
 

 

Nevidomí za volantem aut na Masarykově okruhu 

Brno, 7. 10. 2015: Ve středu 7. října 2015 od 9 hod. proběhne na Masarykově okruhu 

zážitkový kurz řízení osobního auta pro nevidomé. Tuto výjimečnou akci pořádá obecně 

prospěšná společnost TyfloCentrum Brno, která si letos připomíná 15 let od svého 

založení. Partnerem akce je akciová společnost Automotodrom Brno, která bezplatně 

poskytne této akci Masarykův okruh a zázemí. Dalším významným partnerem akce je 

Autoškola Pelikán, která zdarma propůjčí vozidla autoškoly. Navigátory při jízdě po okruhu 

nevidomých řidičů jsou samotní učitelé autoškol. Na akci se přihlásilo téměř 60 účastníků. 

 
Účelem zážitkového kurzu je zprostředkovat nevidomým a slabozrakým lidem autentický vjem z jednoho 

úseku každodenní rutiny vidícího člověka, seznámit s činností pro vidící tak samozřejmou a pro nevidící 

jinak nepřístupnou. Jde o uvědomění si každodenní reality možného střetu s projíždějícím motorovým 

vozidlem a o nezapomenutelnou zkušenost ovládání takového vozidla, obtížnosti jeho zastavení. A proč 

osobní auta autoškol? Akce musí být bezpečná. Vozidla autoškol, ve kterých může učitel autoškoly vozidlo 

zastavit, splňuje základní bezpečnostní hledisko akce. 

 

Přihlásit se mohli občané z řad nevidomých a slabozrakých, kteří dosáhli věku 18 let a jedinou překážkou 

pro získání řidičského průkazu je jejich zrakové postižení. Někteří z nich buď kdysi auto řídili, nebo si řízení 

zkusili jen tak někde mimo silnice. Někteří z nich však za volant auta nikdy neusedli. Účastníci se proto 

budou registrovat a musí absolvovat nácvik základů řízení auta. Nejde o silniční pravidla, ale o techniku 

jízdy tj. rozjezd, řazení a zastavení auta. Pokud tuto techniku zvládnou, bude jim umožněno absolvovat 

jízdu po Masarykově okruhu. Jízda po Masarykově okruhu připomíná standardní jízdu po silnici, má 

zatáčky, stoupání i klesání. Pro mnohé z účastníků bude samotným zážitkem již vlastní nácvik techniky 

rozjezdu, řazení a zastavení auta. Program bude doplněn dalšími aktivitami, např. možnost prohlídky 

závodních motorek Karla Abrahama, vozidel Policie ČR nebo aut a výstroje Hasičského záchranného 

sboru Jihomoravského kraje. 

Podmínkou úspěchu tohoto výjimečného zážitkového kurzu je bezesporu spolupráce jak s akciovou 

společností Automotodrom Brno, která pro akci zdarma poskytla Masarykův okruh a zázemí, ale také 

spolupráce především s Autoškolou Pelikán, která k tomuto nezvyklému podniku zapůjčí svá výcviková 

auta pro neobvyklé „řidiče“. Patří jim dík za jejich ochotu spolupracovat na nevšední akci. 

 

Akce se v Brně koná již po třetí. Organizátor tuto akci připravuje každých 5 let, vždy při příležitosti kulatého 

výročí svého založení. Na účastníky v závěru dne čeká překvapení. 
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