
	
	
	
	
	

	
Kontakty: 

centrala@dopravni-akademie.cz 
 Tel.: +420 226 216 026 

	 www.dopravni-akademie.cz 
www.defenzivnijizda.cz 

DOPRAVNÍ AKADEMIE a.s. 
Českobratrská 2778/1 

130 00 Praha 3 
IČ 28384938  

• Kurz	defenzivní	jízdy®	

Kurz je zaměřen na osvojení takové jízdní strategie, která zajistí bezpečnou jízdu i v situacích, kdy se jiní 
účastníci silničního provozu dopouštějí chybných výkonů. Cílem kurzu je dosáhnout takové úrovně 
řízení, která zajistí vysokou bezpečnost, navzdory působení rizikových činitelů. Výsledkem by tedy měl 
být řidič, který se nestane viníkem, ale zejména ani obětí dopravní nehody. 

První část kurzu je prováděna na učebně a je zaměřena na seznámení účastníků s principy a metodami 
defenzivní jízdy a na problematiku duševního a situačního tréninku. Druhá část kurzu je prováděna v 
běžném silničním provozu a je zaměřena zejména na osvojení principů defenzivní jízdy, ale též na 
odstranění chybných návyků a nebezpečných prvků řízení.  

o Teoretická část 

Teoretická část kurzu obsahuje zejména tato témata: Defenzivní jízda jako metoda prevence 
dopravních nehod. Příčiny chybných výkonů, které vedou k rizikovým situacím a dopravním nehodám. 
Charakteristika ostatních účastníků silničního provozu z hlediska defenzivního řidiče. Defenzivní řidič, 
jeho osobnostní dispozice, fyziologické a psychické limity. Reakce, reakční doby, reálný rozměr 
rychlosti. Problematika pozornosti, stresu a únavy. 

Dynomeny – charakteristické znaky situační prognostiky defenzivního řidiče. Situační trénink - hledání 
dynomenů ve staticky i dynamicky zobrazených situacích. Série videoukázek pro ověření správnosti 
prognózy vývoje jednotlivých dopravních situací. 

o Praktická část 

Praktická jízda navazuje na teoretickou část a jejím cílem je uplatnit v praxi získané teoretické poznatky. 
V jednom vozidle jedou vždy 3 řidiči a instruktor. Každý řidič řídí 1 hodinu, ve zbývajícím čase pozoruje 
jednání řidiče a následně je komentuje ve vztahu k tomu, jak by v konkrétních situacích jednal sám. 

Z jízdy je dále pořízen protokol, obsahující hodnocení řidiče. Hodnoceny jsou samostatně čtyři 
ukazatele (dodržování pravidel provozu, technika jízdy, defenzivní úroveň jízdy, ekonomika jízdy), dále 
je popsán celkový profil řidiče, doporučení pro něj a pro zaměstnavatele. Je stanoven tzv. faktor 
bezpečnosti řidiče. Ten vypovídá o pravděpodobnosti, se kterou se stane účastníkem (nikoli nutně jen 
viníkem) dopravní nehody. Protokol je přístupný fleet managerovi společnosti v naší webové aplikaci 
po skončení kurzu. 

• Efekt kurzu 

Pravidelným školením v defenzivní jízdě lze dosáhnout snížení firemní nehodovosti o 40% a úspor 
v nákladech na flotilu vozidel o 20%. Podrobné případové studie jsou k dispozici na našich webových 
stránkách http://www.defenzivnijizda.cz/pripadove-studie/. 
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• Lokalita 

Dopravní akademie poskytuje své služby na území celé České republiky a Slovenska. V případě 
požadavku může být kurz realizován v prostorách klienta, za předpokladu, že klient disponuje 
odpovídající školící místností. 

• Časové schéma 

Kurzy jsou organizovány jako celodenní se standardním časovým schématem od 9 do 16:15 hodin. 
Teoretická část probíhá v rozsahu 3 hodin (s přestávkami 9 – 12:15), praktická část rovněž v rozsahu 3 
hodin (13 – 16), závěrečných 15 minut připadá na shrnutí a zhodnocení kurzu a na vyplnění zpětné 
vazby účastníky kurzu. 

• Zpětná vazba 

Na závěr každého kurzu vyplní účastníci dotazník spokojenosti, který má následně zadavatel k dispozici. 

• Potvrzení o účasti 

Po absolvování kurzu obdrží každý účastník potvrzení o účasti – certifikát. 
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