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Automobilka Volvo Cars dopřeje s konceptem
Excellence Child Seat jízdu v luxusu i těm
nejmenším
Tým designérů společnosti Volvo Cars se rozhodl kompletně změnit pohled na
budoucí bezpečné cestování dětí v autech. Tento tah navazuje na šanghajské
odhalení Volva XC90 Excellence a konceptu Lounge Console, jejichž
prostřednictvím udělala švédská automobilka v oblasti luxusu velký a odvážný
krok kupředu.
„Na začátku jsme sami sobě položili otázku, zda bychom nemohli usnadnit život rodičům malých dětí a
současně zajistit těmto dětem ještě vyšší bezpečnost. Soustředili jsme se především na tři hlavní aspekty:
chtěli jsme, aby bylo možné z hlediska ergonomie a komfortu co nejsnadněji ukládat malého pasažéra do
dětské sedačky a opět jej z ní vyndávat; dalším požadavkem bylo, aby dítě cestovalo bezpečně otočené
proti směru jízdy, přičemž by však stále mohlo sledovat buď řidiče, nebo cestující vzadu; a samozřejmě bylo
také nutné vytvořit dostatek prostoru pro uložení nezbytných pomůcek pro péči o dítě, jako jsou například
plenky, lahvičky, ubrousky a podobně,“ vysvětluje Tisha Johnson, vedoucí designérského oddělení v centru
koncepčních vozů společnosti Volvo Cars.
Podle slov Tishy Johnson vznikl tento nápad při rozhovoru s vlastníkem společnosti Volvo Cars Li Shufuem,
když si v první polovině letošního roku prohlížel koncept XC90 Excellence Lounge Console a přemýšlel o
tom, jak by ještě mohl být využit prostor, který vznikl po odebrání sedadla předního spolujezdce.
Designérský tým automobilky Volvo Cars přijal výzvu a za pochodu zvládl kompletně změnit pohled na
cestování s malými dětmi.
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Výsledný koncept umožňuje rodičům, aby při usazování dítěte otočili sedačku doleva a po zajištění dítěte ji
upevnili v poloze, kde bude dítě otočeno proti směru jízdy. Tento koncept nabízí také kapsy pro ukládání
různých drobností podél sedačky, spodní úložnou přihrádku na plenky, deky nebo další větší předměty a
také velkorysý prostor mezi sedačkou a palubní deskou, do kterého lze odložit opravdu velkou tašku.
Koncept Excellence Child Seat, který umožňuje nechat malé děti odpočívat v bezpečně skloněné poloze,
vychází z jasně daného postoje společnosti Volvo Cars, podle kterého by v zájmu bezpečnosti měly malé
děti cestovat otočené proti směru jízdy (minimálně do 3 nebo 4 let věku). To je dáno především
nedostatečně vyvinutým krčním svalstvem malých dětí a jejich disproporční hlavou, která je vzhledem ke
zbytku těla příliš velká a těžká.
„Pro nás stojí bezpečnost, pohodlí a spokojenost nad vším ostatním. Možnost udržovat ze zadní sedačky
oční kontakt se svým dítětem nebo kdykoliv ohřát potomkovi lahvičku s mlékem ve vyhřívaných držácích
nápojů Volva XC90 Excellence znamená uražení dlouhé cesty směrem ke zjednodušení životů rodičů, kteří
jsou na cestách se svými malými ratolestmi. S tím, jak se vývoj posouvá směrem k autonomně řízeným
vozidlům, budou právě takováto alternativní řešení nabývat na důležitosti,“ dodává Tisha Johnson.
Koncept Excellence Child Seat je jasným dokladem toho, jak se dokáže designérský tým společnosti Volvo
Cars vypořádat s výzvami k rozšíření luxusní výbavy portfolia této švédské automobilky.
„Již poměrně dlouho se snažíme najít podstatu progresivního luxusu a vidíme velmi jasné spojení mezi
luxusem a emocionální pohodou. Proto jsme udělali další krok k předefinování představy o tom, jak může
vypadat interiér osobního vozu a jakým způsobem může být přizpůsoben potřebám zákazníků. Vždy jsme
kladli obrovský důraz na bezpečnost dětí, ale tentokrát jsme se posunuli na zcela novou úroveň,“ uzavírá
Tisha Johnson.
Redakční poznámky:



V roce 2014 oslavila automobilka Volvo Cars 50 let svého programu na zajištění dětské
bezpečnosti. Tato průkopnická práce odstartovala v roce 1964, kdy byla v modelu PV544 uvedena
celosvětově první dětská autosedačka otočená proti směru jízdy.

Fotografie si můžete stáhnout zde:
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