stát na jedné noze. Chodí do schodů - střídá nohy. Jezdí na 

tříkolce. 

2.1.4 Předškolní období 

Ve 4 letech již závodí v různých hrách, založených na skákání a lezení. Chodí ze 

schodů- střídá nohy. Pětileté dítě umí skákat přes provaz se střídáním nohou, umí šplhat 

a jezdit na mobilních hračkách. 

3. Dětské zádržné systémy 

3.1 Předpisy pro schválení dětských zádržných systémů v ČR 

Předpisy Evropské hospodářské komory při organizaci OSN stanovují technické 

požadavky na nejdůležitější části vozidel a výbavu, která ovlivňuje bezpečnost účastníků 

silničního provozu. Předpis EHK OSN č. 44 (TŮV UVMV, 1995) stanovuje požadavky 

na dětské zádržné systémy. 

Dětská autosedačka se připevňuje do auta bezpečnostním pásem. Požadavky na 

automobilové pásy jsou obsahem předpisu EHK OSN č. 16. Technické požadavky na 

kotevní úchyty bezpečnostních pásů určuje předpis EHK OSN č. 14. 

Dětské autosedačky minimalizují nebezpečí poranění dítěte v případě prudkého 

zpomalení nebo zrychlení, např. při srážce vozidel. Požadavky na dětské zádržné systémy 

byly poprvé formulovány v předpisu v EHK OSN č. 44 v roce 1981. Poslední úprava 

tohoto předpisu je platná od listopadu 1999. 
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Na ochranu dítěte v autosedačce má vliv především omezení jeho pohyblivosti ve 

spojení autosedačky, s použitím bezpečnostních pásů nebo speciálních kotevních úchytů, 

a polstrovanou částí, která přichází do styku s tělem dítěte. Dětské zádržné systémy jsou 

podle předpisů EHK OSN vyráběny a schvalovány pouze pro děti o hmotnosti O až 36 kg 

a do tělesné výšky asi ISO cm, tj. do věku přibližně 12 let . 

Na trhu v České republice ani v ostatních státech, které uznávají předpisy EHK 

OSN, nejsou nabízeny žádné zádržné systémy se schválením EHK pro děti s tělesnou 

výškou do 150 cm s hmotností větší než 36 kg, nebo pro dospělé malého vzrůstu. Podle 

předpisů EHK OSN se takové zádržné systémy nevyrábějí a neschvalují. 

Existují speciální dětské zádržné systémy pro děti tělesně postižené, které musejí 

splňovat předpis EHK OSN č. 44.03. 

3.2 Rozdělení dětských zádržných systémů 

3.2.1 Podle konstrukce 

Pro přenášení kojence a speciální korbičky dětských kočárků. Do hmotnosti dítěte 

10-13 kg. 

Integrované, s vlastními bezpečnostními pásy 9-18 kg. 

Bez vlastních bezpečnostních pásů. Používá se bezpečnostní pás pro dospělé 15-

25 kg. 

Sedák (podložka). Může být doplněn o různé návleky pro rozšíření popruhů 

automobilového bezpečnostního pásu, nebo o ty , které zajistí změnu směru chodu 

popruhu přes tělo dítěte. 22-36 kg 

3.2.2 Podle použití 

Universální- do všech vozidel vybavených bezpečnostními pásy pro dospělé. 

Semi-universální a specifické autosedačky pouze pro určitá vozidla (vyšších 

finančních tříd a prestižních značek) 



Systém ISOFIX - v autě jsou na sedadle umístěna dvě dostatečně pevná pouzdra, 

do kterých se zasunou čepy připevněné na autosedačce. Tento systém vylučuje 

špatnou instalaci do automobilu 

3.2.3 Podle způsobu připevnění 

Připevňování tříbodovým bezpečnostním pásem pro dospělé, který je schválený 

dle předpisu EHK OSN č. 16 

Dvoubodovým bezpečnostním pásem pro dospělé, předpis EHK OSN č. 16 

Systémem ISOFIX, předpis EHK OSN č. 14 

Speciálně připevněné systémy. Semi- universální a specifické , EHK OSN č. l4 

3.2.4 Podle hmotnosti dítěte 

3.2.4.1 Skupina O a 0+ 0 - 13kg 

Kojenci musí být přepravováni v sedačce (skořepině), která umožňuje transport v 

pololeže. Upevňují se vždy v poloze proti směru jízdy (obr. č.l ). 

Obr. č. I Dětská autosedačka ze skupiny O a 0+ umístěná proti směru jízdy 

Rozhodující předností je, že dítě je v případě kolize celým tělem v sedací 

skořepině přitlačeno a podepřeno. Je bezpečnější upevňovat sedačku na zadní sedadlo 

vozidla. 

Pokud chceme sedačku umístit na přední sedadlo, nesmí být na tomto místě 

aktivní airbag. Nelze-li jej vypnout, nikdy se tam sedačka neumisťuje. Aktivní 

airbag je pro dítě smrtelně nebezpečný! 
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3.2.4.2 Skupina I. 9 -18 kg (cca 1 - 4 roky) 

Tyto děti by již měly umět samy sedět, ale z počátku potřebují oporu do všech 

stran. V této skupině je možnost volby mezi těmito systémy: 

- systém k upevnění proti směru jízdy - velmi vysoké ochranné působení při čelním 

nárazu (obr. č. 2). 

Obr. č. 2 Dětská autosedačka ze skupiny I. umístěná proti směru jízdy 

- systém se záchytným tělesem - dítě je chráněno při nejčastějších srážkách čelních a 

bočních. Fyzikální síly působící na dítě při nehodě v horizontální rovině ve směru jízdy 

při čelním nárazu a kolmo na směr jízdy při bočním nárazu, se rovnoměrně rozloží na 

celou zádovou oblast (obr. č. 3). 

Obr. č. 3 Dětská autosedačka ze skupiny I. se záchytn_vm tělesem umístěná po směru 

jízdy 

- systém kalhotových šlí - v těchto sedačkách jsou děti upoutány k sezení upraveným 

popruhovým systémem (obr. č. 4 ). Sedačky tohoto typu jsou proto oblíbené, protože jsou 

pro děti skutečně pohodlné a nabízejí více klidových a spánkových poloh. U malých dětí 

vyšší riziko poranění krční páteře při nehodě. 
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Obr. č. 4 Dětská autosedačka ze skupiny /. se systémem pětibodového 

bezpečnostního pásu umístěná po směru jízdy 

- tříbodový pásový systém - tato sedačka nemá vlastní popruhový systém. Dítě sedící v 

sedačce je zajištěno tříbodovým popruhem vozidla (obr. č. 5). Průběh popruhu lze 

přizpůsobit individuálně podle velikosti dítěte. U malých dětí do 13 kg jsou problémy s 

optimálním přizpůsobením pásů k postavě. Zvláště výhodné je, že sedačka může být 

rychle a bez námahy přemístěna z jednoho vozidla do druhého. 

Obr. č. 5 Dětská autosedačka ze skupiny/. se systémem tříbodového bezpečnostního 

pásu umístěná po směru jízdy 

3.2.4.3 Skupina II. 15 - 25 kg (cca 3,5 - 7let) 

V této skupině jsou dvě možnosti zabezpečení dítěte: 

- zádržné systémy se zádržným tělesem - tato sedačka nemá vlastní popruhový systém. 

Dítě sedí na normálním sedadle, zádržné těleso je umístěno přes nohy dítěte a je buď 

připoutáno tříbodovým pásem nebo bederním pásem (obr. č. 6). 



