» Vážení klienti
a obchodní partneři,
rok 2003 se blíží ke konci a asi všichni si
klademe otázku, kde jsou ty měsíce, dny
a hodiny. Tak jako každý rok si i letos tuto
otázku dáváme a jsme přesvědčeni, že
ten příští rok bude určitě lepší. Nebude
tak rychlý, občas se zastavíme a vychutnáme si tu chvíli, kdy se nám něco podařilo a nasbíráme síly do další práce. Tak
to si říkám již devět let. Rok 2004 bude
pro nás velmi významným obdobím,
neboť to bude již desátý rok působení
D.A.S. na českém pojistném trhu.
V roce 1995 byla založena D.A.S. pojišťovna právní ochrany a já stojím od
začátku v čele této společnosti. Dech
nabírám za pochodu a vždy si říkám, že
to bude každý rok o něco lepší. V hloubi
duše si přeji, aby dokud budu vést tuto
společnost, se nic nezměnilo k horšímu,
protože tato společnost za to stojí pracovat na plno a já tomu pořád věřím téměř
jako před deseti lety. Musím se přiznat,
že sílu mi dodává mé zázemí. Vím, že
moji kolegové, na které jsem velmi

pyšná, tvoří takový kolektiv, který se
hned tak nenajde. Velmi důležitými jsou
pro mne také naši akcionáři a hlavně mí
kolegové v Mnichově a velkou roli hraje
navíc i privátní zázemí.
Milí čtenáři, už devět let je D.A.S. Vaším
partnerem v České republice a příští
rok budeme slavit desáté výročí založení naší společnosti a v roce 2005 ještě
větší oslavu, protože to bude deset let
od zahájení prodeje prvních produktů
právní ochrany v České republice.
To nás ale vše ještě čeká. Teď Vám všem,
milí čtenáři, chci popřát dobrou zábavu
a skvělé čtení.
Přeji Vám v tomto roce příjemné prožití
vánočních svátků a úspěšný nový rok 2004.
S pozdravem

Jitka Pokorná Chizzola

I. Mezinárodní sportovní hry
Letos v září se uskutečnily v Jasné
pod Chopkom I. Mezinárodní
sportovní hry D.A.S. Této akce se
zúčastnilo 59 zaměstnanců včetně
obchodních zástupců D.A.S.
z České a Slovenské republiky.
Účastníci byli rozděleni do osmi
smíšených družstev. Sobotní
dopoledne se všichni věnovali
sportovnímu klání v šesti kategoriích společenských her. Kdo
měl zájem, mohl se odpoledne
podívat na Chopok pěšky a nebo
lanovkou. Večer bylo vyhlášení
vítězů. Vyhráli všichni, ale ti, co
získali I. místo, obdrželi krásný
velký dárkový koš. Poté se všichni
zúčastnili velmi příjemné diskotéky, při které se navázalo mnoho

nových přátelství. V neděli si na rozloučenou předali všichni zúčastění drobné dárky na památku.
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autosedačky
od společnosti
Albamobil

Velmi důležité je důkladné
připevnění autosedačky.

Na našich silnicích zatím platí pro používání
autosedaček nešťastný zákon, který nařizuje
jejich používání pouze na dálnicích.

Jak pomoci dětem?
Provoz na českých silnicích je
stále nebezpečnější, jak dokazují
každodenní zprávy o počtech
nehod, mrtvých a těžce zraněných. Těmi nejbezbrannějšími,
kteří v drtivé většině případů
navíc nenesou žádnou vinu, jsou
děti. V dnešní době naštěstí existuje mnoho prostředků, které
mohou ty nejmladší ochránit
a pomoci jim.
» Dítě - automobilista
Právě v autě mají rodiče své
potomky relativně nejlépe pod
kontrolou v uzavřeném prostoru. Samo o sobě to však samozřejmě není zárukou bezpečnosti. Tu mohou velmi podstatně
zvýšit dětské zádržné systémy,
takzvané autosedačky, kterých
je na trhu nepřeberné množství.
Není ale jisté, že vše, co se objeví
na pultech obchodů, je bezchybné a použitelné. Při výběru je
třeba hledat Osvědčení o technické způsobilosti, které vydává
Ministerstvo dopravy. Schválené
sedačky by měly mít homologační značku, která se skládá
z kroužku, ve kterém je písmeno
E s číslicí. Není příliš vhodné
nakupovat dětské autosedačky
v bazarech, jelikož tam není
známa historie sedačky. Nemusela ani být účastníkem dopravní
nehody, ještě horší poškození
může způsobit pád ze schodů.
Skryté vady se mohou projevit
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v nejnevhodnější chvíli. Sedačku
je rovněž nutné vybírat podle
věku a váhy dítěte. Existují tři
kategorie: od tzv. skořápek pro
nejmenší do 10 kg až po sedáky
bez opěrky pro největší děti
do 12 let a 36 kg. Nejvhodnější
jsou sedačky s tříbodovými pásy
a dostatečně pevnými uzávěry.
Najdou se totiž malí šikulové,
kteří dokáží sami jednodušší
uzávěr otevřít...
Na našich silnicích zatím platí
pro používání autosedaček
nešťastný zákon, který nařizuje
jejich používání pouze na dálnicích. Největší pomoc ovšem
sedačky poskytnou ve městě
a v nižších rychlostech, kdy na
jedné straně jsou lehká nebo
žádná zranění a na druhé i smrt.
Naštěstí stále více rodičů si uvědomuje, že v současné situaci
už jenom usednutí za volant
představuje hazard se zdravím
a snaží se ho snížit alespoň
používáním dětských autosedaček. Přibývají takoví, pro něž je
nemyslitelné vyjet s dítětem byť
jen na nákup bez sedačky. Stále
se však vyskytují děti klečící na
zadních sedadlech nebo zvědavě vykukující mezi předními
sedadly. V tomto případě může
mít jen „dupnutí“ na brzdu
pro dítě tragický následek. Ani
přítomnost sedačky v autě není
zárukou bezpečí. Musí být totiž
připoutána bezpečnostními

pásy. To se týká i skořápek s kojenci, které bývají
jen položené na zadním sedadle tak, aby do ní
matka dobře viděla nebo ji má dokonce na klíně!
Zde platí ještě jedno pravidlo: pokud je ve voze
airbag spolujezdce a nelze ho vypnout, nepatří
tam sedačka. Na delší cesty je vhodné dítěti, aby
v sedačce v klidu vydrželo, přibalit hračku či knížku nebo kazetu s oblíbenou pohádkou. Na jiné
zase platí například lízátko nebo rohlík.
» Dítě - cyklista
Tradiční prázdninové tragické nehody ukázaly,
v jakém nebezpečí se dítě ocitá na kole na silnici.
Na pravdě, že při kolizi s vozidlem má vždy
cyklista podstatně méně šancí, nic nezmění ani
používání nejrůznějších pomůcek pro zvýšení bezpečnosti. Přesto jejich přítomnost může
pomoci ochránit zdraví. Například při použití
čistých a tudíž dobře viditelných odrazek na kole
a ještě lépe i na oděvu nemusí ke kolizi v šeru či
za tmy vůbec dojít. Většina řidičů se již setkala se
situací, kdy nijak neoznačeného cyklistu uviděla
v poslední chvíli. Na kole na silnici by mělo platit
obdobné pravidlo jako na děti v automobilu. Tam
ani kilometr bez autosedačky, zde ani kilometr
bez cyklistické helmy. Pokud se cyklista (dítě)
dostane do kolize s vozidlem, v případě, že má
helmu, má i podle tvrzení lékařů alespoň nějakou
šanci. Helmu je třeba vybírat na věk a rozměry
dítěte. Příliš malá helma je nepohodlná, velká se
může v kritické situaci sesmeknout. Ne všechny
děti přijímají helmu na kole s nadšením, proto je
dobré ji vybírat s budoucím majitelem, aby zvolil
takovou, která se líbí a získá k ní kladný vztah.
Od nepříjemných odřenin mohou pomoci ještě
chrániče na kolena a lokty. Samozřejmostí je dítě
poučit o pravidlech silničního provozu a pokud
je to možné absolvovat alespoň pár cest na kole
na silnici s ním.
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Pro řidiče kamiónů a autobusů platí
povinné půlhodinové přestávky po
třech hodinách jízdy a osmihodinový
odpočinek po „pracovní“ směně.

Řidiče osobních automobilů
nikdo z tohoto hlediska nesleduje
a nekontroluje.

Auto není pro hrdiny
Najde se mnoho řidičů, kteří sedí
za volantem vysloveně rádi. Ovšem
pokud jde o rozumné vzdálenosti.
Těch, co vyhledávají dlouhé cesty
kolem tisíce kilometrů, je už
o poznání méně. Většina řidičů se
jim na služebních cestách nebo při
jízdě na dovolenou stejně nevyhne.
Proto nabízíme pár rad a postřehů
či připomínek, jak si dlouhé cestování když ne hned zpříjemnit,
tedy alespoň ulehčit a učinit ho
bezpečnějším.
» Před cestou
Prvním krokem ke klidné cestě bez
zbytečných problémů je připravit
automobil na takové delší putování
– nejlépe u odborníků, odstranit
drobné závady, seřídit vše potřebné
a dolít či vyměnit veškeré kapaliny.
Zkontrolovat, zda máme ve voze
předepsané vybavení: doplněnou
lékárničku, náhradní žárovky, zvedák, nářadí, výstražný trojúhelník,
tažné lano, svíčky a pojistky. Velmi
důležité jsou pro řidiče sluneční
brýle, pro spolucestující zvlášť v letním období stínítka na boční okna.
Pro klid a pohodu na cestě je užitečné nastudovat si předem zvolenou
trasu a samozřejmě nezapomenout
doma kvalitní a především ne několik let starý autoatlas. Užitečné je
přibalit do auta dostatečnou zásobu
oblíbených CD či kazet: vyplatí se
pamatovat i na spolucestující děti,
kterým při poslechu pohádky cesta
rychleji ubíhá a tolik se nenudí. Dů-

kladná příprava má i psychologický
význam – řidič i posádka mohou jet
v pohodě, že udělali vše pro klidné
cestování.
Samozřejmostí je, že cestu by měl
začínat řidič po důkladném odpočinku, tedy alespoň sedmihodinovém spánku a rozhodně ne po
večírku vyplněném konzumací
alkoholu či hektickém nočním dokončování pracovních úkolů, například před odjezdem na dovolenou.
» Na cestě
Na úvod připomínka předpisů
pro řidiče kamiónů a autobusů,
kteří mají předepsány povinné
půlhodinové přestávky po třech
hodinách jízdy a osmihodinový
odpočinek po „pracovní“ směně.
Řidiče osobních automobilů nikdo
z tohoto hlediska nesleduje a nekontroluje, ale příklady by v tomto
směru měly táhnout. Zde je dobré
připomenout rady odborníků: strávit více než 12 hodin za volantem
bez možnosti vystřídání druhým
řidičem je považováno za nebezpečný hazard. Vhodná denní várka
kilometrů se liší podle vozu, kvality
silnic, počtu řidičů, dětí a jejich
věku. Vždy po třech hodinách jízdy
bývá tedy vhodné zařadit malou
přestávku bez ohledu na pocit
únavy. Během ní je potřeba udělat
pár cviků, které zlepší prokrvení
končetin a svalů zad, protáhnout
se. Doporučuje se i natáhnout na
záda, třeba na karimatku – stud je

zbytečný - a provést protahovací cvičení. Dolehne-li
na řidiče neodbytná únava spojená s ospalostí, je
nezbytný krátký, asi 20-ti minutový spánek. Nezapomínejme – už první mikrospánek za volantem může
být osudný.
Kondici za volantem hodně ovlivňuje jídlo a pití.
Dostatečné doplňování tekutin je nezbytné, jejich
nedostatek se projevuje únavou. Vhodné jsou
čaje, minerální vody i malé množství kávy. Pomoci
mohou i povzbuzující nápoje, kterých je u benzínových čerpadel velký výběr. Většinou obsahují
kofein a další látky s povzbuzujícím účinkem. Ovšem
opatrně s množstvím, jejich nadměrné pití může
změnit vnímání a rozhodovací schopnosti řidiče.
Dobře nebývá hladovému ani přejedenému řidiči.
Těžké jídlo ve značném množství bere tělu energii
na trávení a snižuje pozornost. Řidič s prázdným
žaludkem bývá zase nervózní a podrážděný. Vhodné
jsou menší a častější porce např. obložených chlebů,
ovoce, zeleniny a jistě neuškodí oblíbená sušenka
či čokoládová tyčinka nebo kyselý bonbón. Existují
i různé povzbuzovací kofeinové pilulky. Mají význam
hlavně ke konci cesty, protože po etapě povzbuzení
následuje hlubší únava. Mezi ověřené prostředky
proti usínání patří také jídlo, které uvázne mezi zuby
(anglická slanina, lovecký salám apod.). Dokud se
toho kousku nezbavíte, nespíte.
Na závěr rada pro spolucestující (vyjma dětí): pro
řidiče bývají velmi krušné chvilky za volantem zvlášť
brzy po ránu a pokud mají za sebou mnoho hodin
jízdy – a všichni v autě v klidu celou noc spí. Mnohý
ocení řečného spolujezdce na předním sedadle, který
ho navíc po očku tak trochu hlídá. Nebezpečné jsou
zejména dojezdy do cíle. Ty vyžadují největší soustředění, nemálo nehod má na svědomí ztráta koncentrace
daná pocitem, že nejhorší je za námi. Auto není místem
pro hrdiny. Není však největším hrdinstvím přiznat třeba únavu, věnovat několik minut či hodin odpočinku
a potom dovézt sebe i posádku bezpečně do cíle?
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Tvář nového Mastera je více
přizpůsobena současným
požadavkům zákazníků.

Odkládací prostory – to je fenomén,
který zajímá asi každého řidiče, který
tráví ve voze většinu pracovního času.

Nový Renault Master
právě přichází na trh v ČR
Na začátku listopadu se začal
v České republice prodávat nový
užitkový automobil známého
jména Renault Master. Oproti
svému předchůdci, který získal
v roce 1998 mezinárodní ocenění ,,Van of the year“, přináší
nový Master celou řadu změn
a zlepšení. Automobil teď
disponuje například brzdovými
systémy ABS a EBV. Vylepšen byl
také interiér kabiny s inovovanou přístrojovou deskou a jiným
umístěním řadící páky. Nejnovější Master přichází rovněž
s novými pohonnými jednotkami. Po Renaultu Trafic v roce
2001 a faceliftovaném Kangoo
na začátku roku 2003, tím
završuje Master obnovu nabídky
užitkových vozidel z výrobního
závodu ve francouzském městě
Batilly.
Tvář nového Mastera, který vyšel
z dílen průmyslového designerského střediska v Technocentru
Renault, je více přizpůsoben
současným požadavkům zákazníků. Oproti svému předchůdci
má zcela přepracovanou příď,
která logicky stylově navazuje na
Trafic a nové Kangoo. Dominují
zde rozměrné sdružené svět-
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lomety s dvojí optikou krytou
hladkým sklem. Pod nimi jsou
klasické podélné ukazatele
směru a zcela jiná široká maska
s mřížkou podobající se včelí
plástvi. Také černý plastový
nárazník je mnohem robustnější, v němž nechybí rozměrný
nasávací otvor pro lepší přístup
vzduchu k chlazení. Tento trend
lze vidět například i u Peugeota
či Opela.
Mnoha změn doznal především
interiér. Pracoviště řidiče teď
snese maximální nároky na
pohodlí i ergonomii. Perfektně
tvarované sedadlo řidiče je
nastavitelné ve třech směrech,
přičemž pravá část opěradla
je opatřena dlouhou elegantní
loketní opěrkou. Zcela nově
je přehledněji uspořádaná
a přesto jednoduchá přístrojová deska s výškově stavitelným čtyřramenným volantem.
Rychlostní páka je teď, na rozdíl
od předešlého modelu, integrována hned vedle volantu,
čímž se usnadní přehmatávání
při řazení. Samotné vedení
v klasickém ,,Háčku“ je přesné
a dostatečně krátké. Na jízdním
pohodlí se, ale za příplatek,
také podílí tempomat, který lze

aktivovat už od rychlosti 30 km/h, nebo palubní
počítač, jenž umožňuje snadně čitelný přístup
k sedmi úrovním informací spojených s okamžitou i průměrnou spotřebou a limity předepsané
údržby vozu. Elektronický balíček zahrnuje
elektrické ovládání oken a vyhřívání či ovládání
dvoudílných zpětných zrcátek. Pakliže je do prostoru centrální konzole namontován tachograf
nebo navigační systém, ovládání audiosoustavy
je poněkud komplikované, protože je umístěna
poněkud mimo dosah řidiče. Také konfigurace klimatizace a topení doznala značných
změn. Oproti předchozí třírychlostní verzi má
teď čtyři a čtyři jsou také kulaté výdechy s jinou konstrukcí ventilátorů umožňující zvýšení
objemového výkonu, které umožňují udržovat
v interiéru stejnoměrnou teplotu. Novinkou je
také uzavřený oběh vzduchu, podobně jako
v osobních vozech.
Odkládací prostory – to je fenomén, který
zajímá asi každého řidiče, který tráví ve voze
většinu pracovního času. Nový Master se může
pochlubit bezpochyby množstvím důmyslně
řešených odkládacích míst. Ve střední části
palubní desky je úložný prostor pod horním
krytem a svislý harmonikový v jeho spodní části.
Před spolujezdcem je klasická uzamykatelná
schránka s vnitřním osvětlením a objemem
5,2 litru. Další praktickou maličkostí jsou dva
držáky nápojů umístěné pod bočními výdechy
větrání vhodné pro klasické plechovky s pitím.
Nově řešená jsou také odkládací místa ve výplních dveří, kam se vejde 2 litrová láhev a dokumenty formátu A4.

Nový Master nabízí užitečný prostor pro
náklad od 800 litrů úložného prostoru.

