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Co dnes v listech
najdete… ?

Na koni…

❱ Řidičské průkazy

Je krásné zářiové ráno roku 1993 a náš služební mikrobus míří do
Na slovíčko, Kroměříže a pak ještě
přátelé…
do Ostravy. Jedeme vybírat koně pro nově
vznikající jízdní jednotku brněnské městské
policie. Většina lidí ve
voze se v koních vyzná
a rozumí jim. Když říkám většina, tak myslím všechny, kromě mě.
Zatím mi to nevadí.
Něco málo teorie jsem
nastudoval, a tak mám
pocit, že to úplně stačí.
Navíc nebudu to já, kdo
koníky bude vybírat. Jen zkrátka patřím mezi zvídavé blížence, kteří, když už dostanou
tu šanci, mají neutuchající potřebu „být u toho“.
Pomalu procházíme stáje a náš průvodce
ke každému z těch nádherných a ušlechtilých zvířat něco vypráví. O stavbě těla, povaze, výcviku i krmení. O tom, jak se má na
koni sedět nic neříká. Asi přepokládá, že
všichni máme nějakou tu zkušenost. Chvíli
jsem byl v pokušení položit několik otázek,
ale nakonec jsem sám sebe ujistil, že to nemůže být tak těžké. Do sedla to nějak zvládnu, a pak už stačí lehce přitahovat uzdu
a měnit tím směr jízdy. To dám!
Netrpělivě očekávaná nabídka na krátkou
projížďku v sedle konečně přišla. Neváhám
ani vteřinu. V bílé košili, vázance, lehkých
mokasínech a kalhotách s puky jak břity samurajského meče jsem se vyšvihnul do sedla. Šlo to až příliš snadno. Při mých 60 kilech váhy jsem sílu odrazu od země lehce
předimenzoval a nechybělo moc, abych svého koně přeskočil jako na sokolském sletu.
Sedím a pevně se držím „hrušky“ sedla.
Ještě mi upravují délku třmenů, a pak už jen
slyším hlasitý povel muže v kovbojském klo-

bouku. Skupina sedmi jezdců se pohnula.
a jejich skupiny
Pomalým krokem objíždíme budovu stájí.
❱ Změna zdravotní
Můj koník vypadá jako pohodář. Po druhém
způsobilosti
objezdu stáje nám otevírají bránu areálu jízdárny a vedoucí jezdec zamířil k širým plá❱ Jak to bude dál?
ním vůkol. S tím jsem nepočítal, a tak obě❱ Dikuzní klubová odpoledne
ma rukama ještě pevněji svírám „hrušku“
❱ Absolventské listy
sedla. Na nějaké přitahování uzdy jsem ani
nepomyslel, a konec konců už ani nebylo
❱ Letní branně vzdělávací
čím. Skupina koní si udržovala své rozvážné
semináře
tempo a já se odvážil rozhlédnout po okolí.
❱ Doma není nuda
V tu chvíli se můj „Šemík“ rozhodnul změnit trasu. Vybočil z řady a zvolna kráčel ke
❱ Na kus řeči
vzdálenému remízku. Moje ruce svírající
❱ Letos nám to opět vyšlo
„hrušku“ sedla začaly modrat. Ve skupině
jezdců to zašumělo a z jejího čela se ozval
Vydává:
hlas vedoucího jezdce: „Kam jedete?“ Divná
Statutární město Brno – Městská policie
otázka, ale slušnost mi velí odpovědět: „A to
Brno • Preventivně informační oddělení •
Bauerova 7, 603 00 Brno •
se ptáte mě?“ Vedoucí jezdec přiklusal na
Telefon: 548 210 035
svém koni k tomu mému a z pravého boku
mail: luboslav.fiala@mpb.cz • www.mpb.cz
jej pozvolna zařadil mezi ostatní. Nechal
Absolventské listy jsou neprodejné!
jsem nadechnout hrušku sedla a uvolnil svoVychází v nákladu 1 000 kusů
a jsou určeny zejména absolventům
je sevření. Vypadalo to v pohodě, můj
projektu Senior akademie.
„Šemík“ se držel skupiny a moje dlaně se po
„hruškovém“ sevření zase začaly prokrvoJestli najdeš v životě
vat.
Na čele skupiny jsem zaregistroval něja- cestu bez překážek,
ký podivný pohyb. Koně i s jezdci mi po- určitě nikam nevede.
stupně mizeli z očí. Jakoby se propadali do
— Arthur C. Clark
země. Ještě pár metrů a záhada byla vyřešena. Před námi začínal prudký svah a koně jej
„sjížděli“ po zadku dolů. Pod svahem se opět
obratně postavili a majestátně kráčeli dál.
Hruška sedla zapraskala pod sevřením mých
dlaní. To nedám! Zavřel jsem oči a odevzdaně očekával svůj osud. Houpavý krok
mého Šemíka byl ale stále stejně klidný, pravidelný a rozvážný. Opatrně jsem otevřel
oči. Svah se všemi těmi „sáňkujícími“ koňmi zůstal po mém pravém boku a my jsme
s koníkem kráčeli po upravené lesní cestě,
která se později stáčela, aby nás po krátké
chvíli přivedla zpět k naší skupině. Ta se neskutečně bavila a vedoucí jezdec v kovboj- né otázce. Předešel jsem jej: „S veškeském klobouku se nadechoval k nějaké vtip- rými dotazy se prosím obracejte na
mého řidiče.“
Motto k zamyšlení
Opravdu nevím, jak by jim „Šemík“
své rozhodnutí svah obejít vysvětlil, ale
„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný,