Obr. č.6 Zádržný systém se zádržným tělesem ze skupiny II. v kombinaci 

s tříbodovým bezpečnostním pásem 

- zádržné systémy se zvýšeným sezením - z počátku v kombinaci se zádovou nebo 

spánkovou oporou (obr. č. 7). Tyto systémy jsou určeny nejen pro skupinu ll. (15 - 25 

kg), ale také skupinu III. (22 - 36 kg). Mohou být tedy používány až do doby, kdy už dítě 

žádný speciální zádržný systém nepotřebuje. Tyto sedačky jsou užívány ve spojení s 

tříbodovým pásem, kdy je poloha pásu vhodně upravena k postavě dítěte. 

Obr. č. 7 Zv_ýšené sedadlo ze skupiny ll. a ll!. s tříbodov_ým bezpečnostním pásem, 

umístěná po směru jízdy 

3.2.4.4 Skupina III. 22-36 kg (od 6let do výšky 150 cm) 

Od váhy 25 kg přichází v úvahu jen jeden druh zádržného systému: 

Zvýšené sedadlo, které je používáno spolu s tříbodovým bezpečnostním pásem vozidla 

(obr. č. 8). Vedení popruhu díky zvýšenému sedadlu je uvedeno do správné pozice a 

dítěti nehrozí žádná rizika poranění. Pás je veden tak jako u dospělých - v oblasti pánve a 

přes klíční kost- nikoliv na krku. Zvýšené sedadlo zabrání mimo jiné i tomu, že dítě při 

nárazu nepodklouzne pod popruhem. 



Obr. č. 8 Zvýšené sedadlo ze skupiny III. s tříbodovým bezpečnostním pásem, 

umístěné po směru jízdy 

4. Diskomfort 

Komfort i diskomfort je člověk schopen vnímat již od narození pomocí smyslové 

soustavy. Horší už je to s interpretací. Zvláště pak u mladších dětí, které ještě nemají 

vyzrálý centrální nervový sytém. Nemohou nám tedy sdělit své pocity verbálně. 

Při vnímání "příjemného a nepříjemného" se ve vztahu k intenzitě podnětu a jeho 

trvání uplatňuje také závislost na aktuální náladě. Pocity příjemného a nepříjemného 

závisí na fyzickém a mentálním stavu subjektu, v jehož rámci vznikají (Nakonečný, 

1998) 

4. 1 Vnímání vnitřního a vnějšího prostředí 
Smyslová ústrojí poskytují nervové soustavě informace o vnitřním a vnějším 

prostředí. Čidla neboli analyzátory, která zachycují podněty z prostředí, dělíme na 

mechanické, chemické, tepelné a elektromagnetické. Samotné čidlo se skládá ze tří částí: 

1. receptory- buňky s vysokou citlivostí 

2. dostředivá nervová dráha (spojuje receptor s mozkem) 

3. korová část (zpracování informace) 
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K somatoviscerální citlivosti řadíme kožní citlivost (mechanorecepce, 

termorecepce a nocicepce), hlubokou citlivost (propriocepce) a vnímání bolesti v celém 

organismu. 

Receptory se tedy rozdělují na: 

4.1.1 Proprioceptory 

Propriocepce je systém hluboké citlivosti. Tyto receptory jsou uloženy v kloubech 

svalech a šlachách . Rozlišujeme zde 3 kvality: 

1) polohový smysl (statestezie), který informuje o vzájemné poloze částí těla a 

postavení kloubů 

2) pohybový smysl (kinestezie) kóduje jejich pohyby, rozsah a rychlost pohybu v 

kloubech 

3) silový smysl umožní odhad svalové síly a odporu během konaného pohybu 

Tyto funkce zajišťují v periferii hlavně svalové proprioceptory: svalová vřeténka, 

která informují o délce svalových vláken, Golgiho šlachová tělíska, která informují o 

jejich napětí. Dále pak mechanoreceptory v kůži nad kloubem a v pojivu kolem kloubů, a 

částečně také kloubní receptory (Trojan a kol., 1999). 

Všechny proprioceptivní údaje svalových, šlachových nebo kloubních receptorů 

jsou součástí zpětnovazebních informací (feed-back) o průběžném stavu pohybového 

segmentu, které jsou nutné pro řízení průběhu koordinovaného pohybu. Zároveň také 

slouží k přednastavení dráždivosti (feed - forward) (Véle, 1997). 

Svalové vřeténko je hlavní proprioceptivní orgán svalu. Podle funkce se vřeténka 

rozdělují na tonická a fázická (statická a dynamická). Je to upravené svalové vlákno, 

které vazivově souvisí s normálními kontraktilními extrafuzálními vlákny, jež jsou 

inervována spouštěcím motorickým systémem alfa. Svalové vřeténko má dva kontraktilní 

póly, které jsou odděleny uprostřed receptorem reagujícím na změny napětí ve svalu, 

které provázejí změnu jeho délky. Kontraktilní póly, složené z intrafuzálních 

kontraktilních vláken, jsou inervovány motorickými vlákny nastavovacího systému gama, 
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řízeného z formatio retikularis. Tato intarfuzální svalová vlákna vytváří tah, působící na 

středový receptor, a tím ho dráždí ke vzniku vzruchů. Tato vzruchová aktivita ze 

středového orgánu vřeténka vstupuje zadním kořenem do interneuronové míšní sítě a 

vzestupně postupuje dále jednak do formatio retikularis, a jednak přímo do 

mozečkových jader. Mimo jiné existuje přímá kolaterála k motoneuronu, která je drahou 

monosynaptického reflexu. Interneuronovou sítí se šíří vzruchy i k neuronům 

antagonisty, jehož funkci inhibuje. Komisurálními drahami proniká aktivita i do druhé 

strany míchy, kde druhostranného agonistu inhibuje a jeho antagonistu facilitu je. 

Vřeténko podává informace nejen o statických, ale i o dynamických parametrech 

funkce (změna délky funkce, rychlost, s jakou se délka svalu mění) (V éle, 1997). 

Golgiho šlachové tělísko je proprioceptivní orgán umístěný ve šlachách 

v blízkosti začátku svalu. Aferentní nervová vlákna (lb) vycházejí z prostoru mezi 

svazečky kolagenních šlachových vláken, souvisejících s 10 extrafuzálními svalovými 

vlákny. Reagují při napětí svalového úponu při natažení svalu i při izometrické nebo 

izotonické kontrakci statickým typem odpovědi. Adaptují se pomalu a chrání sval před 

přepětím (Trojan a kol., 1999 ). 

Golgiho šlachové tělísko vlastní sval inhibuje a jeho antagonistu facilituje. 

Druhostranného agonistu facilituje a jeho antagonistu inhibuje. Působí tedy principiálně 

proti důsledku detekovaných informací ze svalového vřeténka, ale může se uplatnit 

teprve, až napětí na šlaše přesáhne určitou mez, a proto působí jako pojistka, nedovolující 

překročit určitou mez svalové aktivace, která by mohla systém poškodit (V éle, 1997). 

Kloubní receptmy mají také vliv na funkci svalu. Podávají informace 

goniometrické (statické), ale i akcelerometrické (dynamické). Reagují na změny napětí 

v kloubním pouzdru, které vznikají napínáním pouzdra na konvexní straně kloubu a 

řasením pouzdra na konkávní straně. Na natažené straně pouzdra je četnost výbojů 

vysoká, pro iritaci natažením, a na zřasené straně je nízká, pro uvolnění napětí řasením 

(V éle, 1997). 
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V kloubech a jejich přídatném aparátu existují 4 typy receptorů: 

I. typ se podobá Ruffiniho tělískům. Jeho aktivita závisí na poloze kloubu a rychlosti 

pohybu v něm. Signalizuje průběžnou i okamžitou polohu kloubních segmentů. 

