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Organizace spojených národů   ECE/TRANS/WP.29/2013/47 

 

Hospodářská a sociální  
rada 

Distribuce: Všeobecná 

5. dubna 2013 

 

ČESKY 

Originál: ANGLICKÝ 

   

EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE 

Výbor pro vnitrozemskou dopravu 

Světové fórum harmonizace předpisů pro vozidla 

160. zasedání 

Ženeva, 25. − 28. června 2013 

Bod 4.6.5 předběžného jednacího pořadu 

Dohoda z r. 1958 – Projednání návrhů změn  

existujících předpisů, které předložila GRSP 

 

 

 

Návrh doplňku 4 k sérii změn 02 předpisu č. 94 

(Čelní náraz) 

 

Předkládá pracovní skupina pro pasivní bezpečnost *) 

 

Níže uvedený text byl přijat Pracovní skupinou pro pasivní bezpečnost (GRSP) na jejím 

padesátém druhém zasedání. Vychází z nezměněného dokumentu 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/16 (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/52, odst. 34). Předkládá se 

k projednání do Světového fóra harmonizace předpisů pro vozidla (WP.29) a do 

administrativního výboru (AC.1). 

 

 

GE.13-21538 .

                                                
*
) Podle programu prací Výboru pro vnitrozemskou dopravu pro období 2010-2014 (ECE/TRANS/208, 

odst. 106 a ECE/TRANS/2010/8, programovaná činnost 02.4) Světové fórum vypracuje, bude 

harmonizovat a novelizovat předpisy s cílem zlepšit vlastnosti vozidel. Tento dokument se předkládá 

ve shodě s tímto mandátem. 
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Vkládá se nový odstavec 2.35, který zní: 

„2.35 „Automaticky spouštěný systém uzamykání dveří“ je systém, který automaticky 

uzamkne dveře při nastavené rychlosti, nebo za jakékoli jiné podmínky stanovené 

výrobcem.“ 

Vkládají se nové odstavce 5.2.3.1 až 5.2.3.1.2, které znějí:  

„5.2.3.1 U automaticky spouštěných systémů uzamykání dveří, které jsou namontovány 

volitelně a/nebo které může dezaktivovat řidič, se tento požadavek ověří s použitím 

jednoho ze dvou následujících zkušebních postupů podle volby výrobce: 

5.2.3.1.1 Jestliže se zkouší podle přílohy 3 odstavce 1.4.3.5.2.1, musí výrobce navíc prokázat 

k uspokojení technické zkušebny (např. vlastními údaji výrobce), že když na vozidle 

takový systém není, nebo když je systém dezaktivován, se žádné dveře neotevřou 

v případě nárazu. 

5.2.3.1.2 Zkouška se vykoná podle přílohy 3, odstavce 1.4.3.5.2.2.“ 

Odstavec 5.2.4 se mění takto: 

„5.2.4 Po nárazu musí zůstat boční dveře odemknuty.“ 

Vkládají se nové odstavce 5.2.4.1 až 5.2.4.2.2, které znějí: 

„5.2.4.1 U vozidel vybavených automaticky spouštěným systémem uzamykání dveří musí se 

dveře uzamknout před okamžikem nárazu a odemknout po nárazu. 

5.2.4.2 U vozidel vybavených automaticky spouštěnými systémy uzamykání dveří, které jsou 

namontovány volitelně a/nebo které může dezaktivovat řidič, se tento požadavek ověří 

s použitím jednoho ze dvou následujících zkušebních postupů podle volby výrobce: 

5.2.4.2.1 Jestliže se zkouší podle přílohy 3 odstavce 1.4.3.5.2.1, musí výrobce navíc prokázat 

k uspokojení technické zkušebny (např. vlastními údaji výrobce), že když na vozidle 

takový systém není, nebo když je systém dezaktivován, nedojde k žádnému uzamknutí 

bočních dveří v průběhu nárazu. 

5.2.4.2.2 Zkouška se vykoná podle přílohy 3, odstavce 1.4.3.5.2.2.“ 

Vkládá se nový odstavec 11.10, který zní: 

„11.10 Do uplynutí 18 měsíců od data vstupu v platnost doplňku 4 k sérii změn 02 tohoto 

předpisu mohou smluvní strany, které používají tento předpis, pokračovat v udělování 

homologací typu podle série změn 02 tohoto předpisu, aniž by braly v úvahu 

ustanovení doplňku 4.“ 

Příloha 3 

Vkládají se nové odstavce 1.4.3.5.1 až 1.4.3.5.2.2, které znějí: 

„1.4.3.5.1 U vozidel vybavených automaticky spouštěným systémem uzamykání dveří se 

systém musí aktivovat při startu pohonu vozidla, aby zamknul automaticky dveře před 

okamžikem nárazu. Podle volby výrobce se dveře zamknou ručně před startem pohonu 

vozidla. 

1.4.3.5.2 U vozidel vybavených automaticky spouštěnými systémy uzamykání dveří, které jsou 

namontovány volitelně a/nebo které může dezaktivovat řidič, se tento požadavek ověří 

s použitím jednoho ze dvou následujících zkušebních postupů podle volby výrobce: 
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1.4.3.5.2.1 Systém musí být aktivován při startu pohonu vozidla, aby zamknul automaticky 

dveře před okamžikem nárazu. Podle volby výrobce se dveře zamknou ručně před 

startem pohonu vozidla. 

1.4.3.5.2.2 Boční dveře na straně nárazu musí být odemknuty a systém musí být pro tyto dveře 

vyřazen z činnosti. U bočních dveří na opačné straně než je náraz, může být systém 

aktivován, aby zamknul tyto dveře automaticky před okamžikem nárazu. Podle volby 

výrobce se dveře zamknou ručně před startem pohonu vozidla.“ 

 

__________ 

 

 

 

 

 


