Vážení klienti,
vážení obchodní přátelé,
právě se Vám dostává do rukou letošní první číslo D.A.S. magazínu. Již na první pohled
u něj zjistíte určité změny, které náš magazín opět posouvají směrem dále a dopředu.
A stejným směrem se neustále posouvá také naše D.A.S., pojišťovna právní ochrany,
a.s. na českém pojistném trhu. Dovolte jen krátké ohlédnutí zpět do loňského roku. Rok
2006 byl totiž pro pojišťovnu D.A.S. nejúspěšnějším rokem za celou dobu jejího působení na našem trhu. Výrazného navýšení dosáhly všechny sledované ukazatele od výše
předepsaného pojistného, přes nárůst pojistného kmene až po celkovou produkci. Přesto
nesmíme usínat na vavřínech. Víme o řadě rezerv, které ještě máme. Víme o překážkách, které musíme společně překonávat, aby náš další rozvoj byl stejně dynamický jako
dosud.
Důležitým momentem přímých kontaktů s našimi klienty, ať již současnými, nebo potenciálními, jsou výstavní expozice pojišťovny D.A.S. na jednotlivých veletrzích a výstavách.
Opět jsme si potvrdili, že tady v první linii můžeme účinně informovat o našich produktech
a na druhou stranu zde získáváme od našich klientů významnou zpětnou vazbu. Také
proto najdete v tomto čísle seznam výstav, na kterých se můžete přímo potkat s našimi
pojišťovacími zprostředkovateli.
Naše právní oddělení opět přispělo svými články a řešenými případy k tomu, aby si prakticky každý uvědomil, že být pojištěn u D.A.S., pojišťovny právní ochrany, a.s. se nejen
vyplatí, ale v současném moderním světě je to nezbytností.
A protože se příroda začíná právě probouzet a s tím souvisí i otevírání našich památek,
dovolili jsme si připravit pro Vás pár námětů na výlet.
Dovolte mi popřát Vám všem, našim klientům i obchodním partnerům, abychom i společným úsilím dosáhli toho, že tento rok bude ještě vydařenější, než byl rok předcházející.
S přáním mnoha úspěchů

Aleš Ryp
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Představovat Pražský hrad by bylo asi nošením dříví do lesa.
Každý ví, že je kromě sídla hlavy státu také významnou kulturní
a historickou památkou. Ale znáte alespoň trochu z jeho historie?
Podle archeologických průzkumů a nejstarších písemných pramenů
se soudí, že Pražský hrad založil kolem roku 880 kníže Bořivoj z rodu
Přemyslovců. První zděnou stavbou byl kostel Panny Marie. Další
kostely, zasvěcené svatému Jiří a svatému Vítu, byly založeny v první
polovině 10. století. Již od 10. století pak byl Pražský hrad nejen sídlem
hlavy státu, knížete a později krále, ale také nejvyššího představitele
církve, pražského biskupa. V první polovině 14. století za vlády krále
a později císaře Karla IV. zažívá Pražský hrad velký rozvoj a poprvé se
stává císařskou rezidencí, sídlem panovníka Svaté říše římské.
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Historie
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Další příznivá doba nastala po roce 1483, kdy se král z nové dynastie
Jagellonců opět usídlil na Hradě. Habsburkové pak za své vlády
zahájili přestavbu Hradu v renesanční sídlo, která vyvrcholila za
vlády Rudolfa II., kdy se císař na Pražském hradě natrvalo usídlil.
Pražská defenestrace v roce 1618 zahájila další dlouhé období válek,
během nichž byl Pražský hrad poškozen a vyloupen. Ve druhé polovině
18. století byla provedena poslední velká přestavba Hradu, která jej
proměnila v reprezentační sídlo zámeckého typu. Velkou stavební akcí
pak byla dostavba katedrály, která však nebyla podnícena panovníkem,
ale vlasteneckou Jednotou pro dostavění chrámu sv. Víta. Katedrála
byla dokončena v roce 1929. Po vzniku samostatné Československé
republiky v roce 1918 se Pražský hrad opět stává sídlem hlavy státu.
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Text: Jiří Svoboda
Foto: Otakar Šaffek

Svítíme povinně...

...a to nejen u nás
Komise EU doporučila zavedení jízdy s rozsvícenými světly ve dne v celé Evropě. Dá se
předpokládat, že se povinnost svítit za jízdy
i ve dne bude dále rozšiřovat; očekává se od
toho, že se sníží zejména počet nehod s více
účastníky.
Celoroční celodenní svícení je povinné:
Island, Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko,
Estonsko, Lotyšsko a Slovinsko
Celoroční celodenní svícení je povinné
jen mimo obce: Maďarsko
Celoroční celodenní svícení je povinné
na dálnicích a rychlostních komunikacích: Itálie
Celodenní svícení potkávacími světly
je povinné jen v zimním období: Litva,
Polsko.
O zavedení celoročního celodenního
svícení se uvažuje: Německo, Francie,
Rakousko a Rumunsko
Celoroční celodenní svícení je oﬁciálně
doporučováno, pravděpodobně se stane
povinným: Švýcarsko a Turecko.
Použití světel v zastavěných oblastech
ve dne je zakázáno: Řecko a Portugalsko.
U nás se v souvislosti s povinným svícením
i ve dne hodně hovoří o zvýšené spotřebě. V
osobním automobilu rozsvěcujeme zpravidla
následující žárovky:
2 žárovky (nejčastěji halogenové H4) vpředu
(2 x 65 W), 2 žárovky v koncových světlech
vzadu (2 x 15 W), 2 žárovky parkovacích světel
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vpředu (2 x 10 W), 2 žárovky osvětlení zadní
registrační značky (2 x 10 W), několik žárovek
osvětlení palubní desky a různých ovládacích
prvků (asi 30 W) - celkem tedy 230 W elektrického výkonu, což je vzhledem k výkonu motoru
poměrně zanedbatelné množství. Průměrně
můžeme předpokládat zvýšení spotřeby o 0,1
litru/100 km. Ujedeme-li uvažovaným automobilem ročně 10 tisíc km, spotřebujeme 10 litrů
benzínu navíc. Pro zvýšení naší bezpečnosti je
to investice dobrá.
Výrazné snížení spotřeby energie, ale i opotřebení žárovek pak přináší zavedení tzv.“světla
pro denní svícení“. Co to je?
Pojem „světlo pro denní svícení“ je zaveden
technickým předpisem povinným pro schvalování vozidel EHK-OSN č. 48-02. Podle tohoto
předpisu je denní svítilna taková svítilna, která
směřuje dopředu a která činí vozidlo snadněji
viditelné za jízdy ve dne. Předpis pak mimo
jiné stanovuje její umístění, počet a zapojení
v elektrické instalaci vozidla.
Z této deﬁnice vyplývá, že použít tento druh
svítilny, respektive svícení touto svítilnou,
není možné v době snížené viditelnosti, což
také plyne ze znění našeho zákona. 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 pak světlo
pro denní svícení automaticky zhasne.

V současné době jsou na trhu soupravy pro
dodatečnou montáž světla pro denní svícení
v cenách zhruba kolem 2 000 Kč. Jejich montáž (pochopitelně těch řádně homologovaných)
důrazně doporučujeme provádět v odborných
servisech, protože předpisové zapojení rozhodně není v silách amatéra!

Jezdíme bezpečně
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Motocykl 2007

Foto: Otakar Šaffek

8.-14. března

Má smysl účastnit se výstav? Být v očích
klientů a zákazníků viděn? Je to hospodárné,
či nehospodárné utrácení peněz? Toto jsou
otázky, které si mnozí lidé položí, když zhlédnou nákladné expozice ﬁrem, ať už větších
či menších. Na druhou stranu je třeba říci, že
výstavy jsou nákladné, ale naprosto nezbytné.
Kde můžete na jedné ploše srovnat kvalitu výrobků mnoha ﬁrem, nabídku ﬁnančních společností a v neposlední řadě nabídku pojišťoven
včetně pojišťovny naší D.A.S., pojišťovny právní
ochrany, a.s.
Srovnáme-li vynaložené náklady na výstavbu
expozic v porovnání s uzavřenými smlouvami
vyzní to v číslech ekonomů negativně. Srovnáme-li vynaložené náklady s nově získanou
databází potenciálních klientů, zjistíme, že není
míst a akcí, kde bychom jich získali více. Z tohoto jednoznačně vyplývá, že výstavy se vyplatí
po všech stránkách, jak obchodních, tak hlavně
marketingových. Je důležité, aby naše společnost byla v očích veřejnosti co nejvíce vidět.
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Jak vozit
bezpečně psa?

Text: Jiří Svoboda
Foto: Otakar Šaffek

Nejdříve bychom si měli říci, že zákon přesně nestanoví, jak
správně zvířata převážet. Nicméně, za nesprávnou přepravu psa
či jiného zvířete v automobilu může dostat řidič pokutu až dva
tisíce korun, protože zákon ukládá řidiči povinnost zabezpečit
přepravované zvíře tak, aby neohrozilo řidiče a přepravované
osoby. Není to nic nového, tato povinnost platí už dávno. Zcela
jednoznačně nejbezpečněji povezeme malé plemeno, nebo
kočku v odpovídajícím boxu, nebo jak praví předpis pro hromadnou dopravu „ve schráně s nepropustným dnem“. Ta pak musí
být, jako jiné zavazadlo, bezpečně umístěna, nejlépe připoutána
bezpečnostním pásem. Pro větší plemena vyhovuje nejlépe mřížka, tak jak je používána policejními nebo vojenskými složkami,
nebo síť, oddělující prostor cestujících od psa. V poslední době
se prodávají i speciální bezpečnostní pásy pro psy, navlékané na
bezpečnostní pás. Ty by vždy měly mít odpovídající atest a měly
by být vybrané přesně podle velikosti a váhy zvířete.
Velice nebezpečné je vézt psa na klíně řidiče nebo spolujezdce.
Dojde-li k nehodě, otevírající se airbag zvíře usmrtí, ohrožen je
rovněž život člověka. Při nárazu auta v rychlosti 50 km/h je pes
vymrštěn z místa třicetinásobkem hmotnosti. Pes o hmotnosti 20
kg udeří člověka sedícího před ním silou 600 kg!

