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Vážení klienti,
vážení
obchodní
přátelé,
Vážení
klienti,
vážení obchodní přátelé,

končí rok 2005 a s ním desáté výročí od začátku působení D.A.S.
v České republice.
Naše společnost je průkopníkem pojištění právní ochrany na českém trhu a vybudovala si za tuto dobu pozici specialisty pro tento
druh pojištění. Jsem ráda, že naše výsledky tomu odpovídají a stali
jsme se nedílnou součástí českého pojišťovacího trhu.
Všechny změny, které začaly od ledna tohoto roku, jsme zvládli na
jedničku a tímto chci poděkovat všem spolupracovníkům D.A.S.
za kvalitní práci.
Vstup do dalšího roku je pro nás závazek, aby naše služby byly
ještě kvalitnější nejen ve vyřizování pojistných událostí, ale také
v obchodní službě. Čeká nás mnoho práce, na kterou se těším,
protože vím, že český trh si to zaslouží. Právní ochrana se stala

součástí našeho každodenního života, ale stále máme mnoho potenciálních klientů, kteří toto pojištění neznají.
Přeji naší obchodní službě do nového roku hodně úspěchů a Vám
klientům, abyste s námi byli spokojeni.
Připravili jsme opět Magazín plný zajímavých informací a také
malý přehled o tom, co se u nás za rok 2005 stalo.
Přeji Vám všem šťastné a pohodové Vánoce a příjemný nový rok 2006.

Jitka Chizzola
člen představenstva

Slovo
redakce
Slovo
redakce
Do ruky se Vám dostává poslední číslo D.A.S. Magazínu v roce
2005. A protože nastává zimní období, které je poměrně obtížné
pro všechny řidiče za volantem motorových vozidel, připravili jsme
do jeho obsahu několik rad a zkušeností, které by Vám mohly pomoci. V příštím roce na nás také čeká novelizovaný zákon o provozu na pozemních komunikacích, ve kterém je rovněž nově skryt
sankční bodový systém. Seznamte se proto již s předstihem s tím,
co Vás může na silnici potkat, tak abyste od července příštího roku
byli na tuto skutečnost připraveni.
Pojišťovna D.A.S. ale nezajišťuje jen právní ochranu řidičů a provozovatelů motorových vozidel. Její klienti mají své zkušenosti
v nejrůznějších oblastech nejen profesního, ale i běžného života.
Nechte si poradit například i při tom, kdy Vás obchodníci přesvědčují, že reklamace Vašich bot je zcela určitě neopodstatněná. Pojišťovna D.A.S. i v těchto případech stojí vždy za vámi a obrátit se
na ni se vždy vyplatí. Nejlepší ukázkou toho, jak je důležité mít
uzavřenou smlouvu právní ochrany D.A.S. jsou případy našich kli-

entů, kterým pojišťovna dokázala včas a účinně pomoci, přečtěte
si jejich příběhy.
Pronajmout si byt není až tak obtížné, důležité je ale mít uzavřenou správnou nájemní smlouvu. Vzor takovéto smlouvy naleznete
uvnitř tohoto Magazínu.
A protože bychom neměli žít jen starostmi, které nám život přináší, ale měli bychom si také občas udělat nějakou tu radost, vydejte
se - alespoň na našich stránkách - za potápěčským dobrodružstvím do egyptského Dahabu, nebo se seznamte s nejnovějším
modelem populárního vozu Honda Civic.
A ti hravější pak mají ještě ojedinělou možnost vyhrát pro zrychlení svého pohybu v městském provozu také nenáročný skútr od
ﬁrmy Biaginni.
To vše a ještě mnohé další naleznete uvnitř tohoto nejnovějšího
D.A.S. Magazínu.
Krásné sváteční dny, mnoho úspěchů v novém roce a hezké počtení.
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Povinné ručení v roce 2006
S

koncem roku připravují pojišťovny
také nejnovější nabídky a změny
v tzv. povinném ručení. Zhruba polovina
majitelů vozidel musí uhradit toto
pojištění před koncem roku. Ti ostatní
jej pak hradí v různých termínech
v průběhu roku. Pojišťovny v letošním
roce již oznámily všem řidičům, kteří
jezdí bez nehod, další snížení platby
za tuto pojistku. Tato částka odpovídá
nejčastěji
pětiprocentnímu navýšení
bonusu – slevy ze základního pojištění.
Celkem tak může sleva pro příští rok dosáhnout třiceti procent a v nabídce je možné
nalézt zvýhodnění dokonce o 45 procent.
Majitelé vozidel tak mohou při bezproblémovém ježdění ušetřit na povinném ručení
až několik set korun. Pokud uzavírá majitel
vozidla první smlouvu, pojišťovny mu napočítají základní sazbu.
Některé pojišťovny se při stanovení sazeb
rovněž začaly řídit podle regionů a dalších
kritérií. Statistiky ukazují, jak jsou jednotlivá
místa naší republiky nebezpečná z hlediska počtu nehod. Tam, kde je nehodovost
nízká, jsou také nízké sazby pojištění. Segmentace se u některých pojišťoven v současnosti odehrává nejen podle již zmiňovaného regionu, ve kterém vůz jezdí, ale také
podle stáří řidiče, stáří vozidla apod.
Každá z pojišťoven pak pro rok 2006 nabízí
nějakou novinku. Pojišťovny se tak od sebe
liší nejen podle způsobu výpočtu sazby povinného ručení, ale také díky nejrůznějším
výhodám, které klientům nabízejí. Ať již je
to například nabídka živelního pojištění,
slevové akce, bonusové karty, hasicí přístroje, nebo reﬂexní vesty, které dostanete při
uzavření smlouvy.
Vybrat si mezi pojišťovnami není díky komplikovaným podmínkám právě jednoduché.
Výběru je potřeba věnovat delší čas, ale určitě se to vyplatí. Při pojištění vozidel s větším objemem motoru mohou být rozdíly
mezi jednotlivými nabízenými pojistkami až
několik tisíc korun.
Pokud vám tedy připadá, že u jiné pojišťovny by bylo pojištění právě pro vás to nejlepší, je možné k nové pojišťovně přejít. Pozor
ale na to, že pojistka musí být vypovězena písemně. Podle zákona je možné učinit
výpověď šest týdnů před koncem pojistného období, tedy před dnem, kdy dochází
k automatické obnově pojistky sjednané
na roční bázi. Jakmile je řádně ukončena
smlouva u stávající pojišťovny, je možné
sjednat smlouvu s pojišťovnou novou, a to
nejdéle do sedmi dnů. Bonusy, které jste
získali v průběhu bezeškodního pojištění u

vaší původní pojišťovny, se neztrácejí, nová
pojišťovna vám je uzná, ale musíte je doložit potvrzením od původní pojišťovny.
Nejvíce řidičů se bude při uzavírání povinného ručení pravděpodobně řídit cenou
pojištění. Ta se může u jednotlivých pojišťoven již ve své základní sazbě značně lišit.
Částka, kterou za pojištění zaplatíme, by
však neměla být jediným kritériem našeho
výběru. Je dobré podívat se například na to,
podle čeho pojišťovna stanovuje bonusy a
další výhody, svou váhu má také jméno a
ﬁnanční síla pojišťovny. Zajímat by nás měly
také pojistné limity, které udávají, jak velkou
škodu pojišťovna pokryje. Základní minimální limity, které musí pojišťovny dodržet, jsou
pro škodu na zdraví 35 milionů korun a škodu na majetku 18 milionů korun. Pojišťovny
samozřejmě nabízejí i vyšší krytí. Vzhledem
k tomu, že povinné ručení pokrývá události,
které způsobíme svým jednáním na silnici,
je vhodné vybrat si některý z vyšších limitů plnění. Navýšení sazby pojistky za vyšší
plnění není až tak dramatické a ochraňuje
řidiče v případě vyšších nároků na plnění. Je

potřeba si uvědomit, že například při havárii, kterou řidič způsobí, nejde jen o náhradu škody na vozidlech, ale také o případnou
náhradu například při likvidaci ekologických
havárií, nebo náhradu při poškození zdraví,
kde je možné plnění až po desítky let. Naši
řidiči dnes rovněž často vyrážejí do zahraničí, a tam mohou být případná pojistná plnění také v jiných dimenzích.
Pojišťovny svým klientům v rámci povinného ručení nabízejí také například asistenční
služby, doplňková pojištění apod. Dobré je
rovněž zjistit si, jakým způsobem je možné pojišťovně nahlásit pojistnou událost
a případně také, jak rychle probíhá likvidace pojistné události.
Nezapomeňte, že pokud sedíte za volantem, patří mezi doklady, které musíte mít
u sebe, také doklad o povinném ručení,
který vám pojišťovna vystaví. Tento doklad
mohou policisté vyžadovat při případné
kontrole. Pokud někdo nesjedná povinné
ručení a vyjede s takovýmto vozem na silnici, riskuje pokutu ve výši až 20 000 korun
a zákaz řízení vozidla až na jeden rok.
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Čeká nás celoroční svícení
N

ovela zákona o provozu na
pozemních komunikacích nově
ukládá povinnost rozsvícení světel u všech
motorových vozidel pohybujících se po
komunikacích, a to po celý den. Doslova je
zde uvedeno, že každé motorové vozidlo
musí mít „za jízdy rozsvícena obrysová
světla a potkávací světla nebo obrysová
světla pro denní svícení, pokud je jimi
vybaveno podle zvláštního právního
předpisu“. Stejná povinnost je pak daná
i tramvaji.

Nové ustanovení vychází z celkem pochopitelného faktu, že auto, které svítí, je lépe
vidět za všech okolností, za všech situací,
v každé roční době i za každého počasí. Až
dosud byla povinnost svítit pouze v zimním
období. V létě pak bylo na každém jednotlivci za volantem, zda se rozhodl svítit, či
ne. Policejní statistiky uvádějí, že přibližně
polovina dopravních nehod je spojená s vyjádřením viníka nebo účastníka dopravní
nehody ve směru: “Já jsem ho neviděl!”
U křižovatek je možné tato slova slyšet až
v osmi případech z deseti. Zároveň je potřeba si uvědomit, že neexistuje žádná přesná
deﬁnice “snížené viditelnosti”, vždy se jedná pouze o subjektivní pocit, a tak je jen
dobře, že uvedená úprava je aplikována do
nového zákona.
V novele zákona se objevuje také nový pojem, a to „světlo pro denní svícení“. Podle
daných předpisů se jedná o svítilnu, která
směřuje dopředu a která činí vozidlo snadněji viditelné za jízdy ve dne. Svícení touto
svítilnou není možné v době snížené viditelnosti. Jde o světlo, které se rozsvítí automaticky při zapnutí zapalování vozidla a zhasíná vypnutím tohoto zapalování. V době
činnosti těchto světel na vozidle nesmí svítit
žádné jiné vnější osvětlení, kromě „světelné
houkačky“. Zapnutím obrysových a potkávacích světel nebo obrysových a dálkových
světel se světlo pro denní svícení automaticky zhasne. Automobily u nás prodávané zatím toto zařízení mají pouze na objednání,
ale se začátkem platnosti nového předpisu
jím budou vozy pravděpodobně stále častěji vybavovány.
Problematika celoročního svícení byla doprovázena po řadu let kromě pozitivních
příkladů také prezentací argumentů, proč
by se svítit nemělo. Například se jednalo
o tvrzení o nebezpečí oslnění vozidel v protisměru. Samozřejmě se může stát, že někdo omylem rozsvítí dálková světla, aniž by
o tom věděl, a nevidí přes den na kontrolkách příslušný rozsvícený symbol. Oslňující
účinek dálkových světel je však za denního

světla v porovnání s noční tmou téměř mizivý. Při správném nastavení tlumených potkávacích světel je pak možné za denních
světelných podmínek a pro zdravé oko oslnění s velkou mírou pravděpodobnosti vyloučit. Dalším argumentem bývá například
fakt, že automobil s rozsvícenými světlomety má větší spotřebu. Ano, to je pravda, ale
pokud si dopodrobna rozeberete, jakou
spotřebu mají žárovky, které jsou rozsvíceny, tak vychází průměrné navýšení spotřeby
paliva asi o 0,1 litru na100 km jízdy.
Jaké jsou tedy výhody svícení i ve dne?
Pokud máme rozsvícená světla my i protijedoucí řidiči, můžeme počítat s včasnějším
vnímáním v bočním zorném poli (periferní

vnímání), zejména u protijedoucích aut
a při odbočování. Dále dochází k lepší
schopnosti vnímání, zvláště za snížené viditelnosti (například proti nízko stojícímu
slunci, nebo v oslňujícím slunečním světle)
a také k včasnější rozpoznatelnosti při střídání světla a stínu („tunelový efekt“ v lesích
a alejích, v kopcovitém terénu apod.). Díky
zvýšenému kontrastu budeme lépe viditelní, nebo naopak budeme lépe vidět přijíždějící vozidlo také v jednotvárné krajině
a u blížícího se osvětleného vozu pak přesněji odhadneme jeho vzdálenost a rychlost.
Neméně důležité je také jasné rozpoznání
pohybu vozidel, respektive rozlišení jedoucích a parkujících automobilů.
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Zima je tu
M

álokterý řidič rád jezdí v zimním
období. Deštivé a pochmurné počasí, vozovka přinejmenším mokrá, nebo
zasněžená, neustále vymrzlý a špinavý automobil. To jsou jen některé z nepříjemností, které souvisejí se zimou za volantem. Na zimní provoz automobilu je každopádně dobré se již dopředu připravit.

Zapomenout bychom neměli ani na zdánlivé maličkosti. Prozatím pouze doporučené je přezutí kol na zimní pneumatiky.
To se ale vždy vyplatí. Zkontrolujeme, zda
zimní pneumatiky mají vzorek hluboký
alespoň 4 mm. Podíváme se, zda sněhové
řetězy padnou právě těmto našim pneumatikám a v klidu a suchu si vyzkoušíme
jejich nasazování. Překontrolujeme, jestli
je v chladiči nemrznoucí kapalina alespoň do –25 ºC a zda máme také nemrznoucí kapalinu v ostřikovačích. Vyplatí se
nechat si zkontrolovat zapalovací svíčky
a také celou elektrickou instalaci. Samo-

zřejmostí je rovněž doplněný a plně dobitý akumulátor s čistými kontakty. Značkové servisy dokonce před zimní sezónou
nabízejí kontrolu vozidla za přijatelnou
částku, a tak se vyplatí tam zajet.
Zapomenout nesmíme ani na takové
drobnosti, jako je škrabka na led, utěrka
k očištění vnitřních stěn oken automobilu, přípravky pro odstranění námrazy
ze skel a proti zamlžování oken a k odstranění námrazy z vnitřní strany skel.
Ve voze je dobré mít i láhev s nemrznoucí kapalinou pro doplňování nádržky
ostřikovačů, smetáček a lopatu na sníh,
rozmrazovač na zámky (ten by měl být
vždy po ruce, ne zavřený ve vozidle), gumové podlážky (ty mohou posloužit i pro
nouzový rozjezd), případně spouštěcí
pomocné kabely. Těsnění dveří ošetříme
speciálním přípravkem se silikonovým
olejem apod.
Počítejme s tím, že v našich zeměpisných
šířkách jsou mráz a sníh normálním jevem. Každoročně se však dostáváme do

situací, kdy překvapí nejen naše řidiče, ale
mnohdy i silničáře. Snažme se proto předvídat a počítat vždy s tou horší eventualitou. V zimě odstavujte vůz tak, abyste
ráno bez problémů vyjížděli. Odstraňte
nánosy sněhu v blatnících, aby vám ráno
zmrzlé neomezily rejd, podložte stírače,
nezatahujte ruční brzdu, aby nezamrzly lanovody, před vyjetím pak dokonale
očistěte všechna skla a osvětlení! Dnes je
již většina nových vozidel vybavena systémem ABS, a pokud jej nemáte, na přímém
úseku brzděte vždy přerušovaně. Pozor
také při vyjetí z hlavní, obvykle posypané
vozovky, na vedlejší, která posypaná zrovna nemusí být, a kde na nás může čekat
více či méně ujetá vrstva sněhu či náledí.
Snažte se také předvídat náledí, nejčastěji
se tvoří na mostech, ve stinných lesních
úsecích a vyjetých podélných stopách.
Udržujte odstup minimálně tolik metrů,
kolik je polovina vaší rychlosti v kilometrech. Umění totiž není jezdit rychle, ale
především jezdit bezpečně.