II. typ se podobá Vater- Paciniho tělískům. Registruje pohyby bez směrové citlivosti. 

Tyto receptory jsou typu on-off, reagují jen na začátku nebo na konci změny rychlosti. 

III. typ s pomalou adaptací a nejasnou funkcí je podobný Golgiho tělískům. 

IV. typ jsou volná nervová zakončení, která přenášejí bolest (Trojan a kol., 1999 ). 

4.1.2 Mechanoreceptory 

Mezi mechanoreceptory patří vnímání dotyku, tlaku, vibrací a lechtání. Absolutní 

dotykový práh je řádu 1 o-9 J při deformaci kůže o 1 O !!ID. Prostorová rozlišitelnost dvou 

bodů při měření simultánního prahu (současný dotyk) činí kolem 1 mm až několika cm 

podle místa na kůži, při měření následného prahu asi 1A této hodnoty. Mechanorecepci 

zprostředkují mechanoreceptory různého typu a funkce (vnímání dotyku a tlaku). Pro 

vnímání rychlejších vibrací jsou to Vaterova - Paciniho tělíska, pro pomalejší vibrace 

Meissnerova tělíska, lechtání zprostředkují volná zakončení nemyelinizovaných vláken. 

Fyziologicky je lze třídit podle rychlosti adaptace. 

Extrémně rychle se vůči dotykovým podnětům adaptují Vaterova -Paciniho 

tělíska. Reagují krátce na působící dotyk, na vibrace (nejlépe kolem 200 Hz), avšak 

nemají směrovou citlivost. Leží v hlubších vrstvách škáry. Středně rychle se adaptují 

Meissnerova tělíska. Reagují na pomalejší vibrace než VP tělíska a také nejsou směrově 

citlivá. Pomalu se adaptující receptory jsou Merkelovy terče, eventuelně sdružené do 

hmatových nebo vlasových destiček, a Ruffiniho tělíska. Vzruchová aktivita těchto 

receptorů při působení tlakového podnětu je úměrná jeho intenzitě. Mají naznačenou 

citlivost na rychlost nástupu působení podnětu a směrovou citlivost při natažení kůže. Ta 

je více vyvinuta u Ruffiniho tělísek, která však zase mnohem méně reagují na rychlost 

podnětu. Dráždění vláken Vaterova - Paciniho tělísek je vnímáno jako rychlé vibrace, a 

Ruffiniho tělísek jako dotyk, či tlak. Všechna aferentní vlákna těchto mechanoreceptorů 

jsou myelinizována, mají průměr 6 - ll !!ID a vedou rychlostí 30 - 72 m/s. 
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I když lze vyhledat podnět, kdy dominuje odpověď jednoho mechanoreceptoru, 

při kožním vnímání je drážděna celá kožní mozaika. Přitom spolupůsobí i pohyb 

ohmatávaného předmětu. Už v periferii se člení AP do časově a prostorově 

modulovaných vzorců (Trojan, 1999). 

4.1.3 Termoreceptory 

Kožní termorecepce zahrnuje dvě kvality: vnímání tepla (Ruffiniho tělíska) a 

vnímání chladu (Krausova tělíska). Chladové receptory jsou uloženy v epidermis a těsně 

pod ní, tepelné receptory jsou uložené v horní a střední škáře. Kožní termoreceptory 

registrují proto tepelné změny zevního prostředí i okolních tkání. Reakční doba 

k vybavení pocitu chladu je kratší. Při dynamických teplotních změnách reagují 

termoreceptory fázicky. Krátce po začátku podnětu se četnost AP prudce zvýší (u 

chladových při ochlazení, u receptorů tepla při zahřátí), nebo naopak sníží. V průběhu 

stimulace se adaptuje na novou úroveň teploty, které odpovídá jiná statická frekvence 

AP. Po skončení stimulace (off-efekt) se počet AP opět prudce zvýší nebo sníží , ale 

opačně než na začátku. Při vysokých teplotách (cca 55°C) můžeme pozorovat 

přechodnou reakci chladových receptorů (paradoxní pocit chladu) a při ochlazení 

odpověď receptorů tepla (Trojan, 1999). 

4.1.4 Nociceptory 

Bolest je informace o ohrožení nebo poškození organismu. Receptory bolesti jsou 

často stimulovány chemickými látkami, uvolňovanými poškozenými tkáňovými 

buňkami. Receptory, zaznamenávající bolest neboli noci senzory, jsou velmi jednoduché. 

Rozlišujeme několik typů: 

1. Volná nervová zakončení, která mají na svém konci ztluštění nesoucí na svém 

povrchu skutečné receptory pro bolest, zejména sodíkové a draslíkové kanály. 

2. Polymodální nocisenzory, které vnímají bolest, chlad, teplo a mechanické 

dráždění 
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3. Vysokoprahové mechanosenzory reagující na velmi silný mechanický podnět 

(tlakový, tahový, vibrační), který podobně jako při teplotě se z normálního 

podnětu změní v podnět velmi bolestivý. 

4. Mlčící, tiché nocisenzory, aktivující se až po určitém patologickém podráždění 

Nocisenzory jsou umístěny v periferii, na kůži a ve sliznicích vnitřních orgánů, v 

míše, v prodloužené míše, v talamu, v hypotalamu a v mozkové kůře. V centrálním 

nervovém systému jsou ovšem v daleko menším množství a s jinou funkcí než na 

periferii. 

Nocisenzorům se také říká receptory vysokoprahové, protože podněty 

vyvolávající bolest jsou vždy, alespoň u zdravých lidí, silnější, než podněty, které 

vyvolávají při svých prahových hodnotách jiná specifická čití. U nemocných lidí je bolest 

způsobena podněty mnohem slabší intenzity, než jaká je potřeba pro aktivaci nocisenzorů 

zdravého jedince (http://www.algos.cz/pro_odbornikylfyziologie_bolesti.html). 

4.1.5 Sluch 

Tento smysl umožňuje rozlišování zvuků, které vznikají kmitáním pevných těles. 

Kmitání zdroje je přenášeno vlněním prostředí ke sluchovému ústrojí. Člověk rozlišuje 

zvuky v rozsahu 16 až 20000 Hz. Ucho se člení anatomicky a funkčně na 3 části: ucho 

zevní, střední a vnitřní. 

4.1.6 Rovnovážné ústrojí 

Vestibulární systém slouží k rozlišení úhlového a lineárního zrychlení hlavy, a tím 

k udržování rovnováhy v závislosti na její poloze. Proto reflexně řídí vyrovnávací pohyby 

končetin a očí. Reguluje též svalový tonus, zvláště tonus extenzmů. Slouží k udržování 

rovnováhy v klidu (statická rovnováha) i v pohybu (dynamická rovnováha). 

Vestibulární aparát je součástí vnitřního ucha. Je uložen v zadní části blanitého 

labyrintu vyplněného endolymfou a obklopeného perilymfou. Tři polokruhovité kanálky 
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na sebe kolmé jsou čidlem kinetickým, a makulární orgány, utrikulus a sakulus, jsou 

čidlem statickým. Receptorové buňky s vlásky jsou v rosolovité hmotě (zde krystalky 

CaC03 = otolity) uložené v endolymfě. Gravitační síla nebo síly, působící při zrychlení 

pohybu, vychylují rosolovitou hmotu proti vláskovým buňkám. Ohýbání vlásků pak 

stimuluje činnost receptorových buněk. Vzruchy jsou vedeny do VIII. hlavového nervu a 

následně do mozečku. Činnost vestibulárního orgánu si uvědomíme jen za určitých 

situací (mořská nemoc, v autě, ... )(Trojan, 1999). 