ale člověkem, který za něco stojí.“ 		

— Albert Einstein

…dokončení na 3. straně

➜

Řidičské průkazy a jejich skupiny
Změny pravidel silničního provozu, se
většině seniorů a seniorek, kteří vlastní řidičský průkaz, daří průběžně sledovat.
Málo pozornosti ale věnujeme změnám,
které se dotkly skupin řidičských průkazů,
které opravňují k řízení konkrétních druhů
motorových vozidel. Vzhledem k tomu, že
na našich silnicích přibylo mnoho typů
a druhů vozidel, k jejichž řízení se řidičský
průkaz vyžaduje, přibylo i skupin v našich
průkazech. Zkuste si vzít svůj řidičský
průkaz a přesvědčte se, jaká vozidla vlastně smíte řídit. Tady jen připomínáme, že
certifikovaná elektrokola s odpovídajícím
výkonem motoru nejsou motorovým vozidlem.

Skupina AM
S řidičákem skupiny AM smíte už od
15 let samostatně řídit vozidla s konstrukční rychlostí do 45 kilometrů za hodinu.
U dvoukolových ještě platí omezení objemu spalovacího motoru do 50 kubických
centimetrů, případně elektromotoru do
výkonu 4 kW. U tříkolových je objem benzinového motoru omezen na 50 kubických
centimetrů a ostatní motory do výkonu
4 kW.
Do této sekce patří i čtyřkolová vozidla
o hmotnosti v nenaloženém stavu maximálně 350 kilogramů a s benzinovým
motorem do objemu 50 kubických centimetrů nebo jiným motorem s výkonem do
4 kW.

Skupina A1
Abyste mohli legálně řídit motorku
s postranním vozíkem (nebo bez) spadající
do skupiny A1, musí být objem spalovacího motoru předmětného vozidla do 125
kubických centimetrů, jeho nejvyšší výkon 11 kW a poměr výkonu a hmotnosti
nejvýše 0,1 kW/kg. Tříkolová motorová
vozidla smějí být naladěna na nejvýše
15 kW. Věková hranice pak začíná na
16 letech.
Co ještě můžete řídit: AM, čtyřkolová
vozidla o výkonu motoru do 15 kW,
s hmotností v nenaloženém stavu do 400
kg a se zdvihovým objemem spalovacího
motoru do 125 cm3.
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Skupina A2
Řidičák na skupinu A2 si je možné legálně vyzvednout až po složení zkoušek
a dovršení věku 18 let. Vozidla této skupiny musí mít omezený výkon motoru, a to
na maximálně 35 kW a poměr výkonu
a hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg. Dále platí,
že tato vozidla nesmí být upravena z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.
Zákon zde opět povoluje postranní vozík.
Co ještě můžete řídit: AM, A1