Hoříme!
Pokud k tomu dojde, pak především nepodlehněme panice. Požáry motorových vozidel nejsou
naštěstí příliš časté, ale přesto k nim z různých příčin a v různých situacích dochází. Při provozu
vozidla může nastat požár při spuštění motoru, během jízdy, při opravě, nebo při dopravní nehodě.
Hasicí přístroj sice není prvkem povinné výbavy běžného osobního automobilu, a proto řada
řidičů o jeho zakoupení vůbec neuvažuje (z osobních vozidel musí být tímto zařízením vybaveny
pouze sanitky a taxíky), ale měli bychom si jej opatřit a umístit jej co nejblíže řidiči, nejvhodnější je
uchycení k podlaze pod jedním z předních sedadel.
Moderní vozy mají vesměs palivovou nádrž pod úrovní motoru a na opačné straně vozidla. Dopravu paliva zajišťuje mechanické nebo elektrické čerpadlo. U mechanických čerpadel, která většinou
mají pohon od vačkového hřídele, je dodávka paliva přerušena vždy při zastavení motoru.
Nejčastější příčinou požáru automobilu je závada na elektrickém zařízení. Běžným způsobem
zapojení elektrické instalace motorového vozidla je jednovodičový systém (jeden pól zdroje je
ukostřen na hmotu vozu). Při poruše vodiče a doteku jeho neizolované části na kovovou hmotu
vozidla vzniká potom elektrický zkrat, kdy při jiskření nebo nárůstu teploty může nastat vznícení
hořlavin.
Je- li ohnisko požáru v motorovém prostoru, neotvíráme kapotu, ale stříkáme hasicí prostředek
zespodu. Otevřením kapoty, a tím zvětšením přístupu vzduchu, bychom mohli požár ještě rozšířit.
Někdy ovšem můžeme oheň udusit i dekou, kabátem apod.. Není-li v silách posádky vozu požár
uhasit, je nutné se od vozidla vzdálit pro případ výbuchu paliva v nádrži.
Je nutné zdůraznit, že požár v automobilu se šíří poměrně rychle, zvláště je-li zachvácen vnitřek
kabiny. Čalounění, plasty a nátěrové hmoty hoří totiž velmi snadno a rychle.
Jak požáru předcházet? Zejména pravidelnou kontrolou stavu celého elektrického zařízení
a instalace, udržováním čistoty (mastnoty na povrchu motoru a převodovky velmi podporují hoření) a dodržováním zásad protipožární bezpečnosti při opravách a manipulaci s ohněm (např. při
sváření na vozidle), nebo zacházení se snadno zápalnými látkami v blízkosti motorových vozidel.
Pozornost věnujeme protipožárním opatřením při spouštění motoru, nebo při opravách a zkoušení
starších vozů se sejmutým čističem nasávaného vzduchu (možnost vyšlehnutí plamene z hrdla
karburátoru), nebo při zkoušce funkce zapalování přeskokem jiskry z kabelu na hmotu vozu.
A nelitujme peněz na nákup vhodného hasicího přístroje přiměřeného objemu, a to i přesto, že jej
třeba nemusíme povinně mít.
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Slavnostní spol
Rok se s rokem sešel a nastal čas vyhodnotit dobu minulou, ale i představit plány a vize roku nadcházejícího.
Společnost D.A.S. k této příležitosti uspořádala velké pracovní setkání zakončené slavnostním společenským večerem, kam byli pozváni
zaměstnanci a obchodní zástupci této společnosti.
V odpoledních hodinách se většina času věnovala zhodnocení obchodního roku 2006, nutno podotknout, že právě tento rok byl pro D.A.S.
velmi úspěšný, a také zde byl dán prostor pro vyslovení plánů a přání pro
rok následující, rok 2007. Součástí odpolední akce bylo také představení
všech oddělení centrály společnosti, jejich zaměstnanců, kteří ve zkratce
představili svoji práci, práci svého oddělení, jejich postupy i úskalí.
Po krátké přestávce, protažení těl a osvěžení ducha, se už všichni zúčastnění mohli těšit na večerní program. Žádná práce, pouze zábava.
Začátkem večera byli odměněni zaměstnanci, kteří po boku společnosti
zůstávají již několik let a přispívají tak svojí věrností, pracovitostí a pílí
k jejím úspěchům.
Dále byli odměněni naši nejlepší obchodní zástupci a oblastní vedoucí
prodeje, kteří za odměnu stráví několik dní na Pyrenejském poloostrově
ve městě Barcelona.
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Těmi nejlepšími obchodníky v roce 2006 se stali:
Marcela Studničková z expozitury Liberec
Michal Hofmeister z expozitury Ostrava
Marek Dobiáš z expozitury Ostrava
Štěpán Severin z expozitury Praha
David Pospíšil z expozitury Chomutov
Vlastislav Štěpnička z expozitury Ústí nad Labem
Josef Šťastný z expozitury Chomutov
Radomír Hlaváček z expozitury Brno
Jana Pilařová z expozitury Hradec Králové
Zbyněk Slaba z expozitury Chomutov
Celý večer jako takový byl ve znamení dobré nálady, skvělé hudby, lahodného jídla a pití. Kdo chtěl, mohl zkusit štěstí v kasinu pod dohledem
zručných krupiérů. Vrcholem večera byla dražba, která jistě svými dárky
potěšila nejednoho ze zúčastněných.
Závěrem bychom ještě jednou chtěli poděkovat všech zaměstnancům a
obchodním zástupcům za jejich odvedenou práci a doufáme, že i letošní
rok bude tak úspěšný jako ten loňský.
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Připojitelnost
přívěsných vozíků
za vozidla kategorie B

Text: JUDr. Tomáš Beran

Ačkoli již vyšel článek na téma skupin řidičských oprávnění a jejich podskupin, který
rámcově zpracoval problematiku týkající se
oprávnění k řízení jednotlivých vozidel, bude
tento článek dopodrobna věnován problematice vozidel kategorie B a přívěsným vozidlům
za ně.
Ust. §81 zákona č. 361/2000 Sb. uvádí k této problematice následující:
„(4) Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje
k řízení
a) motorových vozidel, s výjimkou vozidel
uvedených v odstavcích 2, 3 a a motocyklu
o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/
hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklu s postranním vozíkem a s poměrem
výkonu/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg,
jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení,
kromě místa řidiče; k tomuto motorovému
vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo
o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
b) traktorů a pracovních strojů samojízdných,
jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,
c) jízdních souprav složených z motorového
vozidla podle písmene a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná
hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg
a maximální přípustná hmotnost přípojného
vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost
motorového vozidla.
(10) Řidičské oprávnění skupiny B + E
opravňuje k řízení jízdních souprav složených
z motorového vozidla uvedeného v odstavci
4 a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní
soupravu podle odstavce 4 písm. c).“
Jak patrno ze shora uvedeného ustanovení, dělí se případy řízení vozidla do 3,5t
s přívěsnými vozíky na následující případy:

Tento případ je upraven v odst. 4, písm. c).
Jak je z textu patrno, nemůže v takovém případě překročit maximální přípustná hmotnost
soupravy 3 500 kg. Výhodou však je, že vozík
může být těžší než 750 kg oproti prvnímu
případu. To je však možné jen tam, kde maximální přípustná hmotnost vozíku nepřesáhne
pohotovostní hmotnost vozidla (třeba prověřit
v technickém průkazu). To znamená, že vozidlo, které má pohotovostní hmotnost 2 000 kg
může táhnout vozík s maximální hmotností až
1 500 kg a postačí na to skupina B.

2) Vozidlo + vozík celkově do 3,5t (tj. i vozík
nad 750 kg)
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(6) Nebrzděná vozidla kategorie 0 1 mohou být
zapojována jen za vozidla kategorií M a N, jejichž provozní hmotnost je nejméně dvojnásobkem okamžité hmotnosti připojovaného vozidla,
pokud při schválení technické způsobilosti
tažného vozidla nebylo stanoveno jinak.
(7) Pro spojování vozidel do jízdních souprav
s přípojnými vozidly kategorií 0 1 a 0 2 platí

3) Vozidlo do 3,5t + vozík nad 750 kg
Pokud se nebude jednat o případ pod bodem
2, např. proto, že pohotovostní hmotnost
vozidla bude 3t a maximální hmotnost vozíku
bude 1 500 kg, už skupina B nepostačí a bude
pro takový případ řidič potřebovat skupinu
B+E.
Vyhláška 341/2002 Sb. stanoví ještě
několik dalších technických požadavků,
zpravidla vztahů hmotnosti, pro připojitelnost. Jsou to následující pravidla:
(1) Okamžitá hmotnost přípojného vozidla
nebo přípojných vozidel smí být u souprav
s nejvyšší konstrukční rychlostí do 40 km/h
nejvýše 2,5násobku okamžité hmotnosti
tažného vozidla. U souprav traktoru a traktorového návěsu se okamžitou hmotností každého
z vozidel soupravy rozumí součet hmotností
připadajících na jednotlivé nápravy traktoru,
respektive návěsu. Podíl hmotnosti připadající na nápravy traktorového návěsu nesmí
převyšovat největší povolenou hmotnost
přípojného vozidla uvedenou v technickém
průkazu traktoru.
(2) Okamžitá hmotnost přípojného vozidla
nebo přípojných vozidel smí být u souprav
s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40
km.h-1 nejvýše 1,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla.

1) Vozidlo do 3,5t + vozík do 750 kg
Tento první případ pokrývá shora uvedené ustanovení odst. 4, písm. a). V takovém
případě je možno např. za vozidlo, které váží
3 000 kg, připojit vozík, který váží 700 kg,
celková hmotnost soupravy tak bude 3 700 kg.
K řízení takové soupravy postačí skupina B.

(5) Prostřední vozidlo soupravy musí mít vyšší
nebo stejnou okamžitou hmotnost, jakou má
poslední vozidlo soupravy.

(3) Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí
být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické
způsobilosti tažného vozidla.
(4) Vzdálenost mezi poslední nápravou
motorového vozidla, jehož největší povolená
hmotnost převyšuje 3,50 t, a první nápravou
přívěsu, jehož největší povolená hmotnost
převyšuje 3,50 t, musí být nejméně 3,00 m.

a) okamžitá hmotnost nebrzděného přípojného vozidla kategorie 0 1 nesmí být větší
než největší povolená hmotnost nebrzděného
přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu
a osvědčení o registraci tažného vozidla,
b) okamžitá hmotnost přívěsu kategorie 0 2
nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená
pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného
vozidla, za podmínky, že největší povolená
hmotnost takového přípojného vozidla není
větší než největší povolená hmotnost tažného
vozidla u vozidel kategorií M1 a N 1 a 1,5násobek největší povolené hmotnosti tažného
vozidla u vozidel kategorií M1G a N 1 G.
(8) Okamžitá hmotnost přívěsů kategorií
0 3 a 0 4 v jízdní soupravě nesmí být větší
než největší povolená hmotnost brzděného
přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu
a osvědčení o registraci tažného vozidla.
(9) Do jízdní soupravy s tažnými vozidly
kategorií M 1 a N 1 smí být zapojeno přípojné
vozidlo kategorie 0 1 nebo 0 2 o maximální celkové šířce vyhovující podmínce, aby bod činné
svíticí plochy přední obrysové svítilny tažného
vozidla, který je nejbližší rovině vymezující
největší šířku přípojného vozidla, nebyl dále
než 400 mm od této roviny, měřeno na každé
straně (po obou stranách) soupravy vozidel
zapojených do soupravy a podélné ose.
(10) Pokud přípojné vozidlo svými rozměry po
připojení k tažnému vozidlu znemožní řidiči
řádný výhled vnějšími zpětnými zrcátky, musí
být opatřeno tažné vozidlo doplňkovými zpětnými zrcátky s větším vyložením nebo jiným
zařízením, které zajistí řádný výhled.
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Text: Jiří Svoboda
Foto: Otakar Šaffek

Proč přezouvat?
Střídání zimních a letních pneumatik začíná být samozřejmostí i pro české motoristy.
Celoroční provoz na letních nebo na tzv.
univerzálních pneumatikách velkou ﬁnanční
úsporu nepřinese, protože během používání
zimních pneumatik jsou letní pláště uskladněny
a nenajíždějí žádné kilometry. Tudíž logicky
vydrží déle, než kdyby byly používány a ničeny
v nevhodném zimním klimatu. Nehledě na až
šestkrát větší riziko vzniku nehod v zimě, při
kterých jde o bezpečnost a majetek nejen řidiče, ale i ostatních účastníků silničního provozu.
Mnoho řidičů preferuje nejen dvojí pneumatiky
(letní a zimní), ale i dvojí disky. Tím šetří nejen
disky a pneumatiky, které se častým přezouváním pneumatik mohou poškodit, ale v neposlední řadě i svoji kapsu, protože montáž
disků s obutými pneumatikami zvládne každý
průměrně zdatný řidič.
Stačí dvě zimní pneumatiky?
Jeden z motoristických mýtů praví, že v zimě
stačí pro bezpečnou jízdu dvě zimní pneumatiky namontované na hnací nápravě. V tomto
případě je sice zajištěn dobrý záběr hnací
nápravy, avšak ovladatelnost nápravy hnané
je ponechána náhodě.
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Vůz s předním pohonem + zimní pneumatiky na přední nápravě:
• zabezpečen rozjezd automobilu
• nerovnováha v zadní části vozu
• větší pravděpodobnost vzniku smyku
Vůz se zadním pohonem + zimní pneumatiky na zadní nápravě:
• vyšší výkon při rozjezdu
• nerovnováha přední části vozu
• větší riziko špatné ovladatelnosti vozu
Pro maximální bezpečnost v zimním období je
důležité vybavit automobil zimními pneumatikami na všech kolech vozidla.
Šířka zimních pneumatik?
Řada řidičů má zažitou informaci, že zimní
pneumatiky by měly být pokud možno co
nejužší, protože tlak působící na užší pneumatiku je větší a kvalitní vzorek tím pádem
dosahuje většího záběru. Což by po fyzikální
stránce sice mohlo být pravdivé, nicméně
v oblasti pneumatik to tak doslovně neplatí.
Koupit užší zimní pneumatiky se vyplatí pouze
řidiči, který jezdí v permanentně zasněžených
oblastech.
V našich podmínkách jsou však silnice po-

kryty sněhem a ledem jen cca 15 % zimního
období a zbytek času jsou mokré nebo suché,
vznikají nové rychlostní komunikace a silnice
dálničního typu, což vede k neustálému zrychlování provozu. Pro běžného řidiče je zcela
jistě rozumnější použití širších pneumatik,
které mají větší styčnou plochu s vozovkou,
a tím dosahují vyšší směrové stability při jízdě
v přímém směru i při zatáčení.
Co v zimě s letními
pneumatikami a naopak?
Životnost pneumatiky lze prodloužit
i správným skladováním mimo sezónu. Před
demontáží pneumatik označte na každé
pneumatice směr jejího otáčení a umístění
na vozidle. Následně by měly být pneumatiky
pečlivě očištěny a uloženy v suché a tmavé místnosti. Pneumatiky s ráfky lze bud’
zavěsit, nebo skladovat horizontálně (tzv.
stohovat na sebe), ale nikdy se nedoporučuje je nechávat stát ve vertikální poloze.
U plášťů bez ráfků je to přesně naopak:
ideální polohou je skladování ve vertikální
poloze a jejich pootáčení každý měsíc,
zavěšení nebo stohování by pláště mohlo
nenávratně poškodit.