V sériové výbavě je automobil
vybaven dvoumístným sedadlem
pro spolujezdce s odkládacím
prostorem v podobě kovové
síťky pod sedáky. Od konce roku
2003, ale za příplatek, nabídne
Master dvoumístné kancelářské
sedadlo, kde bude variabilní
odkládací prostor složený ze
síťky a vyjímatelné otevřené
schránky. Zde můžeme uložit
rozličné předměty jako dokumenty nebo i oblečení. Výhodou
je, že posádka může každou
polovinu dvojitého opěradla
samostatně sklopit dopředu.
Samozřejmostí jsou také tříbodové bezpečnosní pásy a trojice
hlavových opěrek.
Pod kapotou nového Masteru
jsou k dispozici čtyři pohonné
jednotky. Starší a nejslabší
o objemu 1,9 litru a síle 82 koní
je spojena s pětistupňovou
převodovkou. Druhým a také už
prověřeným motorem je 2,5 litr
s výkonem 115 koní se šestistupňovou převodovkou.
Novinkou jsou dva agregáty.
První je 2,5 dCi s maximálním
výkonem 100 koní, vyvinutý na
bázi předchozího 2,5 dCi 115.
Kroutící moment 260 Nm při
1 500 ot/min. zaručuje dobrý
zátah od spodu a účinné vracení
otáček za všech okolností. S pětistupňovou manuální převodovkou se dobře hodí pro použití ve
městě i mimo něj.
Druhým novým agregátem je
třílitr dCi, který se bude teprve
dodávat až od počátku roku
2004. Tento motor dosahuje
maximálního výkonu 136 koní
s vysokým točivým momen-

Pod kapotou nového Masteru jsou
k dispozici čtyři pohonné jednotky.

tem 320 Nm při 1 800 ot/min.,
z něhož je 95% k dispozici už
od 1500 otáček. Motor je určen
především pro přepravu zboží
na velké vzdálenosti pro jízdu po
dálnici a kde je kladen požadavek na dynamiku i při plném
zatížení. Proto se také hodí pro
zásahová vozidla policie, hasičů
nebo vozů rychlé záchranné
služby. Automobil je totiž schopen zrychlit z 0 na 100 km/h za
13,4 sekundy. Tato pohonná
jednotka bude standardně
dodávaná se šestistupňovou
převodovkou PF6, vyvinutou
právě pro tyto motory s vysokým
točivým momentem.
Nezanedbatelnou a neméně
sledovanou položkou je také
spotřeba. Při plné nádrži, která
má objem 100 litrů, lze bez problémů ujet u 1,9 dCi až 1 250 km,
u 2,5 cDi 100 k 1 110 km, se
stopatnácti koňovým 1 052 km,
a s třílitovým motorem 3,0 cDi
990 km. Což jsou bezesporu
velmi slušné parametry.
Nový Master nabízí užitečný
prostor pro náklad od 800 litrů
úložného prostoru u verze L1 H1
až po 1 390 litrů u největší L3 H3.
Master se dodává rovněž ve
verzi kombi, které v sobě spojuje bezpečnost, pohodlí a variabilní prostředí, kde lze spojit
přepravu osob i nákladu.
Univerzální charakter nového
užitkového Renaulta dotváří
praktická a pohodlná verze
9-ti místného mikrobusu nebo
až 16-ti místného autobusu
s luxusní úpravou, kde jsou
všechna sedadla vybavena bezpečnostními pásy.

Nejprostornější verze pojmou náklad
až do objemu 1 390 litrů.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Master se bude prodávat ve třech délkách:
L1 – 4,89 m
L2 – 5,30 m
L3 – 5,80 m
Ve třech výškách:
H1 – 2,25 m
H2 – 2,49 m
H3 – 2,72 m
Ve třech nosnostech:
P1 – 2,8 t
P2 – 3,3 t
P3 – 3,5 t
Ve třech kategoriích vozidel:
uzavřené nákladní
otevřené nákladní
pro přepravu osob
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Podle hodnotící zprávy komise
Evropské Unie má Česká republika vážné
nedostatky v oblasti silniční dopravy.

V návrhu je výraznější snížení silniční
daně pro vozidla splňující emisní
normy EURO 3 a EURO 4.

Změny v dopravních
a technických předpisech
V roce 2004, ve kterém se Česká
republika stane právoplatným
členem Evropské Unie, čeká
dopravce, řidiče i státní správu
několik změn v některých
zákonech týkajících se silniční
dopravy. Jedná se mimo jiné
o připravovanou novelu silničního zákona č. 111/1993 ve znění
pozdějších předpisů, zákona č.
56/2001 o podmínkách provozu
na pozemních komunikacích,
už x krát novelizovaného zákona
č. 361/2000 a zákona č. 16/1993
o dani silniční.
Podle hodnotící zprávy komise
Evropské Unie má Česká
republika vážné nedostatky
v oblasti silniční dopravy. Podle
jejich názoru neuplatňujeme
plně směrnice v oblasti sociálních a technických předpisů,
přístupu k povolání silničního
dopravce a přístupu k trhu.
Kritizovány jsou kontroly o dodržování předepsaných dob
řízení a odpočinku, řidičská
oprávnění, doklady o registraci
vozidel, omezovače rychlosti
a zejména kontroly přímo v provozu na silnicích.
Zpráva varuje, že pokud nedojde k okamžité nápravě, čeští
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dopravci nebudou moci po
vstupu do Unie využívat stejné
podmínky, jaké platí a budou
platit pro jejich konkurenty
z ostatních států Evropské Unie.
Ke změně by mělo dojít u státního dozoru nad činností stanic
technické kontroly při pravidelných technických prohlídkách. Opatření se bude týkat
zpřísnění samotné procedury
– bylo navrženo např. vyfocení
samotného vozidla, protože
prozatím státní ani jiný dozor
není důsledně uplatňován nebo
funguje jen papírově, a tak
dokázat, že vozidlo bylo fyzicky
přítomno a prohlédnuto.
Nemění se periodika prohlídek,
tzn. u nového automobilu po
čtyřech letech a poté každé dva
roky včetně změření emisí.
Další změnou je povinnost mít
ve vozidle nad 3,5 tuny namontováno digitální záznamové
zařízení tzv. tachograf a to od
5.8.2004. Otázkou je, zda bude
schvalován coby součást vozidla
jako celku. Pro tento případ
bude termín ale zřejmě ještě
posunut do 1.1.2005. U těchto
digitálních tachografů nebude
povinností jej mít namontovaný
ve vozidlech vyrobených před

dobou uvedení zákona v platnost. Tato vozidla
musí být vybavena záznamovými zařízeními dle
dosud platné legislativy.
Další novinkou bude také od 1.5. 2005 rozšíření
kategorií nových vozidel s povinností montáže
omezovačů rychlosti do 90 km/h. V novele by
mělo být rozšíření na vozidla N2 a M2 s nejvyšší
povolenou hmotností od 3,5 do 12 tun a M3
do 10 tun, tzn. pro nákladní automobily i autobusy a autokary. Povinnost dodatečné montáže
omezovače by potom měla platit jak u nákladních vozidel, tak u vozidel pro přepravu osob
vyrobených po 1.10.2001. Pro vozidla MKD bude
termín na montáž 1 rok, pro ostatní vozidla
2 roky.
V návrhu je také výraznější snížení silniční daně
pro vozidla splňující emisní normy EURO 3
a EURO 4, protože stávající úprava nedostatečně
zvýhodňuje ta vozidla, která zmíněné normy
splňují.
Po našem vstupu do Evropské Unie přestanou
platit výjezdní povolení do zahraničí pro mezinárodní kamionovou přepravu a to dnem
30.4.2004. Místo nich se budou vydávat eurolicence, které budou místo zmíněných povolení
opravňovat autodopravce k podnikání mimo
území České republiky v rámci zemí EU. Eurolicence by měly napříště vydávat krajské úřady.
Ty by měly se zvýšenou pečlivostí u autodopravních firem zjišťovat a prověřovat:
• jejich finanční způsobilost
• profesionální a profesní způsobilost
• spolehlivost
Změny se nevyhnou rovněž registraci vozidel.

Zdroj | JUDr. František Machálek

Seminář RIAD proběhl ve dnech
17.-18. 10. 2003 v Drážďanech.

Protože se blíží datum, kterým
skončí tříleté přechodné
období, v němž jsou podle
ustanovení zákona 56/2001
o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích,
§ 89 ods. 5, provozovatelé
silničních motorových a přípojných vozidel povinni uvést
údaje v registru silničních
vozidel do 30.6.2004. Upozornění je určeno zejména
držitelům vozidel, která byla
poprvé evidována u dopravních
inspektorátů PČR před účinností zmíněného zákona tj. před
1.7.2001. Nová právní úprava
nahradila pojem ,,držitel“
dvěma novými pojmy ,,vlastník“
a ,,provozovatel“. Držitelé těchto
vozidel musí sdělit příslušnému obecnímu (městskému)
úřadu s rozšířenou působností
nebo magistrátu města podle
sídla právnických osob, kdo je
vlastníkem, případně provozovatelem a doložit, že údaje
v technickém průkazu vozidla se shodují se skutečností.
Držitel vozidla se proto musí
dostavit na registrační místo
s následujícími doklady:
• technický průkaz vozidla
• osvědčení o technickém
průkazu /osvědčení o registraci
vozidla/
• doklad o sjednaném pojištění
• protokol o pravidelné / opakované/ technické prohlídce
• zadní tabulku SPZ / registrační značky/
• za provedený úkon – vylepení
nálepky o ověření registrační
značky – se nevybírá správní
poplatek.

Zasedání se zúčastnili zástupci všech sesterských
společností D.A.S. a dále reprezentanti mateřské
D.A.S. International München.

Seminář RIAD
a setkání
v Drážďanech
Zástupci D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s. se ve dnech 16.-19.10.2003
zúčastnili v Drážďanech dvou významných akcí, a to semináře RIAD a zasedání zástupců zahraničních oddělení D.A.S.
Mezinárodní asociace RIAD, ve které je organizována většina evropských
pojišťovacích společností reprezentovaných zpravidla jejich statutárními
zástupci, je živým důkazem, že i relativně tvrdá konkurence dovoluje nalézt
společnou platformu pro vzájemnou spolupráci. Společnosti provozující
v Evropě pojištění právní ochrany se věnují na společných setkáních tématům, která mohou přispět k popularizaci tohoto druhu pojištění, ale zejména k jeho efektivnějšímu provozu.
Pravidelným delegátem D.A.S. pojišťovny právní ochrany a.s. na všech
kongresech a seminářích RIAD je výkonná ředitelka společnosti, paní Jitka
Pokorná Chizzola. Nejinak tomu bylo i na semináři asociace, který proběhl
ve dnech 17.-18.10.2003 v Drážďanech. Nosným tématem tohoto semináře
bylo mimosoudní vyřizování sporů. Vedle Jitky Pokorné Chizzola se semináře
zúčastnili také zástupci právního oddělení D.A.S., JUDr. František Machálek
a Mgr. Michal Fischer.
Oba posledně jmenovaní byli delegováni také na zasedání zástupců zahraničních oddělení D.A.S., které proběhlo v Drážďanech bezprostředně před
zahájením semináře RIAD, tj. dne 16.10.2003. Zasedání se zúčastnili zástupci
všech sesterských společností D.A.S. a dále reprezentanti mateřské D.A.S.
International München, kteří celou akci organizovali. Předmětem jednání
byly převážně speciální otázky související s vyřizováním škodních případů
pojištěných klientů.
Díky dlouhodobé aktivní účasti zástupců D.A.S. pojišťovny právní ochrany,
a.s. na setkáních podobného druhu je naše společnost vnímána všemi partnery jako plnohodnotný člen a ve východní zóně dokonce jako uznávaný
leader, který dokáže obohatit o nové poznatky i své západní partnery.
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Nové kupé Crossfire v sobě snoubí
typický americký design a originalitu
s moderními technologiemi.

Profil Crossfiru připomíná nahrbenou
šelmu připravenou ke skoku.

Chrysler Crossfire
konečně v Čechách
Chrysler Crossfire konečně
přichází i na český trh. My jsme
ale měli už v červenci letošního roku možnost si toto nové
sportovní kupé vyzkoušet na silnicích a dálnicích okolo německého Frankfurtu. Právě tady se
totiž konaly oficiální testovací
jízdy pro odborné novináře
z celého světa. Musím říci, že
i tady, v zemi, která se pyšní
výrobou luxusních automobilů
jako jsou Mercedes-Benz, BMW
či AUDI, budil nový Chrysler
pozornost nejen na silnicích,
ale i ve městech, přes které
vedla testovací trať.
Nové kupé Crossfire v sobě
snoubí typický americký
design a originalitu s moderními technologiemi, jízdními
vlastnostmi a technickými
parametry přispůsobenými
evropským normám. Už při
prvním pohledu nás upoutají
sportovní tvary přední části
karoserie, které bezpochyby
vévodí mohutná chryslerovská
maska s podélným žebrováním
a originálně řešené sdružené
světlomety s čirou optikou.
Dalším dynamickým prvkem je
široký nasávací otvor ve spodní

|8|

části nárazníku. Pozornost
zaslouží rovněž podélné žebrování přední kapoty.
Profil Crossfiru připomíná
nahrbenou šelmu připravenou
ke skoku. Na předlouhou příď
navazuje v ostrém úhlu přední
okno orámované hliníkovým
rámem. Linie pokračuje zakulacenou střechou plynule přecházející do velkoryse širokého
zadního sloupku, který ostrým
obloukem dokresluje kompaktní záď vozu. Zajímavě jsou
vyřešeny žaluzie se třemi žebry
za předními koly, tak trochu
připomínající rybí žábry. Nad
nimi je dobře patrná linka
prolisu táhnoucí se přes dveře
se skly bez rámů až k zadním
světlům. Tady už je dobře viditelné zúžení horní partie kabiny
karoserie. Z toho důvodu také
lépe vynikne nový tvar zadních blatníků, jež jsou v horní
časti doslova ploché a s ostrou
hranou. Zvláštní kapitolou jsou
kola a pneumatiky. Sedmipaprskové matně stříbrné disky z hliníkové slitiny jsou standardní
výbavou vozu. Přední kola jsou
podobně jako u závodních automobilů menší, zde mají průměr
18 palců, na zadní nápravu jsou

montována 19-ti palcová. Rovněž pneumatiky
s ultra nízkým profilem mají rozdílné parametry. Přední jsou užší - 225 mm kvůli přesnějšímu
řízení. Zadní, z důvodu lepšího přenosu výkonu
na vozovku, mají rozměr 255 mm. Crossfire
nemá bohužel náhradní kolo, ani dojezdové
- což je myslím na škodu. K opravení defektu
pneumatiky slouží servisní souprava TIREFIT,
která obsahuje nádobku se stlačeným lepidlem
na pneu a elektrický kompresor k dofouknutí
kola. Což nám je ale na nic, když je guma rozsáhleji poškozena.
Zadní části tohoto kupé bezpochyby dominují
koncové svítilny zvláštního trojúhelníkového
tvaru, které působí jakoby obráceně a dvojice
hliníkových koncovek výfuku umístěných těsně
vedle sebe přesně uprostřed pod nárazníkem.
Zvláštní libůstkou je nastavitelný spoiler pod
zadním oknem, který se automaticky vysune po
dosažení rychlosti 90 km/h. Samotné vysunutí
trvá asi 5 vteřin a spoiler vykazuje 356 Newtonů
přítlačné síly na zadní část vozu při rychlosti
129 km/h. Přičemž spoiler může být také aktivován i při nižší rychlosti pomocí ručního spínače,
který je umístěn na středovém panelu. Musím
ovšem přiznat, že se nám při testování vysunul
spoiler i při nižších rychlostech.
Interiér dvoumístného Crossfireru v sobě zahrnuje prostou účelnost sportovního kupé, eleganci a dokonalost s mnoha skrytými odkazy
na vnější vzhled. Hlavním prvkem v kabině je
středový panel se stříbným povrchem, který
naprosto ladí s kombinací vnitřní filosofie.
Centrální konzola obsahuje ovladače topení

Zadní části tohoto kupé bezpochyby
dominují koncové svítilny zvláštního
trojúhelníkového tvaru.