Jedeme v mlze
S

mlhami se setkáváme nejvíce na
podzim, ale překvapit nás může
také v jarních měsících nebo i v létě.
Co to vlastně mlha je? Podle definice je
mlha přízemní mrak, který snižuje viditelnost na vzdálenost kratší než jeden
kilometr.
Většinou se skládá z vodních kapiček,
které velmi malou rychlostí padají k zemi. Dá se říci, že se ve vzduchu vznášejí.
Mlha je nepříjemná pro všechny řidiče
na silnici bez rozdílu. Dokáže pořádně
prověřit i profesionály. Pro začátečníka
je pak jízda v mlze přímo dobrodružstvím. Jízda v mlze je nebezpečná zejména z hlediska dopravní nehodovosti.
Dochází při ní k častým střetům vozidel,
dokonce celých kolon, a to především na
rychlostních silnicích a dálnicích. Příčinou
těchto nehod většinou není sama mlha,
nýbrž neschopnost mnoha řidičů přizpůsobit se dané situaci. Pokud vjedeme do
mlhy, musíme dokázat především správně
odhadovat vlastní „dohledovou“ vzdále-

nost, abychom vyloučili jakákoliv překvapení. Dodržujme vzdálenost, na kterou
vidíme normální koncová světla (ne zadní
červené mlhovky) vozu, jedoucího před
námi. Pak si porovnáme jejich vzdálenost
se vzdáleností patníků u silnice, které
bývají od sebe zhruba 50 metrů. A této
vzdálenosti přizpůsobíme i rychlost jízdy.
Ta by při dohledu 50 metrů měla být 50
km/h. Samozřejmě i v tomto případě musíme dodržet bezpečnou vzdálenost za
vozidlem před námi. Pamatujme na to,
že v případě výše uvedené rychlosti bude
naše brzdná dráha zhruba 35 metrů! A
tak i zde by mělo platit pravidlo třetí padesátky. Celé pravidlo by pak znělo 50 50 - 50, tedy na dohled 50 metrů při 50
km/h odstup 50 metrů. Ostatně v řadě
zemí okolo nás platí, že pokud je snížená
viditelnost v mlze, nesmí největší rychlost
překročit 50 km/h, a to ani na dálnicích.
U našich sousedů také na dálnicích na
řadě míst najdete jako pomůcku na okraji vozovky značky, které vám jednoznačně říkají, jakou rychlostí máte jet, pokud

vidíte jejich daný počet. Čím jich vidíte
méně, tím máte jet pomaleji.
Při jízdě v mlze si musíme dát také pozor,
abychom se vozem před námi nedali zavést
někam, kam jsme vůbec nechtěli. Na to už
doplatilo mnoho řidičů, kteří se v lepším
případě ocitli u někoho na dvorku, když
následovali vůz před sebou. V tom horším
případě nás může nějaký hazardér zatáhnout do neštěstí, většinou při nepřiměřené
rychlosti jízdy. Pokud se vytvoří kolona vozidel, která jede na vzájemný dohled přiměřenou rychlostí, je to ten nejbezpečnější
způsob, jak mlhu překonat. Samozřejmostí
je správné osvětlení vozidla.
Jakmile tedy spatříme cáry mlhy, zapínáme
tlumená světla či předepsaným způsobem
zapojené přední i zadní mlhovky, snížíme
rychlost „na dohled“ a zkontrolujeme
zpětná zrcátka. Nikdy se nenechte slepě
vést zadními světly vozu před vámi. Při
jízdě v mlze nepodceňujte nebezpečí, nesnažte se předjíždět, a to ani v tom případě, že jste třeba na dálnici a myslíte si, že
proti vám se nic nemůže objevit.
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Povinná
výbava
ve vozidle
S

tím, jakou povinnou výbavu má
motorové vozidlo mít, se každý seznámí
již při prvních hodinách v autoškole.
Postupem doby se ale tato informace
může z našeho zorného pole poněkud
vytratit. A právě na povinnou výbavu ve
vozidle se v poslední době zaměřují také
preventivní kontroly policie.
Pokud vám bude něco chybět, tak vám mohou policisté uložit pokutu až tisíc korun
a ve správním řízení pak může být pokuta
ještě o tisícovku vyšší. Není tedy na škodu
připomenout si, co bychom tedy měli ve
svém vozidle mít? Povinnou výbavu vozidla
stanoví kromě jiného vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Pro osobní automobily povinná výbava obsahuje:

náhradní elektrické pojistky, po jedné
od každého užitého druhu, pokud jsou
v elektrické instalaci používány; po jedné
náhradní žárovce (výměnného zdroje světla s výjimkou výbojek) od každého druhu
užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně; příruční zvedák; klíč
na matice (šrouby) kol vozidla; náhradní
kolo (ráfek s pneumatikou); lékárničku;
výstražný trojúhelník.
Motocyklista pak musí s sebou mít náhradní pojistky; po jedné náhradní žárovce
od každého druhu žárovky používané pro
vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidla a nářadí nutné k jejich výměně; lékárničku.
U moderních automobilů dnes najdeme
také xenonová světla vpředu a vzadu svítilny s diodami, které je možné vyměnit
pouze v servisu. Životnost těchto zařízení

je navíc velmi dlouhá, a tak není nutné je
vozit s sebou. Vozy vyšších kategorií jsou
také vybavovány speciálními systémy ráfků
a pneumatik, na kterých je možné nouzově dojet ještě značně velkou vzdálenost
a vozy bývají rovněž vybaveny signalizací
úniku tlaku v pneumatice. Takováto vozidla nemusejí být vybavena náhradním kolem. Toto se vztahuje rovněž na automobily, které mají ve své výbavě těsnicí pěnu a
malý kompresor.
Povinnou výbavu je dobré doplnit ještě o
některé maličkosti. Sem patří například
tažné lano, které se nám může hodit v případě poruchy. Je dobré mít také ve voze reﬂexní vestu, která je ostatně již v některých
zemích součástí povinné výbavy. Vhodnou
součástí doplňující výbavy pro osobní vůz
je rovněž hasicí přístroj, který jinak musí ve
své výbavě mít autobusy, vozy sanitní služby a taxíky.

603 500 005
Tísňová non-stop linka je určena pro naléhavé a neodkladné
situace, poskytne prvotní doporučení k řešení problému

Zdroj | Otakar Šaffek

6

Nová Honda Civic
H

onda Civic patří k nejúspěšnějším typům známé japonské automobilky. Když jsme představovali vůz
Civic počátkem sedmdesátých let v časopise Svět motorů, vzbudil tento automobil nebývalou pozornost. Nejen proto, že se zcela vymykal tehdejší chudé
nabídce škodovek, žigulíků, moskvičů,
trabantů a wartburgů, ale bylo zřejmé,
že se jedná o naprosto originální a nevšední konstrukci. Nová Honda Civic
se opět již na první pohled zcela liší
od vozů stejné třídy. Poprvé byl u nás
představen v předpremiéře na pražské
Autoshow, která proběhla ve dnech
6.-9. října 2005. Vystavovala ji firma
AUTO JAROV, nový prodejce Hondy
a expozice byla neustále zaplněna zájemci o tento nevšední automobil.
Nový Civic je sice pětidvéřový, ale jeho
sportovní a dynamický vzhled připomíná
spíše verze třídveřové. Mimo jiné také
proto, že kliky zadních dveří jsou zapuštěny v jedné rovině s povrchem zadních
C sloupků. Dravý charakter tohoto vozu

vytváří skvěle vyřešená přední část s mohutným přívodem chladicího vzduchu
a dlouhými hranatými předními světlomety, jež jsou pro zlepšení aerodynamiky
umístěny téměř beze spáry na linii přední
masky a kapoty. Boční pohled prozrazuje, že designeři podřídili co nejlepším
aerodynamickým vlastnostem základní
linii vozu. Nově vyřešenou zád´ vozidla
zdůrazňuje integrovaný spoiler s brzdovým světlem, který zlepšuje přilnavost
k vozovce při vyšších rychlostech, aniž
by omezoval řidičův výhled dozadu. Zajímavě jsou řešeny některé detaily. Chromované koncovky výfuku mají nezvyklý
trojúhelníkový tvar. Přední mlhová trojúhelníková světla jsou zabudovaná do
nárazníku. Také zcela zapuštěné kliky
předních dveří jsou řešeny geometricky
shodně. Šípový tvar nesou i vnější směrová světla, která jsou zabudována do sklápěcích zpětných zrcátek.
Interiér Civicu rovněž doznal podstatných změn. Řidiči jistě uvítají nejen pohodlné sedáky, ale zejména vzhled jejich
pracoviště. Elegantní třípaprskový volant
s ovládáním některých prvků na střední

příčce, dokonalý přehled přístroje a soutěžně laděné pedály z lehké slitiny. Na
levé straně středové příčky jsou umístěna
tlačítka audiosystému, na pravé straně
ovládání tempomatu. Palubní deska je
řešena jako dvouzónová, přičemž důležité přístroje jsou situovány do oblasti
periferního vidění řidiče.
K jízdnímu komfortu přispívá i unikátní
šestistupňová automatizovaná převodovka I-SHIFT. Ta umožňuje zvolit sportovní
způsob řazení manuálně, beze spojky
nebo automaticky. Umístěním nádrže
více dopředu se uvolnil prostor kabiny,
který skýtá dostatečné pohodlí i cestujícím na zadních sedadlech.
Na náš trh bude dovážen typ Honda Civic 1,8 Comfort s motorem 1,8 i-VTEC
a rozvodem SOHC. Motor se zdvihovým
objemem 1799 cm3 má maximální výkon 103 kW (140 k). Inteligentní časování
ventilů je elektronicky řízené a díky nové
revoluční koncepci dokáže motor udělit
Hondě Civic zrychlení 8,9 s z 0-100 km.
Jednu z podstatných výhod ocení řidiči při
jízdách mimo město, kdy spotřeba paliva
se pohybuje kolem 5,4 litru na 100 km.

7
Vnější výbava zahrnuje nárazník a zpětné zrcátko v barvě vozu, směrová světla
ve zpětných zrcátkách, 16 palcová kola
s ocelovými disky, chromované kliky
u předních dveří, dvojitý výfuk, chromový
kryt palivové nádrže.
Bohatá je i nabídka bezpečnostních prvků, a to i u základního modelu: ABS,
EBD, VSA, airbagy na straně řidiče
i spolujezdce, boční airbagy, hlavové
airbagy po celé délce kabiny, upozornění na nezapnuté pásy vpředu i vzadu,
dvojité předpínání předních bezpečnostních pásů. Samozřejmostí jsou hlavové
opěrky pro 5 sedadel, posilovače brzd,
kotoučové brzdy, elektrický posilovač
řízení, vyhřívaná vnější zrcátka a třetí
brzdové světlo. Civic má centrální dálkově ovládané zamykání a imobilizér
ECU. Vnitřní výbava zahrnuje elektrické
ovládání oken vpředu i vzadu, nastavení volantu ve dvou osách, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, zapustitelná
a sklopná zadní sedadla, dělená v poměru 3:2, uchycení dětské sedačky systémem ISOFIX, přední loketní opěrku,
chlazenou přihrádku v přístrojovém panelu, kapsu na straně předního sedadla
spolujezdce, vícefunkční panel, multiin-

Honda Civic

1,8 Comfort

Rozměry a objemy
Délka
Šířka
Šířka včetně zrcátek
Výška vozu
Rozvor náprav
Rozchod kol vpředu
Rozchod kol vzadu
Přední převis vč. nárazníku
Zadní převis vč. nárazníku
Světlá výška
Světlá výška s řidičem
Objem zavazadl. prostoru
Při sklopených zad. sedadlech
Objem palivové nádrže
Počet míst k sezení

4245 mm
1765 mm
2046 mm
1460 mm
2620 mm
1504 mm
1510 mm
850 mm
775 mm
150 mm
140 mm
415 dm3
1282 dm3
50 l
5

Motor
označení
typ
zdvihový objem
maximální výkon
při otáčkách
max. točivý moment
při otáčkách

i-VTEC
SOHC
1799 cm3
103/140 kW/k
6300 1/min
174 Nm
4300 1/min

Spotřeba paliva
město
mimo město
kombinovaná
emise CO2

8,2 l/100km
5,4 l/100km
6,4 l/100km
152 g/km

Převodovka
šestistupňová manuální

Pneumatiky a disky kol
Standardní pneu
205/55 R16 91H
Rozměr disků
16x6,5J ocel
Rezerva
dojezdová

Hmotnosti
Celková
Provozní

formační displej a ukazatel vnější teploty. Z luxusních prvků je ve standardní
výbavě automatická klimatizace A/C
a pylový mikroﬁltr. K výbavě patří auto-

rádio s CD a MP3 přehrávačem, čtyřmi reproduktory a střešní anténou. Autorádio
s automatickým nastavením hlasitosti dle
rychlosti, ovládané přímo z volantu.

1750 kg
1265 kg
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ZDEMAR
Ústí nad Labem a D.A.S.
M

ezinárodní a vnitrostátní kamionové dopravě a zasilatelství se firma
ZDEMAR Ústí nad Labem, s.r.o. věnuje již
od svého vzniku v roce 1996, kdy vystupovala pod obchodním jménem Zdeněk
Lohniský, ZDEMAR. V roce 1997 došlo
k transformaci na společnost s ručením
omezeným ZDEMAR Ústí nad Labem,
s.r.o., jejíž vlastník pan Lohniský se necelé 2 roky poté, stal klientem pojišťovny
právní ochrany D.A.S.