Jezdíme bezpečně
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Autosalon Brno 2007
Přehlídka novinek,
zajímavostí a konceptů.

Text: Jiří Svoboda
Foto: archiv

Pouze jednou za dva roky máte možnost navštívit největší přehlídku osobních automobilů
a doplňků ve střední Evropě a jediný autosalon
v tomto regionu, který je zapsán do prestižního
kalendáře mezinárodní organizace O.I.C.A.
AUTOSALON BRNO 2007 otevře v červnu své
brány také pro vás.
Letošní rok je pro příznivce automobilů
významný velkým počtem představovaných
novinek. A tak se máme v Brně opravdu na co
těšit. Kromě toho, že je očekávána přímo lavina
nových a inovovaných modelů, zamíří do Brna
také značky vozidel, které zde ještě nevystavovaly (například Bentley, nebo Lamborghini),
případně se zde objeví i některé automobilky,
které se na AUTOSALON BRNO vracejí (například SsangYong, Subaru, Ferrari, Maserati).
Rok bohatý na novinky
Letošní rok je na automobilové novinky poměrně bohatý. Není proto divu, že v Brně je očekávána celá plejáda premiér nejen na českém,
ale také na evropském trhu. Škoda Auto přichází v letošním roce se zcela novou modelovou
řadou Fabia. Naše největší automobilka vám
ji nabídne v reprezentativním prostředí své
expozice. Škoda Auto ale jistě připraví i další
překvapení. K vidění by měla být pravděpodobně studie vozu Škoda Fabia Combi a objevit se
může i studie nějakého zcela nového modelu.
Automobilka Kia kromě nového pětidveřového
hatchbacku cee’d, který je vyráběn na Sloven-
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sku nedaleko Žiliny, přiveze i provedení kombi
tohoto modelu; očekávána je rovněž třídveřová
verze a také kabriolet. Hyundai pojmenoval
svou novinku „i 30“, ta se v Brně nejen představí, ale po dostavbě továrny Hyundai v Nošovicích se právě sem přesune její výroba.

A na co dále se můžete těšit?
Do otevření bran letošního AUTOSALONU
zbývá ještě určitý čas a jednotlivé značky svá
největší překvapení ještě stále tají, ale již dnes
víme, že těšit se můžete na to, že na vlastní
oči uvidíte například dynamické dvoudveřové
kupé Audi R8, nebo další elegantní kupé Audi
A5 spolu se sportovní variantou Audi S5. BMW
nabídne své nové modely M3, X5, a také
cabrio trojkové řady. Mercedes-Benz se bude
prezentovat nedávno představenými vozy C.
Volkswagen pak kromě modelů s úspornými
motory a nízkými emisemi, kam patří například Passat BlueMotion, nabídne i novou
řadu veleúspěšného modelu Golf Variant.
Francouzský Citroën do Brna přiveze nový
model C – Crosser. Pro české motoristy bude
jistě zajímavé i kombi provedení populárního
vozu Dacia Logan. Renault přiveze novou řadu
Twingo a další Francouz Peugeot bude mít na
stánku kromě jiného také vůz 4007, sesterský model již zmíněného SUV od Citroënu.
Příznivce italských vozů potěší svým modelem
Ferrari 599, další z Italů – Fiat, přiveze svou
nejžhavější novinku Bravo, Alfa Romeo pak
představí elegantní vůz 8C Competizione. Ford
nabídne návštěvníkům očekávaného nástupce své úspěšné řady Mondeo. Land Rover
bude prezentovat nový Freelender. Atraktivní
roadster Opel GT získal na začátku března letošního roku ocenění „Cabrio of the Year 2007“
a svou oﬁciální premiéru v ČR plánuje právě
na AUTOSALON BRNO 2007. Synonymem
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pro bezpečnost je značka Volvo, letos na jejím
stánku najdeme například i nové rodinné kombi
V70, nebo novou generaci tradičního „Cross
Country“ XC70. Z „Japonců“ se můžeme těšit
například na vozy Honda CRV, nebo Civic
Type R, ale také na Mitsubishi Lancer. Jaguar
se bude prezentovat nejnovějšími modely, kam
patří například i luxusní kupé XKR. Třešničkou
na dortu pro milovníky automobilů pak budou
také například vozy Maserati.
A to není zdaleka vše. Čeká na vás nepřeberná řada dalších značek, modelových řad a
konceptů, včetně vozidel poháněných dnes tolik diskutovanými alternativními pohony. Bohatý
program po celou dobu konání AUTOSALONU
BRNO 2007 je také připravován pro odbornou
veřejnost, kde nebudou chybět odborné konference, diskusní fóra apod.

Zaměřeno na ženy
AUTOSALON BRNO 2007 přichází letos ještě
s další novinkou. Tou je zcela ojedinělý projekt,
který spojuje svět automobilů se ženami.
Projekt „Žena a auto“ probíhá již v současné
době příprav AUTOSALONU BRNO 2007 a vyvrcholí pak přímo na výstavišti v Brně v rámci
tohoto veletrhu. Například pro každou z žen,
jež na AUTOSALON BRNO 2007 přijde, bude
připraven průvodce po AUTOSALONU, který
ženy obdrží při vstupu do areálu výstaviště a

ve kterém se dozvědí vše, co je pro ně v areálu
připraveno. Součástí každého průvodce bude
také anketní lístek, po jehož vyplnění a odevzdání do sběrných míst v areálu výstaviště,
budou mít zúčastněné ženy možnost vyhrát
některou z cen.
Nezapomeňte si proto do svých kalendářů vyznačit červnový termín 9.-14. 6., kdy nesmíte
chybět na AUTOSALONU BRNO 2007.
Další informace hledejte na www.autosalon.cz

Zábava i poučení pro každého
AUTOSALON BRNO ale nejsou jen nové nablýskané automobily v expozicích jednotlivých
značek. AUTOSALON BRNO je také významnou společenskou událostí, na které by neměl
chybět prakticky nikdo. Bohatý doprovodný
program je koncipován tak, aby si zde každý
z příchozích vybral to své. Pro odborníky jsou
připravovány konference, kongresy, diskusní
fóra; milovníci adrenalinu si mohou vyzkoušet
například jízdu terénními vozy na připraveném
polygonu; zájemci o nový vůz si mohou udělat
srovnání při testovacích jízdách jednotlivých
značek apod.
Najít a vybrat si zde budete moci například
i nové pracovní příležitosti v automobilovém
průmyslu, které nabídne projekt AUTOJOB.

D.A.S. magazín 1/2007
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Text: Jiří Svoboda
Foto: archiv

Luxus
na prvním
místě

AUDI Q7
Když se u Audi rozhodli přivést na trh své
nové luxusní SUV, rozhodně s tím nepospíchali. A již tehdy se trpělivost a čekání vyplatilo. Světlo světa totiž spatřil rozhodně jeden
z nejvýraznějších vozů v tomto segmentu.
Ambice značky Audi, která chce s tímto automobilem získat nadpoloviční podíl v segmentu
luxusních SUV, rozhodně nejsou liché.
Například Q7 je 5 086 mm dlouhé, čím převyšuje své konkurenty o desítky centimetrů.
Také další rozměry - šířka 1 983 a výška
1 737 mm, o skromnosti nesvědčí a nemají
mezi pětimístnými SUV konkurenci. Rozvor
vozu pak o dva milimetry přesahuje třímetrovou hranici. Zavazadlový prostor v případě
pětimístného uspořádání má objem 775 l,
ten je možné rozšířit až na 2 035 l. Při použití
všech sedmi sedadel se prostor pro zavazadla smrskne na 330 litrů. Se sedmi sedadly
si navíc můžete pěkně vyhrát, když máte
k dispozici až osmadvacet různých kombinací. V interiéru najdete jen kvalitní a příjemné
materiály. Vůz je také vybaven řadou nových
technologií a nejmodernější elektroniky. Je tu
například aktivní tempomat, který umí pracovat v rozmezí 0 až 200 km/h, kdy dokáže
jednak kontrolovat vzdálenost ve vysokých
rychlostech a dle potřeby také automobil zcela
zastavit. Tato funkce dosud zůstávala aktivním
tempomatům zapovězena. Audi Q7 má samozřejmě pohon 4x4 quattro s mezinápravovým
diferenciálem Torsen poslední generace, který
rozděluje točivý moment mezi přední a zadní
nápravu v poměru 40:60.
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Technika

Podvozek s mnoha hliníkovými díly má vpředu
i vzadu lichoběžníkovou konstrukci, standardní
odpružení ocelovými vinutými pružinami lze
za příplatek vyměnit za vzduchové odpružení,
umožňující variabilně měnit světlou výšku vozu
mezi 180 a 240 mm, terénní režim má světlou
výšku 205 mm. K pohonu je připravena pestrá
paleta motorů. Se vznětovým motorem 3.0 TDI
V6 s největším výkonem 171 kW a točivým
momentem 500 N.m zrychlí Q7 z klidu na

100 km/h za 9,1 s a dosáhne maximální rychlosti
216 km/h. Zážehovou verzi pohání osmiválec 4.2
FSI s výkonem 257 kW a točivým momentem
440 N.m. Zrychlení z 0 na 100 km/h trvá v tomto
případě 7,4 sekundy, maximální rychlost činí
248 km/h. Případně můžete zvolit i zážehový
šestiválec do V 3.6 FSI s výkonem 206 kW
a točivým momentem 360 N.m. Pro Q7 by ale
měly být k dispozici i další motory - zážehový
dvanáctiválec a desetiválcové TDI.
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D.A.S. řešila
Klientka D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s. se při řízení motorového vozidla
dopustila přestupku. Přestupek byl na
místě projednán v blokovém řízení, klientce
uložena bloková pokuta v částce 1 000 Kč,
kterou na místě uhradila. Dle právní kvaliﬁkace uvedené na bloku o uhrazení pokuty
neměly být řidičce registrem řidičů uděleny
žádné trestné body.
S časovým odstupem klientka požádala registr
řidičů o výpis z bodového hodnocení a zjistila,
že jí bylo připsáno šest trestných bodů.
Obrátila se proto na D.A.S. pojišťovnu právní
ochrany, a. s., která zastoupením pověřila
právního zástupce. Právní zástupce se obrátil
na místně příslušný správní orgán s podáním
námitek proti rozhodnutí o bodovém hodnocení
přestupku. Pojistná událost není dosud uzavřena. O dalším vývoji vás budeme informovat
v některém z následujících D.A.S. magazínů.
Klient při řízení motorového vozidla, tahače
s návěsem naloženého kládami o hmotnosti
cca 27 tun, nepřizpůsobil rychlost vozidla vlastnostem vozidla, nákladu a stavu

vozovky, a při jízdě v zatáčce se vozidlo
s nákladem převrhlo a náklad se uvolnil. Popadané klády zachytily chodce stojícího na
přilehlém chodníku. Tento chodec byl těžce
zraněn, utrpěl zlomeninu holenní a stehenní
kosti, zlomeninu klíční kosti, ochrnutí
lýtkového nervu, s pracovní neschopností
v délce kolem půl až jednoho roku s výhledem trvalých následků, z toho cca 2 měsíce
po nehodě strávil v nemocnici.
Klient byl obžalován z trestného činu ublížení na zdraví dle ustanovení § 224 odst. 1,2
trestního zákona, kdy mu za uvedený čin hrozil
trest odnětí svobody až na pět let, peněžitý
trest a trest zákazu činnosti.
DAS po oznámení pojistné události pověřila
právním zastoupením klienta v trestním řízení
advokáta, kterému se podařilo v následně
vedeném trestním řízení dosáhnout dohody
o narovnání s poškozeným. Vůči klientu po
zajištění řádné úhrady škody poškozenému
pojišťovnou „povinného ručení“ a dále úhrady
jednorázového příspěvku 60 000 Kč na další,
„povinným ručením“ nekryté náklady léčení
poškozeného, a dále složení částky 21 000 Kč

Text: Mgr. Miroslav Ježek

na účet dobročinné organizace, bylo podmíněně zastaveno trestní stíhání se zkušební dobou
20 měsíců. Trest zákazu činnosti ani jiný trest
uložen nebyl, ve výpisu z trestního rejstříku
tudíž nebude žádné odsouzení klienta uvedeno
(rejstřík klienta zůstane „čistý“).
Náklady na vyřízení věci činily částku 25 000 Kč
Klient prodal jako celek vybavení obývacího
pokoje. Kupující však odmítl doplatit částku
8 500 Kč z kupní ceny s argumentem, že
sedací souprava, která byla součástí celku,
je nekvalitní a že ji nemá zájem převzít. Klient se obrátil na DAS s žádostí o poskytnutí
právní ochrany.
DAS pověřila vyřízením případu advokáta, který zaslal kupujícímu výzvu k úhradě doplatku
kupní ceny. Protistrana nereagovala, a proto
advokát vypracoval návrh žaloby, jehož text
opětovně zaslal protistraně s poslední předžalobní výzvou k úhradě doplatku kupní ceny. Na
tuto výzvu již kupující zareagoval a doplatek
kupní ceny klientu uhradil.
Náklady na vyřízení činily částku 10 000 Kč

Překročení rychlosti
a sankce
Vzhledem k tomu, že stále vznikají pochybnosti
o druzích a podobě sankcí za překročení nejvyšší dovolené rychlosti, bude tento článek věnován
právě této problematice. Přestupkový zákon zná
následující stupně porušení rychlosti (výčet bude
od těch nejméně závažných po ty nejzávažnější):
1. Překročení rychlosti v obci o méně než 20
km/h anebo mimo obec o méně než 30 km/h
Za tento přestupek se ukládá sankce:
• pokuta v řízení před obecním úřadem 1 500
až 2 500 Kč,
• pokuta na místě (v blokovém řízení) 1 000 Kč,
2 body,
• řidičský průkaz odebrat nelze.

dopustí během 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců opakovaně (tj. nejméně 2x).
3. Překročení rychlosti v obci o více než 40
km/h anebo mimo obec o více než 50 km/h
Za tento přestupek se ukládá sankce:
• pokuta v řízení před obecním úřadem 5 000
až 10 000 Kč,
• pokutu na místě nelze udělit,
• 5 bodů,
• řidičský průkaz se odebere na šest měsíců až
jeden rok.