či klimatizace nebo kvalitní
audiosoustavu. Celkový vzhled
trochu ruší obdelníkové výdechy v horní části. Pochvalu
zaslouží krátká rychlostní páka
v kovovém provedení. Jednotlivé stupně se řadí nadmíru
přesně a ve velmi krátkých
drahách. Rovněž parkovací
brzda je citlivě zakomponována ve výřezu středové
konzole. Masivní matně stříbrná centrální konzola a tunel
převodovky jednoduše rozdělují kabinu na dvě souměrné
poloviny. Hedvábný povrch
také zdůrazňuje paprsky
čtyřramenného, kůží potaženého volantu, jenž lze bohužel
nastavit jen v jedné poloze,
nicméně perfektně padne do
ruky. Kaplička přístrojů s trojicí kulatých budíků je dobře
přehledná a prostá jakýchkoli
výstřelků. Kožená a sportovně
tvarovaná sedadla zajišťují
dvojici cestujících maximální
komfort. Velký prostor nad
hlavou, v oblasti ramen a nohou je zárukou, že v Crossfiru
si bude moci vychutnat jízdu
i dvoumetrový basketbalista.
Obě sedadla jsou vyhřívaná,
u řidiče jej lze elektricky nastavit v osmi polohách a u spolujezdce ve čtyřech. I když jsme
u sportovních kupátek zvyklí
na malý zavazadlový prostor,
Crossfire uspokojí 215 litry,
což není moc, ale ani málo.
Jízda s tímto vozidlem je
nadmíru vrušujícím zážitkem.
Nejen, že má vcelku sportovně
naladěný podvozek, jenž
umožňuje opravdu razantní

Masivní matně stříbrná centrální konzola a tunel
převodovky jednoduše rozdělují kabinu na dvě
souměrné poloviny.

projíždění zatáček, přesto
je automobil pohodlný i na
dlouhé cestování. Crossfire
má pod kapotou standardně
montovaný zážehový šestiválec
V 6 o objemu 3,2 litru. Motor
je navržen tak, aby dodával
co největší kroutící moment
v širokém spektru otáček a při
velkém přebytku výkonu.
Maximální kroutící moment je
dosahován při 3000 otáčkách/
min, přes 90 % kroutícího
momentu lze využít už od 2 600
do 5 300 otáček, 98 % lze využít
v oblasti 3000 - 4 500 otáčkách
/min. Díky třílitrovému motoru
a systému elektronického
vstřikování paliva s více tryskami lze s Crossfirem zrychlit
z 0 na 100 km za 6,5 sekundy.
Maximální rychlost je omezena
na 242 km/h. O bezpečnou
jízdu se stará kontrola pohonu
a elektronický systém kontroly
stability - ESP, jež jsou standardní výbavou vozu. Crossfire
má k dispozici buď šestistupňovou manuální, nebo pětistupňovou samočinnou převodovku.
Přestože má automobil s ručním
řazením velmi ekonomický
poměr převodů, pětistupňový
automatický model díky svému
uzamykatelnému převodníku
a sofistikované kontrole přechodů mezi jednotlivými stupni,
vykazuje ekonomiku provozu
ještě vyšší. Kombinovaná spotřeba se tak u manuálu pohybuje okolo 10,4 litru na 100 km
a u automatu 10,1 litru na 100
kilometrů. Předpokládaný
prodej v České republice je
začátek listopadu 2003.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Motor:
Vidlicový zážehový šestiválec se třemi ventily
na válec o objemu 3,2 litru
Maximální výkon:
160 kW/218 k
Maximální rychlost:
242 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h:
6,5 s
Kombinovaná spotřeba:
Manuál - 10,4 l/100 km
Automat - 10,1/100 km
Cena:
Manuál - 1 299 000 Kč
Automat - 1 348 000 Kč
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Na rozdíl od havarijního pojištění je pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla povinné pro
každého vlastníka provozovaného vozidla.

Podle mínění odborníků nemohly
dřívější sazby pojistného stačit
k vytváření dostatečných rezerv.

Povinné ručení
po evropsku
Pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla prošlo v posledních letech
velkým vývojem. Jeho systém se
postupně přibližuje standardům
v zemích Evropské unie. Jsme téměř
u cíle. V příštím roce nastanou
změny, které přinesou jak samotné
pojišťovny, tak i novela zákona.
Na rozdíl od havarijního pojištění,
které je sjednáváno na základě svobodné vůle motoristy (kromě případů, kdy je vozidlo pořízeno na
leasing a pojištění je vyžadováno
leasingovou firmou), je pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla
povinné pro každého vlastníka provozovaného vozidla. Z takzvaného
povinného ručení jsou totiž hrazeny škody způsobené na zdraví
a majetku osob, jež byly postiženy
nehodou, kterou nezavinily.
» Vývoj sazeb
Úroveň služeb v povinném ručení se
během posledních deseti let výrazně
zlepšila. Je ovšem pochopitelné, že
motoristé nejvíce vnímali negativní jev
- zvyšování sazeb pojistného. Ještě před
dvanácti lety nebylo zaplacení povinného ručení pro vlastníky vozidel až
tak velkým problémem, v posledních
letech je už tento výdaj velkým zásahem do rodinného rozpočtu.
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Zatímco v roce 1991 zaplatil majitel
automobilu s objemem motoru
od 1000 do 1350 cm3 za povinné
ručení jednou za rok 144 Kč, letos
ho základní roční pojistné stálo
průměrně 3383 Kč. Za dvanáct
let je to obrovský růst (třiadvacetinásobek), ovšem je zapotřebí si
uvědomit, že rostla i průměrná
mzda (samozřejmě, že ne takovým
tempem). Navíc je třeba zmínit,
že v letošním roce mělo asi 90 %
vlastníků vozidel nárok na snížení pojistného o 15 % za 3 roky
bezeškodního průběhu pojištění.
Někteří pojistitelé zohlednili delší
období a nabízeli již slevu 20 až
25 % ze základních sazeb. Před
rokem 2000 žádné bonusy neexistovaly.
Další výhodou je možnost platit
pojistné v področních splátkách
(měsíční, čtvrtletní, půlroční) a velkou částku si tak rozdělit na několik
menších.
» Žili jsme na dluh
Podle mínění odborníků nemohly
dřívější sazby pojistného stačit
k vytváření dostatečných rezerv,
ze kterých se vyplácejí škody na
zdraví a ušlém zisku u osob, které
byly postiženy dopravní nehodou
způsobenou někým jiným. Ostatně

po demonopolizaci povinného ručení v roce 2000
zůstal na těchto rezervách dluh ve výši více než dvě
miliardy korun. Na postupném umořování tohoto
dluhu se dnes podílejí všechny pojišťovny nabízející
povinné ručení.
Připomeňme, že dřívější sazby pojistného neurčoval
tehdejší monopolní provozovatel povinného ručení
(Česká pojišťovna), ale ministerstvo financí.
» Pseudotrh
Výrazné změny v povinném ručení přinesl v roce
2000 zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla. Tento druh pojištění začala provozovat řada pojišťoven. Nešlo však o tržní prostředí
v pravém slova smyslu, protože po dobu tří let byly
sazby ze zákona regulovány. Odborníci i zákonodárci
se obávali, že některé pojišťovny by mohly nastavit
ceny příliš nízko a později by nebyly schopny uspokojit všechny vzniklé nároky na odškodnění.
Zákon stanovil minimální pojistné, které mohlo být
každoročně navyšováno o index růstu spotřebitelských cen (inflaci), nebo o procento meziročního
růstu škod vzniklých při dopravních nehodách
(pokud byl růst škodního průběhu vyšší než inflace).
Stanoveno bylo také maximální pojistné, které mohlo
být nejvýše o 30 % vyšší než pojistné minimální.
Pojišťovny také mohly každoročně snižovat minimální
pojistné o 5 % těm klientům, kteří nezpůsobili žádnou
nehodu. Do konce roku 2002 se tedy tržní prostředí
projevovalo hlavně v oblasti služeb a nejrůznějších
zvýhodnění pro zákazníky.
» Uvolnění trhu
Na začátku roku 2003 došlo k úplné deregulaci sazeb

Podle představitelů pojišťoven
má zhruba 90 % klientů nárok
na nejvyšší bonus.

pojistného v povinném ručení.
Téměř všechny pojišťovny zareagovaly na nepříznivý vývoj nehodovosti v loňském roce. Pro většinu
kategorií vozidel se povinné ručení
značně zdražilo. Největší zvýšení
cen pocítili vlastníci osobních aut
s objemem motoru do 1000 cm3,
motocyklů s motory o objemu nad
500 cm3 a tahačů a návěsů. U těchto
kategorií byl zaznamenán velký
růst škod.
Letos se také začaly objevovat větší
rozdíly v cenách pojistného u různých pojišťoven. Například u nejběžnější kategorie osobních aut
s objemem motoru 1000 - 1350 cm3
činil rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší
sazbou na trhu zhruba 1400 Kč.
» Nové sazby - opět reakce na nehodovost
Sazby pro rok 2004 jsou v průměru o něco vyšší než v letošním
roce, pojistitelé opět reagovali na
negativní škodní průběh. Při tvorbě
sazeb však důsledně sledovali,
u kterých kategorií vozidel došlo
k většímu růstu nehodovosti. U některých kategorií tak zůstaly sazby
na stejné úrovni jako letos, u jiných
byly značně zvýšeny a naopak
u některých skupin vozidel došlo
ke zlevnění pojištění.
Největší zdražení nastane u autobusů a tahačů, tedy u vozidel,
u nichž bylo zaznamenáno více
nehod a navíc s vysokými škodami.
„Pohyb cen pojistného v příštím
roce bude proti roku 2003 probíhat u naší pojišťovny v rozmezí od
zhruba 30% snížení až do 100%
zvýšení. Při tvorbě sazeb zohledňujeme řadu kritérií, nicméně škodní
průběh je velmi důležitý. Proto

Základním vodítkem pro stanovení sazby
pojistného je u všech pojišťoven kategorizace vozidel podle objemu motoru.

například u kategorie tahačů bude
pojistné výrazně dražší,“ uvedla
pracovnice jedné z pojišťoven nabízejících povinné ručení.
» Bonusy už výrazně snižují cenu
Dokonce i vlastník vozidla, které
spadá do kategorie, u níž dojde ke
zdražení povinného ručení, může
zaplatit na pojistném méně než
letos. Jestliže nezpůsobil nehodu,
má nárok na bonus (snížení sazby)
za bezeškodní průběh pojištění,
a to každým rokem ve výši 5 %.
Podle představitelů pojišťoven má
zhruba 90 % klientů nárok na nejvyšší bonus, který u většiny pojistitelů činí 20 % za čtyřletý bezeškodní
průběh pojištění. Po několika
letech jízdy bez zaviněných nehod
může motorista získat maximální
bonus, tedy slevu na pojistném ve
výši 55 - 60 %. Všech devět pojišťoven provozujících v současnosti
v České republice povinné ručení
svým klientům bonusy poskytuje.
Pojistitelé navíc svým klientům
uznávají bonusy konkurenčních
pojišťoven. Rozhodnete-li se uzavřít
smlouvu o povinném ručení s jinou
pojišťovnou, požádejte původního
pojistitele, aby vám vydal potvrzení
o době trvání pojištění odpovědnosti a škodním průběhu zaniklého
pojištění. Pojišťovna, pro kterou
jste se rozhodli, vám přizná bonus
získaný u konkurence. Nezapomeňte, že při vypovídání pojistné
smlouvy jste vázáni výpovědní
lhůtou v délce 6 týdnů.
» Hrozba malusu
Opakem bonusu je takzvaný malus.
Pokud klient způsobil nehodu
vlastní vinou, v následujícím roce

zaplatí za pojištění podstatně více, než činí základní
sazba.
Řada motoristů byla letos překvapena, když jim
pojišťovna zaslala sazbu povinného ručení například
o 30 % vyšší, než činí základní pojistné. Důvodem je
skutečnost, že v uplynulém období tento klient zavinil
nehodu.
Malus má totiž daleko progresivnější škálu než bonus.
Notorický nehodář tak může za několik let platit za
povinné ručení až o 150 % více, než je stanoveno
základní sazbou. Většina pojišťoven již malusový
systém také provozuje.
» Nová kritéria
Základním vodítkem pro stanovení sazby pojistného je u všech pojišťoven kategorizace vozidel
podle objemu motoru. Pro výši sazeb je rozhodující
výše škod u konkrétní kategorie. Zhruba polovina
pojistitelů však už zohledňuje i jiná kritéria: region,
ze kterého pochází vlastník vozidla, věk klienta nebo
skutečnost, zda jde o podnikatele, či soukromou
osobu. V praxi to znamená, že nejvyšší sazbu pojistného mají nejmladší řidiči z Prahy a velkých měst.
Větší částku zaplatí také podnikatelé.
Další polovina pojišťoven k uplatňování uvedených
kritérií ještě nepřistoupila. Jejich zástupci nepovažují tři roky sbírání dat o klientech za dostatečně
dlouhou dobu, aby mohli s velkou přesností říci, že
konkrétní typ klienta vybavený konkrétním druhem
vozidla způsobuje větší škody. „Některá kritéria
navíc nejsou zcela spravedlivá. Proč by měl například čerpat výhody ze svého bydliště třeba klient,
který bydlí v Lounech, ale jezdí autem každý den do
zaměstnání v Praze? Vždyť jeho vozidlo se většinou
pohybuje v provozu velkoměsta,“ vysvětluje pracovnice jedné z pojišťoven.
» Vstupujeme do Evropy
Úplné sjednocení našeho povinného ručení se
systémy provozovanými v zemích EU zajistí novela
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla. Návrh tohoto zákona přijali
poslanci a v současné době jej projednává Senát.
Bude-li novela schválena, nabyde účinnosti 1. ledna
2004.
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U toho byste
neměli chybět
Automobilová akce evropského formátu Autotec 2004,
na které se setkají firmy
a odborníci automobilového
průmyslu, se uskuteční
5.–9. 6. 2004 v Brně. Tento
veletrh patří mezi nejprestižnější veletrhy v tomto oboru
a tomu odpovídá také zájem
firem.
Vystavovatelé zde mají možnost prezentovat před odbornou veřejností nové produkty,
konfrontovat své výrobky
s konkurencí, informovat
se o nových technologiích
a trendech v oboru, a to zejména v oblasti bezpečnosti,
výkonnosti systémů, komfortu
a servisu pro řidiče, zjednoautotec_185x135.qxd

24.9.2003

dušení ovládání automobilu,
nejmodernějších prvků komunikace.
Účastníci veletrhu mají možnost představit se na odborném a vysoce prestižním
veletrhu, který je součástí
kalendáře OICA. Každoročně
se ho účastní odborné svazy,
zástupci odborných
a ekonomických médií
a představitelé lobbystických
skupiny. Veletrhu se každoročně účastní 60% odborníků
a téměř 50% návštěvníků má
přímý vliv na rozhodování
o investicích ve firmě.
Rozšíření stávajících trhů
z jednotlivých států na celou
12:54

Stránka 1

oblast Evropské unie, možnost získání nových zákazníků, zorientování se v současné
situaci na evropském trhu automobilového
průmyslu, setkání se s obchodními partnery
či cílovými zákazníky a účast na odborných
konferencích, toho všeho mohou využít firmy, které se letošního ročníku Autotec 2004
zúčastní.
Pro zlepšení podmínek k obchodování a prezentaci firem na veletrhu připravily Veletrhy
Brno také řadu nových kvalitních služeb.
Patří se plně klimatizované a technicky dokonale vybavené prostory nového moderního
pavilonu F, výhody prezentace v Bonusové
knížce veletrhu, moderní konferenční prostory a další služby.
Pokud budete mít zájem se tohoto veletrhu
zúčastnit za zvýhodněné ceny, je třeba podat
přihlášku do 31. 11. 2003.
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Liberec Open 2003
Hvězda loňského ročníku D.A.S.
Liberec Open, Alex Čejka,
se letos bohužel pro velkou
časovou zaneprázdněnost pořadatelům omlouvala už daleko
dopředu. Saša stihnul během
krátké návštěvy své domoviny
pouze předat pohár pro vítěze,
o kterém prohlašoval, že už
jej nikdy nevrátí a který jeden
rok zdobil jeho polici. Dle jeho
vlastních slov zaujal na tuto
dobu čestné místo vedle trofeje
z Volvo Masters.

» Na nově znormovaném hřišti
se hrálo v Liberci ve dnech 4. a 5.10.
Změny jsou dramatické a patrné nejen
pouhým okem. Jamky číslo tři a šest mají
i nadále společná odpaliště, ale pánská se
přestěhovala na monumentální konstrukci, která je zbudována vysoko nad úrovní
terénu v mezi vpravo od původního
místa. Takže je na obě dráhy lépe vidět
a došlo tak i k prodloužení těchto dvou
jamek. Na jamce číslo čtyři se v místě
dopadu drivů objevily velice nepříjemné obrovské bunkery. Pokud je chcete
přestřelit, musíte svého „macíka“ opravdu
rozmotat a dostat se z těchto bunkerů
(pokud macíka nerozmotáte dostatečně
a trefíte je) na green není právě jednoduchá záležitost. Největší změny v délce
doznala ale jamka číslo pět. Změnila se na
opravdový challenge s parem pět, když
její odpaliště odcouvala dobrých sedmdesát metrů zpět na nově pořízený pozemek a vytvořila tak dvojitý dogleg. Green
sedmičky je nově založen na vyvýšeném
podloží. Tuto změnu si vyžádaly loňské
záplavy, které green doslova zlikvidovaly.
Poslední jamka kola, par 3, která pravidelně děsí všechny hráče svojí obtížností,
se natáhla na dvěstě metrů. Trefit z této
vzdálenosti green sevřený dvěma bočními a zadním autem není žádná legrace.
A taky se není čemu divit, že například
v jednom z flightů (single hcp a dva hcp
okolo třinácti) dal součet ran po dvojím
projití této „dominanty“ libereckého
hřiště číslo téměř astronomické: rovných
čtyřicet ran, tzn. 22 ran nad par! Vloni
tady dokázal trefit out of bounds na pravé
straně dráhy po lehčím „sokytu“ i Alex
a letos si tu někteří hráči doslova otevřeli
driving range.
Sedmdesát jeden startující je číslo určitě
úctyhodné. Ale počasí, které se letos rozhodlo ukázat také svoji odvrácenou tvář,
mělo za následek vysoký úbytek přihlášených ještě před samotným zahájením
turnaje. I tak všechny čtyři kategorie
odstartovaly dle plánu a někteří účastníci měli letos poprvé možnost při golfu
pořádně promoknout.
» Ti úspěšní
Pouze tři účastníci startovali v kategorii
PRO. Na hřišti s novým parem 64 se hrálo
kromě obrovské trofeje ve tvaru Ještědu
také o nový rekord hřiště. Ten nakonec
vytvořil výsledkem 67 ran (+3) Jiří Janda
junior, osmý hráč letošního žebříčku
finančních odměn PGAC. Druhý skončil
jeho bratr Miroslav a třetí byl poslední
z rodinné trojice, Luboš. V kategorii hcp
0,0-25,0, která hrála na rány s vyrovnáním, zvítězil Tomáš Ženíšek z GCKO
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Zdroj | Michael Jon

výkonem 80 ran brutto, 58 ran po odečtu
hcp, druhá byla domácí Eva Lieslerová
(83/63) a třetí skončil Michal Tůma z GCK
(73/67). Stableford hrála kat. 25,1-36,0. Vynikajících 49 bodů a první místo patřily
Robertovi Harlasovi z přespolního JGCC.
Tomáš Klečka z KGCM uhrál 47 bodů
a třetí místo a 40 bodů si odvezl Daniel
Novák (opět JGCC). V kategorii ZK si
členové 1.JČB, otec a syn Bláhové odvezli
z Liberce handicapy, když Petr Bláha starší zvítězil a junior bral stříbro. Bronz patřil
Romanovi Danešovi z GCLI. Cenu pro
nejlepšího „mlaďoše“ získal Ondřej Lieser.
» Dovádivé disciplíny
Klasicky sem patřil Longest drive a Nearest to pin. První disciplína probíhala
na dráze číslo čtyři. Byli vyhlášeni tři
vítězové. Z žen byla nejúspěšnější Marcela Studničková (GCLI), mezi muži bral
cenu za svůj výkon Pavel Enderle z GCNB
a nejdelším juniorem byl Patrik Rödel,
který tak zvýraznil převahu domácích.
Mezi nejdelší hráče zcela určitě patřil
i Lukáš Basler z GCS, který téměř zasáhnul v obou devítkách green. Bohužel jeho
drivy skončily vlevo od dráhy a v levém
greenside bunkeru, takže do celkového
hodnocení nezasáhnul. Nearest žen se
odehrával na sedmičce a nejblíže jamce
skončila sympatická manželka sympatického prezidenta GCLI, Radka Zapotilová.
Její míček spočinul ve vzdálenosti 330cm
od jamky. Muži hráli o tuto cenu o jamku
dále. Necelé dva metry (167cm) stačily na
vítězství Michalovi Tůmovi a mezi juniory
byl nejlepší Vorel jun.
Čtyřhry s výběrovým drivem se hrály
(tradičně) v neděli na deset jamek. Nejlepší brutto, 39 ran, uhráli Miroslav Janda
a Gudrun Ludorf, druhý skončil prezidentský pár Zapotilových - 41 ran a třetí
byli pánové Krois a Liesler (42 ran). Netto
kat. vyhráli Bazevičius - Zelený, druzí
byli Tomáš - Hertz a třetí skončili Liesler
- Kadlčík.
Jitka Pokorná Chizzola, členka představenstva pojiš‘tovny právní ochrany D.A.S.
se bohužel nemohla ze zdravotních
důvodů (tak jako mnoho jiných goflistů
a golfistek i jí zlobí záda) aktivně zúčastnit. A tak zpovzdálí s fotoaparátem v ruce
pozorovala všechno to konání na hřišti.
Na závěr samozřejmě přišlo poděkování všem zúčastněným a ujištění: „Tento
turnaj, jehož se D.A.S. pojišťovna stala
partnerem, má za sebou svůj třetí, myslím
že opět úspěšný ročník. Nevidím důvod,
proč by se zde, na výborném hřišti mezi
tolika skvělými lidmi, nemělo uskutečnit
i pokračování čtvrté. Děkuji všem, kteří
pro nás tento turnaj a hřiště připravili!“