Od uzavření smlouvy v roce 1999 ﬁrma ZDEMAR
Ústí nad Labem, s.r.o. nepřetržitě spolupracuje
s pojišťovnou D.A.S. s expoziturou v Ústí nad
Labem, jmenovitě s regionálním manažerem
panem Vlastislavem Štěpničkou, který se
zasazuje o vynikající jméno této pojišťovny.
Dlouhodobá spolupráce těchto subjektů
se vztahuje na právní ochranu motorových
vozidel celé ﬁrmy ZDEMAR, která dnes se
čtyřmi kamiony a čtrnácti osobními automobily
patří mezi spolehlivé klienty pojišťovny D.A.S.
Zejména v oblasti mezinárodní dopravy je
pro ﬁrmu ZDEMAR neocenitelná jistota, že
pojišťovna D.A.S poskytne skutečně operativně
a účinně právní pomoc kdekoli v Evropě. A je
nutno podotknout, že pojišťovnu D.A.S.
v Evropě znají.
Samotná ﬁrma ZDEMAR nepociťovala potřebu
uzavírat pojistnou smlouvu, ale k tomuto
rozhodnutí ji přesvědčil pojišťovací makléř,
který ji obeznámil s výhodami, které z tohoto
pojištění vyplývají. V prvních letech pojištění si
zaměstnanci, zejména řidiči pojištěných vozidel
pomalu zvykali na výhody této „pojistky“.
Zprvu ani nevěděli, kdy využívat služeb
právní ochrany. Z tohoto důvodu se vedení
společnosti rozhodlo proškolit zaměstnance,
aby získali znalosti, jak mají v konkrétních
případech postupovat. Zejména se jednalo
o pokuty za přestupky od PČR, celní policie,
ale především od německé policie a BAG,
které byly neoprávněné. Díky neznalosti se
často stávalo, že řidiči podepsali záznam
o přestupku, i když si nebyli jisti, zda se jej
vůbec dopustili. Dále ﬁrma ZDEMAR neměla
žádné zkušenosti s hlášením pojistných
událostí a s tím spojenou přípravou potřebných

dokumentů, což považovala spíše za zdržování
a obtěžování. Bohužel nebo bohudík
se ZDEMARU tento laxní přístup vymstil
u jedné pojistné události, kterou nenahlásil,
a tím přišel řádově o 40 000 Kč.
Tato negativní zkušenost ﬁrmu přiměla ke
změně přístupu a k využívání tohoto pojištění.
Od té doby se pečlivě věnuje každé pojistné
události tak, aby byla nahlášena a podložena
patřičnou dokumentací, a tím i kladně
vyřízena. Dalším krokem bylo zrevidování
veškerého pojištění ﬁrmy a na základě tohoto
byla pojištěna i ostatní dopravní technika,
kterou ﬁrma využívá. V prvním roce tohoto
komplexního pojištění k žádnému velkému
pojistnému případu nedošlo, a vzhledem
k poměrně vysoké roční pojistné splátce se
další rok začalo uvažovat o snížení počtu
pojištěných vozidel. Naštěstí ﬁrma ZDEMAR
tento krok nepodnikla.
Jedním z mnoha případů účinné pomoci
pojišťovny D.A.S. byl pojistný případ, při němž
vznikla na kamionu ﬁrmy ZDEMAR škoda,
ke které došlo v roce 2004. V listopadu
daného roku u jedné nejmenované tankovací
společnosti s celorepublikovým pokrytím,
kamion natankoval nekvalitní naftu. V tomto
období dochází u tankovacích společností
k přechodu z letní nafty na zimní, a zřejmě
došlo k tomu, že společnost nadále prodávala
naftu letní. Provozovatel tankovacích
společností musí v tomto zimním období
letní naftu ředit aditivy, tím vzniká zimní
nafta, aby bylo dosaženo její optimální kvality
pro zimní období. Ale jelikož jsou aditiva
poměrně drahá, zřejmě došlo v rámci úspor
k nahrazení aditiv benzínem.
Kamionu se díky špatné kvalitě nafty zadřel
motor, čímž vznikla škoda řádově za milion
korun. V závěrečné zprávě ze servisní prohlídky

stálo, že z nádrže kamionu je cítit benzín, což
bylo příčinou poškození motoru. Po obdržení
této informace zaměstnanec ﬁrmy ZDEMAR
neprodleně kontaktoval hot line pojišťovny
D.A.S. Poté ve ﬁrmě ZDEMAR došlo ke
společné konzultaci a dohodě jaké kroky
budou dále podniknuty a následně byl pojistný
případ nahlášen pojišťovně, která tomuto
případu přidělila advokáta. Vyřizování tohoto
případu (reklamace) bylo velmi komplikované,
neboť provozovatel tankovací společnosti
i přes znalecké posudky, které byly ve prospěch
ﬁrmy ZDEMAR, odmítal poskytnout náhradu
škody. Díky šikovnosti a trpělivosti advokáta
se ﬁrmě ZDEMAR nakonec podařilo domoci
se práva, a tudíž jí byla způsobené škoda
uhrazena. Pokud by ﬁrma nebyla pojištěna
u pojišťovny D.A.S., jak se zmínil majitel ﬁrmy
Zdeněk Lohnický - „Mohli bychom pochybit
na začátku případu a naše šance na zaplacení
škody by se značně snížily. Také by nás stály
nemalé prostředky na advokáta, který by se
tímto sporem zabýval. Teprve tímto případem
jsme si plně uvědomili výhodnost tohoto typu
pojištění. A díky tomu budeme toto pojištění
využívat i v budoucnu.‘‘
Vzhledem k tomu, že ZDEMAR je spediční
ﬁrma, vytěžuje poměrně velké množství
smluvních dopravců. I tyto dopravce, kteří pro
ni trvale jezdí, bude chtít trvale pojistit, aby
se i oni mohli účinně bránit vůči nesolidním
dodavatelům, servisům, pojišťovnám apod.
Jestliže v tomto portfoliu dopravců je velký
podíl malých živnostníků, dost často dochází
k tomu, že si neumějí v mnohých případech
poradit. Aby nezůstali bez právní pomoci
budou již v brzké době využívat služeb, na
které si ﬁrma ZDEMAR zvykla a nedokáže si
představit, že by mohla fungovat bez tohoto
druhu pojištění.

9

Zdroj | archiv

Náhradní díly TEMPLIN
- dlouholetá tradice zavazuje
H

istorie firmy Siegfried Templin
v Německu sahá až do roku 1946,
kdy byla firma založena. Tajemství úspěchu bylo, že vyráběli precizní soustružené díly, náhradní díly nejvyšší kvality ze
všech obrobitelných materiálů připravené pro okamžitou montáž. Kromě výroby
náhradních dílů se firma Siegfried Templin GmbH zabývá především distribucí
náhradních dílů po celém světě.

Dceřinná ﬁrma TEMPLIN CZ s.r.o. je od svého
založení v České republice v roce 2000 nejdynamičtěji se rozvíjející společnost na českém
a slovenském trhu v oblasti prodeje náhradních dílů na nákladní vozidla, autobusy, přívěsy a návěsy těchto značek: DAF, IVECO, MAN,
MERCEDES, RENAULT, SCANIA, VOLVO, SAF,
BPW, TRAILOR, ROR, SMB, FRUEHAUF.
Okamžitě po svém založení si tato společnost
vydobyla přední místo na trhu, a to nejenom
díky své široké nabídce skladových zásob náhradních dílů, ale především i díky distribuční
síti prodeje náhradních dílů v České republice
i na Slovensku. Centrální sklad i sídlo společnosti je v Ostravě, pobočky může zákazník
navštívit v Dašicích u Pardubic a nově také
v Topolné u Zlína. V distribuční síti je také zahrnuto 10 společností, patřících ve svých regionech mezi nejlepší, tyto jsou zařazeny do
programu PARTNER TEMPLIN. Díky tomuto
plošnému a velmi dobře fungujícímu pokrytí je
možno nabídnout již zmíněné produkty společnosti Templin CZ téměř kdekoliv v České
i Slovenské republice.
Díky přesně vyspeciﬁkovaným skladovým zásobám a spolupráci s renomovanými spedičními a kurýrními společnostmi nabízí Templin
CZ opravdu fungující systém zavážení zboží
k zákazníkovi v jakémkoliv místě v ČR do 24
hodin nebo expresní doručení.
Společnost Templin CZ se může pochlubit
svým zákazníkům bohatými skladovými zá-

sobami, u obrátkových sortimentů jsou jedny
z největších v České republice. U podvozkových dílů se nelze nezmínit o sortimentu
měchů pérování, zákazník má možnost si vybrat tyto díly od světových výrobců jako jsou
Airtech, Contitech, ST nebo Phoenix z více
než 300 typů, které nabízí Templin CZ k okamžitému odběru. Jsou to největší zásoby měchů pérování v České republice.
Také skladová zásoba ﬁltrů je více než zajímavá, společnost Templin CZ může zákazníkovi
nabídnout ihned přes 750 typů ﬁltrů vzduchových, olejových, palivových, převodovkových,
vodních, hydraulických, kabinových i klimatizačních, což činí celkem přes 6000 kusů ﬁltrů
známých značek, jako je Donaldson, Knecht,
Asas, připravených k okamžitému odběru.
Obdobně je to u dalšího sortimentu jako jsou
brzdové a elektrické díly, vzduchotechnika,
výfuky, chladiče a také příslušenství.
Samozřejmě by jen skladové zásoby a fungující distribuční síť v dnešní tvrdé konkurenci
nestačily na to, aby společnost Templin CZ
byla jedničkou na trhu. To si také tým pracovníků společnosti plně uvědomuje a proto
stále inovuje nejen skladovou nabídku, ale
také celou řadu služeb, které dnes k prodeji
náhradních dílů neodmyslitelně patří.
Služby, které tato společnost nabízí jsou
opravdu bezkonkurenční, ať je to již bezplatný dovoz zboží k zákazníkovi do 24 hodin,

závoz v pravidelných termínech pro celou
Partnerskou síť v České republice, který bude
uveden do provozu 1. 2. 2006. Dále je to například nová obchodní strategie celé společnosti na rok 2006 pod obchodním názvem
„MADE IN EU“, která je založena na principu
rozšíření stávající sortimentní nabídky o nové
značky výrobců, kteří své zboží prokazatelně
vyrábějí pouze na území EU, tak aby měl zákazník na výběr nejen typ výrobku, ale mohl
se též rozhodovat jakou značku výrobku si
dle svých zkušeností, znalostí nebo momentální potřeby vybere.
Společnost Templin CZ si uvědomuje, že současná doba klade stále větší nároky a požadavky, avšak pro všechny pracovníky společnosti jsou tyto žádanou výzvou ke stálému
zdokonalování služeb vstříc zákazníkům, právě proto není u této společnosti „spokojený
zákazník“ prázdným pojmem.
Jistotu na cestách Vám přeje tým pracovníků
Templin CZ.

Kontakty:
Centrální sklad Ostrava
Korejská 14, 702 00 Ostrava Přívoz
Tel.: 596 134 527, Fax: 596 134 527
Mobil non-stop: 736 607 277
E-mail: prodej@templin.cz

možnost výměny neobrátkového zboží a poskytnutí konsignačních skladů PARTNERŮM
TEMPLIN, kompletní katalogová podpora pro
snadné speciﬁkování zboží a především v poslední době čím dál více se rozvíjející systém
technických školení za účasti předních světových výrobců náhradních dílů.
I přes tuto bohatou nabídku je ﬁrma schopna
nabízet stále nové vylepšení a rozšíření své
nabídky sortimentu a služeb, jako příklad
za mnohé je možno uvést vlastní systémový

Pobočka Dašice u Pardubic
nám. T. G. Masaryka 20,
533 03 Dašice u Pardubic
Tel.: 466 950 851, Fax: 466 950 851
Mobil non-stop: 605 571 635
E-mail: templin@volny.cz
Pobočka Topolná u Zlína
Topolná 494, 687 11 Topolná
Tel.: 572 421 858, Fax: 572 421 857
Mobil non-stop: 605 301 701
E-mail: templin@seznam.cz
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Skútry od firmy
BIAGINNI CZ
S

V posledních letech je nárůst prodeje benzínových skútrů vidět i na cestách a tento nárůst je reprezentován meziročním nárůstem
kolem 5%. Také Vy se připojte k rozrůstající
se rodině majitelů skútrů. Snad právě Vás
oslovil skútr BIAGINNI TIGER.
Příznivci společnosti a skútrů BIAGINNI se mohou také připojit k dalším fanouškům, a to

polečnost BIAGINNI CZ s.r.o. (www.
biaginni.cz) byla založena dvěma společníky 1.12.2003 a svou činnost zahájila
prodejem elektrických a benzínových koloběžek různých typů. Zároveň v prvním
roce zahájila import benzínových skútrů, které prodává pod vlastní značkou
BIAGINNI.

Pro zajištění lepších služeb zákazníkům
a větší spolehlivosti prodávaných výrobků
byl z široké řady vybrán renomovaný výrobce. Tímto byl na trh uveden nejprodávanější typ benzínového skútru s nadstandardní výbavou obsahující litá Alu kola, kufr,
ALARM, dálkové startování, kotoučovou
brzdu a ABS. Také technické parametry,
zejména pak výkon motoru a kroutící moment zajišťují velmi dobré jízdní vlastnosti
skútru. Homologace pro dvě osoby je samozřejmostí Přestože je poskytována nadstandardní výbava, jeho cena je srovnatelná
s konkurenčními výrobky.
Výběrem spolehlivého výrobce jsme schopni
splnit veškeré požadavky klienta na kvalitu
výrobků. Také servis je zajištěn k plné spokojenosti zákazníků a náhradní díly jsou zajiš-

těny v plném rozsahu. Veškeré náhradní díly
jsou skladem a k dodání do několika dnů.
BIAGINNI CZ s.r.o. se zabývá nejen dovozem, prodejem a servisem nejprodávanější
kategorie benzínových skútrů, ale také jedním z největších e-shopů na internetu, který
obsahuje více jak 1 000 položek zboží pro
motorkáře a motorky (www.motodoplnky.
com). Zároveň také podporuje mladé závodníky sponzorskými dary. Naším cílem je
další rozvoj zejména v oblasti vyšších kubatur skútrů, protože skútr se stává nedílnou
součástí motorizovaného světa, zejména
z důvodu úspory nákladů na dopravu
a snazší průjezd větším městem, včetně bezproblémového parkování.

bezplatnou registrací v novém fanklubu, který pro své příznivce připravil řadu výhodných
akcí, informací o motosrazech a novinkách ve
stáji BIAGINNI. Rozhodně Vás však nechceme
připravit o možnost získat motodoplňky za
výhodných cenových podmínek, či náhradní
díly na shodné typy skútrů. Proto má možnost stát se členem úplně každý. Stačí napsat
e-mail se žádostí o registraci ve FANklubu na
fanklub@biaginni.cz, kde uvedete jméno,
příjmení, adresu (město, ulice, PSČ), telefon,
mobil, e-mail. Následně Vám na Vaši adresu
bude doručena klubová karta, díky níž můžete čerpat výše uvedené výhody. Pokud si nebudete jisti tím, jak se registrovat, kontaktujte
nás na telefonu 774 218 702.
Jedna z posledních prezentací společnosti BIAGINNI se uskutečnila v rámci soutěže „PRIMA
RÁNA“, kde společnost věnovala několik skútrů
BIAGINNI TIGER jako věcnou cenu pro výherce.
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Umíte se správně posadit?
S

amozřejmě na sedadlo řidiče za volantem automobilu. Málokdo si totiž uvědomuje, že řidiči jsou všechny pohyby vozidla předávány přes sedadlo a zadní část
těla do centrální nervové soustavy. Zjišťuje tak nejen pohyb vozidla vpřed a vzad,
ale rovněž jeho nestabilitu, například při
smyku. Proto je také velmi důležité správně ve vozidle sedět, tak abychom dokázali
včas reagovat na všechny tyto pohyby.