4.1.7 Zrak 

Zrak je jeden z hlavních smyslů člověka. Má zásadní úlohu orientace v prostoru. 

Orgánem zraku je oko (oculus): oční koule a přídatné orgány (okohybné svaly, 

oční víčka, slzné žlázy). 

4.1.8 Chemoreceptory 

Tyto receptory reagují na chemické podměty 

4.1.8.1 Čich 

Receptory pro čich, uložené v čichové sliznici, jsou bipolární buňky. Čichové 

aktivní látky (odoranty) se dostávají k ciliím receptorů vrstvou hlenu, obsahujícího 

proteiny vážící odoranty. Lipofilní či hydrofobní čichově aktivní látky se stávají 

rozpustnými ve vodě působením těchto proteinů. Rychlost transportu je dána velikostí 

molekuly komplexu látky s proteiny vážícími odoranty, viskozitou hlenu a mechanickými 

překážkami. Čichový signál se takto zesílí už v úvodní fázi. Práh pro detekci odorantů je 

v průměru 10-9 mol/llátky ve vzduchu, s krajními hodnotami 1 o-13 a 10-5 mol/I. 

4.1 .8.2 Chuť 

Chuťové receptory jsou sdruženy v chuťových pohárcích umístěných 

v chuťových papilách. Rozlišujeme 4 kvality chuti: sladko, slano, kyselo a hořko. Na 

špičce jazyka je nejnižší práh pro sladko, na špičce a po stranách jazyka vpředu pro slano. 

Pro kyselo po stranách jazyka vzadu a pro hořko při kořeni jazyka. Chuťové prahy jsou 

v rozsahu cca 1 o-2 až 1 o-6 M/1 (Trojan, 1999). 
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4.1.8.3 Chemoreceptory ovlivňující dýchání 

V místě, kde se krkavice štěpí na vnitřní a vnější větev, je skupina buněk, které 

jsou citlivé na obsah kyslíku a oxidu uhličitého v krvi. Informace z receptotů jsou vedeny 

mozkovými nervy do mozkového kmene a k dýchacímu centru v prodloužené míše. 

Dýchací centrum pak obsahuje receptory, které jsou citlivé na změnu pH. 

4.2 Podněty diskomfortu 

Na dítě během jízdy působí velké množství podnětů, které se podílejí na vzniku 

diskomfortu. Podněty se dělí na dvě skupiny: vnější a vnitřní (Novák, 2002). 

Ze zevních podnětů je podstatná poloha dětského pasažéra, doba jízdy, ergonomie 

sedačky a její nastavení. Dále pak působí vliv okolí (teplota, osvětlení, hluk) a konečně 

mechanické podněty, které souvisejí s jízdou vozidla (zrychlení, zpomalení, odstředivé 

síly, vibrace vozidla) 

Vnitřní podněty vycházejí z celkového fyzického a hlavně psychického stavu 

dítěte. Zahrnují vše, co se týká jedince jako takového, stavu jeho organismu, anatomické 

struktury, dále psychologickou výbavu, intelekt, emoční složku, motivaci a charakter 

osobnosti (Gilbertová, Matoušek, 2002). 

4.3 Detekce diskomfortu 

Existuje mnoho studií, které se zabývají obecně detekcí diskomfortu. Stejně tak 

existuje mnoho studií zabývajících se bezpečností dětských pasažérů ve vozidle. Ale už 

velmi málo studií hodnotí diskomfort dětí usazených v dětských zádržných systémech 

během jízdy. Giacomin a Gallo (2005) se zabývali experimentálním měřením přenosu 

vibrací mezi karoserií a sedadlem řidiče, a mezi karoserií a dětským zádržným systémem. 
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Z výsledku této studie jasně vyplývá, že dětský zádržný systém netlumí vibrace tak 

kvalitně, jako původní sedadlový systém automobilu. 

Pokud budeme chtít provést detekci diskomfortu u dětských pasažérů, týká se to 

tudíž i těch nejmenších. Vzhledem k tomu, že jsou všechny možné dostupné metody pro 

detekci diskomfortu, ať už subjektivní nebo objektivní, především stavěny pro dospělé 

jedince, budeme muset řadu metod vynechat pro nezralost CNS a pro horší spolupráci 

dětských pasažérů. 

4.3. 1 Objektivní metody 

Za objektivní metody jsou považovány změny chování jedince, 

biomechanické a fyziologické změny. Např.: EEG, EMG, měření reakční doby 

(Positronová emisní tomografie), dechová frekvence (Erbenová, 2005). 

Již v roce 1969 Branton naznačil, že pokud dosáhne diskomfort během sezení 

určité intenzity, dojde ke změně polohy sedícího. Z toho vyplývá, že zvyšující se počet 

změn v držení těla by mohl být příznakem zvyšování intenzity diskomfortu. Stejně tak 

Liao a Drury (2000) tvrdí, že jedním z dobře rozpoznatelných signálů diskomfortu je 

míra posunu držení těla. S tím souhlasí i Vergara a Page (2002), podle nichž jsou 

znamením diskomfortu velké změny držení těla. 

4.3. 1. 1 Videozáznam 

Jednou z metod pro detekci a následnou analýzu pohybového chování je 

videozáznam. Ten použily Vergara a Page (2002) pro analýzu pohybu a držení těla v sedě 

ve vztahu k diskomfortu. 

4.3. 1.2 Audiozáznam 

Stejně jako videozáznam bychom právě u dětského pasažéra mohli provést 

audiozáznam, který by byl následně podroben analýze. Mohli bychom tak na základě 

verbální i nonverbální složky odhalit psychický stav dítěte v závislosti na čase. 
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4.3. 1.3 Měření vibrací 

Vibrace a nárazy při špatném stavu vozovky, které působí na celé tělo, urychlují 

degenerativní změny meziobratlových plotének bederní páteře. MANSFIELD a 

MARSHALL (2001) uvádí, že především u rally-závodníků je chronické vystavení 

vibracím důvodem jejich bolestí zad. 

Měřením vibrací u dětských zádržných systémů se zabývali v experimentální 

studii Giacomin a Galia (2005). Porovnávali naměřené hodnoty přenosu vibrací 

z karoserie na sedadlový systém řidiče a z karoserie na dětský zádržný systém. Z jejich 

výsledků jasně vyplývá, že sedadlový systém tlumí daleko lépe než dětská autosedačka. 

4.3.1.4 Rozložení tlaků na sedadle 

Mnoho autorů poukazovalo na to, že právě využití měření rozložení tlaků na 

sedadle je dobrým indikátorem diskomfortu (De Looze, 2003; Guy, Parter, 1999). 

Ukazuje se, že distribuce tlaků je objektivní metodou, která se nejvíce hodí pro 

kombinaci spolu se subjektivním hodnocením (De Looze, 2003). Bohužel, studie, které 

se tímto měřením zabývaly, byly provedeny pouze u dospělých osob. Subjektivní 

hodnocení u dětí je možné pouze vypozorovat na jejich reakcích, spokojenosti nebo 

nespokojenosti, což je velice relativní. 

Budeme li vycházet z těchto dostupných studií, musíme brát ohled na rozdíl 

anatomické i fyziologické struktury těla mezi dospělou osobou a dítětem. 