Skupina A
Na nejsilnějších motocyklech (i s postranním vozíkem) bez výkonnostního
omezení můžete jezdit buď od 24 let, nebo
už ve 20 letech, avšak musíte vlastnit řidičské oprávnění skupiny A2 minimálně dva
roky. Do skupiny A jsou zařazena také tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW.
Co ještě můžete řídit: AM, A1, A2,
čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15
kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do
400 kg.

Skupina B1
S řidičským průkazem této skupiny už
lze od 17 let řídit čtyřkolová motorová vozidla, jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW
a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží.
Co ještě můžete řídit: AM, A1 tříkolová.

Skupina B
S řidičákem skupiny B, který lze získat
nejdříve v 18 letech, smíte kromě automobilů do celkové hmotnosti 3 500 kg řídit
motocykly s objemem motoru do 125 kubických centimetrů a výkonu 11 kW, pokud je stroj vybaven automatickou převodovkou. Dále můžete vléci přípojné vozidlo s celkovou hmotností do 750 kg nebo
řídit jízdní soupravu, pokud součet celkové
hmotnosti obou vozidel nepřekročí 3,5
tuny (např. automobil 3 500 kg + přívěs
750 kg, automobil 2 500 kg + přívěs 1 000
kg).

Co ještě můžete řídit: AM, A1 s automatickou převodovkou, A tříkolová (od 21
let), B1, B78. Traktor: jde-li o vozidlo do
3,5 tuny, tak stačí jen skupina B, ale pokud
jde o lesnické zařízení nebo stavební stroj,
je zapotřebí strojnický průkaz

Skupina B96
S harmonizovaným kódem B96 zapsaným v řidičském oprávnění smíte řídit
jízdní soupravu složenou ze dvou vozidel,
kde přípojné vozidlo převyšuje celkovou
hmotnost 750 kg a součet celkových
hmotností obou vozidel převyšuje 3 500
kg, avšak nepřekračuje 4 250 kg (např.
automobil 3 000 kg + přívěs 1 250 kg).
Co ještě můžete řídit: AM, A1 s automatickou převodovkou, A tříkolová (od 21
let), B1, B78

Skupina B78
Řidičský průkaz této skupiny opravňuje k řízení motorových vozidel se samočinně ovládanou převodovkou a s nejvýše
osmi místy k sezení (mimo řidiče), jejichž
maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg. Zákon také umožňuje kombinaci skupin B78+B96 a B78+E. S touto
skupinou smíte řídit běžná auta do 3,5 tuny, která jsou vybavena automatickou převodovkou.
Co ještě můžete řídit: AM, A1 s automatickou převodovkou

Skupina B+E
Pokud máte tyto dvě skupiny, můžete
legálně vléci za vozidlem s celkovou hmotností do 3 500 kg přívěs, jehož celková
hmotnost nepřevýší také 3 500 kg.
Co ještě můžete řídit: AM, A1 s automatickou převodovkou, A tříkolová (od 21
let), B1, B78+E, B78+B96, B96.

