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KURZ ZDOKONALOVACÍHO VÝCVIKU PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MOTORISTY 
POŘÁDANÝ AUTOKLUBEM ČR 

 

 
 
Kurzy zdokonalovacího výcviku pro zdravotně postižené motoristy pořádá Autoklub ČR každoročně od 
roku 1999. Cílem zdokonalovacího výcviku je připravit řidiče na zvládání kritických situací v silničním 
provozu, a zejména na předcházení těmto situacím.  

 
Pro zdravotně postižené motoristy má zdokonalovací výcvik zvláštní význam – ovládání vozidla je pro 
ně vesměs obtížnější vzhledem k jejich postižení; nepříznivý vliv na ovládání vozidla mají také různé 
úpravy vozidel nutné s ohledem na jejich postižení (ruční ovládání apod.). Pro většinu zdravotně 
postižených by dalším problémem bylo zaplatit kurz zdokonalovacího výcviku. Proto Autoklub ČR ve 
spolupráci s centry zdokonalovacího výcviku a jejich provozovateli organizuje kurzy zdokonalovacího 
výcviku pro zdravotně postižené motoristy bezplatně s tím, že se těchto kurzů mohou zúčastnit členové 
Autoklubu ČR, členové jiných organizací i ostatní zdravotně postižení řidiči. 

 
Program kurzů má dvě části: 
 

 teoretickou – vysvětlení základních principů jízdy a chování vozidla v různých podmínkách 
provozu a zásad správného řešení kritických situací a jejich předcházení; 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, nácvik zastavení a rozjíždění se ve stoupání nebo klesání apod. 
 

Letošní kurz pro zdravotně postižené motoristy uskutečnil Autoklub ČR dne 3. listopadu 
v Centru pro zdokonalovací výcvik řidičů ve Vysokém Mýtě, a to ve spolupráci a s podporou 
Autoklubu Karosa klub v AČR Vysoké Mýto a provozovatele centra, firmy HCT – DEKRA. Kurzu 
se letos zúčastnilo 12 zdravotně postižených motoristů.  
 
Účastníci kurzu se na závěr kurzu vyjádřili ke kvalitě instruktáže i k přínosu, který kurzy mají 
podle jejich názoru pro jejich bezpečnou účast v silničním provozu. Jejich vyjádření byla vesměs 
pozitivní s tím, že doporučovali v této činnosti – pořádání zdokonalovacích kurzů pro zdravotně 
postižené motoristy – pokračovat. Kladně hodnotili také skutečnost, že Autoklub ČR tyto akce 
pořádá nejen pro své členy, ale i pro členy jiných organizací a neorganizované.  
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