Pojištění právní
ochrany soukromých lékařů
Zdroj | František Kluiber

Pojištění právní ochrany „pro lékaře“
je speciální produkt určený pro provozovatele nestátních zdravotnických
zařízení a pro osoby vykonávající
odbornou veterinární činnost podnikatelským způsobem.
» Na koho se pojištění vztahuje?
Pojištěnými osobami jsou především
• pojistník, který uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu (osoba
zapsaná v příslušné evidenci)
• fyzická osoba, která je s pojistníkem v pracovněprávním vztahu,
avšak pouze v pracovní době, v době
výkonu pracovní činnosti vykonávané pro pojistníka.
Těmto osobám je poskytována
právní ochrana při událostech souvisejících s výkonem „lékařské praxe“
pojistníka, jejíž odborný statut je
uveden v pojistné smlouvě.
Kdy lze právní ochranu využít?
Příklad č. 1: Lékař záchranné služby
byl při poskytování první pomoci
pacientem napaden, přičemž došlo
jak ke zranění lékaře, tak k poškození
lékařského vybavení.
Příklad č. 2: Lékař má sjednánu
právní ochranu pro svoji lékařskou
praxi. Jeho zaměstnanec (např.
zdravotní sestra) při výkonu práce
z nedbalosti poškodil obsluhovaný
přístroj (rentgen, počítač, sterilizátor,
UV lampa, lékařská kamera, biotronová lampa apod.).
• Jestliže pojištěný lékař nebo jeho
zaměstnanec v souvislosti s výkonem
„lékařské praxe“ utrpí újmu na zdraví,
věcnou nebo jinou majetkovou
škodu, potom D.A.S. zajistí uplatnění
jejich oprávněných nároků u osoby
odpovědné za vznik škody.
Příklad č. 3: Pojištěný lékař manipuloval v rozporu s předpisy s biologickým odpadem, přičemž došlo
k jeho úniku a ohrožení blízkého
zdroje pitné vody. Proti lékaři bylo
zahájeno trestní řízení pro podezření
ze spáchání trestného činu ohrožení
životního prostředí z nedbalosti.
Příklad č. 4: Rozzlobený pacient,
kterému pojistník (zubní lékař)
oprávněně odmítl uznat reklamaci
zubní protézy, dal Policii ČR podnět
k zahájení řízení s odůvodněním, že
byl pojistníkem opakovaně ošizen na
kvalitě a ceně služby. Policie zahájila
proti pojistníkovi správní (přestup-

kové) řízení pro podezření ze spáchání přestupku v oblasti podnikání.
• Pojištěné osobě bude poskytnuto
poradenství a v případě potřeby také
právní zástupce pro další řízení.
• Pojištěné osoby mají právo na
obhajobu v přestupkovém nebo
trestním řízení, jež proti nim bylo
zahájeno správním orgánem nebo
orgánem činným v trestním řízení
v důsledku jednání nebo opomenutí,
které může mít za následek postih
podle přestupkového nebo trestního
zákona. Pouze však v případě, že se
jedná o trestný čin nebo přestupek
nedbalostní povahy a související
s výkonem „lékařské praxe“.
Příklad č. 5: Pojištěný lékárník
rozvázal pracovní poměr se svým
zaměstnancem dohodou. Následně
se zaměstnanec domáhal neplatnosti
této dohody o ukončení pracovního
poměru a požadoval výplatu odstupného.
• Pojištěný lékárník má nárok na
právní ochranu.
• Pojištění právní ochrany zajistí
pojištěnému lékárníkovi pomoc (tj.
porada, zastupování při soudním
řízení apod.) při řešení pracovněprávních sporů, které jako zaměstnavatel vede se svými zaměstnanci.
Příklad č. 6: Pojištěnému lékaři byla
vykradena ordinace. Lékař měl pro
tento případ sjednané majetkové
pojištění a řádným způsobem své
pojišťovně krádež oznámil a výši
škody doložil. Pojišťovna však
odmítla jakékoli pojistné plnění
vyplatit. Lékař, jako osoba pojištěná,
má právo na právní ochranu a D.A.S.
mu zajistí posouzení jeho situace a řešení tohoto pojistného sporu.
• D.A.S. hájí zájmy pojištěných osob
ve sporech vzniklých s ostatními
pojistiteli, pokud pojistná událost
souvisí s výkonem pojištěné „lékařské praxe“.
Příklad č. 7: Lékař zakoupil starší
lékařský přístroj. Po zakoupení
tohoto přístroje se zjistilo, že se
k tomuto přístroji váže zástavní
právo, v jehož důsledku novému
majiteli hrozí odejmutí zakoupeného
přístroje.
• Rovněž při potřebě ochrany vlastnických práv pojistníka k movitým
věcem je pojistníkovi právní ochrana
od D.A.S. poskytována.

Příklad č. 8: Zdravotní pojišťovna odmítla proplatit pojistníkovi fakturu za provedené lékařské výkony s odůvodněním, že faktura obsahuje aplikaci léků a výkonů, které
není povinna zdravotní pojišťovna proplácet.
Příklad č. 9: Pojistník si zakoupil nové zařízení ordinace
a po jeho instalaci zjistil, že většina zařízení vykazuje
vážné vady. Jeho reklamaci dodavatel neakceptoval a odmítl mu jak vrácení peněz, tak i slevu z ceny.
• D.A.S. umožňuje sjednat připojištění právní ochrany
pro případ sporů ze smluv uzavřených s příslušnými
zdravotními pojišťovnami a také pro případ sporů z jiných smluv, ve kterých figuruje pojistník jako odběratel.
Výše uvedené příklady odpovídají obvyklému rozsahu
sjednávaného pojištění právní ochrany pro lékaře, při
kterém se právní ochrana vztahuje na pojištěné osoby
a movitý majetek firmy pojistníka. Tento rozsah pojištění
lze za stanovených podmínek rozšířit o právní ochranu
k nemovitosti (ordinace, lékárna apod.), kterou pojistník
ke své činnosti využívá. Pojištěné osoby mají právo na
pojistné plnění pouze za předpokladu, že k pojistné
události došlo v souvislosti s výkonem „lékařské praxe“
pojistníka, jejíž odborný statut je uveden v pojistné
smlouvě.
Pojištění právní ochrany nezahrnuje právní ochranu
pro vlastníky motorových vozidel a právní ochranu pro
řidiče motorových vozidel, pojištění právní ochrany však
lze i o tyto oblasti rozšířit.
Pojištění právní ochrany „pro lékaře“ nelze použít v případě sporů:
• mezi osobami pojištěnými danou smlouvou, s výjimkou hájení právních zájmů pojistníka vůči spolupojištěným osobám,
• souvisejících s vypořádáváním spoluvlastnických
vztahů k movitým nebo nemovitým věcem;
• souvisejících s právními spory, které vzniknou pojištěné osobě jako vlastníku, držiteli, provozovateli nebo
řidiči motorového vozidla,
• souvisejících s právními vztahy pojištěných osob
ve společnostech, družstvech, sdruženích a spolcích,
nadacích a fondech; se spory z oblasti ochrany osobnosti, rodinného, dědického, finančního a celního
práva, práva sociálního zabezpečení, sociálního
a zdravotního pojištění, z oblasti duševního vlastnictví nebo nekalé soutěže a z oblasti závazkového
práva, pokud je pojistník v roli dodavatele služby
nebo zboží.
Výše pojistného konkrétního nestátního zdravotnického zařízení nebo osoby vykonávající odbornou veterinární činnost se stanovuje podle počtu
zaměstnanců, podle podlahové plochy pojišťované
nemovitosti a podle druhu zvoleného připojištění. Například pro lékaře se dvěma zaměstnanci
a s vlastní ordinací do 100 m2 činí roční pojistné
13.050 Kč, a to včetně řešení sporů ze smluv uzavřených s příslušnými zdravotními pojišťovnami
a také z jiných smluv, ve kterých je pojištěný lékař
v pozici odběratele služby nebo zboží. Náklady
spojené s právní ochranou jsou hrazené až do výše
500.000 Kč (tzv. pojistná částka).
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D.A.S. řešila
hodnotu díky faktu, že na obdobné
argumentaci odmítla pojišťovna
žalovaná i některé další pojišťovny
vyplácet pojistné plnění v jiných
případech našich klientů. Na
rozhodnutí soudu II. stupně bude
možné stavět právní argumentaci
ve prospěch našich klientů v ostatních sporech tohoto typu.
Náklady na vyřizování ve dvou
instancích: 29.000 Kč

Mgr. Kamila Hodková
Klient si při vycouvávání poškodil
zadní část svého vozidla o strom,
který přehlédl. Za porušení
dopravních předpisů při couvání
(§ 4 písm. a), § 4 písm. b) a § 24
odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.) mu
byla Policií ČR uložena pokuta.
Následně klient uplatnil svůj nárok
na pojistné plnění odpovídající rozpočtu nákladů opravy po odpočtu
spoluúčasti, tj. ve výši 45.000 Kč,
z havarijního pojištění. Příslušná
pojišťovna však odmítla pojistné
plnění zcela vyplatit s odůvodněním, že vozidlo v době dopravní
nehody mělo prošlou STK, resp. že
vozidlo bylo technicky nezpůsobilé
k provozu, čehož si klient musel
být vědom. Pojišťovna opřela své
stanovisko o vědomé porušení
právních předpisů klientem, které
vedlo ke vzniku pojistné události
a tudíž dle názoru pojišťovny bylo
oprávněno snížení pojistného
plnění o 100 %.
S uvedenou argumentací se klient
ani naše pojišťovna neztotožnila.
Věc byla předána k řešení advokátní kanceláři, která jménem
klienta podala žalobu o pojistné
plnění. Ačkoli soud I. stupně
žalobu klienta zamítl, po podaném odvolání soud II. stupně
(Městský soud v Praze) naopak
shledal vady rozhodnutí soudu
I. stupně, rozsudek zrušil a věc
vrátil soudu I. stupně. Z odůvodnění rozhodnutí soudu II. stupně
vyplynula oprávněnost požadavku
klienta na pojistné plnění, v tomto
konkrétním případě ve 100% výši.
Na základě následného jednání
u soudu I.stupně byl mezi klientem
a žalovanou pojišťovnou uzavřen
smír, kterým pojišťovna klientův
nárok uznala a uhradila mu plnou
částku požadovaného pojistného
plnění po odpočtu spoluúčasti,
jakož i náklady řízení.
Tento případ má o to větší právní
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Klientčin zletilý syn při hodině
tělesné výchovy na střední škole
předal k úschově učiteli svůj
zlatý řetízek na ruku v hodnotě
12.500 Kč. Po skončení hodiny
tělesné výchovy si opomněl řetízek
u učitele vyzvednout. Když druhý
den požadoval na učiteli vrácení
řetízku, tento sdělil, že se mu řetízek ztratil. Učitel dále konstatoval,
že ani on ani střední škola nejsou
odpovědny za ztrátu. Klientka se
obrátila na D.A.S. s žádostí o právní
ochranu.
D.A.S. předala vymáhání nároku
na náhradu škody advokátovi.
Po marné mimosoudní výzvě
vůči střední škole podal advokát
jménem klientčina syna žalobu.
Po jednání ve věci soud žalovaný
nárok přiznal, stejně tak jako
náklady řízení. Protistrana, žalovaná střední škola, se s ohledem na
jednoznačné výsledky důkazního
řízení proti rozsudku neodvolala,
a ten tudíž nabyl právní moci.
Žalovaná střední škola následně
bez průtahů uhradila jak soudem
přiznanou částku náhrady škody
vč. úroku z prodlení, tak i náklady
řízení.
Náklady na vyřizování v jedné
instanci: 10.000 Kč
Klientovi - autodopravci, v areálu
jeho firmy, kde parkoval svá vozidla, byla dvakrát po sobě odcizena
z těchto vozidel motorová nafta.
Klientu tak vznikla škoda dle
odhadu soudního znalce v celkové
hodnotě 17.500 Kč. Na základě
klientova trestního oznámení se
Policii ČR podařilo dohledat oba
pachatele daného trestného činu.
Klient požádal D.A.S. o právní
ochranu při uplatňování jeho
nároku na náhradu škody v trestním řízení proti oběma pachatelům
krádeže.
D.A.S. zajistila prostřednictvím
advokáta uplatnění klientova
nároku na náhradu škody do trest-

ního řízení vůči pachatelům. Ve věci vydal soud trestní
příkaz, kterým uložil pachatelům uhradit klientovi
jako poškozenému náhradu škody ve výši 2.000 Kč,
se zbytkem jeho nároku odkázal na občanskoprávní
řízení. Pověřený advokát na náklady D.A.S. dále
podal proti pachatelům občanskoprávní žalobu, jíž
vymáhal dosud neuhrazený zbytek klientova nároku
na náhradu škody ve výši 15.500 Kč. V reakci na
podání žaloby advokátem jeden z pachatelů uhradil
část náhrady škody a nákladů řízení. Soud následně
rozhodl o zbytku klientova nároku rozsudkem pro
uznání, jelikož žalovaní se v soudem dané lhůtě nevyjádřili k žalobě a promeškali tak možnost své procesní
obrany. Žalovaní na základě pravomocného rozsudku
pro uznání bezodkladně doplatili klientovi i zbytek
náhrady škody a nákladů řízení.
Náklady na zastoupení v trestním řízení a v jedné
instanci: 13.000 Kč
Bývalý zaměstnanec pojištěného klienta (projektantské firmy) mu způsobil škodu tím, že vadně
provedl práci na projektové dokumentaci, kterou měl
zpracovat a zaměstnavateli tak vznikla škoda - vícenáklady v částce cca 4.000 Kč spojené s odstraněním
závad v projektu prostřednictvím dalších zaměstnanců. Pojištěný klient marně uplatnil svůj nárok na
náhradu škody vůči tomuto bývalému zaměstnanci.
Ten reagoval odmítnutím nároku klienta. Pojištěná
firma, která měla u naší společnosti uzavřené pojištění právní ochrany podnikatele, se obrátila na D.A.S.
s žádostí o vymáhání náhrady škody vůči bývalému
zaměstnanci této firmy, způsobené porušením jeho
pracovněprávních povinností. Na základě mimosoudní výzvy zajištěné D.A.S. bývalý zaměstnanec
vymáhanou částku náhrady škody uhradil.
Náklady v jedné instanci: 3.000 Kč
Pojištěný klient na svém pozemku - zahradě u pojištěného rodinného domku, povolil na základě smlouvy
instalaci reklamního billboardu. Firma, které billboard
patřil, se zavázala hradit poplatek za užívání plochy,
na níž byl billboard instalován, ve výši 3.750 Kč pololetně. Příslušná reklamní firma však přestala platit
smluvní poplatek, a pojištěný klient úhradu opětovně
marně urgoval. Následně se proto obrátil pojištěný
klient na D.A.S. s žádostí o právní ochranu.
Na základě mimosoudní výzvy zajištěné D.A.S.
reklamní firma zjednala nápravu a dlužné částky
řádně pojištěnému klientovi doplatila.
Náklady v jedné instanci: 3.000 Kč
Pojištěný zakoupil v obchodním domě mikrověž
v hodnotě 4.000 Kč. Na této mikrověži se vyskytla po
dvou reklamacích, v rámci nichž byla závada odstraňována, potřetí stejná závada, kterou pojištěný reklamoval a odstoupil v rámci této reklamace od kupní
smlouvy (opětovný výskyt vady po opravě). Pracovnice prodávajícího, obchodního domu, při přebírání
této třetí reklamace však odmítla uznat klientovo
odstoupení od kupní smlouvy a tvrdila, že od kupní
smlouvy lze odstoupit až po třetí opravě věci. Klient
se obrátil na D.A.S. s žásdostí o prověření korektnosti
stanoviska prodávajícího.
Na základě podnětu zajištěného D.A.S., v rámci kte-