Nejčastěji se pocit diskomfortu projeví drobnými výchylkami uupu a vrtěním. Při 

výchylkách trupu dojde ke změně tlakového zatížení jednotlivých částí na sedadle a 

centrum tlaku, působící na sedadlo, se posune. Změna tlakového zatížení sedadla se 

projeví nejen v rovině předozadní, ale i v rovinách bočních a šikmých (Dhingra, 2003, 

De Looze, 2003). 
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Při těchto studiích byla použita podložka s ohebného materiálu, která byla asi 2 

mm tenká, a velikostí upravena přesně na rozměry sedadla, aby nijak neovlivňovala 

pasažéra (Andreoni, 2002). 

4.3.2 Subjektivní metody 

Pro detekci diskomfortu lze použít dotazníkové metody, které jsou založeny na 

subjektivním sdělení jedince a na podkladě jeho individuálního vnímání. K vyhodnocení 

sdělených údajů však využívají vlastního hodnocení, čímž vznikají velké rozdíly u 

jednotlivých typů dotazníků ve škálách pro intenzitu, v lokalizaci a ve sběru informací o 

pociťovaném diskomfortu v čase (Erbenová, 2005). 

Z výsledků studie provedené na základě dotazníků u dospělých osob, které řídily 

vozidlo po dobu dvou hodin (Erbenová 2005) vyplývá, že nejčastěji zmiňovaným místem 

vzniku diskomfortu byla oblast bederní páteře. Dále se prokázal nárůst diskomfortu 

v čase. Vzrůstá intenzita vnímaného pocitu, ale i počet lokalit, z nichž jsou tyto pocity 

hlášeny. Nejčastějšími lokalitami pocitu diskomfortu byly bederní páteř, popřípadě Th/L 

přechod, krční páteř, týl, hýždě a nohy (Erbenová, 2005). 

Aby měly tyto metody určitou validitu, mohou se použít pouze u mentálně 

vyzrálých jedinců (např. řidiči, dospělý spolujezdec, ... ). Protože dítě dozrává po 

mentální stránce až okolo 6 let, kdy nastupuje do školy, pro detekci diskomfortu 

v dětských zádržných systémech nemůžeme tyto metody využít.. 

4.4 Vibrace působící na člověka 

Účinek vibrací na lidský organismus je komplexní. To znamená, že zasahuje 

organismus jak přímo, mechanickou cestou, která působí na strukturu, tak nepřímo, např. 

atakem na proprioceptory a exteroceptory, působí na funkce pohybového systému. Dále 

jsou také známy účinky mechanických vibrací rovněž na kinetiku látek, tedy jevy, které 

se projevují již na celulární úrovni. Tyto jevy jsou vyvolány cyklickou proměnnou, nebo 

impaktní zátěží, která se velmi často vyskytuje ve sportu. Obecně působí jak na 
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mechanickou tak na biologickou strukturu organismu. Vzájemná interakce obou struktur 

je závislá na vlastním vibračním podnětu, dále na zátěžové historii a stavu organismu. 

Celkový efekt vibrací je přímo odvislý od frekvence, množství přenášené mechanické 

energie a směru působení. 

Velmi důležitým stavem, ve kterém probíhají mimořádně důležité procesy pod 

vlivem vibrací, je resonance. Poměr tuhosti a hmotnosti určuje "naladění" na systému 

resonanční kmitočet. Organismus, který je vystaven silovému působení, blízkému 

resonanci, má tendenci se rozkmitat "nade všechny meze". To vytváří rizikové napěťové 

stavy uvnitř tkáně. V oblasti propriocepce, exterocepce a interocepce pak dochází ke 

zkreslenému, až "bludnému vnímání" (např. tzv. syndrom zmrzlých rukou, ztráta vnímání 

kontaktu, dvojité vidění, atd.). 

Vibrace mají kumulativní efekt. Z toho vyplývá, že strukturální i funkční 

důsledky jsou přímo závislé na zátěžové historii a na celkové exposici vibracemi. 

Několik studií zjistilo u dospělých sedících na pružném polstrování rezonanci těla 

mezi přibližně 3 - 5 Hz. Tato odezva dospělého těla je, díky pružnosti hýžďových tkání a 

polstrování, obecně akceptovatelná v obou směrech pohybu trupu (vertikálním i 

horizontálním). Podle výsledků se studie Giacomina a Galloa z r. 2003 může být 

resonance dětského těla zhruba při 8,5 Hz. Rozdíly v rezonanční frekvenci mohou být 

způsobeny různými tělesnými rozměry a různou posturou. 

U člověka jsou vymezeny přípustné hodnoty kmitavých pohybů, kterým je 

vystaveno jeho tělo. V tomto případě jsou mezní hodnoty vyjádřeny složitěji , protože 

záleží: 

1. na frekvenci kmitavého pohybu (nejcitlivěji jsou vnímány kmity do 8Hz) 

2. na směru jeho působení (vodorovně nebo svisle) 

3. na poloze těla a na části těla, na kterou kmity působí 

4. na hodnocení významnosti účinku (omezení pohodlí, únava, mezní expozice) 

5. na době, po kterou je člověk kmitavým účinkům vystaven (doba expozice) 
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Zařízení, u kterých dochází při provozu k přenosu kmitavých účinků na lidské tělo (např. 

sbíječky, motorové pily, dopravní prostředky), je třeba prověřit měřením, zda takové 

účinky jsou v oblasti přípustnosti (S. Miláček, 2001) 

5. Cíle práce 

Cílem této práce je popsat možnosti detekce monotónní zátěže jako potenciálního 

zdroje diskomfortu u dětských pasažérů usazených v dětských zádržných systémech. 

Jako jednu z možných variant detekce monotónní zátěže jako potenciálního zdroje 

diskomfortu jsme provedli experimentální měření přenosu vibrací z dětských zádržných 

systémů na dítě. Cílem tohoto experimentálního měření je porovnání míry přenosu 

vibrací mezi třemi typy upevnění dětských zádržných systémů ke konstrukci vozidla (1. 

upevnění pomocí bezpečnostního pásu; 2. upevnění pomocí systému ISOFIX; 3. 

upevnění pomocí bezpečnostního pásu a systému ISOFIX zároveň). Dalším cílem je 

detekovat úrovně vibrací ve vertikálním směru těla dítěte. 

6" Hypotézy 

1. Měření přenosu vibrací z karoserie na dětské zádržné systémy lze provést 

2. Dětský zádržný systém bude tlumit vibrace z karosérie na dětského pasažéra 

3. Mezi jednotlivými typy upevnění dětských zádržných systémů bude rozdíl v přenosu 

vibrací 

6. 1 Vědecké otázky: 

1. Diskomfort jako subjektivní prožitek lze obtížně objektivizovat, vždy záleží na 

subjektivní výpovědi probanda. V případě malých dětí a kojenců záleží i na 
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vegetativních projevech (pláč, neposednost, neklid). Jak nejlépe detekovat 

diskomfort u dětí zabezpečených v dětském zádržném systému? 

2. Není dosud popsán vztah mezi subjektivním vnímáním diskomfortu a objektivním 

záznamem. Jaká by byla nejvhodnější objektivní metoda pro měření diskomfortu u 

dětských pasažérů v DZS? 

3. Dětský zádržný systém připevněný pomocí systému ISO FIX bude vykazovat jinou 

míru přenosu vibrací, než dětský zádržný systém připevněný pomocí 

bezpečnostního pásu, a jinou míru přenosu vibrací bude vykazovat dětský zádržný 

systém upevnění oběma způsoby zároveň (bezpečnostní pás a systém ISOFIX). 

