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 Vážení příznivci a majitelé vozidel koncernu IFA, členové našeho svazu, 
do nadcházejícího roku 2012 Vám všem přeji pevné zdraví, hodně lásky, 
úspěchů i pohody a především samé pěkné zážitky na akcích a cestách. 
Věřím, že k tomu přispěje i činnost výboru naší organizace. Pavel Křovák 
 

Co se nám v uplynulém roce podařilo a na co se můžete těšit 

Uplynulý rok byl zejména přes letní období doslova napěchován akcemi klubů 
i individuelních nadšenců, ať již se jednalo o jednodenní výlety, různé soutěže, 
víkendové srazy a v neposlední řadě i vzdělávací akce a výstavy pro veřejnost. Naše 
sdružení prošlo obměnou ve složení výboru a kontrolní komise. 
  Opět jsme se podíleli svojí expozicí na Mobilsalonu v Č. Budějovicích, kolonou 
na „Dni dobré nálady v Kryrech“, prázdninovou účastí na srazu do Eisenachu, 
výstavou vozidel v září na zámku Bečov a společnou jízdou do automuzea Terezín. 

Průběžně pokračoval další ročník poháru AICE, jehož vítězové obdrželi ceny 
na podzimní Trabantiádě v Praze. Účastníci valné hromady v Holubím koutě obdrželi 
nové adresáře „Pomoci v nouzi“ a brzy se budete moci prolistovat webovými 
stránkami v nové podobě. V písemné podobě vyšly dvoje infolisty a výbor na svých 
schůzkách projednal další záležitosti, o kterých se dočtete na následujících řádcích. 
 

Pro usnadnění platby členských příspěvků byl zřízen běžný účet u FIO banky 
jehož číslo je: 2200201869/2010. Výše příspěvků je uvedena na webu a obdrželi jste 
ji i v minulých infolistech jako součást usnesení z valné hromady konané 4.6.2011. 
Nejpozdější termín úhrady na příslušný rok je vždy do konání valné hromady. 
 

Avizovanou valnou hromadu při velikonoční akci TK Nesuchyně „Výlet plný 
jitrnic“ na Bránově jsme po dohodě s pořadatelem přesunuli na později. Tímto 
všechny zveme na víkendové setkání v České Kanadě pod názvem „Dvoutakti na 
kolejích“, které se uskuteční ve dnech 18.-20.května 2012 v relaxcampu 
Slunečnice u Jindřichova Hradce. Na programu bude kromě jízdy úzkokolejkou do 
Nové Bystřice s překvapením i výstava vozidel koncernu IFA, exkurze, večer táborák 
a videoretrodiskotéka. Valná hromada se uskuteční v sobotu od 17 hodin na místě 
konání – objednávky ubytování a informace na www.relaxcamp.cz  do 31.3.2012. 
 

Ve dnech 13.-15.dubna vás zveme na další ročník Mobilsalonu a v březnu se 
ve spolupráci s TK Plzeň uskuteční netradiční „Technický den“ s orientační jízdou. 
Termín bude včas uveřejněn na www.trabantklub.cz a též na www.trabime.cz. 
 

V květnu odstartujeme po zahájení sezóny na srazu v Českém Ráji další 
ročník „O pohár AICE“, jehož výsledky budou zveřejňovány na webu www.aice.cz a 
v letním období bychom společně vyrazili na některý z mezinárodních srazů v SRN. 
 

