
AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY  
ASOCIACE CENTER PRO ZDOKONALOVACÍ VÝCVIK ŘIDI ČŮ 

AČR 
SVAZ ZDRAVOTN Ě POSTIŽENÝCH MOTORIST Ů AČR 

  

P O Z V Á N K A 
Kurz zdokonalovacího výcviku pro zdravotně postižené motoristy připravil 

Autoklub ČR na 
 

3. listopadu 2014 ve Vysokém Mýtě 
 

Zdokonalovacího kurzu se mohou zúčastnit zdravotně postižení motoristé 
organizovaní v Autoklubu ČR, v jiných organizacích i neorganizovaní, a to zdarma. 

Cílem kurzu je získat správné znalosti a dovednosti, nacvičit v nebezpečných 
podmínkách řešení kritických situací v silničním provozu. 

Program kurzů má dvě části: 
� teoretickou - vysvětlení základních principů jízdy a chování vozidla v různých 

podmínkách provozu, a zásad správného řešení kritických situací; k doplnění výkladu 
instruktora jsou používány výukové videoprogramy, 

� praktickou - (výcvik) – nácvik řízení vozidla a správného brzdění na normálním a 
kluzkém povrchu, nácvik vyhýbání se nenadálé překážce, nácvik průjezdu zatáčkou 
s kluzkým povrchem, dále nácvik jízdy z prudkého svahu, a to opět na normálním i 
kluzkém povrchu, nácvik zastavení a rozjíždění se v prudkém stoupání nebo klesání, 
zvládnutí aquaplaningu. 

K účasti je třeba: 
co nejdříve oznámit svůj zájem zúčastnit se kurzu (viz upozornění uvedené níže) 
na telefonních číslech 602 363 031 (paní Burianová) nebo 222898201 (slečna 
Mašková) 
e-mail: burianova@autoklub.cz, maskova@autoklub.cz 
 

� dostavit se na místo kurzu ve vlastním vozidle. 
 
 

kurz se koná v  pondělí 3. listopadu 2014 v prostorách Areálu 
autodromu Vysoké Mýto, Dráby 45/IV 

 
→  příjezd po silnici E 442 na konec Vysokého Mýta (výpadovka směr Svitavy), 
→  sraz účastníků do 9.30 hodin v prostorách před restaurací autodromu, 
→  zahájení kurzu v  10.00 hodin, 
→  předpokládaný konec kurzu v cca 15.30 – 16.00 hodin, 
→  bezbariérový přístup (včetně bezbariérového WC) zajištěn, 
→  občerstvení zdarma v restauraci autodromu. 

Upozornění: 
� počet účastníků kurzu je omezený kapacitou učebny a pracovišť praktického 

výcviku; zařazení do kurzů bude záviset na včasnosti přihlášení.  
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Vysoké Mýto (GPS Loc: 49°56'25.05"N, 16°10'4.96"E)  

příjezd od Hradce Králové po E442:  
vjedete do města, ze silnice E 442 neodbočujete, téměř na konci města před čerpací stanicí Shell 
odbočíte doleva a ihned doprava (za čerpací stanici), dále pokračujete rovně cca 100 m k bráně 

cvičiště. 
příjezd od Svitav po E442:  
vjedete do města, ihned na začátku města za čerpací 
stanicí Shell odbočíte doprava a ihned opět doprava 
(za čerpací stanici), dále pokračujete rovně cca 100 
m k bráně cvičiště. 
vjezd na cvi čišt ě:  projedete bránou směrem k 
budově „startovní věže“ a dále k restauraci. 


