
 
 
 
 
 
 

 
Asociace osobních strážců ČR ve spolupráci s Českou komorou detektivních služeb  

a společností I.B.S.A. – czech, pořádají odborný kurz: 
 

OSOBNÍ ŘIDIČ, ŘIDIČ OCHRÁNCE I. 
 

Kurz proběhne 1.8.2016                                                                         Cena kurzu pro veřejnost: 3.000.- Kč 
od 9.00 hodin do 18.00 hodin                                      Cena kurzu pro členy ČKDS a studenty:   2.500.- Kč                                                            
Místo konání: letiště Milovice (okres Nymburk)                        Cena kurzu pro členy AOS ČR:  ZDARMA 
 
Studentská sleva platí pro studenty středních a vysokých škol do dovršení věku studenta 26 let. Studium se prokazuje 
platnou studentskou kartou, nebo potvrzením o studiu a průkazem totožnosti. 

 
Pro absolvování kurzu je nutné předložit platný řidičský průkaz pro skupinu B. 
  
Kurz je vhodný zejména pro osobní strážce, bezpečnostní pracovníky, detektivy, osobní řidiče, policisty, ale může se 
ho zúčastnit i široká veřejnost, která by si tuto činnost chtěla vyzkoušet na vlastní kůži.  

 
Cíl kurzu: 
Hlavním cílem kurzu je připravit osobní řidiče - řidiče ochránce na krizové situace, které mohou nastat při 
řízení vozu, zlepšit jejich dovednosti a reakce. Absolventi kurzu se naučí lépe bezpečně ovládat vozidlo a 
vyzkouší si, jak se bude jejich automobil chovat na silnici v různých extrémních situacích. Naučí se zásady 
defenzivní a ofenzivní jízdy. 
 
Program: Kurz je rozdělen do dvou částí, teoretické a praktické. 
Kdo je osobní řidič, kdo řidič ochránce a kdo řidič ochranného týmu 
Výběr vozidla 
Plánování trasy 
Příprava vozu 
Bezpečnostní prohlídka vozidla 
Nastupování a vystupování do vozidla (spolupráce s ochranným týmem, nebo osobním strážcem) 
Umístění klienta a členů týmu ve vozidle 
Ofenzivní a defenzivní způsob jízdy 
Jízda bez doprovodného vozidla 
Jízda s doprovodným vozidlem 
Jízda, zastavování a stání (brždění - dobržďování, vyhýbací manévry, vykrývání chráněného vozidla, 
otáčení, smyky, zastavování) 
Krizové situace při jízdě vozidlem (obraty, prorážení zátaras, střelba z vozidla, krytí klienta ve vozidle, únik 
z místa napadení) 
První pomoc 

     
Poznámka: 
Ve výcviku jsou používána vozidla společnosti I.B.S.A. – czech. Pokud má absolvent kurzu – řidič zájem 
kurz projít s vlastním vozidlem (nebo vozidlem, který používá v zaměstnání) má tu možnost. Výcvik vedou 
zkušení instruktoři s praxí ve speciálních útvarech Policie ČR. Vozidla a instruktoři jsou propojeni 
radiostanicemi. 
 
Účastníci kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu. 

 
Pomáháme dětem. Rozhodli jsme se pravidelně přispívat Nadačnímu fondu Ztracené děti.  

Uhrazením účastnického poplatku přispějete i vy částkou 100 Kč na projekt S Denisem bezpečně. Děti jsou to 
nejcennější, co máme a je nutné je chránit. Pokud by naše činnost zachránila jeden dětský život, má to smysl. 

 
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na: 

sekretariat@aoscr.cz , caprata@aoscr.cz nebo na tel. č.: 281 867 746 
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