Text: JUDr. Tomáš Beran
Foto: Otakar Šaffek

U všech překročení rychlosti platí, že se
od zjištěné rychlosti musí odečíst tolerance
měřícího zařízení, tj. u standardních radarů
3 km/h do 100 km/h a 3% od 100 km/h a
teprve následně je možno přestupek zařadit
do příslušné kategorie.
Závěrem je třeba uvést, že na projednání přestupku v blokovém řízení (tam, kde to zákon
umožňuje) není právní nárok a záleží jen na
policistovi nebo strážníkovi, zda přestupek na
místě projedná anebo jej postoupí k vyřízení
obecnímu úřadu.

2. Překročení rychlosti v obci o více než 20
km/h anebo mimo obec o více než 30 km/h
Za tento přestupek se ukládá sankce:
• pokuta v řízení před obecním úřadem 2 500
až 5 000 Kč,
• pokuta na místě 2 500 Kč,
• 3 body,
• řidičský průkaz se odebere na jeden až
šest měsíců, pokud se řidič tohoto přestupku
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Úprava vzniku
pracovního poměru
v novém zákoníku práce

Text: JUDr. Viktor Hodek

D.A.S. magazín číslo 2/2006 zahájil svým
úvodním příspěvkem informování našich
pojištěných o změnách, které přinesl nový
zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., ve znění
zák. č. 585/2006 Sb.) Tento úvodní příspěvek
byl připravován v době, kdy ještě nebylo zcela
jisté, zda tato právní norma nabude účinnosti.
V současné době je již možno konstatovat, že
tento zákon je plně uplatňován na pracovněprávní poměry zaměstnanců a zaměstnavatelů
v České republice. Podotýkáme však, že do
budoucna nelze vyloučit možnosti změn textu
prostřednictvím novelizace zákona, či aktuálně
projednávané ústavní stížnosti. Na stránkách
tohoto časopisu bychom o těchto novinkách
naše pojištěné samozřejmě informovali.
Nový zákoník práce problematiku vzniku
pracovního poměru upravuje především v §§
33 až 39. Již v ustanovení § 30 však upravuje
problematiku postupu před vznikem pracovního poměru, která ve zrušeném zákoníku byla
uvedena pouze okrajově. Nově bylo umožněno
před podpisem samotné pracovní smlouvy
uzavírat smlouvy o smlouvě budoucí, nová
úprava obsahuje též příslib zaměstnání a obsazování pracovních míst na základě výběrového
řízení.
Samotný pracovní poměr vzniká mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Zaměstnavatelem mohou být nejen osoby právnické (např. akciové
společnosti, společnosti s ručením omezeným,
nadace, apod.), ale i osoby fyzické. Pracovní
poměr však nemůže vzniknout mezi manžely.
Pracovní poměr vzniká na základě platně uzavřené pracovní smlouvy. Dále pracovní poměr
vzniká volbou či jmenováním. Jestliže zvláštní
právní předpis nebo stanovy vyžadují, aby se
obsazení pracovního místa uskutečnilo na
základě volby příslušným orgánem, považuje
se zvolení za předpoklad, který předchází
sjednání pracovní smlouvy.
Jmenováním se zakládá pracovní poměr pouze
u vedoucích organizačních složek státu, vedoucích organizačních jednotek organizačních
složek státu, ředitelů státních podniků, vedoucích organizačních jednotek státních podniků,
vedoucích státních fondů, jestliže je v jejich
čele individuální orgán, vedoucích příspěvkových organizací, vedoucích organizačních
jednotek příspěvkových organizací a u ředitelů
školské právnické osoby, nestanoví-li zvláštní
právní předpis jinak. Jmenování provede ten,
kdo je k tomu příslušný podle zvláštního právního předpisu, popřípadě vedoucí organizační
složky státu.
Na rozdíl od dřívější úpravy nemůže u ostatních zaměstnavatelů (tj. především v podnika-
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telské sféře) vzniknout pracovní poměr jmenováním. V tomto případě však lze s vedoucím
zaměstnancem dohodnout možnost odvolání
z pracovního místa, je-li zároveň dohodnuto,
že se vedoucí zaměstnanec může tohoto místa
vzdát.
Zákoník práce taktéž upravuje tzv. dohody
o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní
činnosti). Za zaměstnance v rámci pojištění dle
ZPP/PV/2005 se považují i osoby ve služebním
poměru (např. zaměstnanci státu, krajů či obcí,
policisté, vojáci, hasiči, zaměstnanci vězeňské
a justiční stráže, apod).
Pracovní poměr lze sjednat na dobu určitou
nebo neurčitou. Pokud v pracovní smlouvě není
uvedeno, zda se jedná o pracovní poměr na
dobu neurčitou, či určitou, platí, že je sjednán
na dobu neurčitou.
Nový zákoník práce ve svém § 39 převzal
již dříve implementovanou problematiku tzv.
řetězení pracovních poměrů. Trvání pracovního
poměru mezi týmiž účastníky je proto možné
sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne
vzniku tohoto pracovního poměru; to platí i pro
každý další pracovní poměr na dobu určitou
sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba
alespoň 6 měsíců, k předchozímu pracovnímu
poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky
se nepřihlíží.
Výše uvedené se nevztahuje na případy,
kdy dochází k pracovnímu poměru na dobu
určitou:
a) podle zvláštního právního předpisu nebo
když zvláštní právní předpis stanoví pracovní
poměr na dobu určitou jako podmínku pro
vznik dalších práv (např. tzv. pracující starobní
důchodce),
b) z důvodu náhrady dočasně nepřítomného
zaměstnance na dobu překážek v práci na
straně zaměstnance.
Jsou-li dány vážné provozní důvody na straně
zaměstnavatele nebo důvody spočívající ve
zvláštní povaze práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, nepostupuje se podle výše
uvedeného za podmínky, že v písemné dohodě
zaměstnavatele s odborovou organizací budou
tyto důvody blíže vymezeny; ustanovení § 51
občanského zákoníku v tomto případě není
možné použít. Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním
předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele
nepůsobí odborová organizace.

Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem
trvání pracovního poměru na dobu určitou,
ačkoliv nebyly splněny podmínky stanovené
výše, a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím
sjednané doby písemně zaměstnavateli, že
trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že
se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda byly splněny výše
uvedené podmínky, může jak zaměstnavatel,
tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději
do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr
skončit uplynutím sjednané doby.
Shora uvedená ustanovení se nevztahují na
pracovní smlouvu zakládající pracovní poměr
na dobu určitou sjednanou mezi agenturou
práce a zaměstnancem za účelem výkonu
práce u uživatele.
Pracovní smlouvu je nutno uzavřít písemně,
přičemž tato povinnost se vztahuje nově i na
sjednání pracovního poměru na dobu kratší
než jeden měsíc. I když však nedojde k písemnému vyhotovení pracovní smlouvy, neznamená to neplatnost této smlouvy, resp. pracovního
poměru. Vždy je však nutno zaměstnancům
i zaměstnavatelům doporučit písemné vyhotovení tohoto dokumentu, aby se předešlo
případným nesrovnalostem. Jedno vyhotovení
písemné pracovní smlouvy je samozřejmě
zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci.
Pracovní smlouva musí obligatorně obsahovat:
a) druh práce, který má zaměstnanec pro
zaměstnavatele vykonávat,
b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých
má být práce podle písmene a) vykonávána,
c) den nástupu do práce.
Není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, je
pravidelným pracovištěm místo výkonu práce
sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však
místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna
obec, považuje se za pravidelné pracoviště
obec, ve které nejčastěji začínají pracovní
cesty zaměstnance.
Před vznikem pracovního poměru lze v pracovní smlouvě (nikoliv následně v dodatku) sjednat
zkušební dobu, která nesmí být delší než
3 měsíce po sobě jdoucí po dni vzniku pracovního poměru. Zkušební dobu je možné sjednat
nejpozději v den, který byl sjednán jako den
nástupu do práce, popřípadě v den, který byl
uveden jako den jmenování na pracovní místo
vedoucího zaměstnance. Zkušební dobu není
možné sjednat, jestliže pracovní poměr již vznikl. Tuto dobu nelze dodatečně prodlužovat, a to
ani v případě, že původně byla sjednána např.
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na 2 měsíce a zaměstnavatel ji chce prodloužit
ještě o jeden měsíc do celkové výše 3 měsíce.
Doba překážek v práci, pro které zaměstnanec
nekoná práci v průběhu zkušební doby, se do
zkušební doby nezapočítává. Zkušební doba
musí být sjednána písemně, jinak je neplatná.
Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do
práce, popřípadě dnem, který byl uveden jako
den jmenování na pracovní místo vedoucího
zaměstnance. Jestliže zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž mu v tom
bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o této překážce, může
zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.
Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního
poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději
do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru; to
platí i o změnách těchto údajů. Informace musí
obsahovat:
a) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li
právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě
jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li

fyzickou osobou,
b) bližší označení druhu a místa výkonu práce,
c) údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení
způsobu určování dovolené,
d) údaj o výpovědních dobách,
e) údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení,
f) údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu
výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu
vyplácení mzdy nebo platu,
g) údaj o kolektivních smlouvách, které upravují
pracovní podmínky zaměstnance, a označení
účastníků těchto kolektivních smluv.
Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance k výkonu
práce na území jiného státu, je povinen jej předem informovat o předpokládané době trvání
tohoto vyslání a o měně, ve které mu bude
vyplácena mzda nebo plat.
Informace uvedené v § 37 odstavci 1 písm. c),
d) a e) a v odstavci 2 zákoníku práce, týkající
se měny, ve které bude zaměstnanci vyplácena
mzda nebo plat, mohou být nahrazeny odkazem na příslušný právní předpis, na kolektivní
smlouvu nebo na vnitřní předpis. Povinnost
písemně informovat zaměstnance o základních

právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru se nevztahuje na pracovní poměr
na dobu kratší než 1 měsíc.
Při nástupu do práce musí být zaměstnanec
seznámen s pracovním řádem a s právními
a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, jež musí při své
práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také
seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními
předpisy.
V pracovní smlouvě lze upravit další otázky,
např. tzv. konkurenční doložku, jejíž nová
úprava nedoznala podstatnějších změn, dále
problematiku odměňování, resp. i další podmínky a podrobnosti výkonu práce.
Od vzniku pracovního poměru je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle
pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci
mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění
jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy,
smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem. Zaměstnanec je povinen podle pokynů
zaměstnavatele konat osobně práce podle
pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní
době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají
z pracovního poměru.

