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Nikdy to nevzdávat, to je životní krédo českého handicapovaného spor-
tovce, reprezentanta v cyklistice, Iva Koblasy. Těžká epilepsie v dětství, pák 
náročná operace mozku, po které se znovu učil chodit, mluvit a zvládat i ty 
nejběžnější denní činnosti - nic z toho Iva nezastavilo v cestě za jeho snem, 
stát se skvělým cyklistou a medailistou z velkých šampionátů.  V této knize 
naleznete jeho životní příběh, jenž se rovněž prolíná s osudy jeho dědečka, 
válečného hrdiny a pilota RAF generála Emila Bočka. Je to příběh o vůli, 
odříkání i překonávání překážek. A především pak o naději. 
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NOVINKA – JIŽ BRZY V KNIHKUPECTVÍ
Ivo Koblasa: Nikdy se nevzdávám

Na co si dát v zahraničí pozor
V Česku to řidičům projde, v zahraničí ne. Za jaké přestupky může na dovolené přijít překvapivá pokuta?
	 Specifická	silniční	pravidla	v	zahraničí	dokáží	při	cestě	na	dovolenou	
nemile	překvapit	leckterého	tuzemského	řidiče.	V	Itálii	se	například	mo-
hou	 dostat	 do	 problému	 motoristé	 jedoucí	 na	 zimním	 obutí.	 Při	 jízdě		
v	Rakousku	či	Portugalsku	je	pak	lepší	sundat	palubní	kameru.	Pozor	si	je	
potřeba	dát	rovněž	na	bezemisní	zóny,	ale	i	mnohé	další	kuriozity.	Kromě	
prostudování	 zahraničních	dopravních	pravidel	by	měl	 také	každé	delší	
cestě	předcházet	odborný	servis.
	 To,	 co	na	 silnicích	projde	v	 tuzemsku,	 se	 leckdy	v	 zahraničí	může	 setkat		
s	 nepochopením.	 Oblíbeným	 nešvarem	 českých	 řidičů	 bývá	 například	 tak-	
zvané	dojíždění	zimních	pneumatik	v	 letních	měsících.	Ačkoli	u	nás	za	 tuto	
činnost	sankce	nehrozí,	třeba	v	Itálii	může	motorista	obdržet	pokutu	až	ve	výši	
50	 tisíc.	 I	 když	 by	 při	 běžné	 prázdninové	 cestě	 na	 Jadran	 řidič	 jedoucí	 na		

mocí	palubních	videokamer.	V	Česku	je	v	tomto	směru	povinností	řidiče	umís-
tit	zařízení	takovým	způsobem,	aby	nijak	nebránilo	ve	výhledu	z	vozidla.	Po-
dobně	je	tomu	i	na	Slovensku,	v	Itálii,	Chorvatsku	či	Španělsku.	Do	problémů	
se	však	může	motorista	dostat	například	v	sousedním	Rakousku.	Zde	podléhá	
každá	 napevno	 umístěná	 kamera	 snímající	 veřejné	 prostranství	 oznamovací	
povinnosti	a	musí	být	zaregistrována	na	příslušném	úřadě,	 jinak	hrozí	 tučná	
pokuta.	Zcela	zapovězené	je	pak	použití	autokamer	v	Portugalsku	či	Lucem-
bursku.
	 Pozor na nízkoemisní zóny
	 Dodatečný	pozdrav	z	dovolené	s	nepříjemným	obsahem	může	řidičům	rov-
něž	 přijít	 po	 průjezdu	 takzvaných	 nízkoemisních	 zón.	 Ty	 mnohá	 zahraniční	
sídla	zavádějí	s	cílem	omezit	hustotu	dopravy	a	množství	znečištění	v	centrech	
měst.	Nejčastěji	se	s	nimi	lze	setkat	ve	Francii	a	Itálii.	Právě	na	Apeninském	
poloostrově	je	kromě	turistických	magnetů	v	podobě	Říma,	Florencie	či	Pisy	
zavedla	 i	 řada	 menších	 měst.	 Pro	 vjezd	 do	 těchto	 zón	 potřebujete	 speciální	
emisní	povolenku.	Pokud	ji	daný	vůz	nemá,	kamery	to	rozpoznají	a	motorista	
se	může	těšit	na	pokutu.
	 Kromě	výše	zmíněných	nástrah	se	 lze	v	zahraničí	setkat	 i	 s	opravdovými	
kuriozitami.	V	Černé	Hoře	je	kupříkladu	zakázáno	řídit	takzvaně	nahoře	bez,	
a	i	muži	musí	mít	za	volantem	oblečen	alespoň	nátělník.	Na	Kypru	pak	hrozí	
motoristům	pokuta	za	pití	během	jízdy.	Lidé	nosící	dioptrické	brýle	jsou	zase	
ve	 Španělsku	 při	 silniční	 kontrole	 povinni	 prokázat,	 že	 u	 sebe	 pro	 všechny	
případy	mají	alespoň	jedny	náhradní.	Do	povinné	výbavy	tureckých	řidičů	zase	
patří	hned	dva	výstražné	trojúhelníky,	ti	polští	pak	musí	mít	v	autě	hasicí	pří-
stroj.	Předpisy	v	pobaltských	zemích	dokonce	nařizují	řidičům	při	parkování		
v	kopci	zajistit	vozidlo	pomocí	speciálního	kolíku.	 Pokračování na str. 16Do Itálie na zimních pneumatikách raději nejezděte

zimním	 obutí	 v	 žádné	
zemi	 problém	 se	 záko-
nem	mít	 neměl,	 rozhod-
ně	je	lepší	vyrazit	na	let-
ních	 pneumatikách.	 Ty	
nabízí	v	daných	podmín-
kách	 nejen	 lepší	 jízdní	
vlastnosti,	 ale	 lze	 s	nimi	
dosáhnout	i	výrazně	nižší	
spotřeby.
	 Dalším	 problematic-
kým	prvkem,	který	regu-
luje	řada	státu	odlišně,	je	
pořizování	 záznamu	 po-