Který způsob upevnění DZS ve vozidle bude vykazovat vyšší míru diskomfortu? 

7. Metodologie 

Jedná se o pilotní studii detekce monotónní zátěže při studiu diskomfortu u 

dětských pasažérů usazených v dětských zádržných systémech. 

Zvolili jsme provedení jedné z možností detekce monotónní zátěže při studiu 

diskomfortu, což bylo experimentální měření vibrací u dětského zádržného systému 

upevněného pomocí bezpečnostního pásu, dětského zádržného systému upevněného 

pomocí systému ISOFIX a u dětského zádržného systému upevněného pomocí 

bezpečnostního pásu a systému ISOFIX. Dále pak následné porovnání těchto typů 

zádržných systémů z hlediska detekovaných vibrací, které popíší rozdíly mezi 

jednotlivými typy. 

Splnění požadavku detekce vibrací při výběru této metody detekce diskomfortu 

umožnila vybavenost laboratoře BEZ katedry biomechaniky, dále pak možnost zapůjčení 

obou typů dětských zádržných systémů a možnost zapůjčení vozidla se systémem 

ISO FIX. 

32 



7. 1 Požadavky na výdaje 

Dfky zapůjčení dětských zádržných systémů od firmy PARTSPOINT, která je 

dodavatelem značky Romer do ČR, a zálohového zdroje UPS firmou ERUDIO, mohlo 

být toto experimentální měření provedeno s minimálními náklady. 

7.2 Místo experimentu 

Experiment proběhl v externích podmínkách v okolí areálu FfVS za běžného 

silničního provozu. 

Jízda se uskutečnila na běžné pozemní komunikaci, kde automobil Škoda Octavia 

Combi Quattro jezdil v okruhu cca 0,5 km. Vybraná trasa zahrnovala jízdu po dlážděné 

silnici, tramvajovém kolejišti, starší nerovné vozovce a dvouproudové upravené vozovce. 

Jeden okruh trval cca 4 minuty. 

7.3 Zkoumané typy dětských zádržných systémů 

Pro tento experiment byly zvoleny dva typy dětských zádržných systémů, které se 

lišily pouze způsobem uchycení ke karoserii vozidla. První autosedačka "Romer Lord" 

se upevňuje do vozidla pomocí bezpečnostního pásu. Druhá autosedačka "Romer Duo 

Plus" obsahuje novější systém upevnění ISOFIX a může být tudíž nainstalována do 

vozidla vybaveného tímto systémem. V praxi to vypadá tak, že ve vozidle, v oblasti, kde 

jsou kotevní úchyty pro běžný bezpečnostní pás, jsou v polstrování dva otvory, ze 

kterých vyčnívají dvě kovová oka (kotevní úchyty systému ISOFIX). V dolní části 

dětské autosedačky jsou dvě výsuvné lišty, které se jednoduchým způsobem nasadí na 

tyto dva kotevní úchyty a zaklapnou. (Seznam modelů vozidel se systémem ISO FIX- na 

www.britax-roemer.de). Pro univerzálnost použití je možno upevnit tento typ sedačky 

také pomocí bezpečnostního pásu. 

Tyto zádržné systémy jsou od téhož výrobce a řadí se do skupiny I. 9 - 18 kg. 

Jsou nainstalovány po směru jízdy. Mají možnost nastavení z polohy sedací, přes polohu 
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odpočinkovou, do polohy spací, a ramenní pásy lze nastavit v 7 výškových polohách, což 

značně zvyšuje komfort dítěte. 

Na základě omezeného výběru výrobků obsahujících systém ISOFIX na českém 

trhu byla pro experiment zvolena skupina I. Systém ISO FIX u nás zatím můžeme nalézt 

u výrobků od firmy Romer, patřících do skupiny 0+ a I. 

7.4 Figurant 

K tomuto experimentu bylo zapotřebí spolupráce s dítětem, které splňovalo 

podmínky návodu dětského zádržného systému. Mělo vážit 9 - 18 kg. 

Výběr dítěte byl nahodilý. Dítě pouze muselo splňovat výše zmíněné podmínky a 

jeho rodiče museli být ochotni spolupracovat. 

Pro tento experiment se nám podařilo zajistit spolupráci s rodinou , kde měli 

holčičku ve věku 3 let. Naše figurantka měřila 104 cm a vážila 16 kg. 

7.5 Organizace experimentu 

Dne 20. 4. 2006 jsme uskutečnili experimentální měření vibrací na karosérii 

vozidla, na dětských zádržných systémech se třemi typy upevnění a dítěti. 

Do automobilu Škoda Octavia Combi Quattro (příloha - foto č. 4) byl nejprve 

nainstalován akcelerometr tříosý, který pro zjednodušení měřil vibrace pouze ve dvou 

osách. V ose předozadní a vertikální. Byl připevněn na karoserii vozidla pomocí silného 

magnetu do co největší blízkosti dětské autosedačky. To znamená v místě kotevních 

úchytů ISOFIX. 
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Druhý akcelerometr měřil pouze v jednom směru, a to vertikálním. Byl 

zabudován do destičky z tvrzeného molitanu (příloha - foto č. 3). Tato destička se pak 

umístila pod hýždě dítěte. Cílem této podložky bylo umístit akcelerometr do těsného 

kontaktu s hýžděmi a zároveň minimalizovat nepříjemný tlak v místě kontaktu . 

Třetí akcelerometr měřil také pouze ve vertikálním směru. Umístili jsme jej na 

hlavičku naší figurantky pomocí čepičky z pružného materiálu.(příloha - foto č. 5). 

Do vozidla byla nejprve nainstalována dětská autosedačka "Romer Duo Plus", 

která byla připevněna ke karoserii vozidla pomocí systému ISO FIX (příloha - foto č. I). 

Figurantku jsme posadili do autosedačky, kde již byla vložena destička z tvrzeného 

molitanu s akcelerometrem. Připevnili jsme ji pětibodovým bezpečnostním pásem a 

nasadili jí na hlavu čepičku s akcelerometrem. Objeli jsme předem stanovenou dráhu. 

V obytné zóně jelo vozidlo 40 km/hod., přes tramvajové přejezdy a větší výmoly 20 

km/hod. a po rovném úseku po hlavní silnici 60 km/hod. Během jízdy byly naměřeny 

vibrace na všech třech snímačích současně. 

Pro druhou jízdu jsme do vozidla nainstalovali sedačku "Romer Lord", 

připevněnou pouze pomocí bezpečnostního pásu. Opět jsme vložili do autosedačky 

molitanovou destičku s akcelerometrem, posadili figurantku, zabezpečili ji 

bezpečnostním pásem a na hlavu připevnili akcelerometr. Zopakovali jsme jízdu při 

zachování dráhy i průběhu rychlosti. 

Nakonec jsme do vozidla nainstalovali sedačku "Romer Duo Plus", která byla 

připevněna ke karoserii vozidla pomocí systému ISOFIX a zároveň jsme ji ještě 

připevnili tříbodovým bezpečnostním pásem. Zopakovali jsme předešlý proces, připravili 

figurantku a opět zopakovali jízdu se zachováním dráhy a rychlosti. 
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Podmínky pro provedení experimentu byly ideální. Teplota vzduchu se 

pohybovala kolem 12 - 13° C, bylo jasno až polojasno jen s mírným větrem, vozovky 

byly suché. Měření proběhlo v dopoledních hodinách. Spolu s přípravami přístrojů 

sedaček a spolupráce s figurantkou trvalo měření cca od 9:30- ll :00. Byly provedeny 3 

měření, to znamená 3 jízdy, pokaždé s jiným upevněním dětské autosedačky. Dráha a 

rychlost vozidla byly zachovány. Experiment jsme provedli v okolí budovy FTVS za 

běžného provozu. Rychlost byla dodržována v rámci možností při vš_ech třech měřeních 

stejně. Na začátku se vozidlo rozjelo z nulové rychlosti na 40 km/hod., přes tramvajové 

přejezdy a větší výmoly jel automobil 20 km/hod. a po rovném úseku po hlavní silnici 

Evropská 60 km/hod. Doba jízdy jednoho okruhu trvala přibližně 4 minuty. 

