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ŠKODA AUTO se zapojila do projektu vzdělávání mladých 
řidičů Start Driving 
 
› ŠKODA AUTO partnerem projektu Start Driving pro zvýšení dopravní bezpečnosti a zkušenosti mladých 

řidičů 
› Letošní ročník nabízí zájemcům 72 termínů v 8 různých lokalitách po celé České republice   
› Bezplatné kurzy jsou určeny pro čerstvé držitele řidičského průkazu do 24 let, rodiče mladých řidičů, učitele 

autoškol a zkušební komisaře 
› Podpora dopravní bezpečnosti patří mezi hlavní oblasti společenské odpovědnosti automobilky ŠKODA 

AUTO 
 
Mladá Boleslav, 6. května 2021 – Společnost ŠKODA AUTO se zapojila do projektu vzdělávání mladých řidičů 
Start Driving, který organizuje Asociace autoškol v ČR ve spolupráci s Asociací center bezpečných jízd a který 
je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Cílem je po vzoru rakouského systému výuky 
zdokonalit výcvik začínajících řidičů, kteří dle statistik nehodovosti představují nejrizikovější skupinu. Praktické 
ukázky v centrech bezpečné jízdy a následné jízdy v provozu pomáhají absolventům prohloubit jejich 
dovednosti při řízení vozidla a dopravně-psychologické semináře se zaměřují na odpovědné chování v provozu. 
Cílovou skupinou těchto bezplatných kurzů jsou začátečníci do 24 let, rodiče mladých řidičů a učitelé autoškol 
nebo zkušební komisaři. Podpora dopravní bezpečnosti patří mezi hlavní oblasti společenské odpovědnosti 
automobilky ŠKODA AUTO. 
  
Maren Gräf, členka představenstva ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů, zdůrazňuje: „Jako automobilka 
považujeme bezpečnost silničního provozu za mimořádně důležitou. Proto se ve společnosti ŠKODA AUTO tímto 
tématem každý den intenzivně zabýváme. Zároveň je včasné a cílené další vzdělávání začínajících řidičů klíčem k 
zodpovědnému chování na silnici a bezpečnému zvládnutí automobilu. Z tohoto důvodu s plným přesvědčením 
podporujeme projekt „START Driving“, který u mladých lidí vytvoří povědomí o možných nebezpečích v provozu na 
pozemních komunikacích a bude přístupný také rodičům, učitelům a zkušebním komisařům. Tím tato iniciativa aktivně 
přispěje k dalšímu zvyšování bezpečnosti silničního provozu v České republice.“  
  
Projekt Start Driving reaguje na vývoj statistiky dopravních nehod, která dlouhodobě označuje za nejrizikovější skupinu 
řidičů právě mladé držitele řidičských průkazů. Odborníci proto připravili celodenní kurzy bezpečné jízdy, které prohlubují 
znalosti nad rámec učiva běžných autoškol. Hlavními částmi kurzu jsou zdokonalovací výcvik v reálném silničním 
provozu včetně nácviku zásad defenzivní jízdy, dále pak zvládání rizikových situací na polygonu a nedílnou součástí je 
i dopravně-psychologický seminář zaměřený na odpovědné chování v provozu. 
 
„Mladí řidiči nebo jejich rodiče se na kurzech seznámí s pokročilými technikami řízení a také s klíčovými zásadami 
dopravní psychologie, jejichž osvojení je předpokladem dalšího úspěšného rozvíjení řidičských schopností,“ vysvětluje 
Aleš Horčička předseda Asociace autoškol ČR a koordinátor projektu. „Inspirací nám byl moderní systém používaný 
v Rakousku, kde po jeho zavedení došlo k významnému snížení závažných nehod začínajících řidičů.“ 
 