Pro správné sezení za volantem je potřeba především nastavit a správně seřídit
sedadlo. Jeho správné seřízení má velký
význam nejen pro optimální přenos hmatového vnímání, ale má také velký vliv na
únavu řidiče. Sedadlo má být nastaveno
tak, aby u řidiče nedocházelo ani při intenzivním psychickém vypětí, při sledování
jízdní situace a při jízdě vůbec k žádnému
nadbytečnému napětí svalstva. Řidič by
měl také vynaložit co nejmenší námahu
při tlaku na pedály. Jak tedy postupovat?
Při správném nastavení sedadla musí být

vzdálenost sedáku taková, aby i při plně
sešlápnutém spojkovém pedálu zůstala
noha řidiče mírně pokrčená. Důležité je
to, že nesmíme při tomto nastavení překonávat odpor sedáku. U současných moderních automobilů máme možnost seřídit sedák v celé řadě směrů i
poloh. Správnému nastavení
sedáku bychom měli věnovat
pozornost nejen pro pohodu
při jízdě, ale nastavení je také
důležité pro případnou dopravní nehodu. Pokud by naše
noha byla natažená, při havárii
dojde lehce k jejímu zlomení.
Také nastavení opěradla je důležité. Mělo by být nakloněno
tak, aby při položení natažené
ruky na volant byla horní část
věnce volantu přesně v zápěstí.
Pokud máme sedadlo nastavené příliš blízko, jsou končetiny silně pokrčené a svalstvo
napjaté - dochází tak k rychlému nástupu fyzické únavy

a je také silně omezena možnost ovládání
vozu. Pokud je naopak sedadlo příliš vzdáleno a naše končetiny jsou příliš natažené,
je takovéto nastavení nebezpečné v případě nehody a navíc musíme pro ovládání
vozidla vynaložit větší sílu.

Horkovzdušný balón
pod hlavičkou D.A.S.

Po skončení Liberec D.A.S. OPEN byl příjemným zpestřením pro účastníky golfového
turnaje z řad klientů a obchodních partnerů
D.A.S.

Na náměstí v Telči.

„Balónové nebe“ na Bouzově ve dnech
26.–28. 8. 2005
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Byli jsme na výstavách

1
3

V roce 2005 jste se mohli setkat se společností D.A.S.
na mnoha výstavách. K nejvýznamnějším z nich
patří jarní výstava Motocykl v Praze Holešovicích1,
letní Autosalon na brněnském výstavišti2 a podzimní
Autoshow znovu na výstavišti v Praze Holešovicích3
2

Co má společného Vaše dítě a důchodové pojištění?
Důchodové pojištění je stále oblíbenější alternativou klasického životního pojištění.
Jeho výhodou je to, že z plateb pojistného nejsou odčerpávány značné peněžní
prostředky na pokrytí rizikové části pojistek.
I pro děti od jejich narození do 15 let můžou rodiče nebo prarodiče využít výhod
důchodového pojištění, které sjednávají obvykle lidé vyššího věku.
Případová studie
což znamená:
Smlouva do 21 let věku dítěte ve výši 1 000 Kč měsíční splátky může přinést následující možnosti: n při Vaší postupné investici 252 000 Kč má tak po 21 letech Vaše dítě garantovaný zisk ve výši
n garantovanou částku ve výši 261 627 Kč při ukončení smlouvy
9 627 Kč – na této investici tedy nelze prodělat!
n očekávanou negarantovanou výplatu ve výši 354 608 Kč při dosažení podílů na zisku ve výši 5% n s negarantovaným odhadem zisku ve výši 102 608 Kč
v případě, že se Vaše dítě nerozhodne pro jednorázové ukončení smlouvy, ale zvolí variantu
doživotní renty pak
n smlouva garantuje doživotní měsíční důchod ve výši 695 Kč
n v případě dosažení 5% zhodnocení doživotní měsíční důchod ve výši 942 Kč

pokud Vaše dítě použije rentu na opět uzavření důchodového pojištění do svých 60 let,
www.hamburg-mannheimer.cz
tak aby maximálně využilo daňových úlev
n získá v 60 letech garantovanou částku ve výši 588 936 Kč s předpokladem při 5% podílu
na zisku 1 120 020 Kč
n nebo doživotní měsíční důchod v součtu 5 782 Kč z obou důchodových pojistek

Úrazová renta
V rámci důchodové smlouvy pro Vaše dítě, popřípadě i samostatně, lze sjednat i tzv. úrazovou rentu, kdy za 99 Kč měsíčně získá Vaše dítě při úraze, který zanechá více než 50% trvalé následky,
jednorázovou výpomoc ve výši 100 000 Kč a doživotní rentu ve výši 10 000 Kč měsíčně. Toto pojištění lze sjednat i pro jednoho rodiče za 146 Kč a pro oba za zvýhodněnou cenu pro partnery za 219 Kč.
Spolu s Vámi dáváme přednost získání prostředků z důchodového pojištění Vašeho dítěte před plněním z jeho úrazové pojistky. Na druhou stranu ze sjednání úrazového pojištění pro Vaše dítě budete mít
dobrý pocit, že jste nic neponechali náhodě.

Pro další informace volejte:
v Čechách: 221 511 070 nebo 777 890 201
na Moravě: 558 711 061 nebo 596 124 110 nebo 731 570 138

Distributor v sítích čerpacích stanic a supermarketů: DF Partner s.r.o., Zádveřice 165, 763 12 Vizovice, Tel.: +420 577 454 242, Fax: +420 577 452 080
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Belgie
a dálniční známky

S

tejně
jako
jsme
tomu
činili
v minulosti, rádi bychom i v tomto
čísle DAS Magazínu přinesli našim
pojištěným
klientům
informace
a poučení k aktuálnímu tématu, s nímž
se v poslední době mnoho z nich potýká.
Tentokrát věnujeme prostor situaci, jíž
nám popisují při žádosti o posouzení
a řešení obvykle následovně:

„Náš klient, přesněji řidič, se při průjezdu Belgií vědom si své povinnosti
snažil včas zakoupit dálniční známku
v ceně 8 €, avšak neměl nikde možnost tuto dálniční známku pořídit, byť
se o to snažil a vynaložil k tomu nemalé úsilí. Následně mu byla při policejní kontrole vyměřena pokuta ve
výši 250 € za použití dálniční sítě bez
splnění poplatkové povinnosti.“

Kontrolu konající belgičtí policisté v tom
okamžiku ukládají automaticky pouze
pokutu, jejímž zaplacením je případ pravomocně uzavřen (ostatně fakta jsou jasná – kontrola probíhá na dálnici a vozidlo
není vybaveno patřičnou dálniční známkou). Pokud klient, řidič, tuto pokutu bez
dalšího uhradí, potom to znamená, že
s trestem souhlasí a rozhodnutí o uložení
pokuty se stává pravomocným. Jeho jakákoliv další obhajoba je tím vyloučena.
S podobně znějícím vyjádřením se na nás
obrátilo již více klientů, pohříchu kromě
jednoho všichni právě až po zaplacení
pokuty.
Naše právní oddělení ovšem zjistilo, že
pro dálniční známky v Belgii prakticky neexistuje distribuční síť a řidiči často skutečně nemají možnost dálniční známku
zakoupit. Tento stav se stal všeobecně
známým, což se promítlo i do zájmu belgických sdělovacích prostředků, které mu
věnovaly některé své reportáže. Bohužel
bez viditelného výsledku.
Právní oddělení D.A.S. pojišťovny právní
ochrany, a.s., v zastoupení autorem tohoto textu dále oslovilo spolupracujícího belgického advokáta, s jehož pomocí
hodlá bojovat proti trestům ukládaným
našim klientům právě za chybějící dálniční známky. Za tímto účelem pro nás, resp.

především pro řidiče našich klientů, zpracoval tento advokát v úředních jazycích
belgického království stanovisko určené
pro předání belgickým policistům při případném pokutování za použití dálniční
sítě bez splnění poplatkové povinnosti.
Toto stanovisko jsou v případě zájmu klientů připraveni distribuovat obchodní zástupci naší společnosti.
Předmětný text jednak pranýřuje celou
situaci a chování belgických správních
orgánů, ale především obsahuje pokyn
směřující k policistům, aby splnili svou
povinnost a informovali kontrolovaného
i o jiné možnosti postupu a kromě pokuty vybrali současně kauci (ve výši 75 €),
čímž zůstane našemu klientovi zaručena
možnost iniciování řádného řízení a obhajoby prostřednictvím námi zainteresovaného advokáta.
Všechny případy tohoto typu budeme
společně s ním shromažďovat a zůstane-li
rozhodovací praxe v Belgii nadále nezměněná, bude podána jménem dotčených
klientů (a to nejen českých, ale i klientů
sesterských společností koncernu D.A.S.)
žaloba na belgický stát.
Na samotný závěr připomínáme, že již nyní
dostávají informaci ve smyslu shora uvedeného textu klienti, kteří se obrátí na naši
tísňovou NONSTOP linku právního oddělení D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s.
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Otázky a odpovědi
Pojištění právní ochrany vlastníka vozidla
včetně doplňkového pojištění.

Při provádění přepravy nákladu luštěnin
z Brna do Hamburku došlo k navlhnutí nákladu. Na vykládce nebyl náklad
příjemcem přijat a škoda byla vyčíslena
částkou 200 000 Kč. Protože jsem měl
náklad „odpovědnostně pojištěn“ obrátil jsem se na svoji pojišťovnu, která však
odmítla za mne vzniklou škodu uhradit.
Byl postup pojišťovny oprávněný?
Z dokladů, které jste k posouzení věci
předložil, je zřejmé, že Vaše vozidlo převzalo k přepravě náklad luštěnin. Při evidenční kontrole jste jako dopravce neshledal žádné zjevné vady zásilky ani jeho
balení či ložení, a proto jste žádnou výhradu dopravce vůči odesílateli do CMR nákladního listu neuvedl. Příjemce deklaroval
protokolem státního veterinárního ústavu
rozsah škodních následků tak, že zásilka je
deklarována jako znehodnocená.

Podle ustanovení čl. 17 odst. 1 Úmluvy
CMR odpovídá dopravce za poškození zásilky, ke kterému došlo v době, po kterou
byla zásilka v péči dopravce. Není rozhodné, zda se škodní následky projevily až po
vydání zásilky příjemci, rozhodující je, že
příčina poškození je přičítána tomu časovému úseku, po který byla zásilka v péči
dopravce.
Váš odpovědnostní pojistitel odmítl převzít nároky poškozeného z odpovědnosti dopravce do likvidace s odkazem na
obecný liberační důvod dopravce podle čl. 17 odst. 2 Úmluvy CMR s tím, že
zvlhnutí zásilky po dobu přepravy nemohl
dopravce odvrátit a následky odstranit
nebylo v jeho moci.
Je třeba konstatovat, že závěr Vašeho odpovědnostního pojistitele je nesprávný,
neboť je v zásadním rozporu s rozhodovací praxí soudu ohledně škodních událostí této povahy. Zvlhnutí zásilky nebo
např. její promočení během přepravy není
zásadně nikdy považováno za situaci,
která by opodstatňovala obecný liberační důvod z odpovědnosti dopravce podle
výše uvedeného článku CMR.
Při provádění přepravy nákladu došlo
k jeho poškození. Veškerou dokumentaci včetně faktur, kterými majitel nákladu vyčíslil škodu jsme odeslali na

naši pojišťovnu, kde máme sjednáno
odpovědnostní pojištění podle CMR.
Ačkoliv škoda byla vyčíslena částkou
75 000 Kč pojišťovna uhradila pouze
18 000 Kč. Je postup pojišťovny správný?
Na základě prověření doložených dokladů
je třeba konstatovat, že postup odpovědnostního pojistitele při provádění likvidace
byl správný a v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou, kterou máte pojištěnou
odpovědnost za škody silničního nákladního dopravce, neboť rozsah pojištění daný
touto pojistnou smlouvou odpovídá rozsahu odpovědnosti pojištěného za škodu při
mezinárodní silniční dopravě tak, jak vyplývá z Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR). Je zřejmé, že
rozdíl mezi škodou, kterou uplatnil vlastník
nákladu a plněním odpovědnostního pojistitele vznikl rozdílnou náhradovou povinností
podle Úmluvy CMR (která se odvíjí od hrubé hmotnosti poškozené části zásilky nebo
chybějící části zásilky) a obecnými ustanoveními odpovědnosti za škodu.
K tomu je však třeba poznamenat, že poškozený může po dopravci požadovat náhradu
škody přesahující rozsah odpovědnosti daný
Úmluvou CMR, pokud v souladu s čl. 24
nebo 26 Úmluvy CMR uvede za příplatek
k dopravnému v nákladním listu cenu zásilky nebo zvláštní zájem na dodání.