Ve vozidle sedělo během měření 5 lidí. Majitelka vozu, Ing. Dana Ticháčková, 

která plnila funkci řidičky. Na místě spolujezdce jsem seděla já, jako autorka této 

diplomové práce, a zaznamenávala jsem potřebné údaje o trase, rychlosti a průběhu 

měření. Na zadním sedadle za řidičem seděla maminka naší figurantky, paní Vrběcká, 

která zajišťovala spolupráci dítěte. V dětské autosedačce byla dle bezpečnostních 

předpisů zabezpečena naše figurantka Kateřina Vrběcká (příloha - foto č. 5). Poslední 

pasažér byl pan Ing. Petr Kubový, který seděl v zadní části vozidla a obsluhoval celý 

měřicí systém (příloha - foto č. 2). 

8. Výsledky 

Experimentální měření, které se uskutečnilo 20.4 2006, bylo úspěšné. Naměřili 

jsme 3 záznamy během 3 jízd. Každý záznam byl naměřen na jiném typu upevnění 

dětského zádržného systému (viz. výše). K měření jsme použili 3 akcelerometry. Tříosý 

akcelerometr upevněný na karoserii: firma MMF KS 513, jednoosý akcelerometr 

umístěný pod hýžděmi: firma MMF KD 17 a akcelerometr upevněný na hlavičce dítěte: 

firma SMS MH 118. Akcelerometry byly připojeny na zesilovač, který převedl signál 

z nábojového na napěťový. Napěťový signál byl pak převeden na měřící kartu v počítači, 
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která ho digitalizovala. V zesilovači byl zapojen dvojnásobný integrátor a byly tak 

zaznamenány výchylky v čase (graf č. 1, 2 ,3 ,4). Na grafech ze všech měření jsou velmi 

dobře vidět jednotlivé úseky vozovky s odlišným povrchem. V grafu č. 5 jsme znázornili 

jednotlivé úseky, povrch vozovky a přibližnou rychlost vozidla ( viz. graf č. 5). 

Grafč. 1 

OD 

Grafč. 2 

Záznam měření výchylek v čase v předozadním směru - akcelerometr 
upevněný na karoserii vozidla 

Záznam měření v.vchylek v čase ve vertikálním směru - akcelerometr 
upevněný na karoserii vozidla 
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Grafč. 3 

Grafč. 4 

Záznam měření v.vchylek v čase ve vertikálním směru při upevnění DZS 
pomocí systému lsofix - akcelerometr je umístěn pod h_vždě dítěte 

Záznam měření v_vchylek v čase ve vertikálním směru při upevnění DZS 
pomocí systému lsofix - akcelerometr je upevněn na hlavičku dítěte 
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K tomu, abychom mohli udělat závěr ohledně míry přenosu vibrací z karoserie na 

dětského pasažéra upevněného v dětském zádržném systému, je nutné provést podrobnou 

analýzu všech dat. Tato metoda je poměrně složitá a časově náročná. Proto je spíše 

předmětem dlouhodobějšího zkoumání. 

Pro názornost jsme provedli alespoň zlomek této analýzy. Vybrali jsme jedno 

místo, které je velmi dobře patrné na všech naměřených záznamech. Je to přejezd přes 

tramvajové koleje. 

Pro další vyhodnocení bylo třeba záznamu akcelerace. Získaný záznam výchylek 

v čase jsme tedy dvakrát zderivovali a dosáhli tak zrychlení. 

Graf č. 6 

Efektivní hodnota akcelerací karoserie a autosedaček 
při přejezdu koleji 
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Efektivní hodnota akcelerací karoserie a autosedaček při přejezdu kolejí 
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Obrázek č. 6 ukazuje efektivní hodnotu akcelerací karoserie a autosedaček při 

přejezdu tramvajových kolejí. Získali jsme ji tak, že jsme všechny amplitudy akcelerace 

v rozsahu 1 - 50 Hz sečetli a podělili časovým intervalem 6 sekund. Sedačky upevněné 

jen pomocí bezpečnostního pásu a jen pomocí systému ISOFIX vykazují přibližně 

stejnou efektivní hodnotu akcelerací jako karoserie. Kdežto sedačka připevněná oběma 

těmito způsoby vykazuje nižší efektivní hodnotu. Vysvětlením tohoto výsledku je lepší 

fixace dětské autosedačky ke karoserii, čímž se změní resonance tělesa. Dále je třeba brát 

v úvahu počet stupňů volnosti dětského zádržného systému. Při upevnění pomocí 

bezpečnostního pásu je vždy určitá vůle samonavíjecího pásu a autosedačka má tak 

teoreticky až 6 stupňů volnosti v určitém rozsahu. Autosedačka připevněná pomocí 

systému ISOFIX má teoreticky pouze jeden stupeň volnosti, a tím je rotační složka 

v předozadním směru. Při upevnění autosedačky oběma fixačními systémy zároveň se 

stupně volnosti eliminují a sedadlo a opěradlo vozidla pak fungují jako 

tlumič. 
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Graf č. 7 
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Vykonová spektrální hustota vertikálni složky 
akcelerací dětskych zádržnych systémů 
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l~vkonové spektrum vibrací dětských autosedaček při přejezdu kolejí 

Další zpracování již bylo provedeno pouze v pásmu O- 1 O Hz proto, že při těchto 

frekvencích dochází k největším účinkům na člověka. Protože byla zaznamenána 

přítomnost šumu, byl signál při dalším zpracování vyhlazen pomocí FFT (rychlá 

Fourierova transformace). Následně jsme amplitudu umocnili na druhou a podělili 

frekvencí. Výsledek jsme prezentovali ve formě výkonové spektrální hustoty vertikální 

složky akcelerací dětských zádržných systémů, jak je vidět na obr. 7. Z výsledků je 

patrné, že při frekvenci v pásmu O - 1 O Hz vytváří dětské autosedačky připevněné 

bezpečnostním pásem nebo systémem ISOFIX větší vibrační energii, než autosedačka 

připevněná pomocí obou fixačních systémů dohromady. Zvláště patrné jsou tyto rozdíly 

v oblastech kolem 2,9 Hz, kde je nejvyšší působení vibrací u dětské autosedačky 
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připevněné bezpečnostním pásem, a nejnižší u dětské autosedačky upevněné oběma 

způsoby fixace zároveň, a 3,9 Hz, kde u prvních dvou případů je působení vibrací na dítě 

výrazně vyšší. 