rého byl prodávajícímu, obchodnímu domu, vysvětlen rozpor
takovéhoto tvrzení jejich zaměstnankyně s tehdy platnými právními
předpisy (kdy je odůvodněno
odstoupení od kupní smlouvy již
třetím výskytem totožné vady po
dvou předchozích opravách), prodávající nárok klienta uznal a vrátil
mu kupní cenu oproti vydání
mikrověže.
Náklady v jedné instanci: 3.000 Kč
Pojištěný klient uplatnil v důsledku
zaviněné dopravní nehody nárok
na pojistné plnění ze svého havarijního pojištění. Příslušná pojišťovna však pojistné plnění odmítla
uhradit, a zpochybnila jednak výši
vzniklé škody jako takové, jednak
oprávněnost klientova nároku
na pojistné plnění, kdy tento měl
v době dopravní nehody dle tvrzení pojišťovny neplatný řidičský
průkaz (vydaný klientovi v době
jeho pobytu v USA) a naplnil tak
důvody výluky z povinnosti poskytnout pojistné plnění z daného
pojištění. Klient požádal D.A.S.
o právní ochranu.
D.A.S. pověřila na své náklady advokáta, který primárně podnikl právní
kroky ke zjištění a prokázání, že
klientův řidičský průkaz byl v době
dopravní nehody platný. Dále byl
vypracován znalecký posudek, na
jehož základě bylo odůvodněno
vymáhání pojistného plnění (škody
na vozidle) ve výši cca 1.600.000 Kč
po odpočtu spoluúčasti. Vzhledem
k tomu, že příslušná pojišťovna
nadále odmítala pojistné plnění
poskytnout, advokát podal proti

této pojišťovně žalobu. V rámci
mimosoudních jednání s pojišťovnou, která probíhala ještě před nařízení jednání soudem, se advokátovi
podařilo dosáhnout narovnání
s pojišťovnou s tím, že příslušná
pojišťovna uhradila na pojistném
plnění klientovi 70% žalované
částky a náklady řízení s čímž byl
klient srozuměn. Soudní poplatek
byl vrácen soudem díky následnému zpětvzetí žaloby.
Náklady v jedné instanci:
200.000 Kč
Pojištěný klient v nočních hodinách řídil nákladní soupravu tahače+návěsu a za snížené viditelnosti
porazil chodce, který se pohyboval
po pravé straně vozovky. Chodec
v důsledku zranění utrpěných při
nehodě zemřel. Klientovi bylo
sděleno obvinění z trestného činu
ublížení na zdraví z nedbalosti
s následkem smrti, kde hrozí trest
odnětí svobody až na dvě léta či
zákaz činnosti. Klient se obrátil na
D.A.S. s žádostí o právní ochrany.
D.A.S. zajistila na své náklady obhajobu pojištěného klienta v trestním řízení. Důkazním řízením
bylo zjištěno, že chodec byl silně
podnapilý a znalecký posudek,
který byl v rámci trestního řízení
vypracován, konstatoval, že chodec
v důsledku své podnapilosti se
pohyboval nekoordinovaně a nevyloučil tak možnost jeho náhlého
vykročení do jízdní dráhy vozidlu
klienta. Soud na základě argumentace advokáta s ohledem na nejednoznačnost důkazního materiálu
svědčícího proti klientovi aplikoval

jednu ze základních zásad trestního řízení „v pochybnostech ve prospěch obžalovaného“ a zprostil klienta
obžaloby. Ačkoli se státní zástupce proti rozhodnutí
soudu odvolal, soud II. stupně se ztotožnil s názorem
soudu I. stupně a potvrdil správnost rozhodnutí. Zavinění smrti chodce tudíž nebylo klientu prokázáno.
Náklady ve dvou instancích: 10.000 Kč
Klientův
řidič přepravující velmi
nebezpečný
výbušný
náklad přes
Maďarsko
nezvládl řízení
vozidla a sjel
z vozovky.
Policie zjistila,
že příčinou
Mgr. Michal Hadrava
nehody byl
mikrospánek
řidiče. Třetí osoby nebyly zraněny, ke škodě na
dalších vozidlech nedošlo, ale vzhledem k vlastnostem převážené látky musela být z největší maďarské
dálnice v úseku několika kilometrů odkloněna
doprava přes silnice nižších tříd. Toto bezpečnostní
opatření trvalo dva dny. Řidič byl obviněn z trestného činu obecného ohrožení. Vedle peněžitého
trestu okolo 100 000 HUF bylo předpokládáno i uložení trestu zákazu řízení. Klient se bezprostředně
po zjištění, že došlo k pojistné události, obrátil na
D.A.S. se žádostí o pomoc.
D.A.S. zajistila řidiči právní zastoupení v Maďarsku
a po celou dobu pobytu řidiče i kamionu v zahraničí byla v kontaktu s klientem. Ve spolupráci s pověřeným advokátem bylo dosaženo toho, že řidič
byl propuštěn a vyšetřování bylo zastaveno. Celá
záležitost byla posouzena pouze jako přestupek, za
který maďarské orgány uložily řidiči pokutu 80 000
HUF. O případu informovaly i české sdělovací
prostředky.
Náklady v jedné instanci: 25.000 Kč

Otázky a odpovědi
Mgr. Miroslav Ježek
Pracuji jako řidič mezinárodní nákladní automobilové
dopravy. Kolik záznamových
„kotoučků“ z tachografu
jsem povinen předkládat při
policejní kontrole v zahraničí a
kolik v České republice?

Předně je nutno uvést, že není podstatné kolik záznamů z tachografu může
policie požadovat, ale za jaké období
zpět. Podle dohody AETR je řidič povinen předložit záznamy o režimu práce
za dny běžného týdne, kdy řídil a za
poslední den týdne předcházejícího.
V případě, že neřídil, je řidič povinen
doložit důvod proč neřídil. Obvykle
půjde o potvrzení zaměstnavatele
(dopravce) o čerpání dovolené, pracovního volna apod. V pochybnostech lze

tedy jen doporučit, aby s ohledem na
snahu předejít možným komplikacím
při silničních kontrolách řidič měl k dispozici takové dokumenty, které budou
dokládat jeho pracovní činnost v uplynulých osmi dnech. K druhé části dotazu lze
říci, že právní úprava pro vnitrostátní a
mezinárodní dopravu u vozidel nad 3,5 t
je prakticky totožná. Zákon č. 111/19994
Sb., o silniční dopravě v § 3 odst. 1 písm.
b) stanoví platnost dohody AETR i pro
oblast vnitrostátní kamionové dopravy.

800 10 55 10
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Při silniční kontrole prováděné hlídkou Policie České
republiky mi byla udělena
pokuta, protože jsem neměl
řádně upevněnou registrační
značku na vozidle. Registrační
značka byla vložena v plastovém držáku k tomu určeném.
Je tento postup oprávněný?

Mgr. Kateřina Eisenvortová
Od zahraniční reklamní agentury jsme formou dotazníku
obdrželi nabídku na uveřejnění
prezentace naší firmy v katalogu publikovaném touto
agenturou prostřednictvím
CD-ROM do počítače. Formulář
jsme vyplnili a odeslali. Poté
jsme obdrželi již potvrzenou
objednávku s fakturou na
vysokou částku v EURo jako
předplatné na první rok prezentace. Nato jsme objednávku
zrušili. Obdrželi jsme však
písemné upozornění, že objednávka byla závazná a tudíž jsme
povinni služby zaplatit s tím, že
naše firma bude prezentována
v příštím katalogu a následujících dvou vydáních. Vzhledem
k tomu, že cena této služby
byla uvedena až ve spodní části
formuláře v nepřehledném
textu, cenu jsme nezaregistrovali, jinak bychom na nabídku
nepřistoupili.

Mgr. Tomáš Beran
Při cestě na školení jsem
uklouzla na mokrém chod-
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Zmiňovanou problematiku upravuje vyhláška
Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001
Sb., o registraci vozidel. Konkrétně § 28 této
vyhlášky stanoví způsob umístění registrační
značky na vozidle. Tabulky registrační značky
umístí vlastník nebo provozovatel vozidla
na vozidlo do místa určeného k umístění
tabulky registrační značky takovým způsobem, aby nedošlo k její ztrátě při provozu
na pozemních komunikacích. Pro upevnění
musí použít nýtů nebo šroubů. Místo pro
umístění nýtů nebo šroubů musí být voleno
tak, aby části nýtů a šroubů, které zůstávají na
povrchu tabulky registrační značky, nenarušily

čitelnost značky. Tyto části nýtů a šroubů musí
povrchově upravit tak, aby jejich barevné provedení bylo přibližně shodné s podkladem
tabulky registrační značky. Dále jsou stanoveny další zásady. Pokud tedy byla registrační
značka pouze vložena do plastového držáku,
je tento způsob připevnění nedostatečný,
resp. v rozporu se zmiňovanou vyhláškou.
Takové jednání je pak naplněním skutkové
podstaty dle § 22 odst. 2, písm. f) zák. 200/
1990 Sb., o přestupcích v platném znění
(přestupky proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu) a lze jej v blokovém řízení
sankcionovat pokutou do výše 1.000 Kč.

V této záležitosti pouze můžeme jen
potvrdit opakované zkušenosti s komerčními aktivitami zahraničních
reklamních agentur, zpracovávajících
prezentaci firem v ročních inzertních
katalozích. Není důvod mít podezření,
že by se jednalo o nekorektní obchodní
taktiku, ale reakce českých podnikatelů
svědčí o tom, že s podobným uzavíráním obchodů resp. s jejich právními
následky stále není dostatek zkušeností.
Z hlediska právního zaslala zahraniční
agentura svoji nabídku ve formě návrhu
smlouvy, kterou česká firma svým podpisem spolu s razítkem firmy potvrdila.
Byla tak uzavřena řádná obchodní
smlouva, kdy obě strany bez výhrad přijaly ve formuláři předtištěné obchodní
podmínky. Taková smlouva je závazná
a její plnění je vymahatelné, a to i na
území České republiky.
Tyto smlouvy se často uzavírají na tříleté
období s možností vypovědět je nejdříve před koncem uplynutí třetího roku
platnosti smlouvy. Smlouva podobného
obsahu je pravděpodobně i ta, kterou
uzavřela česká firma.
Možnost výpovědi je přitom sjednávána tak,
že musí být v písemné podobě doporučenou
poštou zaslána nejpozději
3 měsíce před koncem kalendářního roku, tj.
do 30. září. Lze takto pravděpodobně učinit
již v prvním roce uzavření smlouvy, avšak
výhradu druhé smluvní strany, že smlouva
byla uzavřena na 3 roky, nelze vyloučit.
Smlouvu taktéž nelze napadnout z dů-

vodu neurčitosti nebo nesrozumitelnosti či z jejího uzavírání v tísni a pod
nátlakem. Vzhledem k tomu, že smlouva
nemá charakter spotřebitelské smlouvy,
kdy je spotřebiteli poskytnuta zvýšená
ochrana, ale je uzavírána mezi podnikateli v rámci jejich podnikatelské
činnosti, nelze tyto důvody neplatnosti
plně uplatnit.
Závazek tedy nezbývá než řádně splnit,
jinak se česká firma vystavuje nebezpečí, že se na ní zahraniční agentura
obrátí se svou oprávněnou pohledávkou
a začne ji soudně vymáhat.
Zde je nutné upozornit, že v těchto
smlouvách většinou nebývá ustanovení
o tzv. rozhodném právu, na kterém se
strany pro případ sporu dohodly, proto
je třeba vycházet z pravidel mezinárodního práva soukromého, a za místo,
podle kterého se určí rozhodné právo
a tedy místo soudu pro tento spor, považovat sídlo účastníka smlouvy poskytujícího služby, tj. zahraniční agentury.
Rozhodovat tedy bude soud v zahraničí.
Vedle samotného dluhu by česká firma
v případě sporu nakonec byla povinna
hradit i náklady zahraničního právního
zástupce a soudu.
Pokud tedy obdržíte předtištěný text v cizím jazyce, jehož původ Vám není známý
a jehož obsah Vám není zcela zřejmý,
přesto Vás v něm uvedená nabídka
zaujala, dříve než tuto nabídku potvrdíte
a odešlete zpět na adresu odesílatele,
ověřte si, k čemu se tím zavazujete.

Nejprve je třeba říci, že zaměstnavatel odpovídá
za škodu, která vznikla při pracovním úrazu
jen v případě, kdy ke škodě došlo při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti
s plněním pracovních úkolů ve smyslu ust. §190
odst. 1 zákoníku práce. Co se rozumí plněním
pracovních úkolů nebo přímou souvislostí
s nimi, upravuje ust. §25 nařízení č. 108/1994
Sb., kterým se provádí zákoník práce. Plněním
pracovních úkolů se tak rozumí výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního
poměru, jiná činnost vykonávaná na příkaz
zaměstnavatele a činnost, která je předmětem

pracovní cesty. „Úkoly v přímé souvislosti
s nimi“ se pak rozumí úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé
nebo nutné před počátkem práce nebo po
jejím skončení a úkony obvyklé v době
přestávky na jídlo a oddech konané v objektu
zaměstnavatele. Za činnost v přímé souvislosti
s plněním pracovních úkolů se ve smyslu ust.
§25 odst. 4 citovaného nařízení považuje též
školení zaměstnanců.
Úkony v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů však naproti tomu nejsou cesta
do zaměstnání a zpět, stravování, ošetření,

níku a zlomila jsem si nohu.
Zajímalo by mne, zda lze tento
úraz chápat jako pracovní úraz,
když nás zaměstnavatel na toto
školení poslal a když je pro nás
toto školení povinné?

popřípadě vyšetření ve zdravotnickém zařízení,
ani cesta k nim a zpět, pokud není konána
v objektu zaměstnavatele. Cesta na školení mezi
těmito úkony, které v přímé souvislosti nejsou,
sice uvedena není, nicméně nauka shodně
s judikaturou uvádějí, že výčet toho, co plněním
pracovních úkolů je a co je v přímé souvis-

losti, je konečný (taxativní) a vše ostatní touto
činností není. Z tohoto důvodu je třeba dospět
k závěru, že cesta na školení není ani plněním
pracovních úkolů, ani činností v přímé souvislosti s těmito pracovními úkoly a zaměstnavatel
za škodu způsobenou pracovním úrazem
neodpovídá.

Jsem zaměstnankyní orgánu
státní správy a zajímalo by
mne, zda mám nárok na tzv. třináctý plat, jestliže jsem během
srpna, září a října tohoto roku
nepracovala z důvodu pracovní neschopnosti po dobu
55 pracovních dní a jestliže
můj pracovní poměr končí
dohodou ke dni 1. 12. 2003?

Právní úprava podmínek pro přiznání tzv.
třináctého platu je zakotvena v ust. §10a
nařízení vlády č. 253/1992 Sb., kterým se
provádí zákon č. 143/1992 Sb., o platu. Aby
zaměstnanci vznikl nárok na tzv. třináctý
plat, musí v daném kalendářním pololetí
odpracovat u téhož zaměstnavatele, v témže
pracovním poměru 65 dnů, přičemž je zde
podmínka, že pracovní poměr nesmí skončit před 30. listopadem, případně nesmí
skončit před 31. prosincem, pokud zaměstnanec splní podmínku počtu odpracovaných dní až v prosinci. Obecně tedy platí,
že jestliže pracovní poměr skončí před
30. listopadem, nárok na tzv. třináctý plat
nemůže vzniknout nikdy. V daném případě,
pokud bylo do 30. listopadu odpracováno
65 dní, nárok na další plat vznikl.
Jak bylo shora uvedeno, je podmínkou
nároku na třináctý plat vedle trvání pra-

covního poměru k určitému datu též určitý
počet odpracovaných dní. Co se rozumí
odpracovaným dnem, upravuje odst. 2
shora citovaného paragrafu. Podle tohoto
ustanovení se za odpracovaný den nepovažuje den, kdy zaměstnanec nekonal práci
z důvodu pracovní neschopnosti. Proto se
oněch 55 pracovních dní za odpracované
nepovažuje. Vzhledem k tomu, že podmínkou vzniku nároku je 65 odpracovaných
dní a vzhledem k tomu, že pracovní pololetí v druhé polovině roku 2003 obsahovalo
132 pracovních dní (včetně svátků, které se
za odpracované dni považují), pak pokud
jste ostatní pracovní dny odpracovala,
nárok na třináctý plat Vám vznikl, i když
došlo ke skončení pracovního poměru
k 1. 12. 2003. Na závěr uvádíme, že shora
uvedená úprava se týká pouze zaměstnanců veřejné správy.