Motorismus
i golf
Mezi aktivity společnosti D.A.S. nepatří
pouze výstavy a společenské akce, ale také
sport, a to velice různorodý. Na fotografii
vpravo můžete vidět Miroslava Jandu, vítěze
Liberec D.A.S. OPEN 2005 v kategorii profi,
a vlevo Jasona Crumpa při 57. Zlaté přilbě
města Pardubic.
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Bodový systém
Započítávání bodů
Bodový systém bude systém evidence a započítávání jednotlivých porušení
pravidel provozu na pozemních komunikacích, kdy při dosažení určitého počtu
bodů dojde k odebrání řidičského oprávnění. Tento systém povede obecní úřad
obce s rozšířenou působností podle místa
trvalého bydliště řidiče a budou se v něm
zaznamenávat jednotlivá porušení pravidel silničního provozu, u kterých zákon
bodové hodnocení stanoví.
Zdaleka ne všechny přestupky však budou evidovány. Evidovány budou pouze
ty, o kterých to stanoví zákon, což jsou
téměř všechny zásadnější porušení pravidel. Nicméně to přesto neznamená, že se
budou za všechny přestupky dávat body.
Body se zaznamenají v okamžiku, kdy
rozhodnutí o přestupku nabyde právní
moci, přičemž obecní úřad bude body zaznamenávat do pěti dnů od doručení pravomocného rozhodnutí. Policie a obecní
policie budou mít současně povinnost
bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu
uložení pokuty za přestupek v blokovém
řízení, resp. samotné spáchání přestupku,
u kterého se ukládají body, oznámit.
Pro účely pravidel započítávání bodů bude
platit, že při spáchání více přestupků jedním skutkem se bude započítávat bodové
hodnocení pouze pro nejpřísnější z přestupků spáchaných takovým skutkem. To
znamená, že pokud pojede řidič rychle,
bude u toho telefonovat a ještě bude při
tom ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu nesprávným předjížděním,
dostane max. tolik bodů, kolik stanoví
tabulka bodů pro nejpřísnější z těchto
přestupků. Nebude tedy možné, aby byly
body „sečteny“.
Celkový počet bodů byl zákonem stanoven na 12, ačkoli se v rámci projednání
zákona uvažovalo o tom, že bodů bude
více (18 nebo 24), zůstalo bodové hodnocení na 12. Jakmile řidič dosáhne 12
bodů, obecní úřad jej obratem vyzve
k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu a řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 dnů
od doručení této výzvy obecního úřadu.
To má dalekosáhlé důsledky, neboť řidič
nedostane klasické rozhodnutí, v němž mu bude uložen zákaz řízení, nýbrž
samotným uplynutím 5 dnů od doručení oznámení o tom, že dosáhl 12 bodů,
ztratí řidičské oprávnění.
Aby toho nebylo málo, neztratí řidič pouze řidičského oprávnění a řidičský průkaz,
ztratí též odbornou způsobilost k řízení

motorových vozidel, což znamená, že
k tomu, aby znovu mohl řídit, jí bude muset znovu nabýt. Nabývání odborné způsobilosti je ovšem možné pouze splněním
podmínek podle zákona 247/2000 Sb., to
znamená jít zpátky do autoškoly.
Vrácení řidičského průkazu po získání
12 bodů
Ztratí-li řidič oprávnění a způsobilost, jak
bylo shora popsáno, smí požádat o vrácení řidičského oprávnění teprve po uplynutí
jednoho roku od právní moci rozhodnutí,
kterým současně dosáhl 12 bodů. Pokud
ovšem řidiči byl uložen zákaz řízení a současně dosáhl 12 bodů a trest byl delší
(např. rok a půl), než shora uvedený rok,
smí požádat o vrácení řidičského průkazu
až po uplynutí této delší lhůty (tedy až po
roce a půl). Jak bylo však shora popsáno,
podmínkou vrácení je prokázání, že se řidič podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti, což znamená splnění podmínek
ve vztahu k odborné způsobilosti jako
v autoškole.
Jakmile je řidiči vrácen řidičský průkaz,
začíná od začátku s nula body.
Odečítání bodů
Systém bodového hodnocení samozřejmě
obsahuje též pravidla pro odečítání bodů.
Tato pravidla jsou následující:
Pokud řidič v průběhu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nespáchá žádný
přestupek, za který by mu byly uloženy
body, odečtou se mu ze stávajícího „skóre“ 4 body.
Pokud se řidič nedopustí shora uvedených
přestupků ani v průběhu dalších 12 měsíců, odečtou se mu další 4 body (celkem
tedy 8 bodů za 24 měsíců, počítáno od
okamžiku, kdy mu naposledy byla uložena sankce za přestupek a kdy současně
„získal“ body).
Pokud se řidič nedopustí přestupků ani
v dalším roce, odečte se mu zbytek zbývajících bodů (to znamená, že maximálně
další tři body).
Lhůty pro odečítání bodů však nebudou
běžet po dobu, kdy bude řidič vykonávat
trest zákazu řízení vozidel a jednotlivé lhůty pro odečítání bodů se tedy rozběhnou
až po vykonání trestu. To znamená, že
např. řidiči bude odebrán řidičský průkaz
za rychlou jízdu na jeden rok a současně
bude mít řidič 8 bodů. Těchto bodů se tedy
řidič zbaví až za tři roky (rok zákaz činnosti
+ 2 roky lhůta pro odečet bodů).
Je současně si třeba uvědomit, že body se

budou ukládat vedle pokut a zákazu činnosti, jinými slovy, jedna a táž skutečnost
bude sankcionována nejen pokutou a zákazem řízení, nýbrž i body. To bude dosti
přísné zejména tam, kde řidič spáchá větší přestupek, za který např. získá 7 bodů
a současně mu bude uložen zákaz řízení.
Po dobu zákazu řízení se mu nebudou
body odečítat, takže po např. jednom roce
zákazu řízení bude mít stále ještě oněch 7
bodů za původní přestupek. Teoreticky se
pak může stát, že řidič po skončení zákazu řízení spáchá přestupek ohodnocený 5
body a hned přijde o řidičský průkaz znovu. To je skutečně velmi přísné.
Námitky proti bodům
Proti zápisu bude moci řidič podat námitky v případě, že bude mít za to, že zápis
bodů nemá oporu v zákoně. Pokud podá
řidič námitky proti zápisu, kterým se dosáhne 12 bodů, nepoběží až do rozhodnutí o těchto námitkách lhůta pro odevzdání řidičského průkazu, ani lhůta pro
zánik řidičského oprávnění, jak to bylo
uvedeno v bodě 2.1. Řidič tím tak bude
moci oddálit ztrátu řidičského oprávnění
o dobu, než obecní úřad rozhodne.
To může mít pro řidiče určitou výhodu,
neboť kdyby např. ztratil řidičské oprávnění kvůli bodům těsně před odjezdem
na důležitou cestu, kdy by řidičský průkaz
potřeboval, může podat námitky (i když
jsou neodůvodněné) a získat tak několik
dní, kdy ještě může řídit. Takto by mohl
vozidlo řídit až do dne, kdy mu bude doručeno rozhodnutí o tom, že se námitkám nevyhovuje.
Přehled jednotlivých přestupků
a bodů za ně
7 bodů:
• řízení vozidla bez řidičského oprávnění,
• řízení pod vlivem alkoholu s hladinou
nad 0,3 promile,
• řízení pod vlivem jiné návykové látky,
• odmítnutí podrobit se zkoušce na
alkohol (dechová nebo krevní zkouška),
• odmítnutí podrobit se zkoušce na jinou
návykovou látku,
• zavinění nehody, při které došlo ke
smrti nebo těžké újmě na zdraví,
• nezastavení vozidla po závažnější
dopravní nehodě, ujetí od místa
nehody, nepřivolání policie.
6 bodů:
• řízení pod vlivem alkoholu (ostatní než
shora uvedené),
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• zakázané předjíždění,
• otáčení se, couvání nebo jízda
v protisměru na dálnici tam, kde to
není dovoleno,
• nedovolený vjezd na železniční přejezd,
• řízení vozidla po zadržení řidičského
průkazu.
5 bodů:
• řízení vozidla, jehož nedostatek
technické způsobilosti ohrožuje
bezpečnost a plynulost silničního provozu,
• řízení vozidla bez osvědčení o profesní
způsobilosti,
• řízení vozidla bez držení platného
posudku o zdravotní způsobilosti,
• překročení rychlosti v obci o více než
40 km/h a 50 km/h mimo obec,
• nezastavení na červenou nebo na
signál policisty.
4 body:
• neumožnění chodci bezpečně přejít
přechod,
• ohrožení chodce na přechodu při
odbočování,
• ohrožení chodce při couvání, otáčení
nebo při výjezdu na pozemní
komunikaci nebo při vyjíždění mimo

pozemní komunikaci,
• nedání přednosti v jízdě,
• překročení nejdelší přípustné doby
řízení (AETR, nařízení ES 3280/85,
475/2001 Sb.),
• řízení neregistrovaného vozidla,
• řízení vozidla s registrační značkou
jinou, než byla vozidlu přidělena,
3 body:
• nezastavení vozidla po méně závažné
dopravní nehodě, ujetí od místa
nehody, nepřivolání policie,
• telefonování za jízdy,
• překročení rychlosti v obci o více než
20 km/h a 30 km/h mimo obec,
• nezastavení vozidla před přechodem,
• ohrožení jiného řidiče při přejíždění
z pruhu do pruhu,
• řízení vozidla pod vlivem alkoholu
s obsahem alkoholu v krvi do 0,3
promile (zde je určitý nesoulad s
bodovým ohodnocením 7 bodů a 6
bodů),
• provoz vozidla, které je přetížené.
2 body:
• nedovolená jízda po tramvajovém
pásu,

• nepřipoutání se ve vozidle za jízdy
anebo jízda bez přilby,
• porušení povinnosti užít dětskou
autosedačku,
• neoznačení překážky silničního
provozu, kterou řidič způsobil,
• porušení ustanovení o omezení jízdy
některých vozidel,
• překročení rychlosti v obci o méně než
20 km/h a 30 km/h mimo obec
1 bod:
• nedovolené užití dálnice,
• neoprávněné užití vyhrazeného pruhu,
• nesplnění povinnosti svítit podle §32
silničního zákona,
• porušení povinnosti stanovené značkou
„Zóna s dopravním omezením“ (to
může být např. i porušení zákazu stání
nebo zastavení), značkou „Obytná
zóna“ a „Pěší zóna“,
• porušení všech ostatních zákazových
nebo příkazových značek s výjimkou
nejvyšší dovolené rychlosti, zákazu
stání a předjíždění,
• neoprávněné užití výstražných modrých
světel nebo sirény,
• neoprávněné užití oranžového
výstražného světla.

D.A.S. řešila
Klient si zakoupil boty v hodnotě
2 500 Kč, na kterých se po cca čtyřech
měsících vyskytla vada v podobě povolení švu, který spojoval dva druhy látek
k sobě. Klient uplatnil reklamaci v záruční
době, která byla ovšem ze strany prodávajícího odmítnuta s poukazem na mechanické poškození, za které prodávající
neodpovídá. Klient předal celou věc k vyřízení D.A.S. pojišťovně, která obratem
vstoupila do jednání a po krátké výměně
argumentů zajistila bezplatnou opravu
výrobku.
Klient – řidič pracoval u dopravní
společnosti, která se zabývala zejména
mezinárodní dopravou. Řidič strávil značnou část svého pracovního měsíce mimo

svůj domov na pracovních cestách, avšak
zaměstnavatel mu bez udání krátil mzdu
a cestovní náhrady z důvodu údajných
škod, prodlení při cestách, nadspotřeby pohonných hmot apod. Po konzultaci
s právním oddělením D.A.S. pojišťovny došlo k vyčíslení jednotlivých nároků a jejich
uplatnění soudní cestou, neboť zaměstnavatel nebyl ochoten k jejich úhradě smírným způsobem. Náklady právního zastoupení, které D.A.S. vynaložila, činily ve dvou
instancích soudního řízení 68 000 Kč.
Klient byl jako účastník závažné dopravní nehody se sporným zaviněním
stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví, když mu současně hrozil trest odnětí
svobody až na pět let. V rámci obhajoby
v trestní věci byl klient zastoupen advokátem, který úspěšně přivedl trestní kauzu k podmíněnému zastavení trestního
stíhání, tj. k výsledku, kdy klientovi není
uložen trest odnětí svobody a ani odebrán řidičský průkaz. Náklady právního
zastoupení činily 15 000 Kč.
Pojištěný klient byl nájemcem bytu
v domě soukromého vlastníka. Tento
soukromý vlastník (pronajímatel) opako-

vaně neplnil své povinnosti spojené s užíváním bytu nájemcem, když znemožňoval přístup do bytu, neposkytoval služby
spojené s nájmem bytu, resp. jejich čerpání aktivně bránil. Vzhledem k tomu,
že mimosoudní jednání s pronajímatelem
nebylo efektivní, bylo třeba se obrátit na
soud, včetně návrhu na vydání předběžného opatření. Náklady soudního sporu,
včetně soudem nařizovaných znaleckých
posudků, činily 23 000 Kč.
Klient uklouzl v zimě na zasněženém
a neposypaném chodníku vlastníka
přilehlé nemovitosti a způsobil si zranění
s dobou rekonvalescence 14 dní. Vlastník
přilehlé nemovitosti odmítal svou odpovědnost s tím, že závadě ve schůdnosti
nemohl vzdor nepřetržitému hustému
sněžení zabránit. Klient tuto argumentaci vlastníka přilehlé nemovitosti považoval
s ohledem na skutkové okolnosti (vývoj
počasí) za nepravdivé a obrátil se na D.A.S.
pojišťovnu. D.A.S. pojišťovna si vyžádala
stanovisko hydrometeorologického ústavu, ze kterého jasně vyplynula nepravdivost tvrzení vlastníka přilehlé nemovitosti.
Po intervenci D.A.S. pojišťovny protistrana
škodu uhradila bez dalších námitek.
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V rámci pojistného produktu „Právní ochrana nemovitosti“
je naše právní oddělení velmi často dotazováno na úpravu
práv a povinností v nájemním vztahu. Rozhodli jsme se
proto v naší rubrice uveřejnit základní informace k úpravě
smlouvy o nájmu bytu včetně vzoru této smlouvy. Věříme,
že pro naše pojištěné, jakožto nájemníky, bude tento vzor
vítaným vodítkem a inspirací.
Smlouva o nájmu bytu

Pronajímatel:
a
Nájemce:
uzavřeli dnešního dne tuto smlouvu o nájmu bytu:
I.
Pronajímatel je vlastníkem bytu 3+1 s příslušenstvím 2. kategorie č. 3 na druhém patře domu č. p. … v ulici ….v …., zapsaného u Katastrálního
úřadu v ….na listu vlastnictví č. …. pro obec a katastrální území … . Tento byt se sestává ze tří obytných místností, kuchyně, komory, koupelny,
WC a předsíně. Celková plocha bytu činí 81 m2 .
Tento byt vybaven kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem ……
II.
Byt speciﬁkovaný v čl. I. této smlouvy pronajímá pronajímatel spolu s výše uvedeným vybavením nájemci na dobu neurčitou.
Spolu s bytem má nájemce právo spoluužívat společné prostory domu a půdní prostor.
III.
Nájemné dohodli účastníci této smlouvy částkou ….. měsíčně s tím, že toto je splatné pozadu do 5. dne měsíce na účet pronajímatele č. …….,
speciﬁcký symbol: ….., u ..banky, a. s. , pobočka …. .
Spolu s nájemným je nájemce povinen hradit pronajímateli měsíční zálohy za plnění spojená s užíváním bytu ve výši …. . Skutečná výše plnění
spojených s užíváním bytu a záloh bude zúčtována vždy zpětně za uplynulý kalendářní rok, nejpozději do …. následujícího kalendářního roku.
IV.
Nájem bytu může zaniknout písemnou dohodu mezi pronajimatelem a nájemcem. Nájem bytu lze ukončit výpovědí za podmínek stanovených
občanským zákoníkem.
V.
Otázky neupravené v této nájemní smlouvě jsou upraveny v zák. č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku ve znění pozdějších předpisů, především v
§ 685 až 716.
VI.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno převzal při
podpisu pronajímatel a druhé nájemce.
Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné vůle a nebyla
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Případné doplňky či změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou formou a po jejich podpisu oběma stranami se stávají nedílnou
součástí této smlouvy.
Pronajímatel se tímto zavazuje, že údaje poskytnuté nájemcem budou využity pouze v mezích zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve
znění pozdějších předpisů.

V …………...... dne..............……..