Skupina C1
Řidičský průkaz skupiny C1 opravňuje
k řízení motorových vozidel s výjimkou
skupiny D1 a T, jejichž nejvyšší povolená
hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, avšak počet míst k sezení
(včetně místa řidiče) nepřevyšuje 9. Za
automobilem lze vléci přípojné vozidlo

o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Řidičák na C1 lze vlastnit od
18 let.
Co ještě můžete řídit: AM

Skupina C1+E
S tímto oprávněním lze řídit jízdní soupravy, jejichž nejvyšší povolená hmotnost
nepřevyšuje 12 000 kg. Souprava musí
být složena z vozidla skupiny C1 a přípojného vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo z vozidla skupiny
B a přípojného vozidla o nejvyšší povolené
hmotnosti vyšší než 3 500 kg.
Co ještě můžete řídit: AM, B+E.

Skupina C
Opravňuje k řízení motorových vozidel
(mimo skupin T a D1), jejichž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg,
avšak počet míst k sezení (včetně místa
řidiče) nepřevyšuje 9. Za automobilem lze
vléci přípojné vozidlo o nejvyšší povolené
hmotnosti nepřevyšující 750 kg.
Řidičský průkaz lze získat až od 21 let,
respektive od 18 let, pokud jde například
o vozidla IZS, celní správy, armády, vězeňské služby, obecní policie nebo automobily nutné v rámci servisu podrobit
zkušební jízdě. Výjimku na 18. rok mají
též držitelé průkazu profesní způsobilosti
nebo lidé v rámci vstupního školení podle
zvláštního právního předpisu.
Co ještě můžete řídit: AM, C1

Skupina C+E
S těmito skupinami můžete usednout
za volant jízdní soupravy složené z auta
skupiny C a přípojného vozidla o nejvyšší
povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.
Co ještě můžete řídit: AM, B+E, C1+E,
D+E (pokud jste držiteli D).

Skupina D1
Autobus lze řídit už od 21 let, ovšem
jeho délka nesmí přesáhnout osm metrů.
Vůz skupiny D1 musí mít více než 8, ale
nejvýše 16 míst k sezení kromě místa řidiče. Za takovým vozidlem můžete táhnout
přípojného vozidlo o celkové hmotnosti
maximálně 750 kg.
Co ještě můžete řídit: AM

Skupina D1+E

…dokončení z první strany

V této kombinaci skupin můžete řídit
jízdní soupravu složenou z vozidla skupiny
D1 a přípojného vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.
Co ještě můžete řídit: AM, B+E.

Skupina D
S touto skupinou smíte řídit motorová
vozidla určena pro přepravu osob s více
než 8 místy k sezení kromě místa řidiče,
ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kilogramů. Standardní věk
pro získání oprávnění je 24 let, ovšem
i zde platí výjimky.
K řízení plnohodnotných autobusů se
dá dostat už v 21 letech, má to však pár
náležitostí:
• Pokud budete řídit například vozidla
IZS, celní správy, armády, vězeňské
služby, obecní policie nebo automobily nutné v rámci servisu podrobit
zkušební jízdě.
• V rámci vstupního školení podle
zvláštního právního předpisu, nebo
pokud jste držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobili jste
se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném
rozsahu.
• Pokud řídíte vozidlo linkové osobní
dopravy a trasa linky nepřesahuje 50
kilometrů, tak můžete řídit už v 21
letech.
Co ještě můžete řídit: AM, D1.

Skupina D+E
S těmito skupinami můžete řídit jízdní
soupravy složené z vozidla skupiny D
a přípojného vozidla o nejvyšší povolené
hmotnosti vyšší než 750 kg.
Co ještě můžete řídit: AM, B+E, D1+E

Skupina T
Skupina umožňuje od 17 let řídit traktory a samojízdné pracovní stroje, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.
n

