
„Spokojenost a přibývající pozitivní
ohlasy účastníků svědčí o tom, že pro-
jekt je užitečný a trefili jsme se jím přes-
ně do poptávky řidičů seniorů. Byl o něj
velký zájem. Všem, na které se loni ne-
dostalo, mohu oznámit, že letos bude
ještě o 16 kurzů více než v předchozím
ročníku,“ uvedl Jan Šťovíček, prezident
Autoklubu ČR a předseda Asociace cen-
ter pro zdokonalovací výcvik řidičů
AČR.

Překvapení na silnici

Letos tedy pořadatelé připravili v osmi
centrech bezpečné jízdy v celé republi-
ce celkem 144 kurzů. „Je to opravdu
skvělé. Můžete si otestovat, jak svůj
vůz zvládat v krizových situacích. Pak
člověk není překvapený na silnici,“ uve-
dl po jízdě zručnosti na polygonu u Pří-
brami herec Pavel Nový.
Umění poradit si v každé situaci oce-

nil také „Monsieur Dakar“. „Za svoji zá-
vodní kariéru jsem za volantem prožil
spoustu horkých momentů, ze kterých
jsem si vždycky snažil vzít ponaučení,“
popsal Karel Loprais a dodal: „Vyzkou-
šet si reakce vozidla na polygonu je je-
den z nejlepších tréninků pro bezpeč-

nou jízdu v silničním provozu. Neznám
lepší recept.“
Výhodou autoškoly pro pokročilé na-

víc je, že nikomu z účastníků nehrozí,
že by byl kritizován nebo že by přišel
kvůli „tancování s autem na polygonu“
o řidičský průkaz.
„To skutečně ne. Naší zásadou je indi-

viduální lidský přístup. Na věk se
prostě nehledí. Naopak, ceníme si zku-
šeností,“ uvedl Libor Budina, koordiná-
tor projektu, s tím, že řidiči se mohou
do kurzu přihlásit na polygonech v Ost-
ravě, Třinci, Vysokém Mýtě, Jihlavě,
Hradci Králové, Sosnové u České Lípy,
v Příbrami a v Mostu.

Zkušenosti získal také dvaadevadesá-
tiletý akademický sochař Miroslav Ry-
bička.
„Zkusil jsem to, jednoduše a bez kudr-

linek – je to prostě fantastické. Řidič-
skou dlouhověkost považuji za jeden
z důležitých atributů neutuchající svě-
žesti a chuti do života,“ uvedl.

Absolventi projektu Jedu s doboumohou speciálním kurzem projít následu-
jící rok znovu. 2X FOTO | ARCHIV
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K ontroly dopravních policistů mo-
hou řidičům za psa, který není
během jízdy v autě nijak „zajiště-

ný“, uložit pokutu až dva tisíce korun.
Zákon přepravu zvířete podrobně ne-

stanovuje. Podle §52 zákona o silnič-
ním provozu č. 361/2000 Sb. by ovšem
zvíře mělo být přepravováno tak, aby
nedošlo k ohrožení jeho samotného ani
ostatních cestujících a zároveň aby ne-
byla ohrožena ani bezpečnost provozu.

Řidiči by si měli uvědomit, že volně
se pohybující pes v autě představuje rizi-
ko – může se leknout, zabránit řidiči ve
výhledu nebo ovládání vozu.

Dalším úskalím rodinných výletů au-
tem je, že pes požadavky na prostor na-
vyšuje. Na to je nutné myslet už při vý-
běru auta. „Poptávka po vozech, které
majitelům umožňují přepravu domá-
cích mazlíčků, neustále roste. Proto
jsme do vyhledávání přidali i filtr Zvířa-
ta, který zobrazí právě pouze tato auta,“
řekl Radim Šimek, specialista zákaznic-
ké podpory společnosti HoppyGo, která
je největší českou platformou pro sdíle-
ní automobilů mezi uživateli. „Zákazní-
kům se čtyřnohým mazlíčkem doporu-

čujeme sáhnout po vozu typu kombi,
kde se do zavazadlového prostoru bez
problémů vejde i větší plemeno.“
Možností, jak psa v autě zabezpečit,

je několik. Pes by měl být zajištěn tak,
aby netrpěl a měl dostatek prostoru. Do
auta lze navíc instalovat mříž, která od-
dělí zavazadlový prostor od zbytku
vozu. Některým zvířatům však nemusí
vyhovovat otevřený prostor kufru, a pro-
to je vhodnější zvolit transportní box.
Zabezpečení vyřeší speciální postroj,
který se připne na bezpečnostní pás.

Kurzy pro seniory
Pokročilí řidiči v projektu poznají
chování a limity svého automobilu
v praxi a získají větší jistotu při
řízení. Odhalí nejen své slabé, ale
i silné stránky.
Doplní si znalost novinek
v dopravních předpisech, řešení
krizových situací. Součástí kurzu
jsou také informace o fyzikální
zákonitosti pohybu automobilu.
Na programu je také technický
stav vozidla, pneumatik, činnost
a význam elektronických systémů
automobilu nebo nové trendy
v oblasti výbavy vozů, stejně jako
zásady poskytování první pomoci
s praktickou ukázkou.

Pes v autě by neměl cestovat na volno

nejen jak dobře zvládnout smyk