.......................................……..
pronajímatel

.......................................……..
nájemce
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Poznámky ke vzoru:
Smlouva o nájmu bytu je upravena v zák.
č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku ve
znění pozdějších předpisů, především
v §§ 685 až 716. Podpůrně se použijí ustanovení vztahující se k nájmu věcí
obecně obsažená v §§ 663 až 684 tohoto
zákoníku.
Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou,
kterou pronajímatel přenechává nájemci
za nájemné byt do užívání, a to na dobu
určitou nebo bez určení doby užívání.
Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za
to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na
dobu neurčitou.
Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného
a úhrady za plnění spojená s užíváním
bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva
musí mít písemnou formu.
Pronajímatel je povinen předat nájemci
byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu. Nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné
opravy v bytě související s jeho užíváním
a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce.
Nájemce bytu a osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, mají vedle
práva užívat byt i právo užívat společné
prostory a zařízení domu, jakož i požívat
plnění, jejichž poskytování je s užíváním
bytu spojeno.
Nájemce je povinen užívat byt, společné
prostory a zařízení domu řádně a řádně
požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu.
Nájemci jsou povinni při výkonu svých

práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno
prostředí zajišťující ostatním nájemcům
výkon jejich práv.
Nesplní-li pronajímatel svoji povinnost
odstranit závady bránící řádnému užívání
bytu, nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen, má nájemce právo po předchozím upozornění pronajímatele závady
odstranit v nezbytné míře a požadovat
od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit
u pronajímatele bez zbytečného odkladu.
Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do
šesti měsíců od odstranění závad.
Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch
oprav v bytě, které má nést pronajímatel,
a umožnit jejich provedení; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.
Nepostará-li se nájemce o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu
bytu, má pronajímatel právo učinit tak po
předchozím upozornění nájemce na svůj
náklad sám a požadovat od něj náhradu.
Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit pronajímateli nebo jím
pověřené osobě, aby provedl instalaci
a údržbu zařízení pro měření a regulaci
tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k dalším technickým
zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří pronajímateli.
Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo
ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má
pronajímatel právo po předchozím upozornění nájemce závady a poškození odstranit a požadovat od nájemce náhradu.

Nájemce nesmí provádět stavební úpravy
ani jinou podstatnou změnu v bytě bez
souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj
náklad.
V případě porušení této povinnosti je
pronajímatel oprávněn požadovat, aby
nájemce provedené úpravy a změny bez
odkladu odstranil.
Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny
v bytě pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas lze odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li pronajímatel takové úpravy
na příkaz příslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení
umožnit; jinak odpovídá za škodu, která
nesplněním této povinnosti vznikla.
Nájemce má právo na přiměřenou slevu
z nájemného, dokud pronajímatel přes
jeho upozornění neodstraní v bytě nebo
v domě závadu, která podstatně nebo po
delší dobu zhoršuje jejich užívání. Právo
na přiměřenou slevu z nájemného má nájemce i tehdy, jestliže nebyla poskytována
plnění spojená s užíváním bytu, nebo byla
poskytována vadně, a jestliže se v důsledku toho užívání bytu zhoršilo.
Stejné právo má nájemce, jestliže stavebními úpravami v domě se podstatně nebo
po delší dobu zhorší podmínky užívání
bytu nebo domu.
Nájemce má právo na přiměřenou slevu
z úhrady za plnění, poskytovaná s užíváním bytu, pokud je pronajímatel řádně
a včas neposkytuje.
Právo na slevu z nájemného nebo z úhrady
za plnění poskytovaná s užíváním bytu je třeba uplatnit u pronajímatele bez zbytečného
odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno
do šesti měsíců od odstranění závad.

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. v rámci své expanze vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení následujících pozic pro celou ČR :
Oblastní vedoucí prodeje
V čem spočívá činnost oblastního vedoucího prodeje?
Úkolem oblastního vedoucího prodeje je vyhledávání spolupracovníků, budování a vedení týmu,
akvizice, vyhledávání cílových skupin, koordinace a rozvoj obchodních aktivit ve svěřeném regionu.
Zájemci o výše uvedenou pozici zašlete strukturovaný životopis a Vaše představy jakým způsobem budete zajišťovat plnění úkolů.
V předmětu uveďte region, ve kterém máte možnost působit.
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., Benešovská 40, 101 00 Praha 10, Značka: „Výběrové řízení OVP“, e - mail: ovp@das.cz

Pozice pojišťovacího zprostředkovatele
Zájemcům nabízíme zajištění získání základního stupně odborných znalostí pro výkon činnosti pojišťovacího zprostředkovatele
v souladu se Zákonem č. 38/2004 Sb., registraci na Ministerstvu ﬁnancí České republiky, ﬁnanční podporu při zahájení činnosti,
odborné produktové zaškolení, podporu prodejních aktivit, motivující ﬁnanční ohodnocení.
Vašim klientům budete dodávat odvahu a sebedůvěru při hájení práv i tam, kde by je jindy riziko prohry, vysokých nákladů či
zdlouhavých jednání od jakékoliv aktivity odradilo.
Vaše nabídky ve formě strukturovaného životopisu zasílejte na adresu:
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., Benešovská 40, 101 00 Praha 10, Značka: „Výběrové řízení Pojišťovací zprostředkovatel“,
e - mail: obchodni@das.cz
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Umění brzdit
O

tázka, zda umíte v automobilu brzdit,
může někomu připadat zcela zbytečná. Stačí přece šlápnout na pedál brzdy
a vůz zastaví. V běžném provozu tomu ale
tak většinou nebývá a vše může vypadat
poněkud jinak. Opravdu šlápnete na brzdu, ale automobil nemusí zastavovat tak
rychle, jak byste potřebovali. Zastavit rozjeté vozidlo totiž může být docela složitá
a na schopnosti řidiče náročná událost.
Moderní automobily jsou dnes vybavovány
technikou, která má řidiči kromě jiného
také pomoci v krizových situacích. Patří sem
například protiblokovací systémy, brzdový
asistent, rozdělovač brzdného tlaku apod.
U automobilů je najdeme pod nejrůznějším
označením jako je například ABS, EBD atd.
I s takto vybaveným vozem však musíme pamatovat na to, že v kritických situacích vždy
platí fyzikální zákony. Stává se poměrně
často, že dojde k nehodě, kdy řidič doplatil na přílišnou důvěru v nejnovější systémy.
Je samozřejmé, že vozidla vybavená těmito systémy jsou bezpečnější. Musíme ale
pamatovat na to, že například v některých
situacích u ABS dochází k prodloužení brzdné dráhy oproti vozům bez tohoto systému.
Nikdy tedy slepě nedůvěřujte v techniku, ale
její možnosti si vždy ověřte.
Jak tedy správně brzdit? Například, pokud
pojedeme ve městě a v dáli nám na semaforu naskočí oranžová, za kterou budeme
očekávat červenou barvu, asi bychom měli

sundat nohu z plynu a pomalu začít brzdit.
Pokud budeme takto postupovat, brzdění nebude tak intenzivní, brzdy se budou
méně ohřívat a navíc budeme šetřit motor,
benzín, brzdové obložení. Rozsvícená brzdová světla také oznámí včas a bezpečně
těm za námi, že zpomalujeme.
Situace na silnicích nás ale často nutí také
k nouzovému brzdění. V těchto situacích
jde opravdu do tuhého, a procházíme prověrkou našich schopností zastavit na co nejkratší vzdálenost. Na krátké brzdné dráze se
podílí celá řada faktorů. Ty musí řidič brát
v úvahu, pokud potřebuje svůj vůz rychle
zastavit. V těchto případech také oceníme
služby systému ABS, který za nás vlastně
přerušovaně brzdí.
Jedním z prvních faktorů úspěšného zastavení je vozovka. Zde je důležitý její povrch a z toho vycházející součinitel tření.
Rozhodující je totiž, zda je z betonu, nebo
hrubého asfaltu, či naopak z asfaltu lesklého, posypaná pískem, štěrkem, zledovatělá
a neposypaná vůbec, jestli je po dešti apod.
Co se vozovky týče, je také důležité, zda
vede rovně, nebo zda se stáčí. U zatáčky
pak záleží na poloměru a také na sklonu.
Právě sklon - v tom horším případě negativní - hraje při intenzivním brzdění důležitou
roli i na suchém povrchu.
Dalším rozhodujícím faktorem jsou pneumatiky. Ty patří mezi nejdůležitější součásti
aktivní bezpečnosti vozu. Pneumatiky přenášejí jak síly při akceleraci, tak i při brzdění,
síly boční v zatáčce a bohužel i ty při smyku.

Důležitá je hloubka vzorku, i velikost opotřebení, a to nejen vnější, ale také u vnitřní
části. Pozor bychom si měli dávat na nové
pneumatiky. Než se zajedou, mohou se
chovat při brzdění, ale i v zatáčce poněkud
nepředvídatelně. Dalšími faktory, které působí na včasné zabrzdění, jsou pak tlumiče
pérování, brzdová soustava, další součásti
podvozku apod.
Při jízdě po kluzkém, mokrém, zasněženém
nebo zledovatělém povrchu bychom měli
použít tzv. přerušované brzdění. Tímto způsobem vlastně funguje již zmiňovaný systém
ABS. Principem je odvalování každého kola
až těsně na hranici zablokování. Pokud jedeme například po uježděném sněhu a potřebujeme zastavit, při necitlivém sešlápnutí
pedálu brzdy až k podlaze vůz příliš nezbrzdíme. Zablokovaná kola nepřenesou žádné síly a vozidlo bude klouzat jako sáňky.
V těchto případech většinou musíme jednat
trochu proti pudu sebezáchovy. A tak pokud zjistíme, že vůz má zablokovaná kola,
okamžitě pedál brzdy povolíme až ke stavu,
kdy se kola opět odvalují. Jednodušeji nám
to půjde, pokud například střídavě sešlapujeme pedál až k podlaze a povolujeme přibližně o 20 mm. Tuto činnost opakujeme co
nejrychleji a budeme tak přerušovaně brzdit. Pokud se dostanete do situace, kdy je
střet neodvratný, pamatujte na to, že pokud
zablokujete kola, rychlost vozu se nezmírní.
Nad všechny rady je ale nutno stavět praxi.
Vše výše popsané bychom měli mít zažité.
Samozřejmě to nebudeme zkoušet někde
v provozu na běžné silnici, ale jednoznačně
lze doporučit absolvování některého z kurzů
bezpečné jízdy. Zde si v praxi můžeme vyzkoušet, jak se chová náš vůz, jak se chováme my v krizové situaci, a především se zde
naučíme, jak těmto situacím předcházet.

Srazy mají zvláštní kouzlo
Stále častěji můžeme vidět srazy nadšenců všeho druhu, především milovníků automobilů
a motocyklů.
Tradiční a zároveň jeden z největších srazů tuningových automobilů se koná v Hradci Králové
pod názvem Tuning párty a jeho
poslední ročník se konal ve dnech
24.–26. 6. 2005 .
Mototour Mohelnice, to je název
srazu motocyklů, který se konal
4. 6. 2005.
Další fotografie je z akce na brněnském výstavišti s názvem
SUPER MOTO s datem konání
25. 6. 2005.
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ANNA K & Volvo XC90 V8
Volvo XC90 V8 je autem, které ohromuje svými výkonovými parametry, srdce řidičovo hýčká
sametovým během motoru a nijak děsivá není
u osmiválce o objemu 4,4 litru ani spotřeba.
S lehkou nohou se s ním dá jezdit i za necelých
13 litrů bezolovnatého benzinu na 100 km.
Pověstné pohodlí vozů Volvo není samozřejmě
cizí ani největšímu z modelů automobilky.Vozy
značky Volvo na našem trhu už 8 let nabízí
společnost Dekom system působící v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Dekom system
má více než 500 klientů a kromě toho, že je
oﬁciálním dealerem vozů značky Volvo, spolupracuje také 4 roky s dvorním úpravcem této
značky, společností Heiko. Ta se specializuje
na designové úpravy karoserie a na zlepšování
parametrů motorů Volvo. Vznětový agregát D5
má kupříkladu v úpravě Heiko výkon 230 koní
a největší točivý moment má hodnotu 460 N.m.
Zkušenosti společnosti Heiko vyplývají z dlouhodobé spolupráce s automobilkou Volvo na poli
motoristického sportu.

Kde hledat spojitost mezi vámi a Volvem?
Dostala jsem auto od pardubické společnosti Dekom system, což je dealer značky
Volvo. Mám z něj velkou radost, protože
to byl trochu můj sen. V současné době se
s těmito auty v podstatě seznamuju. Zkouším
všechny typy od malé S40 až po ty největší.
Ke značce jsem ale měla vztah vždycky. Volvo
pro mě vždy bylo synonymem bezpečí.
Měla jste nehodu, že je pro vás bezpečnost vozů tak důležitá?
Nabourala jsem pouze jednou, ale stálo to
za to. Naštěstí vše dobře dopadlo. Bezpečí
je pro mě důležité proto, že trávím na cestách spoustu času a najedu za rok hodně
kilometrů. Vidím dennodenně spoustu bouraček a v autě, o kterém se říká, že je nejbezpečnější na světě, se cítím dobře.
Před pár týdny skončilo Vaše turné po
České republice k albu Noc na zemi, dočkáme se v nejbližší době ještě nějakého koncertu?
Ještě jednou budu hrát v Praze v Lucerna
Music Baru. Koncert, který jsem tady měla
v rámci turné, měl velký ohlas, takže jsem
se rozhodla vystoupit v Praze ještě jednou
v tomto roce, a to 7. 12. Kromě toho budu
hrát ještě v Kolíně (12. 12.), Šumperku (16.
12.) a v Prostějově (17. 12.).
Chystáte na koncert nějaké překvapení?
Do Prahy jsem si připravila takovou kuriozitu. Představím videoklip, který se zatím

nebude hrát nikde v televizi, ale je to spíš jenom naše soukromá záležitost. Je to videoklip k písničce Nebe, na kterou kupodivu
nikdy žádný nevznikl, přestože to byla píseň
oceněná akademií populární hudby jako píseň roku 1999. Dělali ho moji přátelé Jakub
Kohák (režie) a Filip Malásek (střih). Budu
mít také poprvé během koncertu vlastní obrazovou projekci, moc se na to těším. Další
zajímavostí bude vystoupení mistra Boba
Divílka, který hraje v mém posledním videoklipu. Je to bývalý velmi úspěšný kulturista
a jeho „Elastic show“, kterou předvede naživo, je fakt úlet!
Dnes hrajete trochu tvrdší muziku, jak se
díváte na svoji práci z první poloviny devadesátých let a na svoji první desku?

I dnes se mi to líbí. Bylo to takové romantické popové období. Podle mě to byl kvalitní
pop. Dneska už jsem ale úplně jinde a dělám jinou hudbu, mezitím uběhlo asi 13 let.
Mám už 9 let svojí kapelu a za tu dobu, co
spolu hrajeme, se z nás stala celkem tvrdá
partička! (smích)
Ke střednímu proudu se tedy už nevrátíte?
To nemůžu vůbec vědět. Těžko říct, co bude
za rok nebo za pět let. Třeba bude moje příští
deska jenom se saxofonem a pianem. To nikdo neví. Jsem celkem nevyzpytatelná a dělám si muziku, jaká mě baví právě teď. Jak to
bude za nějaký čas, se uvidí. Teď ale žiju a těším se z mé současné poslední desky Noc na
zemi, protože dopadla přesně tak, jak jsem si
přála, a stojí za to se jí ještě naplno věnovat.
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Kdo je Kristýna Pálešová –
stříbrná olympijská
medailistka z EYOF 2005
N

arodila se 22.2.1991 v Ivančicích
jako nejmladší ze tří sourozenců.
Od útlého dětství byla velice živé dítě.
Neustále se pohybovala a nezůstala ani
chvíli v klidu. Proto ji maminka v pěti
letech přivedla do tělocvičny a přihlásila ji
a její starší sestru do začínajícího kroužku
sportovní gymnastiky v Ivančicích, který
vedla paní učitelka Jaroslava Videmanová.