Vzor pracovní smlouvy podle nového zákoníku práce:
Pracovní smlouva
Zaměstnavatel:
a
Zaměstnanec:
uzavřeli dnešního dne tuto pracovní smlouvu:
I.
Druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat:
Místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána:
Den nástupu do práce:
II.
Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou.
III.
Zkušební doba se sjednává na období 3 měsíců.
IV.
Zaměstnanec má nárok na dovolenou ve výměře pěti týdnů ročně, pokud jeho pracovní poměr k zaměstnavateli trval celý kalendářní rok.
Týdenní pracovní doba činí 40 hodin a je rozvržena rovnoměrně na 5 pracovních dnů po 8 hodinách v jedné směně, a to od pondělka do pátku od
8.00 do 16.30 hod. (s přihlédnutím k přestávce na jídlo a oddech). Zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci po čtyřech a půl hodinách nepřetržité práce
přestávku na jídlo a oddech trvající 30 minut, a to v době od 12.30 hod. do 13.00 hod. s tím, že se přestávka v práci nezapočítává do pracovní doby.
V.
Výpovědní doba je stanovena na 2 měsíce.
Zaměstnanci náleží mzda ve výši…. Kč měsíčně, přičemž splatná je po vykonání práce, a to vždy k 10. dni v kalendářním měsíci následujícím po
měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu. Mzda se vyplácí na účet zaměstnance vedený u ….., č.ú….. . Mzda je vyplácena na účet
zaměstnance na základě jeho výslovné písemné žádosti.
VI.
Zaměstnanec prohlašuje, že při nástupu do práce byl seznámen s pracovním řádem, vnitřním předpisem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Zaměstnavatel předá zaměstnanci písemnou informaci o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru podle § 37 zákoníku práce
nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru.
Zaměstnanec a zaměstnavatel v této pracovní smlouvě sjednávají, že zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na pracovní cestu (tuzemskou i
zahraniční).
Ostatní práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z této pracovní smlouvy se řídí ustanoveními zák. č. 262/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy upravujícími právní vztahy při výkonu závislé práce.
VI.
Tato pracovní smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno převzal při podpisu zaměstnanec a druhé zaměstnavatel.
V …………. dne…….........
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Text: JUDr. Tomáš Beran
Foto: Otakar Šaffek

Měření
rychlosti

Kdo a jakým způsobem může měřit rychlost?
Vzhledem k tomu, že překračování nejvyšší
dovolené rychlosti bude asi nejčastějším
přestupkem řidičů, objevují se nové a nové
způsoby měření rychlosti, jejichž povaha někdy
vytváří pochybnosti o tom, zde se jedná o postup v souladu se zákonem a zejména, zda se
jedná o použitelný důkaz.
Odpověď na první část otázky dává zákon
jednoznačně, a to jmenovitě ust. §77 odst. 8
zákona č. 361/2000 Sb.:
„K měření rychlosti vozidel je oprávněna policie
a obecní policie; obecní policie přitom postupuje v součinnosti s policií.“
Toto ustanovení dává jasnou odpověď na otázku, kdo je oprávněn. Dává tak současně i odpověď na otázku, zda soukromé společnosti jsou
v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí
silničního provozu oprávněny měřit rychlost.
Odpověď je, že nikoli, i když tato odpověď není
bezvýhradná, protože zákonem o silničním
provozu nejsou řešeny např. pracovně-právní
vztahy, kdy je zaměstnavatel oprávněn (a také
povinen) kontrolovat pracovní postupy svých
zaměstnanců a je-li zaměstnavatelem např. dopravní podnik, je možno najít v zákoníku práce
dost argumentů pro oprávnění měření rychlosti
autobusů, tramvají apod.
V takových případech se pak jedná o věc
soukromého práva a způsob nebo podoba
měření není pevně stanoven. Tady se však
nejedná o dohled nad bezpečností silničního
provozu jako o výkon veřejné moci, ale o vztah
zaměstnanec-zaměstnavatel. V ostatních
případech, tedy případech silniční dopravy
a úředního dohledu nad ní platí, že k měření
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je oprávněna pouze policie a obecní policie.
Soukromé společnosti proto nejsou oprávněny
tento úřední dohled provozovat, a to ani formou
veřejnoprávní smlouvy (ledaže by to výslovně
dovolil zákon, což zatím nečiní).
Odpověď na druhou část otázky, tj. jak,
bude zahrnovat širší souvislosti. Jednoduše by se dalo „jak“ speciﬁkovat jako
„prokazatelně, objektivně, hodnověrně“, je
však třeba uvést podrobnosti.
Nejprve je třeba uvést, že nikde není řečeno,
jak se má rychlost měřit. Nicméně, ve správním
řízení se musí porušení povinnosti řidičem
prokázat a správní řád obecně uvádí, že za
důkaz může posloužit vše, co vypovídá o určité
skutečnosti. Jakým způsobem tedy bude
zjištěno, že řidič překročil nejvyšší dovolenou
rychlost, je vedlejší, podstatné je, zda bude
takový důkaz dostatečně použitelný, tzn. zda
má dostatečnou výpovídací schopnost o tom,
co se stalo.
Posoudit, zda konkrétní důkaz o něčem
vypovídá nebo ne, je na tom, kdo přestupek
projednává. Tzn. na policistovi, na úředníkovi
obecního nebo krajského úřadu anebo na soudu, který o věci rozhoduje ve správním soudnictví. Závazná kritéria hodnověrnosti důkazu
však neexistují a nelze proto vyloučit rozdílné
přístupy. Společným jmenovatelem dostupných
důkazů je však jejich objektivita, protože když
kdokoli v rozhodovací hierarchii rozhodne na
základě důkazů, které lze snadno vyvrátit,
bude rozhodnutí zrušeno a sankce nebude
uložena. To by mělo vytvářet dostatečnou zpětnou vazbu na získávání důkazů o překročení
rychlosti tak, aby na jejich základě bylo možno

objektivně překročení rychlosti prokázat, i když
to nevylučuje excesy při rozhodování.
Policie si je tohoto samozřejmě dobře vědoma
a proto pro účely měření používá měřící techniku, protože důkaz typu „určitě jel alespoň 90“,
by neobstál. Jaký druh techniky je však zvolen,
už není nikde stanoveno. Opět je jediným
kritériem schopnost důkazu obstát při jeho
přezkoumání. Obrazové výstupy z digitálních
zařízení se dají asi jen obtížně zpochybnit,
stejně jako průměrné měření (z jeho povahy
plyne, že pokud je průměr vyšší než povolená
rychlost, někde se alespoň tím průměrem jet
muselo) nebo laserové měřiče obecní policie.
Podmínkou hodnověrnosti takových technických zařízení je však jejich přesnost a proto
jsou tato zařízení podrobována pravidelným
kalibracím.
Zařízení, které kalibrováno není, jako měřící
zařízení posloužit nemůže. V tomto směru
proto např. nemohou vyhovět tachometry policejních vozidel, ale na druhou stranu mohou
vyhovět tachografy, resp. výstupy z nich.
Tam, kde se jedná o technické zařízení, které
má objektivně přezkoumatelný obrazový výstup, je prokazování snadné. Kontroverze však
vznikají tam, kde policista nebo strážník pouze
odečítá hodnoty z předmětného zařízení, aniž
by z takového zařízení existoval obrazový výstup. Takový důkaz je sice použitelný, nicméně
snadněji napadnutelný, i když obecní úřady si
s takovými důkazy vystačí a považují je za dostatečné. Jedná se o stejnou podobu důkazů,
jako když policista vidí řidiče páchat přestupek a toto je jediným důkazem (např. jede na
červenou, telefonuje apod.). Tyto důkazy tedy
jsou připouštěny, i když jejich napadnutí není
vyloučeno.

D.A.S. magazín 1/2007

Text: JUDr. Tomáš Beran
Foto: Otakar Šaffek

Mýtné od 1. 1. 2007
Problematika mýtného a okruh vozidel, které
mýtnému podléhají, jsou upravena v ust. zákona o pozemních komunikacích takto:
Mýtné § 22
(1) Užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi
koly, jehož největší povolená hmotnost činí
nejméně 12 tun, nebo jízdní soupravou, jejíž
největší povolená hmotnost činí nejméně 12
tun (dále jen “vozidlo v systému elektronického
mýtného”), podléhá úhradě mýtného.
(2) Výše mýtného se zjišťuje pomocí systému elektronického mýtného, jehož součástí
je elektronické palubní zařízení schválené
podle zvláštního zákona 11j) , kterým musí být
vybaveno vozidlo v systému elektronického
mýtného (dále jen “elektronické zařízení”).
Elektronické zařízení je nepřenositelné a jeho
užití je vázáno na konkrétní vozidlo zaevidované v systému elektronického mýtného. Výše
mýtného se stanoví součinem sazby mýtného
a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní
komunikaci.

Jízdní souprava je v ust. §2 písm. i) zákona
č. 56/2001 Sb. deﬁnována takto:
„Jízdní souprava je souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho
nebo více přípojných vozidel.“

když je v provozu pouze tažné vozidlo bez
připojného vozidla, které má samo hmotnost
do 12 tun, nejedná se o jízdní soupravu s nejvyšší povolenou hmotností nad 12 tun, protože
se vůbec nejedná o jízdní soupravu a takové
vozidlo nespadá pod podmínky elektronického
mýtného.

Dále je v ust. vyhl. č. 341/2002 Sb. takto:
„Jízdní soupravou se rozumí spojení motorového vozidla (dále jen “tažné vozidlo”) s jedním
přípojným vozidlem nebo s více přípojnými
vozidly.“
Z těchto dvou deﬁnic plyne, že pokud je provozováno motorové vozidlo, které má nebo nemá
namontované přípojné zařízení a má nebo
nemá v technickém průkazu uvedenou jako
nejvyšší povolenou hmotnost jízdní soupravy
hodnotu nad 12 tun, není provozovatel vozidla
nebo jeho řidič povinen podrobit se systému
elektronického mýtného, neboť v okamžiku,

Stanovisko MD ČR tak nemá oporu v účinné
právní úpravě a lze jen spekulovat nad důvody,
které ministerstvo vedly k opačnému výkladu.
Prakticky to znamená, že pokud jede tažné
vozidlo bez přívěsu nebo návěsu a má dle
technického průkazu nižší nejvyšší povolenou hmotnost než 12 tun, postačí dle shora
uvedených citací příslušných právních předpisů
k provozu toliko dálniční známka. Připojí-li
vlastník nebo řidič za vozidlo přípojné vozidlo
a splní tím podmínky elektronického mýtného,
musí se systému elektronického mýtného v takovém konkrétním případě již podrobit.

(3) U vozidel osvobozených od zpoplatnění
podle § 20a se mýtné nehradí. Vozidlo v systému elektronického mýtného musí být pro účely
kontroly vybaveno elektronickým zařízením.
(4) Výši sazeb mýtného stanoví prováděcí
právní předpis.
Jak plyne ze shora uvedené dikce vztahuje se
povinnost podrobit se systému elektronického
mýtného na:
vozidla, jejichž největší povolená hmotnost činí
alespoň 12 tun a
na soupravy, jejichž největší povolená hmotnost činí alespoň 12 tun.
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Zeptali jsme se...
Ing. Radima Dunaje
Jak jste se dostal k práci u D.A.S. a jaké byly vaše začátky?
K D.A.S. jsem se dostal neplánovaně, náhodou. Byl jsem na základní vojenské službě a viděl jsem inzerát na zajímavou spolupráci. Jel jsem na
setkání přes půl republiky a náhodně jsem se dozvěděl i o D.A.S. Zjistil
jsem si telefonní číslo, tehdy pro Moravu bylo zastoupení v Brně, kde
pracoval pan Aleš Ryp. Po zodpovězení několika dotazů to šlo rychle.
Co obnáší pozice Oblastního vedoucího prodeje?
Vedení, motivace, kontrola, rozšiřování obchodního týmu. Plnění cílů
společnosti D.A.S, a taky práce na sobě.
Jak velkou obchodní skupinu vedete?
Středně velkou.
Pojišťují vaši obchodní zástupci na celém území ČR nebo mají
rozděleny oblasti své působnosti?
Dle smlouvy o nevýhradním obchodním zastoupení mohou zprostředkovatelé nabízet produkty na území celé ČR. Přesto si většina, naprosto
logicky, buduje klientelu v místě svého bydliště.
Co je podle vás nejdůležitější při vedení týmu?
Chuť.
Jak pracujete se svými obchodními zástupci?
Spolupráce je individuální, neboť každý je unikátní a musím se přiznat,

Mgr. Miloše Procházky
Jak jste se dostal k práci u D.A.S. a jaké byly vaše začátky?
Po ukončení studia na vysoké škole jsem hledal práci, kde bych mohl rozvíjet své manažerské schopnosti, získat praxi s vedením týmu lidí. Náhoda
tomu chtěla, že jedna moje známá mě informovala o právě probíhajícím
výběrovém řízení v D.A.S. na pozici oblastního vedoucího prodeje (v té
době se tomu říkalo inspektor). Moje začátky nebyly vůbec jednoduché,
protože kromě neznalosti produktu jsem do sebe musel vstřebat obchodní
dovednosti a zároveň začít stavět obchodní tým. V době mého příchodu,
tj. v dubnu 1998 čítal obchodní tým Praha 120 pouze moji osobu, do
konce roku již se mnou spolupracovalo naplno šest obchodníků. Tři z nich
jsou u nás dodnes a patří ke špičce obchodníků v rámci celé D.A.S.
Co obnáší pozice Oblastního vedoucího prodeje?
Oblastní vedoucí prodeje je zodpovědný za plnění plánu v oblasti nové
produkce a udržování kontaktu se stávajícími klienty. Řídí tým regionálních
manažerů a obchodních zástupců.
Jak velkou obchodní skupinu vedete?
V tuto chvíli mám ve skupině 12 regionálních manažerů a 6 obchodních
zástupců.
Pojišťují vaši obchodní zástupci na celém území ČR nebo mají rozděleny oblasti své působnosti?
Moji obchodní zástupci pojišťují především v Praze a jejím okolí. Oblasti
působnosti v Praze nejsou rozděleny. Co se týká okolních měst, jako je
např. Kladno, Slaný, Beroun a podobně, tak tam prioritně působí některý
obchodník.
Co je podle vás nejdůležitější při vedení týmu?
S týmem dobře komunikovat, vcítit se do potřeb každého jednotlivce.
Zároveň jít společně za vytčeným cílem a provádět zpětnou vazbu.
Jak pracujete se svými obchodními zástupci?
S obchodními zástupci pracuji ve dvou liniích, s každým zvlášť a s týmem
jako celkem. První část uskutečňuji formálními i neformálními rozhovory,
druhou pomocí porad, školení, tréninků, atd. K vytvoření dobrého vztahu