Novinky a změny v zákoně o provozu na pozemních komunikacích 
 

O změnách v zákonech pro motoristy již bylo napsáno mnohé, ve stručnosti se 
nyní pokusíme připomenout ty nejdůležitější a trochu vysvětlit některé pojmy: 
Nesmět ohrozit - znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu 
nevzniklo žádné nebezpečí (prudké brzdění, či náhlá změna směru jízdy). 
Nesmět omezit - znamená to, abyste jinému účastníkovi provozu nijak nepřekáželi. 

http://www.relaxcamp.cz/
http://www.trabantklub.cz/
http://www.trabime.cz/
http://www.aice.cz/


Nové je na tom to, že se tyto povinnosti rozšířily na všechny účastníky provozu. 
Novela také zpřesnila pravidla kolem „přednosti chodců“ 
 - řidič nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází po přechodu pro chodce 
nebo který zjevně hodlá přecházet, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit 
vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje. 
- řidič nesmí ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič 
odbočuje, a dále nesmí ohrozit chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní 
komunikaci, při vjíždění na poz. komunikaci a při otáčení nebo couvání. 
Také nesmíte předjíždět na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty 
a bezprostředně před nimi, jakož i zastavit a stát na přechodu a přejezdu pro 
cyklisty a ve vzdálenosti 5 m před nimi.   Řidiči motocyklů, mopedů a nemotorových 
vozidel už opět nemusí sebou vozit reflexní vestu. 
          V lékárničce nemusíte mít resuscitační masku a leták s návodem první pomoci. 
O zimních pneumatikách a kdy je použít bylo již napsáno mnoho, připomínáme jen, 
že hloubka dezénu musí být nejméně 4 mm u osobních a  6 mm u nákladních 
vozidel. Současně mizí dopr.značky C 15a „zimní výbava“ a IP 31a „měření rychlosti“ 
  

Novela zákona přinesla jeden zcela nový paragraf 47a, nazvaný „Zákaz účasti 
na některých akcích v provozu na pozemních komunikacích“. Smyslem uvedeného 
paragrafu je postih při účasti na nepovolených akcích, především tzv. tajných 
silničních závodech. To umožní policii zabránit takovému vozidlu v jízdě až na dobu 
48 hodin. 
               Další novinka, kolem které panují stálé nejasnosti, je povinnost zajet k zařízení 
pro provedení kontroly technického stavu, pokud tato zajížďka není delší než 8 km 
včetně cesty zpět. Zjistí-li se vážná nebo nebezpečná závada, je řidič povinen 
zaplatit náklady této kontroly. Podle důvodové zprávy k příslušné směrnici EU by se 
to mělo týkat jen nákladních vozidel a autobusů. V ČR to jaksi „dopadlo“ tak, že se 
nová povinnost týká řidičů všech motorových vozidel. 
 

Nulová tolerance alkoholu trvá - změna je jen v tom, že za naměření hladiny 
alkoholu v krvi nižší než 0,3 promile sice nedostanete body, ale zaplatíte pokutu 
2.500 – 20.000 Kč včetně zadržení řidičáku na šest měsíců až jeden rok.   
  

Nově byly do zákona o silničním provozu zařazeny všechny přestupky „ na 
úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu“, které byly zároveň vypuštěny ze 
zákona o přestupcích.  
 

Další změna se týká zdravotně postižených osob. Novela zrušila označení O1 
a nahrazuje jej „parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením“. Tyto 
průkazy jsou již vydávány na příslušných obecních úřadech s rozšířenou působností. 
Platnost stávajících končí nejpozději 31.12.2012. Důvodem takové úpravy je možnost 
využívat průkazu po celém území EU. 
 

Novela přinesla i změny v povinnosti absolvovat dopravně psychologické 
vyšetření. Tímto vyšetřením musí nyní projít každý řidič, který se „vybodoval“ a po 
roce znovu žádá o navrácení řidičského oprávnění. Toto vyvolalo paniku mezi 
„hříšníky“, neboť rozsah psychotestů je v mnoha typech a provedeních. 
 

Na závěr ještě jedno doporučení od záchranářů, každý by měl ve svém mobilu 
mít pod zkratkou „ICE“ (In Case of Emergency) uvedený kontakt na osobu pro zprávu 
v případě nouze. 
 

Mnoho šťastných kilometrů v roce 2012 přejí členové výboru ZS A.I.C.E. ČR 