Cílovou skupinou jsou čerství držitelé řidičského průkazu ve věku 18 až 24 let, pro letošek však organizátoři zpřístupnili 
lekce také rodičům mladých řidičů, učitelům z autoškol a zkušebním komisařům, protože mají na rozvoj začátečníků 
zásadní vliv. Během loňského pilotního ročníku se uskutečnilo celkem 31 kurzů, letos je k dispozici 72 termínů. Kurzy 
jsou přístupné zdarma a konají v 8 různých lokalitách po celé republice: v Mostě, Sosnové, Příbrami, Hradci Králové, 
Jihlavě, Vysokém Mýtě, Ostravě a Třinci. Zájemci se mohou přihlásit na stránkách projektu www.startdriving.cz.  
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Mezi školiteli jsou mimo jiné policisté, psychologové, hasiči, ale i zástupci odborných oblastí ŠKODA AUTO. Specialisté 
předvedou účastníkům ukázky vyprošťování zraněných po nehodě, upozorní na nebezpečné projevy za volantem, jako 
je únava, vypjaté emoce nebo snížená koncentrace a pomohou vysvětlit funkce asistenčních systémů. Policisté věnují 
svoji část přednášky statistice a příčinám nehod v daném kraji. ŠKODA AUTO poskytuje vedle školitelů i pomůcky jako 
například vozy v řezu, na nichž lze názorně ilustrovat přínos moderních bezpečnostních zařízení, a taktéž informační 
materiály. 
 
Důležitou součástí kurzů jsou praktické jízdy s vlastními automobily v zázemí polygonů, kde si mohou mladí řidiči bez 
obav vyzkoušet chování vozu v mezní situaci a natrénovat správnou reakci. Vyzkouší si krizové brzdění, správný průjezd 
zatáčkou, brzdění na površích s rozdílnou adhezí nebo bezpečný vyhýbací manévr. Zásadní jsou ovšem také instrukce, 
jak se do krajní situace vůbec nedostat. Praktické jízdy probíhají rovněž v běžném silničním provozu, kdy instruktor 
vyhodnocuje chování řidiče.  
 
Podpora dopravní bezpečnosti patří mezi hlavní oblasti společenské odpovědnosti společnosti ŠKODA AUTO. 
Základem tohoto přístupu je návrh vozů splňujících nejpřísnější požadavky aktivní a pasivní bezpečnosti, které 
opakovaně potvrzují nezávislé testy. Před nedávnem obdržel v nárazových testech organizace Euro NCAP nejlepšího 
možného hodnocení 5 hvězd elektromobil ŠKODA ENYAQ iV. 
 
Součástí aktivit společenské odpovědnosti v této oblasti je také široká podpora dopravní bezpečnosti a prevence, jako 
je akce Bezpečný pátek, který informuje děti i dospělé, jak se správně chovat v silničním provozu, výukový projekt 
ŠKODA hrou anebo řada grantových programů zaměřená na zvýšení bezpečnosti na silnicích. 
 
Automobilka také disponuje vlastním týmem výzkumu dopravní bezpečnosti, který během posledních třinácti let 
analyzoval již více než 1400 reálných dopravních nehod, a podílí se ve spolupráci s Asociací autoškol na vzdělávání 
učitelů autoškol v České republice. Poznatky z dopravních nehod pomáhají při vývoji prvků aktivní i pasivní bezpečnosti 
ve vozech ŠKODA. 
 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
Tomáš Kotera 
Vedoucí Komunikace podniku a interní komunikace 
T +420 326 811 773 
tomas.kotera@skoda-auto.cz  
 

Kamila Biddle 
Tisková mluvčí pro výrobu, HR a životní prostředí  
T +420 730 862 599 
kamila.biddle@skdoa-auto.cz  
 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 
 
 
Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA AUTO partnerem projektu vzdělávání mladých řidičů Start 
Driving 
Společnost ŠKODA AUTO se zapojila do projektu vzdělávání mladých řidičů 
Start Driving, jehož cílem je prohloubit znalosti začátečníků a zvýšit dopravní 
bezpečnost v České republice. 
 
 
Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO partnerem projektu vzdělávání mladých řidičů Start 
Driving 
Praktické ukázky v centrech bezpečné jízdy a jízdy v provozu pomáhají 
absolventům prohloubit jejich dovednosti při řízení vozidla a semináře se 
zaměřují na odpovědné chování v provozu. 
 
 
Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 
 
ŠKODA AUTO  
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k vstupním segmentům, 

působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v oblasti ekologie a diverzity; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe iV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, 

KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců; ŠKODA AUTO v koncernovém 

svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 