20

Zeptali jsme se

že mám několik obzvláště
silných osobností. A to je
prima.
Jakým způsobem přijímáte nové prodejce a jak je
zaučujete?
Individuálně s využitím
know-how D.A.S.
Připadá vám, že klienti
DAS jsou něčím speciﬁčtí?
Ano. A víte, čím se nejvíce
odlišují od ostatních? Jsou
klienty D.A.S. a tím jsou ve výhodě!
Která oblast při uzavírání
pojištění právní ochrany je u vás nejvíce využívána?
Každý klient má své speciﬁcké oblasti potencionálních problémů, takže
jsou to všechny produkty DAS.
Jaké jsou vaše plány a vize do budoucna?
Velké.
Děkujeme za rozhovor.

mezi obchodníky v týmu,
a tím zvýšení soutěživosti
a produktivity práce přispívá
i setkávání se mimo půdu
D.A.S. ve volném čase.
Jakým způsobem přijímáte
nové prodejce a jak je
zaučujete?
Prodejce přijímám na základě dvoukolového pohovoru,
zaučuji je sám s pomocí
svých regionálních manažerů a školícího oddělení.
Připadá vám, že klienti
DAS jsou něčím speciﬁčtí?
Ano i ne. Produkt D.A.S.
je mnohdy vnímán jako
nadstandardní služba, proto ten, kdo se dosud nedostal do situace, kterou
pokrývají naše produkty, si někdy nedokáže představit, proč by měl mít
toto pojištění. Zde odvádí obrovský kus práce naši obchodní zástupci.
Mám pak velikou radost, když našim klientům můžeme pomoci. Z počtu
pojistných událostí odhaduji, že v průběhu tří let od uzavření smlouvy
s D.A.S. velká část klientů našich služeb využije.
Která oblast při uzavírání pojištění právní ochrany je u vás nejvíce
využívána?
Na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět. Obchodní zástupci se řídí
potřebami klienta, a proto mu, jak se říká, ušijí kombinaci produktů přímo
na míru.
Jaké jsou vaše plány a vize do budoucna?
Dobře fungující tým nejméně 15 profesionálů, kteří si jdou za svým jasně
daným cílem. K tomu je potřeba neustále pracovat i na sobě.A samozřejmě mám svá soukromá přání a postupně se je snažím realizovat.
Děkujeme za rozhovor.

D.A.S. magazín 1/2007

Text: JUDr. Tomáš Beran
Foto: Otakar Šaffek

Pád
cyklisty z kola
...a pokuta 25 000 až 50 000 Kč

Nepochopení zákona?
Již krátce po novele zákona o silničním provozu
proběhly médii případy, kdy cyklista spadl z kola, zranil pouze sám sebe a byla mu uložena
pokuta 25 000 Kč, která se jevila jako jednoznačně nepřiměřená povaze přestupku a u řady
cyklistů byla doslova likvidační. Obratem se objevily spekulace, že v takovém případě nebudou
cyklisté raději takové pády hlásit, než aby se vystavovali riziku uložení tak vysoké sankce, a že
to může vést k podcenění zranění a mnohem
závažnějším zdravotním následkům.
Výše pokuty byla minimálně 25 000 Kč, neboť
právě tak vysoká je spodní sazba pokuty, na
rozdíl od dřívější právní úpravy, kdy byla spodní
sazba nulová, zavedla novela zákona
o silničním provozu takto vysokou spodní sazbu
bez promyšlení důsledků u méně závažných
případů. Když byly výsledky správních řízení
konzultovány s jednotlivými úředníky, kteří
pokuty ukládali, uvedli tito, že jim zákon jiný
postup neumožňuje, neboť pod spodní sazbu
zákonné hranice nemohou pokutu uložit. Tento
závěr však není úplně přesný a při troše dobré
vůle bylo možno řešit věc úplně jinak, a to plně
v souladu se zákonem o přestupcích.
Nejprve několik citací:
§ 22 zákona o přestupcích
„Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provo-
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zu na pozemních komunikacích
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo v provozu na
pozemních komunikacích:
h) porušením zvláštního právního předpisu
způsobí dopravní nehodu, při které dojde
k usmrcení nebo zranění osoby.“
§ 2 zákona o přestupcích
„Pojem přestupku“
(1) Přestupkem je zaviněné jednání, které
porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti
a je za přestupek výslovně označeno v tomto
nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní
delikt postižitelný podle zvláštních právních
předpisů anebo o trestný čin.“
Odůvodnit neuložení pokuty by bylo možné
dvojím způsobem. Buď ve směru formálního
aspektu přestupku, tj. že se jedná o způsobení škody jiné osobě anebo ve směru aspektu
materiálního, tj. že takové porušení povinnosti
neohrožuje nebo neporušuje právem chráněný zájem.
Pokud by ten, kdo by o přestupku rozhodoval, využil systematiky předmětného
ustanovení, mohl by svůj závěr opřít o skutečnost, že ačkoli v citovaném ustanovení
není výslovně uvedeno, že by se mělo jednat
o způsobení škody na zdraví jiné osobě,
plynul by systematicky tento závěr z toho, že
zákon nespeciﬁkuje způsobení smrti jinému

a přesto je z tohoto ustanovení zřetelné, že
se jedná o způsobení smrti jinému (trestání
toho, kdo se sám zabil, je samozřejmě vyloučeno). Jestliže je tedy uvedené ustanovení
nutno ve vztahu ke způsobení smrti vykládáno jako jednoznačné způsobení smrti jinému
a dikce ve vztahu ke zranění je shodná, není
důvod argumentovat jinak u zranění.
Byl-li by tento argument přesto považován
za nedostatečně podložený, bylo by možno
argumentovat shora citovaným ustanovením
§ 2 zákona o přestupcích, podle kterého
u kteréhokoli přestupku nestačí porušit
zákon, aby se jednalo o přestupek (např.
způsobit dopravní nehodu), nýbrž je současně nutno i ohrozit nebo porušit právem
chráněný zájem, resp. zájem chráněný zákonem o silničním provozu. Otázka v daném
případě zní, jaký právem chráněný zájem
cyklista, který najede na obrubník, upadne
a zraní se, poruší nebo ohrozí. Při troše
dobré argumentace lze dospět k závěru, že
takový pád cyklisty se bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu (vždy však nutno
posuzovat okolnosti nehody individuálně)
nedotýká a o přestupku tak nelze vůbec
hovořit. Na základě takové argumentace je
pak možno se vyhnout uložení pokuty za
přestupek v uvedeném případě.

Právo a vy
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Plyn v autě
V poslední době se stále více diskutuje o provozu automobilů na zemní plyn. Vozidla
vybavená možností spalovat zemní plyn jsou uváděna kromě jiného také jako automobily, které jsou bezpečnější než vozy používající benzín, naftu nebo LPG.
Z čeho toto tvrzení vyplývá?
Především z fyzikálních vlastností zemního plynu i ze zkušeností z dlouhodobého
provozu.
Například:
zemní plyn je, oproti kapalným palivům (benzínu, naftě, LPG), lehčí než vzduch;
zápalná teplota zemního plynu je oproti benzínu dvojnásobná;
silnostěnné plynové tlakové nádoby, vyráběné z oceli, hliníku nebo kompozitních
materiálů, jsou bezpečnější než tenkostěnné nádrže na kapalné pohonné hmoty. Tlakové nádoby procházejí řadou zkoušek mnohem přísnějších oproti zkouškám nádrží
kapalných paliv. Hlavně se zkouší odolnost proti nárazu, požáru, zvýšení tlaku. Ve
vozidle jsou tlakové nádoby navíc vybaveny řadou pojistek. Ani v praktickém provozu,
při havárii plynových vozidel, kdy byl automobil totálně zničen nebo po požáru garáže
plynových autobusů, nedošlo k významnějšímu poškození plynových nádob.
Aby byla bezpečnost vozidel na zemní plyn zajištěna dlouhodobě, je předepsána
řada periodických kontrol a revizí plynového zařízení.
Zemní plyn má velký potenciál pro využití jako motorové palivo. Je levný, má vysoké
oktanové číslo, jedná se o čisté palivo, které nemá problémy se současnými i budoucími emisními limity. Zemní plyn může být užíván jako motorové palivo v klasických
spalovacích motorech, benzínových nebo přímo plynových. Pro využívání zemního
plynu ve vozidlech je zapotřebí speciální zásobník plynu a vstřikovací systém. Zemní
plyn lze využívat jednak ve formě stlačeného plynu (tlak 200 barů), ale i ve zkapalněné formě (při teplotě -162°C). Preferovanější variantou je v současnosti „vysokotlaká“
verze.
Technologie zemního plynu je plně vyvinutá a v dlouholeté praxi vyzkoušená, ve
světě jezdí na zemní plyn více než 3 miliony vozidel v 60 zemích. Kromě možnosti
přestavovat existující benzínová vozidla stále více automobilek nabízí přímo vozidla
s pohonem na zemní plyn.
I delší životnost zásob zemního plynu oproti ropě a rovnoměrnější rozložení nalezišť
zemního plynu ve světě jsou pro budoucí rozvoj využití zemního plynu v dopravě
velmi významné skutečnosti. Zemní plyn je přepravován již vybudovanými plynovody,
jeho používáním se snižuje počet nákladních cisteren s kapalnými pohonnými hmotami na silnicích. To vše dává využívání zemního plynu k pohonu automobilů značné
perspektivy.
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Desatero
správného vidění
Rakouské „Kuratorium pro bezpečnost silničního
provozu“ připravilo desatero, jehož dodržování
může pochopitelně pomoci i našim řidičům, cyklistům i chodcům:
• i když nenosíte brýle, tak nejméně jedenkrát za pět
let navštivte očního lékaře;
• nosíte-li brýle, pak by za snížené viditelnosti měly být
zásadně čiré a čisté, bez jakýchkoliv reﬂexů;
• ve voze vozte vždy i brýle rezervní;
• před každou jízdou nezapomeňte očistit brýle, přední
sklo a reﬂektory;
• přezkoušejte před každou jízdou funkci všech světel;
• upravte nastavení reﬂektorů podle zatížení vozu;
• udržujte takovou rychlost, jaká odpovídá délce
vašeho dohledu;
• nezužujte své zorné pole různými nálepkami
a maskoty;
• štítek motocyklové přilby nesmí byt poškrábán,
vyměňte jej včas;
• chodci, při chůzi po silnici bez chodníků jděte vždy
po levé krajnici, jedině tak můžete včas vidět protijedoucí vozidla;
• motocyklisté a cyklisté, používejte přilby a oblečení
kontrastních světlých barev s reﬂexními prvky;
• řidiči, kontrolujte včas celou elektrickou soustavu,
nezapomeňte na čisté odrazky a výstražný trojúhelník;
• chodci, nevstupujte náhle do vozovky ani na přechodech, snažte se zvýraznit světlým oděvem nebo
reﬂexními prvky.
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Pozor na zbytkový
alkohol

Text: JUDr. Tomáš Beran
Foto: Otakar Šaffek

„Pilulka proti promilím“ patří do oblasti snů.
Zejména v době oslav Nového roku, masopustu a dalších příležitostí
se obvykle slaví a přitom pije. A obvykle nikoliv nealkoholické nápoje.
Je třeba varovat zejména řidiče a upozornit je na to, že někdy nestačí ani několik hodin spánku k tomu, aby se veškerý alkohol z těla
odstranil. Řidič, který řídí pod vlivem alkoholu, porušuje zákon a musí
počítat s následky svého jednání. Navíc se při ovlivnění alkoholem
zvyšuje riziko dopravní nehody z důvodu prodloužení reakčního času
a narušené složky rozhodování. To ví jistě každý. Ale málokdo si
dostatečně uvědomí nebezpečí alkoholu zbytkového.
Neexistuje totiž žádný skutečně ověřený recept na to, jak objektivně zvýšenou hranici alkoholu v krvi snížit na zákonnou hodnotu.
Odbourávání alkoholu je sice dáno určitými objektivními procesy
probíhajícími v organismu, ale přesto zde existují značné individuální rozdíly v závislosti např. na věku, tělesné hmotnosti, zdravotním
stavu, předchozí konzumaci potravy atd.
Mnoho řidičů bohužel záludný zbytkový alkohol často podceňuje.
Proto je důležité vědět, jak rychle se alkohol z těla odbourává. Za
hodinu se tělo může zbavit asi 0,1 promile. Není přitom důležité,
zda člověk spí nebo sportuje. Také černá káva nebo tučná jídla zde
nemají žádoucí účinek.