pro mě bylo důležité, že to udělal. Pohladil
jsem jej po krku a poděkoval mu. Myslím
si, že vím, co mi tehdy chtěl říct. Chtěl,
abych věděl, že „být na koni“ nemusí nutně znamenat, že mám navrch nebo dokonce vyhráno. V tomhle se staré české rčení
mýlí. „Na koni“ se mohou ocitnout stejně
tak moudří, zkušení a schopní, jako ti
hloupí, nerozvážní a neschopní.
Být na koni, mi tehdy na okamžik dodalo pocit převahy a důležitosti, který ale
netrval dlouho. Rychle a snadno se vyšvihnout do sedla prostě nestačí. Mozoly
na dlaních mi ještě pár dnů připomínaly,
že „být na koni“ chce mnohem víc. Chce
to přiznat si, že vědět, umět a rozumět jsou
předpoklady, bez kterých se v sedle dlouho neudržím. Přiznat si, že i kdyby se mi
to na čas podařilo, tak bez vlastní pokory
a respektu bude pro život a lidi kolem užitečnější a důležitější ten, na jehož hřbetě
sedím.
n

Změna zdravotní
způsobilosti
Pokud u držitele řidičského oprávnění
nastane změna zdravotní způsobilosti:
• zdravotní způsobilost s podmínkou
– brýle, kontaktní čočky jsou nutné – (kódovaný záznam v řidičském průkazu), bude vydán na
základě písemné žádosti nový
řidičský průkaz,
• zdravotní způsobilost bez podmínky
– brýle, kontaktní čočky již nejsou
nutné – bude na základě písemné
žádosti vydán nový řidičský průkaz,
Záznam korekce nutná, nepostačuje (§ 11
vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pojem korekce zraku
nezná).
• V posudku zdravotní způsobilosti je
třeba přesně specifikovat :
– brýle
– kontaktní čočky
– brýle i kontaktní čočky
Žadatel o výměnu řidičského průkazu
doloží posudek zdravotní způsobilosti,
který vystaví posuzující lékař – § 84 odst.
4 zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění, na základě stanoviska odborného lékaře.				
n

Jak to bude dál?
Tak na tuhle otázku je těžké odpovědět.
Zatím se připravujeme na běžný akademický rok a k aktivnímu „živému“ studiu zveme všechny posluchače ročníku 2020 /
2021. Ti náš vzdělávací program absolvovali pouze ve video-formátu, což určitě
není to, co bychom si my i oni představovali. I proto jsme v letošním roce neuskutečnili „ZÁPIS“ nových posluchačů, který
již tradičně probíhá začátkem května.
Letošní ročník akademie tedy zahájíme v souladu s omezeními, která jsou
v současné době platná. Určitě budeme po
našich posluchačích vyžadovat doklad
o očkování, a respirátory se, až do odvolání, stanou nedílnou součástí výuky.
Bude záležet jen na rozhodnutí každého
z vás, zda se s těmito podmínkami smíří
a bude je respektovat. Pokud to pro některé z posluchačů bude problém, pak nezbývá, než účast v našem programu odložit
na lepší dobu, která nebude daná omezení
vyžadovat.

Diskuzní klubová
odpoledne
Stejně tak se připravujeme na oblíbený
absolventský program, kterým jsou
„Diskuzní klubová odpoledne“. Máme již
vytipováno pár zajímavých hostů a pevně
věříme tomu, že s příchodem podzimních
měsíců nepřijdou i nová omezující opatření, která by naše setkávání znemožnila.
Nicméně i zde budou platit aktuální omezení (očkování + respirátory). Informovat
vás budeme prostřednictvím služby SMS
– OPERÁTOR.

Absolventské listy
Jsou stálicí našich absolventských programů a vycházely po celou dobu omezení. S ohledem na vaši bezpečnost jsme
zřídili bezkontaktní distribuční místo ve
vstupním prostoru hlavního vchodu do
budovy zámečku v Areálu dopravní výchovy RIVIÉRA. Toto nové distribuční
místo nadále zachováme, ale současně se
opět vrátíme i na ulici Panenskou, kde listy najdete v Turistickém informačním
centru, tak jak jste byli zvyklí před jeho
uzavřením spojeným s vládními nařízeními. Od podzimu si tak budete moci vybrat, zda si listy vyzvednete na Riviéře
nebo v centru města na ulici Panenská 1.
O každém novém čísle vás budeme inforročník 11   ❚  číslo 3  ❚  říjen 2021

movat prostřednictvím služby SMS –
OPERÁTOR.

