V Liberci 16.4.2017

Pozvánka na seminář a následný
zdokonalovací kurz bezpečné jízdy pro
učitele autoškol konané v rámci projektu
„Učme se přežít“
Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář a následný zdokonalovací kurz bezpečné jízdy na motocyklu konané v
rámci projektu „Učme se přežít“, který realizuje Tým silniční bezpečnosti společně s Libereckým krajem a
dalšími partnery. Jedná se o program sestavený speciálně pro učitele autoškol, kteří se podílejí na přípravě
budoucích řidičů motocyklů.
Program:
Pátek 23. června 2017, 17:00 hod – 18:30 hod.
Hotel Bezděz, Lázeňský Vrch 216, Staré Splavy
Seminář k aktuální problematice provádění výuky a zkoušek nových řidičů motocyklů:
• Nehodovost motocyklistů a její specifika (Roman Budský)
• Stručný přehled, jak probíhají výuka a zkoušky ve státech EU28 (Roman Budský)
• Příprava a zkoušky motocyklistů v ČR - aktuální problematika (Ondřej Horázný)
• Specifika jízdy na motocyklu. Časté chyby začínajících motocyklistů. Pohled instruktora bezpečné
jízdy. (Vladimír Mašek)
• Diskuse
Sobota 24. června 2017, 9:00 – 17:00 hod.
Autodrom Sosnová u České Lípy
Zdokonalovací kurz bezpečné jízdy:
Teoretická část:
• Hlavní příčiny dopravních nehod
• Technika jízdy
• Dopravní psychologie
Praktická (jízdní) část:
• Přímé brzdění
o Práce se zadní brzdou
o Práce s přední a zadní brzdou
• Nestabilní režim
o Koordinace pohybů při jízdě ve slalom
o Překlápění motocyklu (změna směru) a vedení pohledu v „osmičce“
o Pomalá (nestabilní) jízda v přímém směru
• Výhybný manévr
o Intenzivní brzdění v přímém směru
o Okamžité vyhodnocení situace
o Práce se spojkou

•

o Prudká změna směru Držení těla
o „Řízení motocyklu dlaněmi“
Zatáčení a brzdění v náklonu
o Optimální nájezdová rychlost do zatáčky se středním náklonem.
o Vedení pohledu
o Držení těla
o Reakce na chování motocyklu

Důležité informace:
Pro účastníky je možnost zajistit bezplatné ubytování v hotelu Bezděz ve Starých Splavech
(http://www.hotelbezdez-machovojezero.cz). Dále je pro účastníky zajištěno bezplatné občerstvení (večeře v
pátek 23. června, snídaně v sobotu 25. června). Podrobnější informace najdete na stránkách projektu
www.ucmeseprezit.cz. Zde se také můžete zaregistrovat.
REGISTRACI JE MOŽNÉ PROVÉST NA STRÁNKÁCH WWW.UCMESEPREZIT.CZ
Bližší informace podají:
Tomáš Lindner, Tým silniční bezpečnosti
mobil: +420 733 345 768
e-mail: tomas.lindner@tymbezpecnosti.cz
Roman Budský, dopravní expert, Tým silniční bezpečnosti
mobil: +420 776 195 576
e-mail: budsky.roman@volny.cz
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