Aktuální informace
právního oddělení

Mgr. Michal Fischer
V posledním období se množí
případy, kdy jsou naši klienti
- autodopravci obviněni na
území Polska z provádění tzv.
kabotážní dopravy. Jedná se
o dopravu, která je prováděna
vozidlem registrovaným mimo
území Polska nebo zahraničním podnikatelem (zahraničním ve vztahu k Polsku) mezi

místy ležícími na území Polské
republiky. K takovéto kabotážní
dopravě prováděné zahraničním přepravcem je totiž podle
polské právní úpravy zapotřebí
zvláštního povolení.
Většina případů má zcela
shodný scénář. Ačkoliv má
být provedena mezinárodní
přeprava, liší se místo nakládky
zboží od místa celního odbavení. Během transportu zboží
mezi těmito místy se však ve
vozidle přepravce nachází jako
jediný doklad k přepravě pouze
faktura na zboží, ve které jsou
jako prodejce i odběratel uvedeny polské podnikatelské subjekty. Právě v tomto okamžiku
dochází ze strany polských
orgánů ke kontrole.
Přestože je následně možné
prokázat dokumenty k mezinárodní přepravě, že zboží

Zdroj | Mgr. Michal Fischer

je skutečně exportováno mimo území Polské
republiky, polské správní orgány hodnotí byť
i krátkou přepravu zboží mezi místem nakládky
a místem, kde je celně odbaveno, jako kabotážní
dopravu. Vede je k tomu především ta skutečnost, že na mezinárodním nákladním listu CMR
je jako odesílatel uvedena ta polská firma, která
byla na základě výše uvedené prvotní faktury
(nalezené při kontrole vozidla) odběratelem
zboží. O režim mezinárodní přepravy se tak z jejich pohledu jedná teprve až v okamžiku, kdy je
přeprava uskutečňována v souladu s mezinárodním nákladním listem CMR.
I když je možno dle polských právních předpisů
za neoprávněné provádění kabotážní dopravy
uložit peněžitou sankci v rozmezí 50-15.000,PLN, bez výjimky je aplikována maximální
hranice, tedy 15.000,- PLN. Iniciovaná opravná
řízení nepřináší bohužel jakýkoli pozitivní efekt,
neboť orgány druhé instance většinou potvrzují
rozhodnutí orgánu instance prvé.
Závěrem lze pouze konstatovat, že polské
kontrolní orgány jdou při kontrolách zpravidla
takříkajíc „najisto“.
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Žádáme
o právní ochranu
Vážení čtenáři, pokud máte nějaké
problémy, nejen v soukromém
rodinném životě, ale související
s motorismem, zaměstnáním i podnikáním, nabízím vám způsob, jak
snadno můžete takové situace vyřešit,
abyste získali vše, na co máte právo
a nedostali se navíc do finančních
problémů. Kdo vám nejvíce pomůže
je D.A.S. pojišťovna právní ochrany.
I. Žádost o poskytnutí neodkladné
právní ochrany
klient pojištěný jako řidič
... jsem účastníkem dopravní nehody, kterou jsem nezavinil
klient pojištěný pro pracovněprávní
spory
... zaměstnavatel mě právě teď nutí
podepsat dohodu o okamžitém
zrušení pracovního poměru
klient pojištěný jako majitel motorového vozidla
... přebírám svůj automobil z autoopravny a vidím, že v autoservisu byl
odřen lak
» Formy žádosti
1. Telefonický kontakt na tísňovou
linku právního oddělení D.A.S. +420
603 500 005 (v pracovní dny v době
od 8:00 - 16:30 hodin lze využít
rovněž tel. +420 267 990 711)
Postup:
a) Sdělit číslo pojistné smlouvy
b) Stručně popsat věcnou podstatu
problému
c) Formulovat svůj požadavek
2. Faxem (+420 267 990 799)
3. Dopisem (D.A.S. pojišťovna
právní ochrany, a.s., Benešovská 40,
101 00 Praha 10)
4. Elektronicky (e-mail: pravni@das.cz)
Postup (platí pro body 2-4):
a) Uvést číslo pojistné smlouvy
b) Stručně popsat věcnou podstatu
problému
c) Přiložit veškeré dostupné doklady
d) Formulovat svůj požadavek na
právní ochranu
e) Sdělit jméno a adresu právního
zástupce, kterého hodlá v případě
potřeby pověřit svým zastupováním
nebo sdělit, že jeho výběr ponechává na D.A.S.
f) Zdůraznit existenci lhůt (např.
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„POZOR, LHŮTA , SPĚCHÁ“ apod.)
g) Ověřit následně telefonicky, zda
byla žádost v pořádku doručena
II. Žádost o poskytnutí právní
ochrany, která snese odkladu
klient, který má sjednané pojištění
právní ochrany na svůj byt
...v sousedním bytě chovají psy
a kočky, hluk a pachy obtěžují trvale
naší rodinu...
klient pojištěný jako majitel motorového vozidla
... domnívám se, že pojišťovna,
u které mám sjednané havarijní
pojištění, mi neoprávněně snížila
pojistné plnění
klient pojištěný pro pracovně právní spory
... zaměstnavatel se mnou zrušil pracovní poměr, avšak z důvodu, který
neodpovídá Zákoníku práce
» Formy žádosti
1. Faxem (+420 267 990 799)
2. Dopisem
(D.A.S. pojišťovna právní ochrany,
a.s., Benešovská 40, 101 00 Praha 10)
3. Elektronicky (e-mail: pravni@das.cz)
Postup (platí pro body 1-3):
a) Uvést číslo pojistné smlouvy
b) Stručně popsat věcnou podstatu
problému
c) Přiložit veškeré dostupné doklady
d) Formulovat svůj požadavek na
právní ochranu
e) Sdělit jméno a adresu právního
zástupce, kterého hodlá v případě
potřeby pověřit svým zastupováním
nebo sdělit, že jeho výběr ponechává na D.A.S.
4. Telefonicky (+420 267 990 711)
Postup:
a) Sdělit číslo pojistné smlouvy
b) Stručně popsat věcnou podstatu
problému
c) Formulovat svůj požadavek
» Důležité
Tísňová linka má omezenou kapacitu. Proto by zpravidla pro tento typ
žádostí o poskytnutí právní ochrany
neměla být využívána.
» Formulář „Oznámení pojistné
události“

Zdroj | JUDr. František Machálek

Žádá-li pojištěný o poskytnutí právní ochrany, je vhodné, aby k tomuto účelu využil formulář „Oznámení pojistné události“ a vyplnil v něm příslušné kolonky. Formulář „Oznámení pojistné události“ obdrží pojištěný
současně s pojistnou smlouvou. Formulář je dostupný
rovněž na internetu www.das.cz, u zprostředkovatelů
pojištění D.A.S. a na všech expoziturách D.A.S.
» Volná forma žádosti
Nemá-li pojištěný možnost využít formulář „Oznámení
pojistné události“ nebo využití tohoto univerzálního
formuláře není vhodné s ohledem na charakter pojistné události, může o právní ochranu požádat volnou
formou (zpravidla dopisem). V takovém případě je
vždy důležité uvést číslo pojistné smlouvy (případně
rodné číslo nebo IČ) a aktuální kontaktní údaje na
pojištěnou osobu.
» Využití zprostředkovatele pojištění při sepisování
žádosti o poskytnutí právní ochrany
Pojištěný klient může využít při sepisování žádosti
o poskytnutí právní ochrany (při vyplňování Oznámení pojistné události) pomoci svého osobního poradce, tj. zprostředkovatele pojištění, který je od D.A.S.
pověřen péčí o jeho pojistnou smlouvu. S ním může
rovněž předběžně konzultovat, zda se na daný případ
pojištění právní ochrany vztahuje.
» Číslo pojistné smlouvy
Číslo pojistné smlouvy je uvedeno na identifikační kartě, kterou obdrží klient přibližně 1 měsíc po uzavření
pojistné smlouvy. Žádá-li pojištěný o poskytnutí právní
ochrany před doručením identifikační karty, uvede
místo čísla pojistné smlouvy svoje rodné číslo nebo IČ.
» Písemná forma žádosti o poskytnutí právní ochrany
Nelze-li problém pojištěného klienta vyřešit telefonickou právní poradou, je nezbytné, aby následně
požádal o poskytnutí právní ochrany ještě písemnou
formou.
» Pojistné krytí
K otázce pojistného krytí je možné zaujmout v telefonickém kontaktu vždy pouze předběžné stanovisko.
Závazné stanovisko právního oddělení může pojištěný
obdržet pouze v písemné formě po předložení všech
souvisejících dokladů.

www.das.cz
267 990 711

Zdroj | Tereza Pudilová

V roce 1824 Friedrich Egermann
po několikaletém úsilí a marných pokusech
nalezl správný postup výroby červené lazury.

Vedle červené lazury vyrábí sklárna Egermann
také mnoha dalšími technologiemi.

Nový Bor – město skla
První díl nového seriálu o českých městech a věhlasných
výrobcích, které jsou s nimi
spojeny, začneme v bráně
Lužických hor - Novém Boru.
České sklo je ve světě už
mnoho let pojmem a jeho
významná část vzniká právě
v tomto městě na severu naší
země.
» Do 80 zemí světa
V roce 1824 zde Friedrich
Egermann po několikaletém
úsilí a marných pokusech
nalezl správný postup výroby
červené lazury, kterou zavedl
od roku 1832 do průmyslové
výroby ve své rafinerii. Váženého vynálezce a skláře v Novém Boru navštěvoval i císař
Ferdinand I., který to ze Zákup
neměl daleko. Toto unikátní
červeně zbarvené sklo se ve
zdejší sklárně Egermann vyrábí s velkým úspěchem dodnes.
„Doma“ zůstává pouze 15
procent celé produkce, zbytek
putuje do více než 80 zemí
světa.
Technologie výroby tohoto
unikátu spočívá v nanášení
lazurovací směsi na sklo, které
se následně podruhé vypaluje.
Proniká do jeho hloubky na
pouhé setiny milimetru. Potom se tato směs smývá a po
konečném třetím vypálení
dostává sklo charakteristické

červené zabarvení. Ke slovu
přicházejí brusiči a rytci, pod
jejichž rukama se ve výrobku
objevují čiré motivy: především arabesky, strom, pták
a jelen – typické prvky dekoru, který se používá už sto
padesát let!
Vedle červené lazury vyrábí
sklárna Egermann také mnoha
dalšími technologiemi. Velkým
zážitkem je například pohled
na vázu zdobenou perokresbou – nesmírně náročnou
technikou, při níž se kreslí
perem podle předlohy. Tuto
přesnou a jemnou techniku už
ovládá pouze několik odborníků, kterým práce na jednom
skleněném výrobku zabere
i dva dny. Zajímavou součástí
produkce novoborských sklářů
jsou vitráže, které je možné
najít na stavbách po celém světě, například v Alžíru, Maroku,
Íránu, Iráku či v Japonsku nebo
Portugalsku. Egermann se také
podílel na rekonstrukci vitráží
v pražském Obecním domě
a Rudolfinu. V areálu ruského
velvyslanectví již pár let stojí
nově postavený pravoslavný
kostel. I jeho okna zdobí vitráže
z Nového Boru. Výjimečné
nejsou ani zakázky do soukromých vil po celé republice.
» Město mělo 57 domů
V roce 1757 povýšila císařovna

Marie Terezie na žádost majitele sloupského
panství hraběte Maximiliána Kinského osadu
s pouhými 57 domy na město. Jeho rozvoj byl
od počátku spojen s výrobou a obchodováním
se sklem také díky výhodné poloze při císařské silnici Praha – Rumburk – Žitava. V Novém
Boru kupodivu nenalezneme mnoho architektonických památek. Nejvýznamnější je chrám
Nanebevzetí Panny Marie (1786 – 1788) na
náměstí Míru a secesní budova pošty z roku
1904. Zajímavé měšťanské domy v historickém
jádru znehodnotilo při rekonstrukci v letech
1971-82 několik panelových domů v těsné blízkosti centra, což tvář města nevylepšilo…
V souladu se skutečností, že Nový Bor je městem skla je tak hlavním turistickým lákadlem
sklářské muzeum. Založili ho místní skláři
k propagaci své práce. Za podpory radních
vzniklo v březnu 1893 v prvním patře radnice.
Sbírka skla se neustále zvětšovala, proto byla
expozice v roce 1952 přemístěna do pozdně
barokního měšťanského domu č. p. 105 na
náměstí Míru. Stálá expozice dokumentuje
stylový a technologický vývoj českého skla od
17. století do současnosti. Produkci nynějších
novoborských sklářů (sídlí zde rovněž známá
firma Crystalex) je možné zakoupit v mnoha
obchůdcích nebo přímo v areálu firmy Egermann.
» Přitažlivé okolí
Náměstí v Novém Boru je výchozím místem
do okolních turisticky atraktivních lokalit:
na pouhé tři kilometry vzdálenou zříceninu skalního hradu ve Sloupu, Havraní skály
mezi Novým Borem a Radvancem, unikátní
Panskou skálu (Varhany) na Práchni nebo
přírodní rezervaci – horu Klíč s kamenným
mořem.
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S pojišťovnou D.A.S.
se setkáte i na dovolené
Obchodní zástupce D.A.S. Pavel
Skořepa navštívil v létě jeden z
kempů, kde se pořádal koncert
zpěvačky Inky Rybářové, která
je spokojeným klientem D.A.S.
díky poskytnutí pomoci pojištění právní ochrany. Obchodní
zástupce předal účastníkům

koncertu, kteří byli na dovolené,
letáky pojistných produktů
včetně kontaktu na D.A.S. Lidé
tak výhodně získali informace o
pojištění právní ochrany. Děti,
které zde byly na letních prázdninách, projevily největší zájem
o reklamní předměty pojišťovny.

55. FUCHS OIL Zlatá přilba města Pardubic
V době od 27. do 28. září 2003 se
konal jubilejní 55. ročník FUCHS
OIL Zlaté přilby města Pardubic
na plochodrážním stadionu ve
Svítkově. Závodu se zúčastnila
současná plochodrážní světová
špička, na kterou se přišlo podívat téměř 20.000 návštěvníků.
Zlatá přilba je tím, čím v současnosti je. Výjimečnou světovou
přehlídkou plochodrážního
sportu. Jedná se o třídenní
sportovní podnik, který nemá ve
světě obdoby. Závodníci bojovali

opět během těchto tří dní nejenom o jednu z nejstarších trofejí,
ale zároveň usilovali spolu se
svými družstvy o titul klubového
šampióna v soutěži evropských
mistrů a plochodrážní naděje
se již tradičně utkali v souboji o
Zlatou stuhu.
Tento závod je dlouhá léta
diváckou i odbornou veřejností
vnímán jako vysoce náročný a
kvalitní a proto se D.A.S. opět
stala jedním ze sponzorů této
akce.

Veteran Car Club Praha
XXXVI. ročník mezinárodní
jízdy historických vozidel do
vrchu
„ZBRASLAV - JÍLOVIŠTĚ“o pohár
Elišky Junkové a o pohár města
Zbraslav a pohár obce Jíloviště.
Soutěž je zařazena do mezinárodního kalendáře FIVA a konala se
6. září 2003.
Vzhledem ke své dlouholeté tradici je soutěž vysoce prestižní jak

pro jezdce, tak i pro motoristickou veřejnost. Tento závod vznikl
v roce 1908 a díky Veteran Car
Clubu Praha se nepřetržitě koná
již od roku 1967. Závod a výstavu
dokonale renovovaných vozidel
vyrobených v letech 1907 - 1979
shlédne každoročně cca 20.000
diváků. D.A.S. se této akce i letos
zúčastnila a prezentovala se zde
prostřednictvím produktových
letáků a reklamních dárků.

Czech Truckfest 2003
Organizátor akce CZECH
TRUCKFEST 2003 konané 20.
a 21. září 2003 na letišti v Hradci
Králové umožnil zájemci - D.A.S.
prezentaci na této akci. Zástupcem D.A.S. pojišťovny právní
ochrany byl inspektor Vladimír
Maxa, který na výstavním stánku
představil nabídku pojistných
produktů naší společnosti.
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Czech Extreme
Off-road Maraton 2003
Během prvního víkendu po letních
prázdninách, 5. - 7. září 2003, se
uskutečnil extrémně náročný
souboj vojenských speciálů
a vozidel OFF ROAD v bývalém
výcvikovém prostoru Milovice, okr.
Nymburk. Zahájením této akce
byl sraz majitelů terénních vozidel
a členů klubů užitkové a vojenské
historické techniky ČR. Druhý
den následoval tajný závod OFF
ROADŮ, testovací jízdy pro diváky, pivní veletrh a pečená selata a grilovaná masa. V neděli tj. třetí den této akce, byl připraven třídílný program:
Den záchranářů, Military show a Den dětí. Generálním sponzorem této
třídenní akce byla D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Autosalon Olomouc

D.A.S. pomáhá
dětem

D.A.S. pojišťovna právní ochrany
podporuje nejen své klienty, ale také
pomáhá dětem. V září tohoto roku
se rozhodla věnovat sponzorský dar
pro divadélko Rozmarýnek. Toto
divadlo hraje v ZOO Ústí nad Labem
představení „Tulácké pohádky“, které
je založeno vysloveně na spolupráci
dětských diváků.

Ve dnech 19. - 21. 9. 2003 se
konaly na výstavišti FLORA
VIII. ročník výstavy Autosalon
Olomouc a XVII. Kontraktační
výstava autopříslušenství a servisní techniky. Na veletržním
stánku D.A.S. naši obchodní
zástupci úspěšně prezentovali produkty pojištění právní
ochrany a navíc ještě uzavřeli
několik pojistných smluv.

Autosalon Louny, Chomutov
V Chomutově se zúčastnilo dne
16. 8. 2003 autosalonu 3000
návštěvníků. Na této výstavě byl
velký zájem o osobní automobily, ale také o pojištění právní
ochrany, což je pro řidiče a majitele motorových vozidel velmi
výhodné. Návštěvníci autosalonu
uzavřeli přímo na místě u našeho
výstavního stánku 9 smluv.

www.das.cz
800 10 55 10

Autosalon Brno
5. mezinárodní veletrh osobních automobilů AUTOSALON BRNO se konal letos
ve dnech 7. - 12. června. Této nejvýznamnější letošní tuzemské motoristické
akce se také zúčastnila D.A.S. Mnoho
návštěvníků tohoto veletrhu, kteří se zajímali o pojištění právní ochrany, získali
aktuální informace od našich obchodních zástupců na výstavním stánku D.A.S.
Největší zájem byl v této době o pojištění
právní ochrany řidičů a motorových
vozidel.
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Tradičním „bydlištěm“ kapra jsou
rybníky bohaté na potravu.

Vánoční čas se nezadržitelně blíží a mnohé
hospodyňky už možná přemýšlejí o receptu
na štědrovečerního kapra.

