
Dětský pás Smart Kid Belt se musí bránit před 
nevěrohodnými a zavádějícími testy německého ADAC  

a rakouského ÖAMTC 

Zavádějící test poškozuje a uvádí v omyl spokojené zákazníky Smart Kid Beltu, 
který je dostupný na českém a slovenském trhu za 799 Kč. 

Praha, 8. října 2020 – V posledních dnech se v médiích objevují varování před dětským pásem 
Smart Kid Belt. Odvolávají se na testy německého ADAC, případně rakouského ÖAMTC. Jakožto 
autorizovaný distributor pro český a slovenský trh chceme na tuto uměle vytvořenou kauzu 
reagovat. 

Dětský pás Smart Kid Belt má plně platnou homologaci pro celou Evropskou unii. Kromě povinné 
homologace nechal výrobce udělat nezávislé testy u 2 evropských a 2 amerických společností. Ve všech 
testech obstál dětský pás na výbornou, v některých parametrech dosáhl dokonce lepších výsledků než 
některé autosedačky od renomovaných výrobců. Dětský pás je vyráběn v EU, je tedy pod neustálou 
přísnou kontrolou. 

Test, který uvádí ADAC (a ÖAMTC) a který je převzatý od holandské Consumentenbond, považuje 
výrobce za nevěrohodný, protože nebyl realizován dle předepsaných postupů pro normu ECE:44 (která 
je v současné době pro testování zádržných systémů závazná). Video a fotky pořízené v rámci zmíněného 
testu, ukazují, že v tomto testu nebyl dětský pás nainstalován podle manuálu. 

ADAC (a ÖAMTC) z testu zveřejnili pouze fotky a video test samotného pásu. Holandská organizace 
Consumentenbond zveřejnila záznamy, kde je kromě dětského pásu vidět i dětská autosedačka od 
renomovaného výrobce. Poněkud zvláštním faktem je skutečnost, že v případě autosedačky byla použita 
figurína Q3 (menší, 15 kg), zatímco v případě dětského pásu Smart Kid Belt autor testu použil figurínu Q6 
(vyšší, 22 kg). Porovnání s autosedačkou s figurínou jiné váhové kategorie, je zcela irelevantní a 
naprosto zavádějící.  

 

 

Q3 figurína (15kg) použitá pro test 
autosedačky 

 

Q6 figurína (22 kg) použitá pro test 
pásu Smart Kid Belt 

 

 



Samotný test pásu Smart Kid Belt, který organizace ADAC a ÖAMTC převzaly, ukazuje, že dětský pás je 
nainstalován v rozporu s manuálem. Spodní přezka má být nainstalována v nejnižší dostupné části 
bezpečnostního pásu, aby pás obepínal dítě přes pánevní kosti. V horní části má být instalován 5 cm nad 
ramenem dítěte, aby se pás v případě nehody nedostal do kontaktu s krkem. Na fotografii od ADAC je 
vidět, že horní přezka je výrazně výše, než 5 cm nad ramenem figuríny. Zároveň figurína není správně 
usazena, hýžďová oblast se neopírá o sedačku a pás místo pánevních kostí obepíná břicho figuríny. 

 

Tématem působení zádržných systémů na oblast dutiny břišní se zabýval např. nezávislý expert PhD. Eng. 
Artur Muszyński. Dětský pás Smart Kid Belt obstál v jeho testech na výbornou, výsledky testu dětského 
pásu jsou dostupné na adrese https://www.mdpi.com/2624-8921/2/1/8/htm. 

Poté, co německý ADAC na svých webových stránkách zveřejnil zprávu ohledně domnělé nebezpečnosti 
dětského pásu, se tohoto tématu chytila některá média a zprávu bez dalšího ověřování zveřejnila 
s odkazem na ADAC. 

Z výše uvedených důvodů výsledky testů nelze považovat za věrohodné. Dětský pás Smart Kid Belt je 
bezpečnou alternativou k dětské autosedačce, dokazuje to jak platná evropská homologace, tak např. 
výsledky testů španělské firmy IDIADA, která přes 30 let spolupracuje s evropskými automobilovými 
koncerny v oblasti výzkumu bezpečnosti. 

Z testu, který prezentuje ADAC (a ÖAMTC, případně další média) lze vyvodit jedno důležité doporučení: 
Pro všechny zádržné systémy, ať se jedná o autosedačky, nebo pásy, je z bezpečnostního hlediska 
klíčové správné nainstalování daného produktu. 

 

Miroslav Trávníček 
Distributed Brands Manager 
elem6 s.r.o. 

  

https://www.mdpi.com/2624-8921/2/1/8/htm


Výrobek Smart Kid Belt získal certifikaci dle předpisu EHK OSN č. 44 verze 04 (E20 44R-04 4013) pro 

skupinu II. a III., tj. pro děti od 15 do 36 kg, je tedy dětským zádržným systémem ve smyslu Zákona, a tak 

plnohodnotnou alternativou k autosedačce, protože díky němu může i dítě správně použít právě 

bezpečnostní pásy primárně určené pro dospělé. 

Více informací o produktu naleznete na webových stránkách: www.detskypas.cz 

Videonávod k jednoduché instalaci:  https://www.detskypas.cz/cs//21-jak-instalovat 

Maximální bezpečnost:  https://www.detskypas.cz/cs//20-bezpecnost 

Často kladené otázky:  https://www.detskypas.cz/cs//24-faq-casto-kladene-dotazy  

Fotografie a videa ke stažení:  https://www.elem6.com/distribuce/smart-kid-belt/press.zip  

https://www.flickr.com/photos/69923807@N07/albums/72157711777459941  

 

O dětském pásu Smart Kid Belt 
Smart Kid Belt je bezpečnostní pás do auta ušitý na míru dětem. Je plnohodnotnou alternativou k dětské 
sedačce, přitom je však menší a skladnější, váží jen 120 g, je mnohem levnější a můžete ho použít 
v kterémkoliv autě. Díky své kompaktnosti můžete na zadních sedačkách pohodlně vozit dokonce až 
3 děti. 

Do prodeje se dostal v roce 2017, poté co úspěšně prošel homologací pro celou EU. Prodává se tedy již 
téměř čtyři roky. Mimo EU je velmi oblíbený např. v USA a v Japonsku v roce 2019 získal mj. ocenění 
Grand Prix of Automotive Supplies Award.  
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