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Pořízení si řidičského průkazu je pro 
člověka s handicapem důležitým krokem 
k vlastní mobilitě. Pohodlné cestování je 
pro něj dnes v některých regionech stále 
dost problematické. Ruší se speciální 
autobusové spoje, cestování vlakem na 
vozíku má stále své mouchy. 

Mobilita je tedy pro tyto osoby velké 
téma. Samostatně cestovat, navštěvovat 
přátele nebo si jednoduše vyřídit záleži-
tosti všedního dne, to je dnes díky tech-
nickému pokroku možné i pro osoby s tě-
lesným postižením. Speciálně upravená 
vozidla jsou nejen praktická, ale dopřávají 
řidiči i radost z jízdy.  

V našem rodinném podniku už 12 let 
nabízíme výcvik autoškoly, poradenství 
a úpravy pro tělesně handicapované. 
Naši kvalifikovaní učitelé, např. paní 
Přibilová s více než třicetiletou praxí, vás 
rádi doprovodí na cestě k získání tak 
důležité mobility. Díky přátelské rodinné 
atmosféře a individuálnímu přístupu ke 
každému klientovi je absolvování řidič-
ského výcviku v autoškole velmi příjem-
né. Neslibujeme vám zázraky, ale poctivě 
absolvovaný kurz. Každý žák naší auto-
školy je po absolvování výcviku schopen 

zvládnout základní situace v  každoden-
ním provozu. Jízdy se provádějí za všech 
možných běžných dopravních situací, 
včetně hustého městského provozu města 
Plzně.  

Výcvik probíhá na speciálně uprave-
ných vozidlech vybavených ručním 
ovládáním a dalšími individuálními 
úpravami dle konkrétní potřeby.  

Díky unikání konstrukci si můžete 
zkusit až z pěti možností ovládání brzdy 
a plynu (mechanických i elektronických 
systémů) v jednom  automobilu.  

Další možnosti jako automatická pře-
vodovka, elektronická spojka, prodlouže-
ní pedálů až o 35 cm pro osoby menšího 
vzrůstu, infraovladač pro řízení jednou 
rukou, široký výběr volantových nástav-
ců, levý plynový pedál s automatickou 
převodovkou, bezklíčové zapalování a star-
tování, nožní ovládání přepínačů a další 
individuální úpravy jsou u nás samozřej-
mostí.  

Za tyto možnosti, včetně úprav na mí-
ru se nic nepřiplácí. Aktuální cena kurzu 
skupiny B je 8 500 Kč. Výcvik v auto-
škole není podmíněn následnou instala-
cí ručního ovládání. V případě potřeby 

je možné zajistit také ubytování a stra-
vování. 

Bude nám ctí, když si na cestě k vaší 
mobilitě zvolíte autoškolu JENČOV-
SKÝ. 

Ing. Pavel Jenčovský 
Kontakt: 
Firma Jenčovský, provozovna: Na 

Roudné 161, 323 00 Plzeň, tel.: 604 233 
164, tel./fax: 377 523 987, info@jenca.cz, 
www.jenca.cz.

Příliš vysoký platební automat na par-
kovišti před břeclavským vlakovým 
nádražím znamenal pro vozíčkáře velký 
problém – k otvoru na vhazování mincí 
totiž nedosáhli. Zaplatit ale museli, proto-
že jinak by je závory nepustily ven. Břec-
lavský deník na tyto komplikace upozor-
nila Kristina Tučková z Týnce, která je na 
vozík upoutaná už tři roky. Spěchala na 
vlak, ale nezbylo jí nic jiného, než požá-
dat o pomoc ochotného kolemjdoucího.     
S tím se však nehodlala smířit. 

Nyní tyto obtíže alespoň zčásti vymi-
zely. Provozovatelé parkoviště totiž za-
vedli dobíjecí platební karty, jejichž 
vlastníci při úhradě parkovného nemusejí 
automat použít. Dokonce nemusejí ani 
vystoupit z auta. „Abonentní karta fungu-
je na podobném principu jako třeba dobí-
jení kreditu na mobilní telefon. Kartu u 
nás vydáme za poplatek dvě stě korun, 
což je vratná kauce,“ popsala systém 
Petra Rajsiglová, asistentka firmy, která 
provozuje parkoviště. Dobíjecí karta slou-
ží při vjezdu na parkoviště k otevření 
závor. Při odjezdu se z ní odečte částka 

odpovídající době parkování a závory 
zase automaticky pustí řidiče ven. Vozíč-
káři tak už nezůstanou na parkovišti 
uvěznění. 

Řešením je stání zdarma 
Kristina Tučková sice takovou snahu 

provozovatelů parkoviště vítá, přesto se jí 
zvolené řešení nezdá ideální. „Jsem ráda, 
že se aspoň něco změnilo. Nicméně člo-
věk, který bude odjinud než z Břeclavi, 
kartu mít většinou nebude,“ namítla           
a doporučovala třeba možnost zaplatit 
lístek pomocí SMS zprávy. „Podle firmy, 
která nám automaty dodávala, by ale 
platit přes mobilní telefon v našem přípa-
dě nešlo. Terminály pro to nejsou uzpů-
sobené. Proto nám byla doporučena vari-
anta s abonentními kartami,“ vysvětlila 
Petra Rajsiglová. 

Na většině ostatních parkovišť s pla-
tebním automatem ale vozíčkáři v Břecla-
vi problém s placením parkovného nema-
jí: díky vyhrazenému stání zdarma. Bez 
závor. „Stačí mít příslušný průkaz za 
sklem auta,“ říká Petra Šímová, vedoucí 

břeclavské pobočky společnosti Activ 
Parking. Ta v Břeclavi zaštiťuje asi šest-

náct set parkovacích míst. Vida, jak je to 
jednoduché…  

(di) 
 

 

Máte podobné zkušenosti 
s parkováním? Napište 

nám o tom do Vozky! 
Na: P.Plohak@seznam.cz 

Vozidla jsou vybavena pěti druhy ručního 
ovládání 

Autoškola pro osoby s tělesným handicapem

Platební automat na parkovišti je problém
Neměli by mít vozíčkáři stání na parkovištích zdarma? 

Při instalování platebního automatu na 
vozíčkáře nebrali zřetel 