Letní branně vzdělávací
semináře – „pochoďáčky“
I tento náš absolventský program přečkal omezující opatření bez větších změn.
Podařilo se nám uskutečnit jak ten loňský
„pochoďáček“, při kterém jsme navštívili
bývalou Základnu protiletadlového raketového oddílu Horákov, tak i ten letošní,
kde jsme na konci téměř 10 km dlouhé
trasy navštívili brněnské letiště. Při troše
ohleduplnosti jsme to všichni zvládli,
a tak věříme, že ten příští rok to nebude
jiné. O aktuální nabídce tohoto programu
se vždy včas dozvíte prostřednictvím
služby SMS – OPERÁTOR.

Doma není nuda
Tak tento program je novinkou, která
vznikla v období nejpřísnějších opatření,
která vám znemožňovala navštěvovat kulturní, vzdělávací a společenské akce. Na
našich webových stránkách www.mpb.
cz/doma-neni-nuda/ jsme pravidelně aktualizovali otázky a odpovědi z oblasti
bezpečného bydlení nebo bezpečnosti
v silničním provozu. Najdete zde i knihu
TŘETÍ STRANA BARIKÁDY, kterou
jsme pro vás vydali, a vy si ji na stejném
odkaze pod ikonou SENIOŘI / ZE
SLUŽBY můžete přečíst nebo poslechnout ve formátu audio-knihy. To, jak se
bude pandemická situace vyvíjet je těžké
odhadnout, proto tento odkaz zatím zachováme, a bude-li potřeba, vrátíme se
k jeho další aktualizaci a rozšíření.
Budete-li se na něj chtít podívat, stačí si
do vyhledávače zadat, DOMA NENÍ
NUDA – MĚSTSKÁ POLICIE BRNO
a internet vás k našim stránkám přivede.

Na kus řeči
K tomuto novému programovému formátu jste nás inspirovali především vy
sami. Po dlouhém období jsme všichni
hledali příležitost k setkání a obyčejnému
lidskému popovídání. Právě proto vznikla
společenská odpoledne s názvem „Na kus
řeči“. Na všech třech setkání se sešlo hodně našich absolventek i absolventů, kteří
si v klidném a bezpečném prostředí měli
co říci.              n

Letos nám to
opět vyšlo
Na letní branně vzdělávací seminář
jsme letos 1. září s našimi bezmála 200
absolventy, jejichž věkový průměr byl
72 let, zamířili na brněnské letiště
v Tuřanech.
Výchoz í m bo dem byla ob e c
Sokolnice, odkud účastníci vyrazili na
9 kilometrů dlouhou trasu. Ta vedla prosluněnou otevřenou krajinou kolem říčky s přiléhavým jménem „Říčka“. Z vlakového nádraží se vydali směrem k obci
Kobylnice, kde je čekal „Strážníkův
guláš“ a klidné posezení u tamní Soko
lovny.
Po obědě a odpočinku pak zamířili
do 5 kilometrů vzdáleného městečka
Šlapanice. Tady končila i pěší část výletu a účastníci se zvláštními autobusy
Dopravního podniku města Brna dopravili před odletovou halu Letiště Brno.
Po nezbytné bezpečnostní kontrole si
naši senioři přestoupili do speciálních
letištních autobusů a absolvovali komentovanou vyhlídkovou trasu po areálu
letiště. Průvodci jim ukázali technické
zázemí letiště a projeli se s nimi i po
2 kilometry dlouhé přistávací dráze.
Nakonec je čekala i prohlídka příletové
a odletové haly, chvilka odpočinku a potom cesta domů.
Počasí nám jako obvykle přálo, a tak
si naplánovaný program užili nejen absolventi SENIOR AKADEMIE, ale
i strážníci Preventivně informačního
oddělení. 	        n