D.A.S. magazín 1/2007

Co prokázaly výzkumy?
1. Větší dávky alkoholu tlumí vylučování hormonu ADH. To vede k větším
ztrátám tekutin a minerálních látek z těla.
2. Alkohol narušuje hospodaření s cukry v játrech a krvi. Požití většího
množství alkoholu spolu s kratším hladověním může vést k poklesu
hladiny krevního cukru a dokonce i ke stavům bezvědomí.
3. Únava a nevyspání po nějaké oslavě samy o sobě zhoršují schopnost
řídit. K tomu ještě přistupuje zátěž, kterou pro mozek, játra a další orgány
představuje alkohol.
4. Předchozí požití alkoholu může zhoršit řadu nemocí, které snižují
schopnost řídit motorové vozidlo.
A nějaká „pilulka proti promilím“ patří tak jako tak do oblasti snů.
Reklamou propagované pilulky proti kocovině jistě dokáží zmírnit, nebo
dokonce odstranit nelibé subjektivní pocity, které provázejí pochmurná
jitra opilců, ale rozhodně neodstraní měřitelné zbytky alkoholu v krvi. To
si totiž nedovoluje tvrdit ani ona reklama.

Jezdíme bezpečně
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Vybíráme dovolenou
Co bych měl udělat pro výběr správné lokality v Evropě, případně Severní Africe?
S výběrem správné destinace vám dle vašich individuálních požadavků a představ
poradí na kterékoliv pobočce CK JIŘÍ KALOUSEK.
Předem si však můžete přečíst odpovědi na
několik velmi častých otázek.
Co bych měl udělat pro výběr správné CK?
Seriózní CK vybíráme v první řadě podle
toho, zda je CK pojištěna proti úpadku, podle
kladných referencí ostatních CK a zkušeností
našich prodejců zájezdů, recenzí klientů na
dané ubytování u určité CK.
Jak může cena ovlivnit kvalitu služeb. Mám
tím na mysli srovnání např. Kréta, Řecko,
Chorvatsko a její hotely srovnání s Egyptem, či jinými dražšími destinacemi?
Nedá se rozhodně říci, čím dražší zájezd,
tím lepší služby. Kvalita ubytování a služeb
u hotelů je rozlišena počtem hvězdiček.Ale **
hotel v Chorvatsku nelze srovnat s ** hotelem
v Egyptě>>>tento si lze objednat jen v případě krajní nouze (ﬁnanční).Zatímco hotel
v Chorvatsku bude mít při ** hodnocení dobré,
v Egyptě jsou již ** nedostačující.
Je pro mne lepší letět letadlem, být na
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místě relativně brzy a nebo jet autem či
autokarem?
To záleží na tom, pro jakou destinaci se rozhodnete a co budete podnikat o své dovolené.
Letecké zájezdy jsou daleko dražší a oproti
nabízené ceně se připlácí ještě za letištní +
bezpečnostní taxy a palivový příplatek.
Autokarové zájezdy jsou nepoměrně levnější
a dnes již v pohodlných luxusních busech
s WC, videem a odpadá vám doprava z bydliště na letiště, odbavování, čekání na let atd.
Vlastní doprava je vhodná, pokud nechcete
být vázaný a chcete-li toho v dané destinaci
hodně procestovat a nemuset si půjčovat
auto. Je však nutné mít auto v bezvadném
stavu.
Měl bych uvažovat o tom, je-li destinance
vhodná pro mne jakožto starší osobu a zároveň pro mé malé děti?
Destinace vhodné pro starší osoby a malé
děti jsou ty se snadným a pozvolným přístupem do moře a rovněž s kratší vzdáleností
ubytování od pláží.

Jaké jsou Vaše zkušenosti s cestováním
s dětmi?
Velmi dobré. CK nabízí pro klienty výhodné ceny a slevy pro děti, včetně nabídek
DÍTĚ ZCELA ZDARMA - po celou sezónu.
Ubytování jsou také přizpůsobena dětským
klientům.
Kolik by si čtyřčlenná rodina měla vzít
s sebou peněz, tak aby nebyl ohrožen
jejich pobyt, či zdravotní stav?
Pokud má rodina uhrazeno zdravotní a cestovní pojištění v CK, nemusí mít s sebou
další nadstandardní sumy.
Jaké jsou vaše zkušenosti s cestováním
po Chorvatsku, zemi, kterou navštěvuje
nejvíce Čechů?
Naše zkušenosti jsou dobré, velkou výhodou pro Čechy je samozřejmě dostupnost
a přijatelné ceny. V Chorvatsku si každý najde
to své, a to i co se týče pláží, které jsou
oblázkové i písčité.
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Tato kniha není jen obyčejná kniha. Je to deník, který si píše klisna jménem Beautiful, již od svého narození.
Deník je, ale doplňován koňským deníčkem Sáry – majitelky Beautiful, proto se nedivte, že Beautiful ví o tom,
co se děje u její majitelky doma i jinde. Setkáte se zde s všetečnou klisnou Saharou, krásnou Jiskrou, hřebcem Sáhibem
a nejen s koňmi, ale i se Sářinou rodinou a dcerou máminy nejlepší kamarádky, která se k nim nastěhuje.
Sáře tímto začíná trápení a boj o to, aby Beautiful zůstala se svojí majitelkou.....
„Podívej, už stojí,“ vykřikla Sára. „Sáro, dávám ti tu čest pojmenovat naše
hříbě,“ rozhodla Milada Servinská, majitelka hřebčína. „O...o...o...pravdu
můžu?“ Sára zakoktala, vlítla ke mně do boxu a začala přemýšlet. „Jsi
černá a krásná, jako ten hřebec z ﬁlmu Krasavec Beauty. Ano, budeš se
jmenovat Beautiful.“ Mně se jméno líbí a je to čest jmenovat se po tak
slavném hřebci, jako je Beauty.
(Po jednom týdnu)

ML.

BEAUTIFUL

pﬁíbûh hﬁíbûte

KAPITOLA PRVNÍ
Narození

DÁ·A TOPOLOVÁ,
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>> Slovo úvodem

Uf, už jsem venku. Zatím nic moc nevidím, protože jsem se právě narodila. Jé, to je příjemné, maminka mě olizuje. Po pár minutách jsem se krásně rozkoukala a viděla jasně svoji matku. Jé, to je krásná ryzka. Ale co
to? Já jsem překrásný vraník ?! „Hm, to je divné, viď mami?“ „Ale není,“
promluvila. „Po pár měsících ti srst zesvětlá, to je normální, víš?“ „Mami
a jak se vlastně jmenuješ?“ ptala jsem se zvědavě. „Jmenuji se Belinda.“
„A jak se jmenuji já?“ ptala jsem se zoufale. „No, ty žádné jméno ještě
nemáš...“ „Ale proč?“ „Nepřerušuj! Nejdřív tě musí pokřtít. Nejspíš se
budeš jmenovat od B, protože se jmenuji Belinda. Otec se jmenuje Blankyt a bydlí ve vedlejší stáji. Tady bydlí jen klisny a jejich hříbata, kterým
není více než jeden rok,“ četla mi mamka myšlenky, jelikož jsem se jí na
to chtěla zeptat. Z našeho rozhovoru nás vyrušily hlasy. „Už by to mělo
být, rychle pospěšme si!“ Rozlétly se dveře od stáje a pak od boxu. „H...,
tý brďo!!“ šeptla asi dvanáctiletá dívka. „Odstup Sáro, musím zjistit jestli
je zdravé.“ Sáro? Tak se asi jmenuje ta dívka. Ta paní si ke mně klekla
a ohmatala mě. „Je zdravé Milado?“ Aha, tak ta paní je Milada. „Ano,
ano vypadá zdravě, ale pokud se do hodiny nepostaví, není s ním něco
v pořádku. Pojď necháme hříbě s matkou o samotě.“ „Milado, podívej se
jestli je to holka nebo kluk.“ „No jó málem bych zapomněla.“ Poklekla ke
mně do měkké slámy, nadzvedla mi nohu a... „Je to klisna.“ „Jupíí, jupíí,
to mám radost,“ radovala se ta malá. Když odešly, pokoušela jsem se
postavit na nohy. Asi třikrát jsem se o to pokusila, ale pokaždé spadla
zpět do měkké slámy. Opřela jsem
DÁ·A TOPOLOVÁ, ML.
se o přední nožičky, zvedla zadeček
vzhůru a malinko ho naklonila na
stranu. „Bum,“ už ležím znovu na
zemi. Chtěla jsem to vzdát, ale pak
pﬁíbûh hﬁíbûte
mi mamča začala vysvětlovat, že by
mě museli utratit a další jiné hrůzy,
proto jsem se rozhodla vstát. Opřela
jsem se o přední, zvedla zadeček
vzhůru, nechala ho rovně a postavila
se nejdříve na levou zadní, a potom
na pravou zadní, a...už stojím! Uf to
je výška! „Mami, já mám hlad.“ „Napij se z mého vemínka, pojď“ zvala
mě maminka. Udělala jsem pár vratkých krůčků a sála mlíčko z maminčina vemínka. Hm, to je dobrota. Po
půl hodině se vrátila Milada a Sára.

Ráno jsem se probudila, hbitě se postavila na nohy a sála od matky
mléko. K mamince přistoupila Sára a nasadila jí na hlavu nějaké divné,
smotané provázky, za které ji vedla pryč. „Mamííí, maminko!“ řehtala
jsem žalostně. Nemohla jsem ji nechat odejít, a tak jsem se rozhodla jít
za ní. „Jé, ta příroda je ale krásná,“ radovala jsem se nahlas. Sára odvedla mámu do ohrady a sundala jí ty smotané provázky z hlavy. Máma se
rozklusala po výběhu a já za ní vratkým krokem. Nožičky se mi motaly na
všechny strany, ale po malé chvilce se přestaly plést a už jsem zkoušela
klusat. „Jé, to je skvělé, když mi vítr fouká kolem uší.“ Maminka doklusala. Všimla jsem si, že požírá nějaké zelené stonky, co rostou ze země.
„Mami, co je to zelené, vypadá to divně.“ „To je tráva Bjů.“ „A co je to
smotané, co ti Sára sundala z hlavy?“ „To je ohlávka. Jestli chceš, budu ti
říkat a vysvětlovat, co je co, ale vidím, že jsi se s některými vědomostmi
už narodila.“ „Díky mami, budu moc ráda,“ odpověděla jsem vděčně.“
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Tip na výlet

