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Nedodržování bezpečné
vzdálenosti, arogantní předjíždění.
V tom jsou Češi specifičtí. A za
volantem celkově roste agresivita,
ke které přispívá i bídný stav silnic.
Tak nějak se dívá na tuzemské
řidiče odborník na silniční
provoz, předseda rady Platformy
Vize 0, někdejší profesionální řidič
a svého času i šéf Besipu. „U řidičů
ve věku 20 až 25 let často bývá jisté
furiantství součástí životního
stylu,“ uvádí v rozhovoru pro LN.

LNSetkáváte se s agresivitou na silni-
cích? Zažíváte takové situace?

Bohužel ano. Mám už něco najeto,
za více než 40 let jsem jezdil se vším
možným a po celé Evropě, na dění na
silnicích se dívám s nadhledem. Doká-
žu s předstihem rozpoznat kritickou si-
tuaci a reagovat. Stále častěji však po-
tkávám řidiče, kteří sázejí na to, že jim
ostatní uhnou, že se jich budou bát, že
jim bez váhání vytvoří prostor. Napří-
klad takové, řekl bych až sprosté najíž-
dění a vytlačování s tím, že jsem vel-
ký, rychlý a ty mi prostě uhneš. Dobře
víš, že v případě kolize bys to odnesl
hlavně ty. To je asi ta nejhorší a nejne-
bezpečnější agresivita.

LN Všichni agresoři tak uvažují?
Zaplaťpánbůh jen menší část moto-

ristů. Ale faktem je, že se na našich sil-
nicích začíná zvyšovat nervozita. Při-
spěly k tomu pandemie, ekonomická
situace, válka na Ukrajině. S tím pak
souvisí mnohdy menší ochota druhé-
mu vyhovět, zbytečně nepřekážet.
Prostě každý někam spěchá a proč
zrovna já bych měl sundat nohu z ply-
nu. Hodně to bývají řidiči dražších aut,
limuzín nebo SUV. Ne nadarmo se
říká – jak žiji, tak řídím. Řada z těch
lidí má firmu nebo vyšší manažerskou
pozici a jsou zvyklí, že lidé kolem nich
raději drží ústa a krok. To se pak v ano-
nymitě interiéru vlastního automobilu
snadno přenáší i na silnici.

LN Souvisí to i s věkem řidiče?
Ano. Podíváme-li se na mladé řidi-

če, třeba ve věku 20 až 25 let, tak
u nich často bývá agresivita, sklon
k riskování a jisté furiantství součástí
životního stylu. S postupujícím věkem
vidíme zklidňování. Po překročení pa-
desátky klesá podíl těch, kteří se v sil-
ničním provozu chovají agresivně. Už
mají něco naježděno, mají zkušenosti
s tím, co se jim nebo druhým může na
silnici stát, mají méně zápasnického
testosteronu, umějí domýšlet následky
nezodpovědného jednání. To lze vy-
číst i ze statistik dopravních nehod.

LN Proč agresivita za volantem u nás
roste?

V devadesátých letech se oprávněně
hovořilo o postsocialistických státech
jako o divokém východě. Na silnicích
se to projevilo tak, že se začala ve vel-
kém ze Západu dovážet auta, často vel-
mi výkonná, zaplnily se silnice. Spole-
čenské vztahy byly nejednou ve stylu,
vše je dovoleno. To se negativně pode-
psalo na statistikách smrtelných ne-
hod. Nejhorší byl rok 1994, kdy zby-
tečně zemřelo 1637 lidí. V roce 2021
to bylo podstatně méně – 532.

LN A dnes?
Dnes se o agresivitě mluví víc než

jindy, protože stále víc řidičů používá
v autech kamery. Mnohem více než tře-
ba před deseti lety se záběry agresivity
objevují na sociálních sítích, v mé-
diích, včetně hlavních zpráv. Lidé to
mají dnes a denně na očích…

LN Neznamená to, že agresivity dnes
není víc než před lety, ale že se o těch
případech jen dovídáme ve větší
míře? Že je víc zdokumentovaná?

Myslím, že i tak případů agresivity
je stále víc. Na silnicích je nás hodně,
přibýváme, ale silnice nepřibývají. Po-
díváte-li se, v jakém stavu máme v Čes-

ké republice silniční síť, tak je to trist-
ní. Mezinárodní ekonomické fórum dě-
lalo celosvětový průzkum, jak lidé vní-
mají kvalitu silnic, a ČR se ocitla na
hodně špatném místě vedle středoafric-
ké republiky Burundi. Lidé vnímají
kvalitu naší silniční sítě negativně.

LN A vy sám?
Já se k nim přikláním. Nedostavěná

dálniční síť, stav okresních silnic, přetí-
žené silnice první třídy často bez kraj-
nic, za každým rohem nějaké dopravní
omezení. Přitom doprava houstne.
Lidé pak trčí dlouhou dobu v kolonách
a zácpách nebo se to takzvaně vleče,

protože někdo vepředu jede pomalu
a není možnost ho bezpečně předjet.

