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Nahidka ”Kurzu BEZPECNE‘ Jizm nad 3,5t"Tento typ vzdélévaciho ku rzu je souééstl’ systému postupného zvy§ovéni schopnostl',dovednostl' a kvalifikace Fidiéfi v§ech typfi a skupin motorovh vozidel.
Mull: humiml Hurm:Dopravni vicvikové centrum Hradec Krélové-polygon a ékolici sti‘edisko:

Obsahuje 7 tréninkovy’ch a vy’mkovfich modult’l splr‘iujl’cich evropsky'l standard:1. Rovnou kluznou plochu k na’cviku krizového brzdéni a vyhy'lbacfch manévrfl na kluzkémpovrchu, pFI'padné na kombinaci rfizné kluzky’lch povrchfi.
2. Modul s technickY/m zafi'zem’m k vyvoléni smyku zadni népravy vozidla a navazujicn’kluznou plochou. Jedno ze dvou pracovi§t’v CR schopm’lch ciku s téikou nékladnl’technikou (do 35 tun).
3. Asfaltovy’l prostor 150x40 m pro trénink na suchém a mokrém asfaltu s moinostl’vytvoFenI’ na’hlé pFekéiky vodm’ clonou.
4. Aquaplaning.
5. Zatééka s kluznym i asfaltov povrchem.
6. Kopec se 7 % sklonem, kluznou plochou a zatéékou.
7. Offroad — nezpevnéné dra’ha k vy'lcviku zésadm’ technikyjl’zdy v terénu.8. §ko|ici stFedisko
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B) Modul: ,,Modul s technickfim zai‘izem’m k vyvolém’ smyku zadm' ndpravy vozidla anavazujl’ci kluznou plochou”
> Sezna’menl’ se zéludnostmi a nevyzpytatelnostl’ smyku zadnl' na’pravy (pFetéEivsmykem), ktery'lje v reélné krizové situaci v silniém’m provozu mnohem néroénéjél'm naFeéem’ a mnohonésobné nebezpeénéjéim ve svx’lch dfisledcich. Pochopenl' vlivu rychlosti,prostoru a intenzity impulzu, kterV vede ke smyku, respektive zborcenl' tfi, jei panujl' meziIaickou veFejnostI’. Vy’lcvik sméFuje k vybudovém’velkého respektu FidiEe k nestabilité zadnl’Eésti vozidla.
> Kombinace smyku zadni népravy a vyhy’bacu’ho manévru — pFetéEivV smyk v reélnémprovozu vzniké u modernI’ch vozidel v dobrém technickém stavu nejéastéji pFi krizovémvtbém’. Ridié musn’ vnl'mat chova'nl' vozidla a spra’vné volit prioritu mezi Feéem’m smyku,typem na’razu do vodnl’ sténou simulované néhlé pFekéiky a zbrzdénl’m vozidla pFednérazem. Rozhodovat o vyuiiti prostoru.
C) Modul: ”Rovnci kluznd plocha + kopec se 7 % sklonem-kluznd plocha rovné prodlouienddo zatdEky”
> Krizové brzdénl'
> Nécvik techniky krizového zabrzdénl' vozidla.
> Porovnéni délky brzdné dra’hy z dvojnésobné rychlosti — v 1. pokusu 35 km/h a v 2.pokusu 70 km/h.
Wukové moinosti:
> Porovném’ délky brzdné dréhy 2e stejné rychlosti na enf/ch povrél’ch — kluzné plocha(ujety'l snl'h) oproti mokrému a suchému asfaltu — 50 a 70 km/h.
> Brzdénl’ na rozdilné adhezi pod pravf/mi a Ievf/mi koly vozidla — 50 a 70 km/h.
> Ovlédénl’ vozidla pod nouzovou brzdou — stabilita a ovladatelnost vozidla v zévislosti napovrchu vozovky a préci volantem — 50-70 km/h.
> Staticky’t vtbacu’ manévr — studium techniky, rychlosti a da|§ich faktorCI ovlivfiujl’cichschopnost Fidiée a vozidla vyhnout se pfekéice v pfesné stanovené vzda’lenosti — bez vlivureakénl'ch schopnostl’ FidiEe.
> Smér z kopce — klesénl'
> Za horizontem kopce simulace néhlé zmény povrchu vozovky — sprévné snl’ienl’ rychlostivozidla pFed zatéékou (brzda do rovnf/ch kol-ABS) a bezpeéné projeti zatéEky s kluzm'lmpovrchem, navyéovém’ rychlosti
> Vt/baci manévr v porovném’ s rovinou — kinetika a prostor.
> Smér do kopce - stoupa’nl’
> Optimélnl' vyuiitl' konu a krouticiho momentu motoru (pFevodovky) — cit Fidiée proplynovv, pFI’padné spojkovv pedél.
> Funkce protiprokluzového systému ASR. Smysl reiimu vypnutl'.
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poéétek ztréty pFilnavosti, déle poznévé chovéni a hranice svého vozidla a v neposlednl’ Fadénaprosto exaktné studuje fyzikélnl’ zékonitosti jizdy a vztahu rychlost-prostor.

Teoretické Eést (2 hod): populérnl' a interaktivni formou jsou vyvraceny nékteré myty apolopravdy kolujl'ci mezi béinymi Fidiéi na témata spojené s Feéem’m krize na silnici:\/ Fyzika pohybu vozidla\/ Pneumatiky a jejich vliv na chovéni vozidla a pFenos sil do vozovky
\/ Technika modernich vozidel — prvky pasivnl' a aktivni bezpeénosti, podvozky,elektronika a jejl' vyuiitl’Pozice Fidiée a spolujezdcflTechnika zvlédnutl' smyku — nedotééivého a pFetééivéhoTechnika krizového brzdéniVtbaci ma névrImplementace lidské pFirozenosti do Feéenl’ krizové situace oproti nejlepél’mu Feéenl’dle teorie fyzikyPFenos sil pneumatikou do vozovky = optimalizace jI'zdy
\\\\\
\

.v-vPraktické Eést (4 hod): je vyuil’véno CVICIsté s moduly vybavem'lmi rflzny'lmi druhy povrchfi,
zejména s kluzm'lmi plochami, nahrazujicimi pFilnavost snéhu ai ledu, na ktery'lch se vrelativné maly’lch, bezpeEnVch rychlostech simuluje to, co mflie nastat v béiném provozu ivrychlostech nésobné vétév’ch.> A) Modul: ,,Zatdéka s kluznym i asfaltovym povrchem ”.
> B) Modul: ,,Modu/ s technickym zar'I’zenI’m k vyvoldnl’smyku zadnl'ndpravy vozidla anavazujici kluznou plochou ”
> C) Modul: ,,Rovnd kluznd plocha + kopec se 7 % sk/onem-k/uznd plocha rovnéprod/ouiend do zatdEky”
> D) Modul: ,,Asfa/tovy prostor 150x40 m pro trénink na suchém a mokrém asfaltu smoz'nostl’ vytvoFem' ndhlé pfekdiky voa' clonou”.
Casovy rozsah kurzu:9.00 — 16.00 hodin. (8.30 ai 16.30 hodin)8.30 - pFI’jezd CIEastnI’kl‘]9.00 — 11.00 Teoretické Eést11.00 — 12.00 1.éést praktického tréninku12.00 — 13.00 obéd13.00 — 16.00 2.-4. (":ést praktické tréninku16.00 — 16.30 ukonéenl’ §koleni

Termin:Dle dohody
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