Zámek Častolovice
Dějiny zámku Častolovice sahají až do 13. století, kdy v údolí na soutoku řeky Bělé a Kněžny
nechal pan Častolov z rodu Hronovců vystavět
vodní tvrz. Ta byla vybudována na mohutných
dřevěných pilotech uprostřed vodní hladiny.
Části těchto vodních ploch se dochovaly až do
17. století. V držení tvrze se postupně střídali
různí majitelé. Nejvýznamnější z nich byl Jiří
z Poděbrad, jediný český král zvolený z řad
domácí šlechty. Jiří z Poděbrad také udělil
městu Častolovice znak, který si město udrželo
dodnes.
V letech 1588 až 1615 přestavěla rodina
Oprštorfů tvrz na renesanční zámek. Z té doby
pocházejí výjevy z Liviových římských dějin,
které zdobí nádvorní fasádu.
V roce 1694 zakoupili Častolovice Šternbergové. Zámek se postupem doby stal hlavním
sídlem jejich rodu. V polovině 19. století byla
část zámku přestavěna v novogotickém slohu
a byl založen anglický park. Park má rozlohu
zhruba 42 ha a po skončení prohlídky zámku si
jej určitě alespoň z části projděte. Na začátku
20. století byly ze zámku víceméně odstraněny
novogotické prvky, tak aby opět vynikla jeho
původní renesanční podoba. Nad vchodem
byla vystavěna mohutná věž, do které byla
umístěna vodní nádrž. Ta umožnila rozvod
vody po všech budovách. Východní křídlo
zámku bylo zvýšeno o jedno poschodí, aby
byl zámek schopen ubytovat všechny členy
rodiny. Do nedalekého mlýna byla zabudována
elektrická turbína, která zásobovala zámek
a byla funkční až do osmdesátých let, kdy byl
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bohužel mlýn spolu s dalšími budovami zbořen
při rekonstrukci silnice a mostu.
Po roce 1948 zámek přešel do majetku státu,
který v jeho větší části zbudoval internátní školu. Tím došlo k devastaci a mnohým nevhodným stavebním úpravám. Některé zařízení bylo
odvezeno na jiné zámky, případně rozprodáno.
V letech 1983 škola zámek opustila a došlo
k rozsáhlým opravám venkovních fasád.
Bohužel byla všechna okna vyměněna za moderní zdvojená, malované dveře byly necitlivě
přemalovány a nádvoří zámku vydlážděno
pískovcovými panely v přísných geometrických tvarech. Teprve až v roce 1993, kdy byl
zámek v restituci vrácen paní Dianě Phipps
Sternbergové, která se jako jediná z původních
obyvatel zámku dožila návratu, začal zámek
opět ožívat. Paní Diana Phipps Sternbergová
patří k významným bytovým architektům, a tak
je prakticky na všech místech vidět její citlivá
práce. Po svém návratu nejprve vysadila na nádvoří stromy, levandulové keře a množství květin, které zmírnily studený vzhled zámku. Do
zámku byla přivedena voda a plyn, vybudována samostatná čistička odpadních vod. V parku
byla založena obora a kromě jiného byla také
znovu založena růžová a vodní zahrada.
V průběhu více než 300 let shromáždil rod Šternbergů rozsáhlou sbírku obrazů, která je dnes
zpřístupněna ve stálé expozici zámku. Sbírka
obrazů je známa především originály Karla
Škréty, Lucase van Valckenborga a J.H. Schonfelda. Najdeme zde také sérii portrétů českých
králů. Veškeré místnosti zámecké expozice jsou

zařízeny v různých stylech a dávají představu
o dřívějším životě na zámku. Rytířský sál, jeden
z největších v České republice (306 m2), zdobí
malovaný renesanční strop se scénami ze Starého zákona. Součástí tohoto sálu je také kaple
Božího těla. Její vyřezávaný oltář i fresky na
stěnách pocházejí z roku 1601. Počasí pomalu
začíná lákat k výletům a Častolovice by ve
vašem plánu rozhodně neměly chybět.
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Za Barunkou
do Babiččina údolí

Text: Jiří Svoboda
Foto: Jiří Svoboda

Babička Boženy Němcové je vryta v našich
myslích již po mnohá desetiletí. Božena
Němcová proslavila svým dílem okolí zámku
v Ratibořicích do té míry, že bylo nazváno
Babiččiným údolím. Historie tohoto místa je
ale mnohem delší. Předchůdcem zámku byla
středověká tvrz Vaňka ze Žampachu, pocházející z konce 14. století, která stála v místech
zvaných Na starých Ratibořicích. V následujícím století připadla tvrz k Rýzmburskému
panství. O sto let později ji připojili Smiřičtí
k náchodskému velkostatku. Původní tvrz pak
byla přestavěna na barokní letohrádek. Díky
Babičce Boženy Němcové je zámek znám
především jako letní sídlo vévodkyně Kateřiny
Bedřišky Vilemíny Benigny Zaháňské. Jako
jednopatrový barokní zámeček s kaplí ve stylu
malých italských letohrádků ho dal roku 1708
nedaleko pusté ratibořické tvrze postavit majitel
náchodského panství Vavřinec Piccolomini.
V 18. století k němu přibylo jednopatrové křídlo
pro hosty a služebnictvo. Rozsáhlé stavební
úpravy v Ratibořicích provedla Kateřina Zaháňská. Když zdědila Náchod a Ratibořice po
svém otci vévodovi Petru Kuronském, přikázala
zámek přebudovat v moderní empírové sídlo.
Babiččino údolí
Krajinu táhnoucí se od České Skalice podél
řeky Úpy ze severu nazval Babiččiným údolím
poprvé roku 1878 smiřický lékař a spisovatel
Otakar Jedlička. V červenci roku 1952 vyhlásilo
ministerstvo školství, věd a umění Ratibořice s údolím za státní krajinnou a národní
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rezervaci. Později byla příroda Babiččina údolí
zahrnuta do chráněného území a dnes je jeho
jižní část od České Skalice až ke Slatinskému
mlýnu nazývána národní přírodní památkou
s rozsáhlým ochranným pásmem.
Staré Bělidlo
Božena Němcová umístila děj své knihy Babička Na Staré bělidlo. V dnešním Starém bělidle,
chaloupce čp. 7 u Viktorčina splavu, Panklovi
ale nikdy nebydleli. Božena Němcová v něm
prožila roku 1844 prázdniny se svými dětmi.
Sem později přenesla v Babičce vzpomínky
na dětství prožité na starém panském bělidle
pod zámkem. Staré bělidlo bylo po roce 1945
vybaveno dobovým lidovým nábytkem a zařízením podle spisovatelčina vyprávění ze sbírek
Muzea Boženy Němcové v České Skalici.
Některé další úpravy budovy i jejího okolí byly
provedeny při natáčení ﬁlmu režiséra Antonína Moskalyka Babička roku 1970. Původní

panské bělidlo, kde Panklovi žili po příjezdu
do Ratibořic v létě 1820 a kde Barunka prožila
dětství s milovanou babičkou, stávalo poblíž
starého zámeckého skleníku vedle ovocné zahrady. Když dala roku 1830 Kateřina Zaháňská
panské bělidlo zbořit, vykázala Panklovým za
obydlí skoro sklepní byt o dvou místnostech
a tmavé kuchyni pod ratejnou v přízemí panského dvora, do kterého se vcházelo od nově
postaveného skleníku.
Viktorčin splav
Podoba starého dřevěného splavu za Starým
bělidlem byla už v minulosti několikrát změněna. Nejprve při stavbě rozsáhlého zavodňovacího systému v letech 1842-1848 a v letech
1874-1875 a později při regulacích řeky ve
dvacátých a padesátých letech 20. století.
Dnešní betonová a kamenná čela splavu musela být při natáčení ﬁlmu Babička před rokem
1970 přechodně obložena nařezanou kulatinou
z velkých kmenů, aby splav připomínal dobu
spisovatelčina dětství.
V Babiččině údolí ale najdete i další místa,
která znáte z knihy Boženy Němcové, stačí
sem jen přijet.
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Na výlet s D.A.S.
rekreačním šekem

Text: archiv
Foto: archiv

Zapomenout na hektiku, stres a starosti všedního dne a vyrazit na
krátkou dovolenou prostřednictvím D.A.S. pojišťovny právní ochrany.
Tento luxus si mohou vychutnat ti z vás, kteří správně vyluští tajenku
křížovky v tomto čísle D.A.S. magazínu. Tři vylosovaní luštitelé získají
EMOTION rekreační šek Fun & More, který zve vždy dvě osoby na

dvoudenní dovolenou plnou pohody a odpočinku v českém nebo slovenském hotelu. Ten si výherci mohou vybrat sami na www.fun-more.
com. Darovat radost, odpočinek a chvíle pohody svým zákazníkům,
zaměstnancům, či partnerům formou rekreačního šeku je originální
prostředek pro odměňování a zároveň působivý nástroj motivace.
V německy mluvícím prostředí tento osvědčený koncept funguje již
skoro dvě desetiletí. Proto rekreační šeky začala využívat i D.A.S.
v České republice. Neslouží jen jako hodnotná cena pro luštitele
křížovky, ale i nově jako motivační odměna pro pojišťovací zprostředkovatele D.A.S.
Pro D.A.S. dodává rekreační šeky vídeňská EMOTION Marketing
& Tourismus prostřednictvím své dceřinné společnosti EMOTION
odbytová. EMOTION rekreační šeky se vyznačují prvotřídní kvalitou
a neomezenou ﬂexibilitou. Většinou jsou vyráběny v cover designu
darující společnosti a vypadají tak jako její vlastní dárek. Zpravidla
obsahují exkluzivní pobyt na tři dny a dvě noci pro dvě osoby se
snídaní a poukázkou na další hotelové služby podle vlastního výběru
a zaměření jednotlivých edic šeků (relaxační wellness pobyt, golfový
pobyt zaměřený na aktivní odpočinek, romantický pobyt na zámku,
v prostředí evropských metropolí apod.). Detailní přehled jednotlivých
edic a v nich zařazených hotelů naleznete na www.emotion.eu. Mezi
zákazníky EMOTION patří např. BAWAG, Bosch, Carl Zeiss, DaimlerChrysler Automotive Bohemia a jejich prodejci, DHL, Raiffeisen,
ŠkoFIN, ŠMIDBERSKÝ TRANSPORT, T-Mobile, VOLVO a další.
EMOTION rekreační šek – karta, na kterou můžete vsadit!



Anketa pro stávající klienty D.A.S.
1. Požadoval jste někdy pomoc právního oddělení?
a) ne
b) ano, v případě že ano, jednalo se o:
1. právní poradu
2. zastupování

6. Požadoval-li jste informace o průběhu vyřizování pojistné události, byl jste s tímto adekvátně seznámen:
a) uspokojivě
b) neuspokojivě
c) částečně

2. V případě potřeby právní porady jste se na právní oddělení:
a) dovolal
1. s přístupem jsem byl spokojen
2. s přístupem jsem nebyl spokojen
b)nedovolal

Kontaktní údaje stávajícího klienta D.A.S.
Jméno, Příjmení:

...................................................................

3. Pojistnou událost vám pomohl vyřešit:
a) právník D.A.S.
b) externí právník

Číslo smlouvy u D.A.S.:

...................................................................

Datum podpis:

...................................................................

4. S průběhem a efektivitou vyřizování pojistné události jste byl:
a) spokojen
b) nespokojen (uveďte s čím jste byl nespokojen)
5. V případě řešení pojistné události, rozuměl jste dopisu z právního
oddělení?
a) ano
b) ne
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Anketa

Zodpovězené anketní lístky vystřihněte a zašlete na adresu redakce.
Všechny řádně vyplněné anketní lístky budou zařazeny do slosování
o 3 exkluzivní zážitkové pobytové šeky z edice Fun & More.
Děkujeme za váš čas věnovaný vyplňování anketního lístku a přejeme
hodně štěstí při losování.
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Tajenkou je citát anglického sexuologa H. H. Ellise
Žluté
barvivo

Příbuzný

Mládě
korýše

Symetrála

Přitakání

Bývalý
lék proti
bolesti

Planá
núbijská
bavlna

Bílý
sport

Povzdech

Hádanka

Jméno
herečky
Mandlové

Jihnouti

Název
hlásky

Franc.
určitý
člen

Louže

Italský
houslař

Kněz
Opracovat

Na toto
místo

Začátek
tajenky

Část
Bratislavy

Polní
míra

Značka
teluru

Zn. našich
hodinek

Paznehtník

Látka

V tento
den

Populární
píseň

Stávat se
planým

Větší
sekera
Hromadné
zděšení
Režně
zbarvený
Značka
americia

Umělecký
směr

Hlesnutí
Už

Druh
nábytku

Míchanice

Americký
vodní
ještěr

Zkr.
sloven. ligy
v Americe

Lesní zvíře
Souhlas

Jednání

Indonés.
váh. jedn.

Částice
se zápor.
nábojem

Trumf
v bridži

Zkr. pro
šilink

Předložka

Konec
tajenky

SPZ voz.
Tachova

Dumasův
mušketýr

Pomůcka:
Amat
atut
indren

Tlakové
nádoby

Výstavy, kde nás
jistě najdete
Autosalon Chomutov
Valašský autosalon
Autosalon Most
Autosalon Brno
Autosalon Olomouc
Zlatá přilba
Autoshow Praha
Liberec
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27. 4.-29. 4.
11. 5.-13. 5.
25. 5.-27. 5.
9. 6.-14. 6.
14. 9.-16. 9.
6. 10.-7. 10.
18. 10.-21. 10.
září/říjen
Soutěžte s námi..
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Vylosovaní výherci
křížovky D.A.S. 2/2006
1. - 3. cena
Dárkové balení vína od společnosti
Wine Partners s.r.o.
L. Svobodová
Lhota nad Moravou

Dětská soutěž
V minulém čísle jsme vyhlásili soutěž o nejlepší kresbu s motivem Vánoce. Protože se jednalo
vždy o velice pěkná a originální dílka, rádi bychom se s vámi o ně podělili. Posuďte sami,
nejsou to krásné Vánoce?

Josef Medáček
Bohušovice
Helena Fiebauerová
Havlíčkův Brod

4.-5. cena
Dárkové kazety od společnosti SONAX
Jan Loskot
Humpolec
Petra Hořínková
Jirkov

6.-10. cena
Dárkové předměty od společnosti D.A.S.
Václav Hejtmánek
Praha 13
Michaela Hamplová
Štenberk
René Bouška
Vápno
Slavomír Donat
Petřvald
Alena Jarošková
Vsetín
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Tiráž
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