Přenos vibrací z karoserie automobilu na dětské sedačky 
při přejezdu kolejí 
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~ 
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Graf č. 8 v_ýřez přenosu vibrací resonančních frekvencích pro fre/..:-venci 2,5 a 

4,5Hz 

Graf č. 8 ukazuje přenos vibrací z karoserie na dětský zádržný systém. Je zřejmé, 

že pro resonanční frekvenci 2,9 Hz je resonanční frekvence u všech tří způsobů upevnění 

DZS. Nejvyšší resonanční frekvence je u dětské autosedačky upevněné pomocí 

bezpečnostního pásu a nejnižší resonanční frekvence je u dětské autosedačky upevněné 

oběma typy fixace zároveň. Při frekvenci 3,9 Hz je rezonanční frekvence jen u prvních 

dvou typů upevnění. Z toho také vyplývá, že nejlépe tlumí sedačka připevněná zároveň 

oběma způsoby. 
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Výsledek potvrzuje, že existují určité rozdíly naměřených vibrací a jejich přenosu 

z karosérie na dětskou autosedačku. Zvláště pak mezi upevněním pomocí bezpečnostního 

pásu nebo systému ISOFIX a jejich kombinací. Z výše uvedených grafů je patrné, že 

dětská autosedačka upevněna bezpečnostním pásem i systémem ISOFIX zároveň daleko 

lépe tlumí přenos vibrací, než zbylé dva typy upevnění. Pro konkrétnější a přesnější 

výsledky je však třeba provést daleko více měření, aby bylo možno je objektivně 

vyhodnotit a aby výsledky doznaly určité vypovídací hodnoty. Také musíme přihlédnout 

k tomu, že jsme z celého měření vyňali pro zjednodušení pouze jeden úsek trasy. 

9. Diskuse 

Před provedením tohoto experimentu jsme si stanovili několik hypotéz. První 

hypotéza ohledně proveditelnosti měření přenosu vibrací u dětských zádržných systémů 

se potvrdila. Abychom však mohli výsledky statisticky vyhodnotit, je třeba provést těchto 

měření více. Během měření se vyskytlo několik drobných nedostatků, na které je nutno 

upozornit pro zjednodušení dalšího testování. Jedním z problémf1 tohoto měření je 

nemožnost opakovat jízdu stoprocentně stejnou rychlostí. Dále již víme, že je lepší 

zaznamenávat při konkrétním měření přímo zrychlení. Zjednoduší se tak výpočty a 

vyhneme se části chyb při transformaci výsledků. 

Druhá hypotéza, kde jsme usuzovali, že dětská autosedačka bude tlumit vibrace 

přenesené z karoserie vozidla na dětského pasažéra, se potvrdila. Tento výsledek se 

pouze nevztahuje na frekvence okolo 2,9 a 3,9 Hz. Při frekvenci 2,9 Hz jsme naměřili 

resonanční frekvenci u všech tří zpí1sobů upevnění DZS. Nejvyšší resonanční frekvence 

je u dětské autosedačky upevněné pomocí bezpečnostního pásu a nejnižší resonanční 

frekvence je u dětské autosedačky upevněné oběma typy fixace zároveň. Při frekvenci 3,9 

Hz jsme zjistili rezonanční frekvenci jen u prvních dvou typů upevnění. Z toho také 

vyplývá, že nejlépe tlumí sedačka připevněná zároveň oběma typy fixace. V tomto se 

značně lišíme od výsledků studie Giacomina a Galia (2003), kteří naměřili rezonanční 
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frekvenci dětských autosedaček upevněných pomocí bezpečnostního pásu při ti·ekvenci 

8,5 Hz. Tento rozdíl však může být zapříčiněn rozlišným povrchem, na kterém se 

jednotlivé experimenty prováděly, a rovněž jiným povrchem sedadel v jednotlivých 

vozidlech, na kterých je DZS upevněn - položen. 

Poslední hypotéza, kde jsme tvrdili, že mezi jednotlivými typy upevnění dětských 

zádržných systémů bude rozdíl v přenosu vibrací z karoserie vozidla na dětského 

pasažéra, není jednoznačně potvrzena. Z krátkého úseku, který jsme podrobili analýze, 

jsme zjistili, že existuje určitý rozdíl mezi upevněním dětské autosedačky pomocí 

bezpečnostního pásu nebo systému ISOFIX, a dětskou autosedačkou upevněnou oběma 

systémy zároveň. Autosedačka upevněná pomocí obou fixačních systémů zároveň 

vykazovala nižší vibrace než zbylé dva typy upevnění. 

Mezi autosedačkou, upevněnou bezpečnostním pásem, a autosedačkou upevněnou 

pomocí systému ISOFIX, byl viditelný rozdíl pouze při frekvenci 2,9 Hz, kde 

autosedačka připevněná pomocí systému ISOFIX vykazovala nižší přenos vibrací než 

autosedačka upevněná pomocí bezpečnostního pásu. Při frekvenci 3,9 Hz nebyl shledán 

viditelný rozdíl mezi těmito dvěma typy fixace. 

Problematika diskomfortu je velmi rozsáhlá a složitá. Komfort ve vozidle je 

spojován s bezpečím, a proto by se měly studie vztahující se k detekci diskomfortu 

zaměřovat nejen na řidiče a dospělé spolupasažéry, ale také na děti. Tato studie je pouze 

ukázkou možnosti výzkumů a trendů, které jsou v této problematice důležité. Jedná se 

tedy o pilotní studii, která nemůže výsledky statisticky prokazovat. 
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10. Závěr 

Tato práce je první sondou do problematiky identifikace vibračního zatěžování 

organismu s ohledem na možnosti diskomfortu u dětských pasažérů. Během 

experimentálního měření vibrací při třech různých způsobech upevnění dětské 

autosedačky ke karoserii automobilu po rozličném povrchu a výše uvedenou rychlostí 

(viz graf č. 5) jsme prokázali, že existují rozdíly u jednotlivých typů upevnění. Zvláště 

pak mezi upevněním pomocí bezpečnostního pásu nebo systému ISOFIX a jejich 

kombinací. Pro přesnější výsledky je třeba tento experiment rozvinout a podrobit jej 

dalšímu zkoumání. 

Problematika diskomfortu je velmi rozsáhlá a složitá, dosud zůstává ještě mnoho 

nevyjasněných otázek. Autoři se shodují, že diskomfort je primárně spojen 

s fyziologickými a biomechanickými faktory. Přesto vymezení diskomfortu a způsoby 

jeho hodnocení jsou nejednotné a málo propracované. Vývoj metod identifikace, ocenění 

a predikce diskomfortu tedy neustále probíhá. 
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13. Příloha 

13. 1 Fotodokumentace 

/.Foto - dětská autosedačka "Rorner Duo Plus": detail systému ISOFIX 
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2. Foto - Ing. Petr Kubov.Ý spolu s potřebným měřícím vybavením, které bylo 

nainstalováno do zadní části vozidla. 
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3. Foto - akcelerometr upevněný v destičce z tvrzeného molitanu, která byla uložena pod 

hýžděmi dítěte 
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4. Foto - Škoda Octavia Combi Quattro, ve které jsme prováděli v§echna měření 
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5. Foto - Kateřina Vrhěcká, která nám se souhlasem maminA:y asil'tovalajako figurantka 
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13.2 Grafy 

zelená- akcelerometr na karoserii měřící v předozadním směru 

modrá- akcelerometr na karoserii měřící ve vertikálním směru 

červená -akcelerometr upevněn_v na hlavičku dítěte 

rťlžová - akcelerometr umístěný pod h_vždě dítěte 
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Záznam měření výchylek v čase na všech třech čidlech při upevnění DZS 

pomocí systému ISOFIX 
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Záznam měření v_vchylek v čase na všech třech čidlech při upevnění DZS 

pomocí bezpečnostního pásu 
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Grafč. 3. Záznam měření výchylek v čase na vJech třech čidlech při upevnění DZS 

pomocí systému !SOF/X a bezpečnostního pásu 
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