Odtud si je obě vybrala trenérka Petra Krejčí
pro rozvíjející se oddíl sportovní gymnastiky
v Sokole Moravský Krumlov. Na ZŠ Vladimíra Menšíka neměla žádné problémy ani
s učivem, ani se spolužáky. Ráda malovala, vytvářela podle předloh různé předměty a dárky, učila se hrát na klavír, zpívala.
Vše zvládala snadno a v pohodě. Úspěchy
ve sportovní gymnastice, kterých Kristýna
dosahovala, donutily rodiče k rozhodnutí,
aby přestoupila na Základní školu Ivančická v Moravském Krumlově, kde i trénovala.
V Sokole Moravský Krumlov ji vedla skromná, avšak výborná trenérka Kateřina Janeč-

ková. Spolu s Kristýnkou v lednu 2002 přestoupily do Sokola Brno I, kde byla Kristýna
zařazena do „Sportovního centra mládeže“.
Přestup vyžadoval také přechod na Základní školu Kotlářská v Brně. I tady dosahuje
Kristýna ve škole výborných výsledků, je
svědomitá, pečlivá a oblíbená u spolužáků
a patří mezi nejlepší žáky ve třídě. Již od začátku roku 2003 má Kristýna schválený individuální studijní plán z důvodu maximální
vytíženosti sportovní gymnastikou, kterou
dělá na vrcholové úrovni. Téměř pravidelně
denně absolvuje dvoufázový trénink. Nyní je
studentkou Sportovního gymnázia Ludvika
Daňka v Brně, kde má opět schválený individuální studijní program, který bez problémů
zvládá.
Podle slov trenérky Kateřiny Janečkové je
Kristýna prostě mimořádný talent, což všichni
vědí. Výhodou její svěřenky je i velmi skromné vystupování, které nezavdává příčinu
k nějakým konﬂiktům.
Trenérka Kateřina Janečková v minulosti
cvičila sportovní gymnastiku se svojí mladší
sestrou Luckou Janečkovu v Sokole Zlín. Po

boku olympioničky Jany Komrskové a jejích
trenérů, rodičů Zdenky a Jana Komrskových
se hodně naučila a dnes využívá ve své trenérské praxi. Je vedoucí trenérkou České juniorské reprezentace a profesionální trenérkou klubu Sokola Brno I.
Sportovní výsledky:
Ve svojí kariéře se umístila 91 x na 1. místě,
18 x na 2. místě a 7 x na 3. místě v domácích a zahraničních gymnastických závodech
a je držitelkou několika prestižních ocenění
a pohárů.
V anketě o nejlepší gymnastku ČR, kterou
pravidelně vypisuje
server Progym, se
umístila v juniorské
kategorii v roce 2002
na 1. místě, v roce
2003 v juniorské kategorii na 2. místě a
v roce 2004 v seniorské kategorii na 3.
místě a v juniorské
kategorii na 1. místě.
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Baron Liebieg, první
automobilový závodník.
O

d prvních jízd s vozem Benz Victoria
baron Liebieg automobilům plně
propadl. Za prvních pět let se svým
automobilem Benz ujel na 20 000 km.
Při dosahované cestovní rychlosti okolo
17 km/h, nekvalitních prašných cestách
i neexistenci dnešních benzinových
pump a servisů, to byl opravdu
mimořádný výkon. Porovnáme-li to se
současností, je to přibližně 100 000
km v dnešním moderním, pohodlném
a spolehlivém voze.
V letech 1895 a 1896 navštívil Liebieg několikrát v rámci svých obchodů Vídeň. Rodina Liebiegů zde vlastnila veliký dům, ve
kterém se pořádaly honosné večírky pro
významné osobnosti tohoto města. Na
jedné recepci se shodou náhod Liebieg seznámil také s ředitelem továrny Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft A.G.,
panem Hugo Fischerem von Röslerstamm.
Tato „Kopřivnická vagonka“ vyráběla pohodlné kočáry té nejlepší kvality a pro armádu
stavěla i železniční vagóny. Hugo Fischer se

velice zajímal o nově vznikající motorismus
a s Liebiegem si v tomto směru velice dobře
rozuměli. Slovo dalo slovo, a oba panové se
domluvili, že také v Kopřivnici zkusí výrobu
skutečného automobilu. Výrobu karoserií
kopřivničtí ovládali, ale na stavbu motoru
si tehdy ještě netroufali. Zde využil Liebieg
svého přátelství s Carl Benzem a vyjednal
pro Fischera v Mannheimu koupi jednoho
automobilu Benz, ale i licenční smlouvu na
dodávku několika motorů Benz pro Kopřivnici. Počátkem roku 1897 dokonce odjel
k Benzovi do Mannheimu na „zkušenou“
strojmistr František Cahel, který zde měl pochytit veškeré konstrukční ﬁnesy automobilů a naučit se je bezpečně ovládat. V březnu
roku 1897 se Cahel vrátil zpět do Kopřivnice i s novým automobilem Benz Phaeton.
Zde automobil nazvali příznačně Instruktor
a po několika zkušebních jízdách jej celý do
šroubku rozebrali a opět složili, aby i další zaměstnanci získali základní technické
vědomosti o jeho konstrukci. Mezitím již
začala pod vedením dílenského mistra Leopolda Svitáka stavba vlastního automobilu.
Baron Liebieg v té době Kopřivnici několi-

Díl druhý.

krát navštívil a celou stavbu nového vozu se
zájmem sledoval.
Částečně i z Liebiegovi iniciativy byl také 6.
dubna 1898 ve Vídni založen první Rakouský
automobilový klub. Liebieg byl samozřejmě
v předsednictvu a presidentem byl zvolen
hrabě Gustav Pötting-Persing. Pan hrabě byl
také velikým přítelem pana Hugo Fischera
z Kopřivnice a tak když byl v květnu 1898
první kopřivnický automobil hotov. Dostal
jméno nový vůz na počest pana hraběte –
Präsident. Ještě téhož měsíce se automobil
vydal na svou první dálkovou jízdu v délce
328 km z Kopřivnice až do Vídně. Za volantem, vlastně za řídítky, seděl Hugo Fischer
a během cesty se na jeho místě postupně
střídali i jeho spolucestující, kterými byl již
zmíněný president Rakouského autoklubu
pan hrabě Gustav Pötting–Persing, tajemník autoklubu a velkoprůmyslník William
E.Hardy a samozřejmě baron Theodor von
Liebieg. Společně s vozem NW - Präsident
jel do Vídně i automobil Benz Phaeton „Instruktor“, ve kterém se vezl vrchní dílenský
mistr Leopold Sviták, strojník František Cahel, a inženýři Rumpler a Sage. Oba auto-
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mobily dorazily do Vídně 22.května 1898,
přesně včas aby se účastnily výstavy pořádané k padesátiletému výročí vlády císaře
Františka Josefa. Automobil Präsident zde
byl vystaven po boku ještě druhého automobilu, vyrobeného také pro změnu vídeňskou ﬁrmou k.u.k. Hofwagenfabrik Jakob
Lohner & Co.

22.května dorazil s vozem NW - Präsident
z Kopřivnice do Vídně. Již 25.května se jel
v Německu první distanční automobilový závod na trase Berlín – Lipsko a na takové akci
přeci baron Liebieg nemohl v žádném případě chybět. Bohužel se ale nestihl včas řádně

francouzský parní automobil Serpollet Typ D
s karoserií Vis `a Vis. Velice brzy ale Liebieg
zjistil, že jeho nový parní automobil je vhodný pouze na krátké cesty v okolí bydliště,
než na daleké jízdy mezi městy, které Liebieg
s oblibou automobilem podnikal. Proto tento automobil záhy odeslal do svého domu
ve Vídni a vrátil se přeci jenom k osvědčené
značce Benz. Carl Benz mezitím jeho porouchaný automobil opravil a na vlastní náklady
mu jej zaslal železnicí do Liberce.
V březnu roku 1899 si baron Liebieg nemohl nechat ujít první automobilový závod do
vrchu na francouzské Riviéře. Přijel sice jako
divák vlakem, ale 16 km dlouhá trať s převýšením až 540 m, vedoucí z Nice do La Turbie
jej nesmírně zaujala. Když pak viděl závodní
vozy dosahující rychlosti až 40 km/h, byl přímo nadšen. Bylo pak úplnou samozřejmostí, že nepominul ani první závod pořádaný
Rakouským autoklubem dne 21.5.1899 do
vrchu Exelberg na okraji Vídně. Jeho touha
také závodit s automobily jej plně ovládla.
Když Carl Benz koncem srpna požádal Lie-

zaregistrovat, a tak se tohoto svého historicky prvního automobilového závodu účastnil
pouze mimo soutěžní kvaliﬁkaci. Celou trať
projel bez jakýchkoli problémů a pokud by
byl klasiﬁkován, skončil by mezi prvními třemi jezdci.
Ve dnech 27. až 29. srpna 1898 byla v Itálii
pořádána Jízda automobilů jižním Tyrolskem
a Dolomity. Mezi sedmnácti zúčastněnými
automobily byl i Benz Dos `a Dos barona
Theodora von Liebiega. Jednalo se o třídenní
soutěž začínající ve městě Trafoi a končící po
465 náročných kilometrech ve městě Meran. Bohužel, Liebiegův automobil měl hned
v první etapě poruchu motoru, a tak náš
nadějný sportovec tento podnik nedokončil.
Tato událost Liebiega tak rozladila, že porouchaný automobil odeslal ihned zpět do Mannheimu a „na uklidněnou“ si v Paříži pořídil
motoricky v té době mnohem spolehlivější

biega, zda by se opět neúčastnil závodu automobilů Berlín – Lipsko, mladý pan baron
neváhal ani minutu. Okamžitě a včas zaslal
svou přihlášku a 20. září 1899 stál na startu
mezi devíti přihlášenými automobily i vůz
Benz Dos `a Dos, za jehož volantem seděl
odhodlaný baron Theodor Freiherr von Liebieg ze severočeského města Reichenberg.
V závodě zajel šestý nejlepší čas s průměrem 27,6 km/h, ale v kategorii cestovních
automobilů obdržel cenu za nejlepší umístění. Později baron Liebieg přiznal, že tento
závod byl jeho nejmilejší vzpomínkou.
Ještě téhož roku se Liebieg účastnil závodu
automobilů na klusácké dráze ve vídeňském
Prátru. Tento závod se jel 22.10.1899 a zajímavostí je, že baron Liebieg byl na plakátech uveden pod startovním číslem 7 jako
jezdec s automobilem NW, ale také pod
startovním číslem 10 s automobilem Benz.

Tyto dva vystavené automobily, kopřivnický Präsident a vídeňský Lohner se
tak dělí v motoristické historii o skutečné prvenství v tovární výrobě automobilů v celé monarchii.
Abychom ale mohli být ještě mnohem pyšnější na vznik prvních automobilů v celém
Rakousko-Uhersku, tak i na onom druhém
voze se významně podílel liberecký rodák.
Od roku 1897 byl totiž u ﬁrmy Jakob Lohner
& Co., jako hlavní konstruktér pro vývoj
automobilů angažován rodák z Vratislavic
u Liberce, mladý, teprve dvaadvacetiletý
Ferdinand Porsche. Byl to právě on, kdo
dokázal svými nápady rozjet ve Vídni první Lohnerovy automobily a přivedl tak tuto
ﬁrmu vyrábějící kočáry až na onen slavný
„Olymp“ prvních automobilových výrobců
na konci 19. století.
Po ukončení vídeňské výstavy byl kopřivnický
automobil NW-Präsident i vůz Benz Instruktor věnovány rakouskému autoklubu, který
je několik let používal pro školení nových
řidičů. Jako jeden z prvních předvedl své jezdecké umění zvláštní vídeňské komisi i baron Theodor von Liebieg a na základě této
zkoušky mu bylo vystaveno povolení k jízdám
automobilem městem Vídní i jejím okolím.
Ještě téhož roku získal Liebieg i mimořádné
povolení k jízdě automobilem ve vídeňském
Prátru. Dnes jsou oba tyto vzácné dokumenty uloženy v Okresním libereckém archivu.
Ačkoli byl Liebieg jedním z duchovních otců
kopřivnického automobilu Präsident, přesto
si koncem roku 1897 v Mannheimu objednal
nový vůz Benz Dos `a Dos. Ten si v květnu
roku 1898 nechal zaslat přímo od výrobce
do Berlína. Měl totiž velice naspěch, když
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Nakonec se rozhodl pro kopřivnický automobil NW – Wien, vyrobený 10. srpna téhož roku a udělal dobře. Vůz o váze 940 kg
měl osvědčený dvouválcový motor Benz o
síle 6 koní. V hlavním závodě dlouhém 5,5
kilometru baron Liebieg před zraky 10 000
diváků s automobilem NW přesvědčivě zvítězil. Těsně za ním dojel do cíle i druhý kopřivnický NW, řízený hrabětem Pötting-Persingem. Dva kopřivnické automobily NW
zde úplně deklasovaly přesilu čtyř německých vozů Benz i čtyř francouzských strojů
De Dietrich – Bollée. V pátém závodě dne,
kdy Liebieg obdržel oproti jiným závodníkům značný handicap se umístil třetí.
Ihned zjara roku 1900 jel baron Theodor
von Liebieg se spolujezdcem Fritzem Habanem dvouetapový závod Niza – Draguignan
a zpět. 26.3.1900 stálo na startu 81 automobilů a při obou 96 km dlouhých etapách
dovedl Liebieg čtyřsedadlový automobil NW
Nesselsdorf, zapůjčený z Kopřivnice, na druhém místě s průměrnou rychlostí 31 km/h,
respektive 39 km/h na etapu.
Za pouhé tři dny Liebieg startoval s tímto
vozem v dalším automobilovém závodě.
Tentokrát to byl 17 km dlouhý závod do vrchu na trati Nizze – La Turbie se stoupáním
až 19%, který minulý rok tak nadšeně obdivoval. Kategorii čtyřsedadlových automobilů do 1000 kg Liebieg s přehledem vyhrál,
když s automobilem stále ještě vysoké kočárové konstrukce zajel průměr 26,5 km/h.
Přesto, že se z Francie vracel Liebieg ověnčený vavříny, bylo mu jasné, že s konstrukčně zastaralými kopřivnickými automobily
připomínajícími stále jen vysoké kočáry bez
koní se nebude moci stále sílící konkurenci dlouho rovnat. Ihned po svém návratu
proto objednává u kopřivnické ﬁrmy Nesselsdorfer Wagen-Fabrik stavbu speciálního
závodního automobilu s nízkým těžištěm
a osvědčeným motorem Benz.
Tento první speciální závodní automobil
v našich dějinách je hotov v rekordním