LN Tedy čím horší silnice, tím větší
agresivita?

Určitě. Zejména ve střední Evropě,
kde je stále hustější nejen vnitrostátní
doprava, ale i tranzitní nákladní. Silnič-
ní síť se výrazně podepisuje na tom, co
se na silnicích děje. Řidiči každou
chvíli trčí v zácpě, často se vlečou za
kolonou kamionů, které nelze předjet.
To vše přispívá k nervozitě a nejednou
i otevřené agresivitě, kterou na silni-
cích vidíme. Jste napružení, naštvaní
a jen čekáte na nějaký spouštěč.

LN Lze agresivitu definovat a vyme-
zit v zákoně? S dostatečnou sankcí?

Jde to. Například Nizozemci to
mají. A Vize 0 usiluje, aby se agresivi-
ta dostala i do našich zákonů. Nizo-
zemci ji definují jako úmyslné jedná-
ní, jehož cílem je emocionálně nebo fy-
zicky poškodit jiného účastníka silnič-

ního provozu. Takže i třeba vystrašit
nebo ve stylu – dám ti lekci. Nebo mu
přímo ublížit. To je třeba vybržďová-
ní. Ať to bouchne. Úmysl se možná ně-
kdy hůř prokazuje, ale máme i dost
zjevných situací nebo záběrů z kamer.
Určitě bychom touto cestou měli jít.

LN S rozkopanou silniční sítí souvisí
i zipování, které Češi neovládají.
Mnozí se snaží zařadit do pruhu co
nejdřív ještě před zúžením.

Přesně tak. Myslím však, že se u nás
řidiči v tom pomalu zlepšují. Už vědí,
co je zip. Ale problém skutečně je, jak
říkáte, ve způsobu zipování. A nejen

u nás. Většina států má poznatek, že ři-
diči zipují předčasně, cpou se do ved-
lejší kolony co nejdřív, třeba sto metrů
před zúžením, mnohem dřív, než je
vhodné. V menšině států to dělají
správně, dojíždějí až na konec a teprve
tam aplikují pravidlo zipování. To zna-
mená, že předem přesně víte, mezi kte-
rá auta zapadnete. A v průběžném pru-
hu se také netvoří zbytečně dlouhá ko-
lona. Přitom ten, kdo míjí celou kolo-
nu a jede až k zúžení, je považovaný
za hulváta, že všechny předjíždí. Ale
opak je pravdou, dělá to správně. Něm-
ci na to šli od lesa a mají správný způ-
sob napsaný v zákoně.

LN U nás to není?
Právě že ne. Pokud vím, asi jen Ně-

mecko to má definované.

LN Jsou Češi v nějakém prohřešku
specifičtí?

Lepení na zadek. Nedodržování bez-
pečného odstupu. V tom jsme mistři.

V zákoně to máme ošetřené strašně be-
nevolentně. Řidič má být schopen za-
bránit kolizi, pokud ten před ním náhle
zpomalí nebo zastaví. Když pojedete
na dálnici stotřicítkou a budete se lepit
s desetimetrovým odstupem někomu
na zadek, nemůže vás nikdo potrestat.
Je to sice strašně blízko, ale kdyby to
někdo řešil, můžete tvrdit, že jste dob-
rej, že byste to ubrzdil. Například v Ra-
kousku, Německu, Francii, Švédsku či
ve Finsku nespoléhají na náhodu, mají
přesně definovaný minimální odstup,
a pokud tam není, nastupuje trest. Ne-
čekají, až někdo někomu zcela zbyteč-
ně ublíží.

LN Jak ten odstup měří? Ve vteři-
nách? Radarem?

Statické měřicí přístroje. Radary lec-
kde neměří jen rychlost, ale i odstup
vozidel. Doporučuje se pravidlo mini-
málně dvě sekundy. Ve státech, o kte-
rých mluvím, se zpravidla trestá, když
vozy dělí méně než jedna sekunda.
Čím je časový odstup kratší, tím je vět-
ší postih. Všimněte si, že v okolních
státech mívají auta od sebe opravdu
větší odstupy. Méně než u nás se tam
stává, že někdo včas nedobrzdí. Také
u nás by to mělo být přesně definová-
no a kontrolováno.

LN Je čas dovolených, výletů, na silni-
ce vyrazili autem i lidé, kteří za vo-
lantem příliš zkušení nejsou. Jaké
další chyby nejčastěji děláme, co nej-
víc hrozí?

Mohl bych vyjmenovat nějakých
15 nejčastějších prohřešků. Určitě na
přední místo patří i často omílaná ne-
přiměřená rychlost. Včetně motorká-
řů, kteří tachometr často moc nesledují
a jezdí pocitově. Jak to nejednou dopa-
dá, víme. Nebo druhý extrém, kterým
je bezdůvodně pomalá jízda. Něco jiné-
ho je, když jedete ve tři ráno čtyřicít-
kou sám někde po okresce. Ale pak je
tu nebezpečně pomalá jízda, která
může ostatní za většího provozu při-
mět k velmi rizikovému předjíždění.
To jsou řidiči, co se kochají nebo si

v klidu povídají a sunou se krokem.
Často i při silném provozu po dálnici.
Jsou státy, jako je Velká Británie či ně-
které v USA, které tohle tvrdě trestají.