Tři století kapra
Vánoční čas se nezadržitelně
blíží, mnohé hospodyňky
začínají péci cukroví a možná
přitom přemýšlejí, zda štědrovečerního kapra, kterého po
léta dělají zásadně smaženého,
letos nepřipraví úplně jinak.
Jako inspirace mohou posloužit tři recepty ze tří století. Ten
z devatenáctého nám zanechala
pramáti všech kuchařek a hospodyň Magdalena Dobromila
Rettigová a spíš jen pobaví než
pomůže.
» Kapr se sardelemi
Trhni, oškrab a vymej kapra,
osol ho a vymaž uvnitř i na
povrchu sardelovým máslem.
Vymaž pekáček tak dlouhý,
co by se kapr pohodlně naň
položit mohl, vlož do něho dvě
též máslem pomazané loučky,
ne však z borového dříví, sice
by to smolou zapáchlo, posyp
to krájenou cibulí, dej k tomu tři lístky bobkové, trochu
dymiánu, 16 pepřů, 20 zrnek
nového koření, dva kousky
zázvoru, všecko koření netlučené, vlož kapra na to, aby se
k pekáčku nepřilnul, nech ho
pect, když upečen, tak rozdělej
kávovou lžíčku pěkné mouky
s čtvrt žejdlíkem rakouského
vína a půl žejdlíkem kyselé
husté smetany, polej tím kapra,
nech to ještě chvílenku pect,
pak prozřetelně kapra na mísu
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vyndej, omáčku procezenou
pod něj podlej, dej na tabuli.
(trhnout kapra - naříznout a vykuchat, žejdlík - 0,48 litru).
Recept ze století dvacátého je
od mistra kuchaře Viléma Vrabce, autora mnoha kuchařských
knih, který před válkou působil
jako ředitel a odborný učitel
kursů vaření v pražské Štěpánské ulici.
» Kapr vařený v černém pivě
1,50 kg kapra, sůl, 4 dkg másla,
12 dkg zeleniny (celer, petržel), 6 dkg cibule, 5 dkg másla
na dušení zeleniny, 8 zrnek
pepře, 6 zrnek nového koření,
1 hřebíček, 20 dkg chlebových
kůrek, 1 litr černého piva, trochu rybího vývaru nebo vody
a citron.
Kapra očistíme, vykucháme,
omyjeme a nakrájíme na porce.
Kastrol vymažeme máslem, do
něho vedle sebe narovnáme
připravené a osolené porce
kapra. Zeleninu a cibuli nakrájíme na nudličky, na másle
podusíme, pak rozložíme na
připravenou rybu, přidáme
koření a nastrouhané chlebové kůrky, podlijeme pivem
a přilijeme tolik vývaru nebo
vody, aby ryby byly potopené.
Necháme přejít varem a pak na
mírném ohni vaříme ryby do
měkka. Během vaření sbíráme

pěnu tvořící se na povrchu. Před dohotovením
dáme do pokrmu tři kolečka citronu a krátce
povaříme. Uvařené porce ryby upravíme na
talíř a procezenou omáčkou přelijeme. Porce
kapra můžeme také předem na másle podusit
a v omáčce je jen silně prohřát. Podáváme s vařenými brambory.
Závěrečný recept pochází z kolébky většiny
vánočních kaprů u nás - Třeboně, symbolicky
z kuchyně hotelů Bohemia/Regent, které stojí
na samém břehu rybníka Svět. Tento recept
znali rovněž oba předcházející mistři kuchařského řemesla, ovšem s menšími či většími
odlišnostmi. My přinášíme recept upravený pro
21. století.
» Kapr na černo
1 kg kapra, 150 g kořenové zeleniny, 100 g cibule, 150 g másla, 0,5 l černého piva, 70 g perníku,
70 g švestkových povidel, 8 sušených švestek,
40 g vlašských ořechů, 30 g rozinek, 30 g oloupaných mandlí, 6 zrnek pepře, 2 bobkové listy,
3 zrnka nového koření, 5 cl octa, 50 g cukru,
citron, sůl.
Očištěného kapra nakrájíme na porce, osolíme
a po obou stranách opečeme na másle. Kapra
vyjmeme a na zbylém másle osmažíme očištěnou nakrájenou zeleninu a cibuli. Když cibule
zlátne, zalijeme pivem a přidáme koření, povidla, ocet, cukr, sůl, nastrouhaný perník (můžeme nahradit tmavou kůrkou chleba). Omáčku
vaříme nejméně 1 hodinu a pak ji procedíme.
Do procezené omáčky přidáme předem namočené rozinky, na kousky nakrájené švestky,
nakrájené mandle, ořechy a trochu citrónové
kůry, vložíme kapra a povaříme. Takto připravený pokrm necháme několik hodin uležet (až 24
hod.). Podáváme s vánočkou.

Zdroj | Tereza Pudilová

Archív K. Doubnera

Předseda Obce architektů
Karel Doubner.

Část budoucí české čtvrti
v Šanghaji.

Na české pivo do Šanghaje
Před sto lety byla čínská Šanghaj
rybářskou vesnicí. Poté, co začala
vyvážet především čaj do celého
světa, přibývalo evropských
obchodníků, kteří se zde usazovali. Němci, Angličané, Francouzi
či Rusové stavěli celé čtvrti rychle
se rozrůstajícího města. Po mnoha
letech na tuto tradici navazuje
další evropská čtvrť – tentokrát
česká. Jedním z architektů,
který se podílí na jejím vzniku, je
předseda Obce architektů KAREL
DOUBNER.
» Kdo přišel na myšlenku vybudovat právě v Šanghaji českou čtvrť?
V loňském roce navštívila Prahu
delegace politiků ze Šanghaje, byla
okouzlena zdejší architekturou
a pan TU Haiming, poslanec a investor se rozhodl její tvář a atmosféru přenést do Číny v podobě
reprezentativní obytné čtvrti, jejíž
výstavbu připravuje na vlastních
pozemcích. Po návratu do Šanghaje požádal o pomoc tamního
generálního konzula naší republiky Václava Jílka, který se obrátil na
Obec architektů. Oslovili jsme přes
sto účastníků loňského ročníku
soutěže Grand Prix, kterou organizuje naše obec. Schůzky s konzulem loni v létě se zúčastnilo dvacet
architektů, z nichž bylo vybráno
pět, kteří vypracovali konečný
návrh. Autoři master planu a části
apartmánů jsou Vlado Milunić
a Petr Franta, Martin Chválek s Pe-

trem Fuchsem navrhovali vily, já
jsem autorem návrhu části nábřeží,
kde je několik domů s apartmány
a podílel jsem se na návrhu rekonstrukce hotelu, jehož hrubá stavba
již na pozemcích stojí.
» Jaká bude podoba této čtvrti?
Ryze český sloh vlastně neexistuje. Praha, to je mozaika různých
evropských slohů, což pana TU
Haiminga zaujalo a proto jsem se
snažil část, kterou projektuji řešit
podobným způsobem. Domy na
nábřeží jsou v různých historických slozích a trochu připomínají
Kampu. Ovšem těžko lze vytvořit
dokonalý gotický dům jako bytový
apartmán… Používám základní geometrické principy a určité prvky,
které odpovídají slohu a době.
Každý dům je jiný, vycházeli jsme
z faktu, že ani Praha není stejná,
podoba by měla být co nejpestřejší. Na ploše 107 600 m2 vyrůstá
mezi dvěma řekami čtyřicet vil se
zahradami, čtyři desítky čtyř až deseti podlažních bytových apartmánů, dále hotel, obchodní centrum,
restaurace a sportovní klub.
» V jakém stadiu se výstavba nachází, stále na ni dohlížíte?
Stavba začala letos 28. srpna a jak
píše investor v posledním dopise,
vily už mají první patra a apartmánové domy se začínají zvedat ze
země. Projekty první etapy jsou
dokončeny, v Šanghaji jsme byli

dvakrát, ale stavbu jsme zatím neviděli. Až investor
určí termín, opět poletíme. Celkem bychom měli do
Šanghaje absolvovat deset cest. Stavební firma má tři
tisíce dělníků, výstavba potrvá dva roky. Problém je
ovšem jinde. V Číně se vždy po Novém roce, který
připadá na náš 15. únor, mění všechny předpisy
a ruší se ty dosavadní. Letos byl požadavek dodělat
ochranný pás kolem řeky a komunikací a přibyly
letecké kryty. Ty budou sloužit jako garáže, proto
bylo nutné projekt předělat. My jsme čtvrť projektovali do stupně stavebního povolení, dílenskou a prováděcí dokumentací dělají čínští architekti, kterých
má 9. institut 900!
» Pocházejí z Česka i některé specifické stavební
prvky?
Naše firmy se o zakázku živě zajímají, snad dodají mobiliář, který je použitý v Praze. Mříže kolem
stromů, zábradlí, osvětlení, mozaikovou dlažbu,
věci, které jsou pro Prahu charakteristické. Zájem
je i o výtvarné umění – sochaře, malíře. A co se týče
mnoha dalších doplňků, fungují tam obchody jako
například OBI a třeba německé vany se od českých
moc neliší…
» Jaké bude využití české čtvrti, kdo ji osídlí?
V červenci byla v Praze i v Šanghaji prezentace
tohoto projektu a investorovi, společnosti Shangai
Hodoor Real Estate Development pana TU Haiminga, se ozvalo hodně lidí, kteří se o bydlení tam
zajímají. I Češi, například hudebníci hongkongského
a šanghajského filharmonického orchestru, fotbalisté i studenti. Ceny bytů jsou relativně nižší než
v Praze, mezi 30 – 50 000 dolary. V obchodech by se
mělo prodávat české spotřební zboží, sklo, porcelán
atd. O tyto věci je obrovský zájem. A do hostince
Pod kaštany bude možné zajít na českou kuchyni
a samozřejmě na pivo. Vše by mělo být dokončené
v roce 2005.
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Při pohledu na nové sanity Ford
Transit, VW Transporter a další
moderní vozy záchranné služby
si málokdo umí představit, s čím
se jezdilo dříve.

Můžeme s radostí konstatovat, že
pražská záchranná služba patří
k nejstarším záchranným službám.

Záchranná služba
Při pohledu na nové sanity
Ford Transit a VW Transporter a další moderní vozy
záchranné služby si málokdo
umí představit, s čím se jezdilo
v Čechách před téměř 150 lety.
Historie záchranné služby je
delší než historie automobilů.
V roce 2007 si připomeneme
150. výročí vzniku první
záchranné služby na území ČR.
V lednu 1857 se začal pražský
policejní ředitel baron Päumann
zabývat založením organizace,
která by poskytovala první
pomoc, rychlou dopravu raněných a pomáhala při úrazech,
různých onemocněních, nehodách a dalších náhlých událostech - povodních, požárech.
V prosinci téhož roku schválilo
císařské a královské místodržitelství stanovy dobrovolného
sdružení a od té doby můžeme
počítat historii záchranné
služby u nás. Službu vykonávali
dobrovolníci, kteří měli označení na domě, kde bydleli. První
záchranná stanice vznikla až
v roce 1890, nepřetržitá služba
v roce 1891.
Dopravu zpočátku zabezpečovaly koňské povozy a ruční
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vozíky, někdy i nosítka. V Praze
byl zakoupen první automobil
až v roce 1910, pak postupně
přibývaly další. Pokud bychom
si mohli prohlédnout sanitky
té doby, s těmi dnešními měly
společná jen nosítka. V roce
1924 se pak objevily v Praze na
sanitkách sirény. Při výčtu sanitních vozidel v Praze nelze opomenout ani sanitní motocykly
s lůžkem na sidecaru a sanitní
tramvaj.
Můžeme s radostí konstatovat,
že pražská záchranná služba
tak patří k nejstarším záchranným službám. Většina evropských metropolí v současnosti
oslavuje 100 - 120 let výročí od
založení záchranné služby.
Kromě pražského dobrovolného sdružení vznikaly spolky
s charitativní veřejně prospěšnou činností ve všech větších
městech na území dnešní ČR
i celé rakousko-uherské monarchie. Všechny tyto charitativní
Stanice zdravotní pomoci se
spojily během roku 1879 a vytvořily jednotnou síť pod křídly
Rakouského Červeného kříže
za odborného vedení armádními zdravotnickými složkami.
Po vzniku Československé

republiky došlo k založení Československého
Červeného kříže a pod jeho záštitou byly
společně s dobrovolnými hasiči organizovány
Pomocné stanice Československého Červeného
Kříže, které kromě poskytování první zdravotnické pomoci vykonávaly i dopravní zdravotnickou pomoc. V pohraničí vykonával stejnou
činnost Německý Červený Kříž.
Hlavním úkolem sanitek byla doprava nemocných a raněných. Vozy záchranné služby
sloužily nejčastěji k rychlému převozu do
nemocnice. Proto po dlouhá léta zůstávala
výbava sanitek stejná. V karoserii typu kombi
nebo skříňové karoserii (řečeno dnešní terminologií) se upevnil stůl (podstavec pro
nosítka), případně závěsy pro nosítka, někdy se
jen pro nosítka srovnala podlaha a přístup do
vozidla byl zajištěn obvykle velkými zadními
dveřmi, dále se provedla montáž mléčných skel
v zadní části karoserie a montáž zvukového
výstražného zařízení, případně přepážky oddělující prostor pro řidiče.
Zúčastnil jsem se příprav na oslavu 130. výročí
pražské záchranné služby. Ve stejné době bylo
uvedeno několik novinek do provozu - letecká
záchranná služba, rendez-vous systém. Při 140.
výročí jsem na pražské záchranné službě již
nepracoval. Reference o oslavách, které jsem
vyslechl, mne přivedly k myšlenkám na přípravu 150. výročí pražské záchranné služby
a záchranných služeb na území ČR všeobecně
a začal jsem se zabývat historií záchranných
služeb. Shodou okolností několik let předtím jsem dostal různé modely sanitek, které

Hlavním úkolem sanitek
byla doprava nemocných
a raněných.

mně natolik zaujaly, že jsem
se začal věnovat jejich sbírání. V současnosti mám přes
300 modelů sanitek a asi 80
modelů záchranných vrtulníků
a letadel.
Abych však vystopoval začátky
tohoto mého zájmu o záchrannou službu, musím se vrátit
o několik desítek let zpátky. Již
na gymnasiu jsem měl zájem
o první pomoc, byl členem
ČSČK. Na lékařské fakultě jsem
též preferoval obory urgentní
medicíny a během prázdninové praxe jsem se zúčastnil
výjezdů záchranné služby.
V Táboře měli tehdy nový
Rover se speciální laminátovou
nástavbou, který mne velmi
zaujal. Zároveň jsem se věnoval sportovnímu motorismu
a zrestauroval jsem několik
vozů Škoda Felicia z 50. a 60.
let. Když jsem pak v roce 1980
změnil obor činnosti a začal
pracovat na anestesiologickoresuscitačním oddělení,
součástí práce byly též výjezdy
záchranné služby. V roce 1983
jsem se sice stal účastníkem
vážné dopravní nehody se
sanitní Š 1203 a strávil rok
v nemocnicích, to mne však
neodradilo, abych krátce po
uzdravení nastoupil na pražské záchranné službě na celý
úvazek. Spolupracoval jsem
zde též při přípravách zahájení
provozu letecké záchranné
služby, kterou jsem pak též
několik let vedl. Zde jsem se
též pracovně i ve svém volnu
zúčastnil mnoha akcí profesionálních i dobrovolných

Sanitní vozidla patří k vozidlům s největším
počtem ujetých kilometrů, jdou z výjezdu
do výjezdu mnohdy celých 24 hodin.

hasičů. I po odchodu z pražské
záchranné služby jsem pracoval na několika záchranných
službách v okolí Prahy a v roce
1994 založil vlastní nestátní
záchrannou službu.
Za 25 let práce v záchranných
službách jsem tak poznal
spoustu vynikajících pracovníků záchranné služby. Proto
když jsem v roce 1998 řadu
těchto současných i bývalých
kolegů oslovil, většina z nich
mne v mém úsilí podpořila.
Spolupracuji s řadou záchranných služeb, oslovil jsem i další
instituce např. Národní technické muzeum, Muzeum Škoda
v Mladé Boleslavi, soukromé
Muzeum Praga pana Příhody
a další. Někteří mí kolegové
nezávisle na mne již schraňovali určité unikáty.
Již v prvním roce jsem měl
velké štěstí a podařilo se mi
získat unikátní vozidlo z roku
1959. V té době nakoupil
Sanops (což v té době bylo
zdravotnické zařízení pro
léčení vládních a stranických
činitelů) 2 vozy Mercedes-Benz 190, model 121, s nástavbou firmy Binz - jeden
sanitní a jeden pohřební. Při
výměně vozového parku se
sanitní Mercedes-Benz dostal
na Turnovsko. Zúčastnil se též
natáčení televizního seriálu
„Sanitka“. Sanitní vůz skončil
v Ostravě u sběratele, který ho
pak převezl ke Znojmu a chtěl
ho prodat do Rakouska. Dozvěděl jsem se o něm na poslední
chvíli a koupil ho. Je to zřejmě
jediný zachovalý vůz tohoto

typu, protože o něj již projevil zájem i výrobce
automobilů M-B, firma DaimlerChrysler. Prodej
jsem však odmítl.
S dalšími vozy jsem již takové štěstí neměl. Jak
jsem se již zmínil, zúčastnil jsem se mnoha akcí
hasičů. Zde všude jsou předváděna stará hasičská vozidla - automobily, stříkačky, povozy.
Hasiči mají velkou výhodu - vozidla po dobu
služby najedou relativně malé množství kilometrů, prakticky po každém výjezdu projdou
údržbou a jsou garážovaná. Proto po vyřazení
jsou většinou v dobrém technickém stavu
a jsou atraktivní pro sběratele.
Naproti tomu sanitní vozidla patří k vozidlům s největším počtem ujetých kilometrů,
jdou z výjezdu do výjezdu mnohdy celých
24 hodin - střídají se denní a noční posádky,
což je mnohdy jediná chvíle strávená v garáži. Po vyřazení jsou buď ve velmi špatném
technickém stavu a skončí ve šrotu, někdy si
je zakoupí sami zaměstnanci a přestaví je na
dodávky. Mnoho škodovek skončilo i s uříznutou střechou jako traktůrky na zahradu nebo na
přivezení dříví z lesa. Zájem ze strany sběratelů
je minimální. Výjimkou je pěkná Praga Lady
a několik dalších vozů již výše zmíněného
pana E. Příhody, zakladatele a majitele MUZEA
Praga, pak už jen pár dalších vozů v celé ČR.
Na výsluní zájemců o vojenskou historii se
přihřálo několik sanitních vozů ve vojenském
provedení.
Podařilo se mi získat několik dalších vozů,
ale u většiny z nich nás čeká restaurátorská
práce na několik let. Mám zdokumentovány
přestavby nejrůznějších vozidel na sanitní,
ale některé typy se asi již vůbec nedochovaly. Některá sanitní vozidla byla vyrobena
nebo dovezena na území ČR jen v jednom
či několika málo exemplářích, jiná byla ve
velkém vždy v určitém období likvidována.
Hlavně vozidla vyrobená před rokem 1939
byla mnohdy stavěná v malých karosárnách,
byly to téměř prototypy, z nichž velkou část
ještě odvezla ustupující německá armáda. Po
druhé světové válce byly vyráběny v malých
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Z vozidel západní výroby se kromě značky
Mercedes-Benz začaly zkoušet a dovážet
v 80. letech hlavně vozy Ford, Renault, VW a další.