čase pěti týdnů. Baron Liebieg si jej osobně
v Kopřivnici přebírá za účasti všech zaměstnanců továrny 22.května 1900 v 10 hodin
12 minut. Ačkoli se jedná o patnáctý vyrobený automobil v této továrně, nese podvozek vozu výrobní číslo 63 ….
1.a 2. června se Liebieg s novým závodním
automobilem účastní závodu Salzburg – Linz
(129 km) a Linz – Wien (195 km). Přesto,
že nový automobil má úplně odlišné jízdní
vlastnosti i řízení volantem na které Liebieg
doposud nebyl zvyklý (jeho automobily měli
doposud vždy řídítka), první etapu s náskokem vyhrává a ve druhé dojíždí jen těsně na
druhém místě za vozem Daimler s dosaženým průměrem 39,2 km/h. I to byl ale mimořádný úspěch, neboť vítězný Daimler měl
dvojnásobný výkon motoru (24 koní) oproti
pouhým 12 koníkům Liebiegova speciálu.
Po Liebiegově příjezdu do Vídně se tento závodní speciál stal takovou atrakcí, že
byl vystaven na stánku ﬁrmy NW na právě
otevírané První automobilové výstavě automobilů v Rakousko-Uhersku. Díky tomu
nemohl s tímto vozem Liebieg startovat

v následujícím závodě, který se jel již 8. a 9.
června na trase Baden – Gratz a zpět. Byl mu
proto z Kopřivnice zapůjčen nový cestovní
automobil NW Nesselsdorf II o výkonu 9 k
a odhodlaný liberecký závodník s ním na
této soutěži získal první cenu za čas 8:16:27
s dosaženým průměrem 35,896 km/h.
Koncem července se opět Liebieg objevuje
na závodech se svým závodním strojem.
Tentokrát jede na speciálně pro automobily
upravené klusácké dráze ve Frankfurtu nad
Mohanem. Vítězem tohoto prvního německého závodu na okruhu se stal mladší syn
Carla Benze, Richard. Samozřejmě, že Benz
jel na mnohem silnějším stejnojmenném
voze, ale i tak se Liebieg s dosaženou průměrnou rychlostí 48 km/h umístil na pěkném třetím místě, těsně za dalším Benzem
známého závodníka De Dietricha.
Na podzim byl ještě Liebiegův závodní automobil NW vystaven na proslulém Pařížském
autosalonu, kde svou netradiční konstrukcí
udivoval mnohé návštěvníky. Baron Liebieg
s tímto automobilem již ale více nezávodil.
V té době se na závodech automobilů událo několik vážných smrtelných úrazů, o kterých psaly snad všechny noviny. Liebieg se
v té době právě zasnoubil a jeho milovaná si
nepřála, aby takto dále riskoval svůj život.
Skončila tak krátká, ale velice úspěšná závodní kariéra barona Theodora von Liebiega
na vozech Benz a NW. A ačkoli při svých závodech vždy jel na hranici svých možností,
neboť většinou startoval s mnohem slabšími
automobily než jeho konkurence, většinou
své soky zdárně pobíjel. Bylo to především
jeho mimořádným jezdeckým uměním, což
dokazuje i skutečnost, že své automobily nikdy při závodech nenaboural.
Baron Theodor Freiherr von Liebieg z Liberce se tak zapsal do dějin motoristické historie jako náš první automobilový
závodník a také jako majitel a řidič prvního skutečného závodního automobilu vyrobeného na našem území.
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Zlatý
Dahab

E

gypt představuje pro mnohé z nás
proslulá letoviska s víceméně
přepychovými hotely, teplým mořem,
pyramidami, pouští, prostě vším, co
k této nádherné zemi patří. Přesto zde
jsou místa, která turisté objevili teprve
nedávno. Přibližně v polovině Akabského
zálivu mezi Egyptem a Saudskou Arábií,
přímo na břehu moře leží
Dahab,
v arabštině: zlato.

Zatím jediným zlatem dahabských beduínů
jsou pláže se zlatistvým pískem. Z původně
malé beduínské vesničky však začíná vyrůstat v sousedství laciných nocleháren komplex hotelů s bazény pro méně i více náročné. Romantiku tohoto místa podtrhují
hory, obepínající téměř celou vesnici, kde
pulzuje nefalšovaný beduínský život. Arabský kolorit vesnice a romantiku plážových
restaurací doplňují samotní beduíni, jejich
zahalené ženy a krásné děti. V úzkých uličkách s typickými obchůdky se procházejí

velbloudi, kozy, potulují psi a kočky, a to vše
je zarámováno mezi volně rostoucí palmy,
keře ibišků a další nádhernou květenu.
Do Dahabu se dostanete jedině z letiště
v Sharm- el- Sheiku, vzdáleném asi 90 km,
autobusem, minibusem případně taxikem
po dobré asfaltce, klikatící se mezi horami.
Dahab je vlastně rozdělen korytem vyschlé
řeky na dvě části. V té východní jsou pouze
levnější hotýlky, kempy a jednoduché chýše
se společným sociálním zařízením, především pro potápěče. Ti zásadně nevyhledávají luxus místních hotelů Hilton a Ganet
Sinai, které se pyšní tropickými zahradami,
bazény a bary.
Nenároční potápěči přijíždějí z celého světa především do té skromnější část Dahabu
za jednou z nejkrásnějších podmořských
krajin. Pohádkové korálové útesy s neuvěřitelným množstvím ryb i v malých hloubkách
jsou hlavním důvodem , že na některých lokalitách se musí čekat, až se vstup do moře
uvolní. Za vskutku bohatou úroveň podmořského života vděčí tato oblast své mimořád-

né poloze mezi Egyptem a Saudskou Arábií.
Akabský záliv je poměrně úzký a dlouhý a je
oddělen od Rudého moře Tiranskou úžinou
a bariérou útesů, které brání výměně vody.
Tím je ovlivňována i její teplota, po celý rok
je téměř konstantní a to až do hloubek kolem pětset metrů. Možná i právě z těchto důvodů byl nedaleko Dahabu vytvořen
10. června 2005 absolutní světový rekord
v hloubkovém potápění s dýchacím přístrojem. Rekordní hloubky neuvěřitelných 318
metrů dosáhl Jihoafričan Nuňo Gomez.
Jeho ponor trval 12 hodin a 20 minut.
Potápění je možné přímo v Dahabu, at´ už
s přístrojem či pouze se základní výzbrojí - ploutvemi, maskou, snorchlem. Výstroj
si obléknete v pohodlí hotelu, přejdete
přístavní promenádu a ocitnete se v moři
přímo na korálových útesech. Na ostatní
vzdálenější lokality se jezdí terénními vozy,
na velbloudech, na koních nebo lodí. V každém případě prožijete krásné adrenalinové dobrodružství, at´už zvolíte kterýkoli
z těchto způsobů dopravy.
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důležitou zásadu tohoto sportu: vždy se potápět alespoň ve dvojicích. V potápěčském
jazyce je váš společník označen jako buddy – neboli parťák. Na něm závisí váš život
a naopak. Do Egypta jsem cestoval s výbornou partou brněnských potápěčů z klubu
Trygon. Zkušený šéfpotápěč Miloš Zezula
si vybral skupinu divemasterů - instruktorů,
kteří neustále bděli nad bezpečím ostatních.
A nebylo to snadné, ve skupině byla děvčata i chlapci, zralé ženy, obtloustlejší pánové
až po důchodce. I když jsem býval před 30
léty převelice zkušený potápěč, uvítal jsem
neocenitelnou pomoc mého buddyho Milana a divemastera Jitky Zezulové.
Příští dovolenou u moře v Egyptě vřele doporučuji, at´ už s potápěcím vybavením
nebo jen opalovacím krémem a slunečními
brýlemi. Určitě nebudete litovat.

U kteréhokoli moře se nemohu nabažit zážitku začínajícího dne. I v Dahabu, pokud
si přivstanete, budete odměněni nevídaným
východem slunce nad pobřežními horami
Saudské Arábie. Představení zahajuje rudnoucí oblohou, která přechází postupně do
oranžové a posléze orámuje zářící krajkou
vrcholky hor. V dalším dějství se již objevuje
nad obzorem rudý kotouč , který vyvolává
hru světel na mírně zvlněné hladině Akabského zálivu. Celé zhruba pětiminutové
divadlo, které lze sledovat vleže z plážové
restaurace, můžete zakončit snídaní, kterou
vám pohotově nabídne ochotný beduínský číšník. Mnozí velkolepou podívanou
na břehu moře zakončují ranní koupelí
v moři teplém 26 stupňů .
Snad každý, kdo se někdy potápěl, sní
o podmořském životě v Rudém moři, stejně
jako budoucí astronaut o letu do vesmíru.
V oblasti Arabského zálivu je několik míst,
která se řadí mezi nejzajímavější lokality na
světě.
V Dahabu je potápěči nejvíce navštěvována
„Modrá díra - Blue Hole“, ve skutečnosti
mořská propast, vytvořená pravděpodobně zemětřesením těsně u pobřeží. Hloubka
tohoto přírodního zázraku dosahuje 130
metrů a několik pomníčků se jmény na
přilehlé skále připomíná, že tady zahynulo
již několik potápěčů. Tito dobrodruzi nerespektovali základní pravidla sportovního
potápění a opojeni hloubkovou dusíkovou
narkózou ztratili smysl pro orientaci a nakonec i život.
Další oblíbenou lokalitou je mořský kaňon,
který vede kolmo k útesu a je hluboký 20 až
30 metrů. Po proplavání kaňonu, ve kterém
sídlí dravé murény, perutýni a rejnoci, se potápěči ocitají v nádherné korálové zahradě

s množstvím exotických ryb. K poznávání
krás Akabského zálivu není nutné jen potápění s dýchacím přístrojem. Nezapomenutelné zážitky si odvážejí i turisté-snorchlaři.
Průzračná voda umožňuje pohledy z hladiny až do hloubek 30 metrů a běžné zanoření do 4-5 metrů dává plnohodnotný pohled
do podmořského světa.
Jak je to vůbec s potápěním? Je opravdu
nebezpečné? Určitě je to sport doslova pro
každého. Zejména potápění nebo plavání
po hladině se základní výstrojí jsou vhodné
i pro děti. Nezřídka se naučí plavat právě
díky touze objevovat podmořský svět. I při
potápění bez přístroje je nutné dodržovat

Křížovka
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Tajenkou je citát, jehož autorem je F. de La Rochefoucauld.
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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 30. 4. 2006.
1.-3. cena: dárkové balíčky autokosmetiky Sonax, 4.-5. cena: oleje zn. Fuchs, 6.-10. cena: dárkové předměty společnosti D.A.S.

www.das.cz
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Speciální akce pro klienty D.A.S.
a vámi doporučené zájemce o pojištění
Každý z Vás, stávajících klientů, stejně tak i vámi doporučený zájemce, který uzavře smlouvu u společnosti D.A.S.,
bude zařazen do slosování o

skútr značky TIGER /Biaginni/ v hodnotě 30 000 Kč
se speciální výbavou: alarm, ABS, kufr, hliníková kola, dálkové startování
Soutěž trvá do konce března 2006 a budou vylosování 2 výherci. Jeden z řad stávajících klientů, který doporučil zájemce,
a jeden z řad doporučených zájemců, který si uzavře smlouvu do 31. 3. 2006.
Vyjma zařazení do slosování o skútr získáte díky účasti v této akci jako bonus jeden z modelů automobilů Burago,
za každého doporučeného zájemce, který si uzavře pojistnou smlouvu do 31. 3. 2006.
Vyplněný lístek vystřihněte a zašlete do 28. 2. 2006 na následující adresu:
D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
„Klient hledá klienta“
Benešovská 40
101 00 Praha 10

x

2

+ BONUS

Klient D.A.S. hledá klienta

1. doporučený zájemce

2. doporučený zájemce

3. doporučený zájemce

Jméno
Příjmení
Město
Telefon
Kontaktní údaje stávajícího klienta D.A.S.
Jméno
Příjmení
Číslo smlouvy u D.A.S.
Datum
Podpis

Mnoho štěstí při slosování, které proběhne 14. 4. 2006
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Hřebenovka
pro děti
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Najdete
svůj dárek?
11
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Tajenkou hřebenovky je jedna dobrá lidská vlastnost.
1. Druh ořechu - 2. Příslušník armády - 3. Metla - 4. Balíček pod stromečkem 5. Bankovní účet - 6. Balonek - 7. Vánoční ryby - 8. Lovecký
nůž - 9. Mléčný nápoj - 10. Papírový pytlík - 11. Zimník

Velikonoční soutěž přinesla
mnoho zajímavých obrázků
Nejen tyto, ale mnoho dalších obrázků nám zaslaly
děti v rámci soutěže „Pojďte s námi kreslit“.
Všichni zúčastnění obdrží malou odměnu!
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Vylosovaní výherci
křížovky D.A.S. 1/2005
1.-3. cena – Autokosmetika
Sonax
Roman Jandner,
Františkovy Lázně
Hana Říhová, Bechyně
Jaroslav Paulová,
Brodce nad Jizerou
4.-5. cena – olej Fuchs Titan
Ing. Antonín Máče,
Český Krumlov

Komunikace e-mailem
Vážení klienti,
pro zkvalitnění a zároveň také zefektivnění komunikace mezi naší společností
a vámi, klienty, bychom vás rádi požádali o doplnění Vaší e-mailové adresy a
u právnických osob o uvedení kontaktní osoby.
Za pozornost a snahu věnovanou této
akce na internetové adrese naší spo-

lečnosti www.das.cz jsme pro ty z vás,
kteří námi požadované údaje vyplní do
28.2.2006, připravili účast ve slosování
o Euro víkend pro 2 osoby v některém
z evropských měst. Toto slosování se
uskuteční dne 1.3.2006 a výherce bude
kontaktován redakcí D.A.S. magazínu.
Děkujeme a přejeme mnoho štěstí při
losování.

Kateřina Dohnalová, Dubenec

6.-10. cena – dárkové
předměty D.A.S. pojišťovny
právní ochrany a. s.
Libuše Kuchyňová,
Valašské Meziříčí
Karel Jařabáč, Hradec Králové
Marie Bartusková,
Markvartovice
Renáta Pospěchová,
Karviná - Nové Město
Dušan Paulů, Praha 9 -Prosek
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Přijímání úhrad pojistného
platebními kartami
Z důvodu zjednodušení a rozšíření způsobů plateb je možné od 1. 6. 2005 u naší
společnosti provádět úhradu pojistného
platebními kartami VISA, MasterCard, Maestro a Diners Club International.
Pro přijímání pojistného platebními kartami jsou vybrané expozitury vybaveny
stacionárními terminály a vybraní
pojišťovací zprostředkovatelé jsou
vybaveni terminály
mobilními.
Věříme, že zavedení plateb prostřednictvím platebních
karet usnadní a
zjednoduší
vaše
platby za pojištění
právní ochrany.