Specifikum Česka je také hodně roz-
šířené arogantní předjíždění. To ví-
dám často. Třeba v nejméně vhodných
místech, v nějakém zúžení. A dotyčný
automaticky předpokládá, že mu všich-
ni uhnou, udělají místo. Že předjíždě-
ný poslušně zpomalí a ten proti uhne
na krajnici. Že si ostatní mohou všim-
nout jeho bezohledného manévru až
na poslední chvíli, tyhle sobce nena-
padne. Tohle nejednou mívá nedozír-
né důsledky.

LNCo třeba mediálně u nás nyní hod-
ně zmiňované předjíždění cyklistů?
Vzdálenost 1,5 metru se stala hitem.

U cyklistů bych rád zmínil i obrov-
ský nešvar, že jezdí neosvětlení. To je
velmi nebezpečné i pro řidiče v autě,
navíc mu hrozí riziko, že v případě stře-
tu bude označen za hlavního viníka.
Zkrátka nepřizpůsobil rychlost jízdy
vzdálenosti, na kterou měl rozhled. Po-
kud by byl cyklista řádně osvětlen, vi-
děl by ho mnohdy na stovky metrů do-
předu. A co se týče toho pravidla
1,5 metru pro předjíždění cyklistů, na
tom se hodně podepsal způsob, jímž se
to do zákona o silničním provozu za-
vedlo. Najednou se objevila zpráva, že
takhle to bude a basta. Dokonce v tak
přísné formě, že tvrdý trest byl i za pár
centimetrů nedodržené minimální po-
vinné vzdálenosti od cyklisty. Mini-
málně šest měsíců zákaz řízení a trest-
né body. To bylo vůči veřejnost vyslo-
veně arogantní. Místo toho se naopak
měl veřejnosti po dobu několika měsí-
ců vysvětlovat smysl uvedeného opat-
ření. Pak před Silvestrem najednou
bylo řečeno, že nebudeme trestat tak
přísně, a dokonce budeme moct před-
jíždět cyklistu přes plnou čáru. To vše
se teď jitří tím, že najednou do 30 kilo-
metrů v hodině se nemusí dodržovat
žádný konkrétní minimální odstup. Do-
cela zmatek.

LN Jak to funguje jinde ve světě?
V řadě států jsou definovány mini-

mální boční odstupy od předjížděných
cyklistů. Když se o tom bavíme s kole-
gy z jiných zemí, slyším, že u nich poli-
cie nejezdí s nějakým měřičem a ne-
chytá řidiče, kteří měli kratší odstup.
V Belgii dopravní policie staví na tom,
že pokud nenastane jasné ohrožení
cyklisty, považuje to, že dostatečný od-
stup tam zkrátka byl. Ale my se do-
dnes hádáme, co s tím budeme dělat.
Jak to budeme měřit, kdo to bude posu-
zovat. Chování řidiče se snažíme vy-
mezit do přesných centimetrů, ale to
asi nejde.

LN A jsme zas u té agresivity. Nechy-
bí vám nějaká větší osvěta v médiích
nebo na billboardech nebo kampaň
třeba ministerstva dopravy nebo Be-
sipu ve stylu – zákon nevyřeší všech-
no, buďme na sebe hodní?

Absolutně. To strašně moc chybí.
Nyní děláme se skupinou Čechomor
kampaň s názvem „Nalaďte se na ces-
tu“. Jsme přesvědčeni, že silnice je spo-
lečenské prostředí a měli bychom na
ní zachovávat nějakou základní etike-
tu. Obrazně řečeno se tam dnes a den-
ně všichni setkáváme, neurvalé jedná-
ní jednoho dovede zkazit náladu mno-
ha dalších lidí a navíc nejednou jde
o život. Naše kampaň nabádá, aby se
člověk před jízdou uklidnil, případně,
když ho někdo nebo něco začne vytá-
čet, aby si našel mechanismus, jak se
zas uklidnit. Aby se nenechal vyprovo-
kovat k nějaké nepředloženosti. Stát
by měl kromě nastavování závazných
pravidel také nabádat k ohleduplnosti,
lidskému chování. A nemusí to být jen
drahé kampaně, mnohdy jsou daleko
účinnější pravidelné mediální diskuse
na téma slušného chování v provozu.
Ona totiž není až tak podstatná detailní
znalost pravidel silničního provozu,
ale často jde spíš o určitou velkory-
sost, nadhled, vnitřní potřebu nikomu
neublížit. Vést lidi k něčemu takové-
mu, to velmi postrádám.
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Jak žiji, tak řídím
konstatuje Roman Budský. Dle tohoto dopravního experta bychom měli na silnicích zachovávat základní etiketu