sériích hlavně Tatry. Vozidla
řady Š1200 – Š1202 byla hromadně likvidována po nástupu
vozidel Š1203 a vozidla Latvija
byla po roce 1989 vyvážena do
Ruska a na Ukrajinu, spousta
vozidel typu Renault Master
skončila ve stejném období na
území bývalé Jugoslávie.
Pokud se budeme ptát na
výrobní značky sanitních vozidel, na našem území byla a je
zastoupena skutečně široká
paleta značek. Po vzniku
Československé republiky
tu kromě domácích značek
(Praga, Laurin & Klement,
Škoda, Aero s nástavbami nejrůznějších karosáren a karosárniček) byla hojně zastoupena
vozidla americké provenience
(Ford, Packard, Chrysler,
Chevrolet). Během druhé světové války se plejáda značek
rozšířila hlavně o německé
značky (Mercedes-Benz, Opel).
Po válce přibyly hlavně sanitní
vozy americké armády (kromě
již zmíněných hlavně Dodge
a G.M.C.). Postupem doby
nastává téměř výhradní monopol domácí značky Škoda,
doplňovaný pouze okrajově
zahraniční značkou Mercedes-Benz. Jen doplňkově (hlavně
u armády) se objevuje z domácích automobilů několik vozů
Praga a Tatra, později i Avia.
Teprve počátkem 70. let se oživuje dovoz sanitních vozidel
- objevuje se několik jugoslávských tříválcových dvoutaktů
IMV, polská Warszawa a Nysa,
ruská GAZ Volga, Latvija (obojí
i s finskou nástavbou TAMRO),
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Začátkem 90. let se objevily na našich
silnicích značky sanitek prakticky
z celého světa.

UAZ, východoněmecký Barkas,
rumunská Dacia a další. Z vozidel západní výroby se kromě
již zmíněné značky Mercedes-Benz začaly zkoušet a dovážet
v 80. letech hlavně vozy Ford,
Renault, VW, několik vozů
Rover, Peugeot, Bedford, M-B
IRAKHORDO a další.
Začátkem 90. let se objevují na
našich silnicích značky prakticky z celého světa: evropské
M-Benz, VW, Ford, Peugeot,
Citroen, Renault, Volvo,
Fiat, Iveco, japonské Nissan,
Toyota, Mitsubishi, asijské
Hyunday a též několik amerických vozů Ford, Chevrolet
s nástavbou fy Wheeled Coach
Ind.
V současné době se mi podařilo shromáždit i další předměty
z činnosti záchranných služeb.
V září loňského roku jsem
navštívil Muzeum záchranné
služby ve Vídni a proto nyní
kromě plánované výstavy
150. výročí uvažuji i o muzeu
záchranné služby zde v ČR.
Založili jsme občanské sdružení
Rescue club MEDSIM s cílem
vybudovat toto muzeum. Hledáme vhodné prostory a potřebujeme shromáždit prostředky
pro úpravy a zabezpečení
těchto prostor. Snažíme se
najít další sanitní vozidla, jejich
zbytky či náhradní díly, výrobní
dokumentaci i jakoukoli fotodokumentaci k restaurování
vozidel v původním provedení i barvách. Vyhledáváme
i zbytky původního vybavení
sanitních vozidel i předmětů
s činností sanitek souvisejících

- vybavení dispečinků a radioprovozů záchranné
služby, stanovišť, garáží a autodílen. Zároveň
hledáme i předměty související se soudobou
urgentní medicínou - lékařské a zdravotnické
pomůcky, přístroje a materiál pro záchrannou
službu, lékařskou službu první pomoci, lékařskou návštěvní službu, resuscitaci, anestesii,
porodnictví, zubní lékařství apod.
Závěrem se obracím na všechny čtenáře se
žádostí o pomoc v našem úsilí. Pokud víte
z vašeho okolí o nějakém sanitním vozidle
v jakémkoli stavu nebo o nějakém vybavení
- třeba i drobnosti - staré obvazy, lékařské
kufry, nástroje, stříkačky, pouzdra na stříkačky,
chirurgické nástroje, staré EKG přístroje a defibrilátory, dýchací přístroje, nosítka, pojízdná
nosítka, majáky a houkačky - sirény, porodnické vybavení, anesteziologické vybavení,
zubařská křesla apod., rovněž i různé kroniky,
fotografie z akcí, dnů technických kontrol i různých výročí, byl bych vám vděčen za jakékoli
upozornění.
Rovněž děkuji předem za jakoukoli další pomoc
- informace o méně obvyklých typech vozidel
přestavěných na sanitní, informace o možné
odborné pomoci při restaurování vozidel
i výbavy. Rád bych uvítal i informaci o objektu
v okolí Prahy vhodném k vybudování muzea,
případně i objektu vhodném k dočasnému
umístění vozidel za symbolické nájemné.
Uvítáme i další informace a pomoc při našem
úsilí - přivítáme i odprodej vámi již nepoužívaného či odepsaného zařízení (kromě předmětů
vhodných jako exponáty jsou vítány i pomocné
předměty - vitríny, registrační skříně, vybavení
autodílny, přepravník vozidel, benzinový či
naftový agregát atd. Vím z vlastní zkušenosti,
že v rodinných domcích a garážích, zvláště pak
v zemědělských objektech a na půdách jsou
zásoby náhradních dílů na všechna předchozí
vozidla vaše i vašich rodičů. Rádi si přijedeme
pro náhradní díly kamkoli.
MUDr. Vladislav Šimáček, tel. 603 262 812,
e-mail: vladislav.simacek@medsim-cz.com

Křížovka
Tajenkou je citát, jehož autorem je B. Franklin.
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Vyluštěnou tajenku zašlete na korespondenčním lístku na adresu:
Agentura M-S-P, s.r.o., Drahobejlova 52, 190 00 Praha 9, nejpozději do 31. 3. 2004.
1. cena: pneumatiky v hodnotě 10 000 Kč, 2-4. cena: oleje Q8, 5.-10. cena: dárkové předměty společnosti D.A.S.

www.das.cz
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Zdroj | Tereza Pudilová

Největší zátěži je pleť vystavena
na horách, základem pro její ochranu je výživný a opalovací krém.

Pro pobyt na našich horách platí
pro fototyp jedna a dva faktor
12 - 16, snědší pokožce postačí 6 - 8.

Pleť pod horským sluncem
Článků na stále se opakující téma
péče o pleť již bylo napsáno mnoho.
Stejně tak mnoho lidí si pořád
ještě neosvojilo základy péče o svůj
obličej, jehož citlivá pokožka bude
především v nastávajícím zimním
období vystavena mnohdy velmi
nepříznivým povětrnostním
vlivům. Proto ani tentokrát neuškodí shrnout několik základních
zásad s primářkou Ústavu lékařské
kosmetiky MUDr. MIROSLAVOU
PELECHOVOU.
» Největší zátěži je pleť vystavena na
horách. Jak jí můžeme před mrazem
a ostrým sluncem ochránit?
Základem je výživný krém, který
patří na každý typ pleti, protože ta je
zatěžována mrazem a vysoušená větrem. Teprve na něj přijde opalovací
krém s ochranným faktorem. Jeho
výška je přímo úměrná fototypu
pleti. U nás rozeznáváme čtyři. Slunci
nejméně odolný je první, kam patří
lidé se zrzavými vlasy, modrýma
nebo zelenýma očima a světlou
pletí, kteří vždy zčervenají a nikdy se
neopálí. Druhý je středoevropský typ
s modrýma očima, jemně hnědými
vlasy, na slunci zčervená, někdy se
opálí, ale často i spálí. U nás nejrozšířenější je třetí typ: hnědé oči i vlasy,
pokožka nečervená, dobře se opaluje. Čtvrtý typ tzv. jižanský nemá se
sluncem nejmenší problém, tito lidé
se vždy nádherně opálí. Pro pobyt na
našich horách platí pro fototyp jedna
a dva faktor 12 - 16, snědší pokožce
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postačí 6 - 8. Jiné je to ovšem v Alpách či Dolomitech, kde především
v prvních dnech pro citlivější typy je
nutný krém s ochranným faktorem
30, další dny je potom možné přejít
na faktory kolem 15.
» Platí stejné zásady i pro muže?
Nebo ti nemají tak citlivou pleť?
Totéž platí samozřejmě i pro muže.
U nich ovšem většinou panuje rozdílný přístup k důsledkům pobytu na
horách, takže červený loupající se
nos je nechává v klidu stejně jako nerovnoměrná pigmentace po spálení
pokožky. Do našeho ústavu nechodí
na rozdíl od mnoha žen ani s popraskanými červenými žilkami kolem
nosu a na tvářích, což je následek
střídání chladu a tepla.
» Existuje nějaká první pomoc
pro toho, kdo nesáhne po krému
s dostatečným ochranným faktorem
a odpoledne se vrátí ze sjezdovky
spálený?
Už po mnoho let se stále osvědčuje
Panthenol v jakékoli formě, který
pokožku zklidní. Druhý den je bezpodmínečně nutný vysoký ochranný
faktor a dobré je zkrátit pobyt na
slunci. Platí, že kdo začne s vyšším
ochranným faktorem, po dvou
dnech přejde na nižší, s úspěchem se
vyvaruje problémů. Důležité je také
nezapomínat tyčinku na rty s ochranným faktorem. Při pobytu nad 2000
metrů ještě hrozí záněty spojivek,
protože oči jsou navíc namáhané

odráženým slunečním zářením od sněhu. Spolehlivou
ochranou jsou kvalitní sluneční brýle.
» Doporučujete pobyt na slunci i menším dětem?
I pro děti je zimní pobyt na horách velmi přínosný.
Velmi důležitý je dětský krém s dostatečně vysokým
ochranným faktorem. Nutné jsou sluneční brýle a lyžařská přilba. Děti by měly dodržovat pitný režim, na což
dospělí občas zapomínají a potřebují také během dne
více odpočinku.
» Zimní dovolená u nás v současné době neznamená
pouze pobyt na horách, ale stále více lidí dává přednost
odletu do teplých krajin k moři. Neznamená tento přesun z mrazu do horka pro pleť doslova šok?
Rozhodně nelze od prvního dne ulehnout na pláž a bez
kousku stínu na ní setrvat celý den. To je i pro tu nejodolnější pleť obrovská zátěž. I přes ochranný faktor, který by
měl být kolem 30, je večer horká a červená. Mezi 11. a 14.
a lépe až 15. hodinou je dobré se nevystavovat slunci. Večer je nutné použít krémy po opalování a pokožku dobře
zvláčnit. Samozřejmostí by mělo být dodržování pitného
režimu a pokrývka hlavy u dětí. Rovněž u dospělých trpí
vlasy vystavené slunečnímu záření. Proto existují přípravky na jejich ochranu ve formě šamponů či sprejů.
» Jak se vy jako dermatoložka díváte na módu opálené
pleti?
Opálená pleť je pěkná, ale nemůže si jí dopřát každý. Pozor na sluníčko si musí dávat především bohatě pigmentovaní jedinci a světlé fototypy lidí. Pokud se po slunění
začne piha chovat aktivně, mění se, je nutné okamžitě
navštívit lékaře. Rovněž letitá sluneční zátěž přispívá
k rychlému stárnutí kůže. Rozhodně nikomu neschvaluji
aktivní slunění, tedy ležení bez hnutí na přímém slunci
mezi 11. a 15. hodinou. Lidé, kteří mají pochybnosti
o typu své pokožky a nevědí si rady s výběrem opalovacích přípravků, by měli raději zamířit do lékárny, kde jim
pomohou spíše než v drogerii či supermarketu.“

KESO Praha spol. s r.o.
komplexní správa nemovitostí
správa nemovitostí
Zajištění provozu, údržby a oprav bytových a nebytových
prostor včetně služeb realitní kanceláře pro právnické
i fyzické osoby, společenství vlastníků i družstva

úklidové služby
Úklidový servis vnitřních i venkovních prostor

účetní servis
služby požární ochrany a bezpečnosti práce
Zajištění zpracování dokumentace včetně kategorizace
prací, školení zaměstnanců, pravidelné prohlídky

Jednoduché i podvojné účetnictví včetně zpracování
mezd, personalistiky, daní a daňových přiznání pro
právnické a fyzické osoby, společenství vlastníků,
příspěvkové a ostatní nevýdělečné organizace

Černokostelecká 1623, 251 01 Říčany
tel. 323 621 316, 602 220 063
e-mail: keso@keso.cz
www.keso.cz

servis manipulační techniky
Opravy vysokozdvižných a paletizačních vozíků,
školení řidičů, technické prohlídky

Allrisk, s. r. o., makléřská společnost
oficiální partner „D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s.“

komplexní servis v oblasti
pojištění občanů, podnikatelů a firem

specialista na pojištění motorových vozidel
provozuje firma Allrisk, s. r. o.

• životní pojištění
• pojištění majetku a odpovědnosti občanů
• pojištění průmyslu a podnikatelů

VÝBĚR Z NABÍDEK VŠECH POJIŠŤOVEN
• pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla (povinné ručení)
• havarijní pojištění včetně doplňkových připojištění

„Našim cílem je poskytovat vždy komplexní, kvalitní, rychlé a cenově dostupné
pojišťovací služby s nadstandardním klientským komfortem a to nejen při sjednání
pojistné smlouvy, ale i během trvání pojištění a zejména v případě vzniku pojistné události.“

www.das.cz
267 990 711
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Vylosovaní výherci
křížovky D.A.S. 1/2003
1. cena - zahradní altánek
David Malinovský, Paskov
2.-5. cena - olej Valvoline
Dalibor Krbílek, Přerov
Kateřina Starobová,
Česká Lípa
Václav Pelikán, Nejdek
Karel Pavlis, Kublov
6.-10. cena - dárkové
předměty D.A.S. pojišťovny
právní ochrany a. s.
Pavel Polnický, Poděbrady
Martin Bernáth, Brno
Zdeněk Syrový, Dobrovice
Jiří Caha, Moravská Třebová
Květa Tejchmanová, Litomyšl

Nová adresa expozitury
Ke dni 1. srpna 2003 se po sedmi letech přestěhovala jedna z dlouhodobě působících expozitur v Plzeňském kraji, expozitura PLZEŇ. Na
této nové adrese působí D.A.S. téměř v centru
města, neboť budova je přímo na hlavní třídě.
Změna adresy má velmi pozitivní vliv na klientelu. Nová adresa expozitury je sady Pětatřicátníků 26, 301 00 Plzeň. Pro kontakty existují
stejná původní telefonní čísla tj. tel. 377 441 681,
fax 377 455 640, mobilní spojení: 603 159 006,
e-mail: plzen@das.cz

D.A.S. podpořila Štěchovice
V roce 2002 byly povodněmi zničeny města a vesnice, které jsou
v okolí řeky Vltavy.
D.A.S. pomohla Štěchovicím po povodni finanční podporou a také
věcnými dary. Tyto peníze byly použity na dětskou školku, ve které
byla nejvíce zničena jídelna pro děti.
Slavnostního otevření zrekonstruované školky v sobotu 6. září
2003 se zúčastnili paní starostka ze Štěchovic, ministr vnitra Stanislav Gross a bývalý ministr životního prostředí Milan Kužvart.
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Ve dnech 23. - 26. října 2003 se uskutečnil
v Domě kultury v Liberci 13. liberecký autosalon.
Naši obchodní zástupci měli o tento autosalon
velký zájem a proto jsme letos přijali pozvání.
Této akce se zúčastnily expozitury se svými
obchodními zástupci. Velká účast návštěvníků
tohoto autosalonu byla velmi pozitivně hodnocena obchodními zástupci D.A.S, neboť na
našem výstavním stánku bylo uzavřeno několik
pojistných smluv.

Tisková konference

Dne 4. listopadu 2003 se konala
tisková konference D.A.S.
pojišťovny právní ochrany, a.s.
Této konference se zúčastnilo
dvanáct novinářů, kteří byli
redaktory ze dvou deníků a

deseti časopisů. Na začátku byla 5-ti minutová filmová
prezentace naší nové budovy. Poté měla úvodní slovo
členka představenstva paní Jitka Pokorná Chizzola.
Ve svém projevu informovala novináře o vývoji naší
společnosti, o hospodářských výsledcích a také o
novém produktu D.A.S. – pojištění právní ochrany pro
soukromé lékaře, lékařské praxe a lékárny. Po skončení prezentace naší společnosti odpovídali na otázky
zaměřené na pojistné produkty členka představenstva paní Jitka Pokorná Chizzola a vedoucí právního
oddělení pan JUDr.František Machálek. Atmosféra
na tiskové konferenci byla velmi příjemná a po jejím
skončení i během pohoštění pokračovaly vzájemné
rozhovory novinářů se zástupci D.A.S.

