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Autoškola

Poslední série nových testových otázek se poměrně důkladně
věnuje dodržování bezpečného odstupu – jedné z hlavních příčin

dopravních nehod zvláště na dálnicích. Přitom nejdůležitější
pravidlo je banálně prosté – nelepit se nikomu na zadek…

Nelepte se na sebe!

K
do hodně jezdí, důvěrně to zná
– jedete za někým na autostrádě
v bezpečné vzdálenosti, najednou
se zprava před vás „nasune“ ně-

jaký blázen, pro něhož byla mezera příliš
velká a zákaz podjíždění zprava mu vůbec
nic neříká. Samozřejmě, je to vysoce ne-
bezpečné jednání, ale setkáváme se s ním
dnes a denně. Českým šoférům se na rozdíl
od těch německých dodržování bezpečné
vzdálenosti nikdy nedostalo pod kůži. Větši-
nou ani nevědí, jak takovoudistanci správně
odhadnout.

Autoškoly se na to hodlají výrazně zamě-
řit. Není to přitom žádná „raketová věda“.
„Bezpečný odstup jsou dvě sekundy za au-
tem před vámi. Podívám se, kdy zadním
nárazníkem mine značku, strom, sloup, co-
koli – a na tomísto nesmím dojet dřív, než si
v duchu řeknu „jednadvacet, dvaadvacet“.

Pokud jsem tam dřív, jedu moc blízko, po-
kud později, jsem zbytečně daleko – možná
bych mohl zmenšit odstup,“ říká dopravní
expert Roman Budský s tím, že pokud si

takové cvičení budete zkoušet pravidel-
ně, dostane se vám pod kůži a počítání ani
nebudete potřebovat. V několika nových
testových animacích ho ovšem využijete

– na jednom videu jede vámi řízené auto
za kamionem a otázka zní, zda jste dodrželi
bezpečnou vzdálenost (navíc si hlídáte rych-
lost na železničním přejezdu); na dalším
jedete za cyklistou ve městě. Vše si můžete
vyzkoušet na stránkách noveotazky.cz.

V zahraničí, ale občas už i v Česku se
na dálnicích můžete setkat s namalovanými
šipkami, které by měly s udržením odstupu
pomoci: pokud udržíte vzdálenost dvou ši-
pek, mělo by to být v pořádku. Roman Bud-
skýovšemvysvětluje, ženevždy je to směro-
datné. „Musíte v té chvíli jet na povoleném
maximu 130 km/h, což se ne vždy na tom
místě podaří. Pokud jedete za kamionem
stovkou, jste moc daleko, jestliže posvištíte
stopadesátkou, vzdálenost nebude stačit,“
říká. Řidiči, kteří nerespektují rychlostní li-
mity, si ovšemze šipek beztak hlavunedělají
– nám ostatnímmohou být nápovědou.

Co autoškola nenaučí
Kurz dělejte
raději v zimě

Až se budete rozho-
dovat, kdy nastoupit
do kurzu, pamatujte
si, že zima je nejlepší čas na řidičskou pří-
pravu – naučíte se mnohem víc než v létě.
Nejenže budou silnicemokré,možná občas
i zasněžené, ale bude i dříve tma, takže si
vyzkoušíte jízdu ve špatných podmínkách
– což se vám v provozu bude sakra hodit.
Vždyť mladí Češi jsou v tomto ohledu jed-
ni z nejhorších v Evropě. Deklarují sice, že
se nebojí jezdit za deště a sněhu, ale v prů-
zkumech uvádějí, že na mokru by jeli stej-
ně rychle jako na suchu... A plná polovina
absolventů autoškoly v průzkumu společ-
nosti Goodyear uvedla, že během výcviku
se nenaučili jízdu v noci; 47 procent postrá-
dalo vysvětlení zásad chování v krizových
situacích. Obecně pak se Češi spolu s Italy
a Španěly cítí být nejméně připraveni na sa-
mostatnou účast v provozu. Také v tom je
zimní autoškola nenahraditelná.

Roman Budský, platforma Vize0

1. Jakým způsobem lze určit optimální
bezpečnou vzdálenost za vpředu
jedoucím vozidlem?

a) Vždyminimálně 20metrů od vpředu
jedoucího vozidla, přičemž tuto
vzdálenost řidič odhadne pomocí
pevných bodů u pozemní komunikace.

b) Metodou, při které se údaje vzdálenosti
převádí na odhad času. Na začátek je
třeba zvolit nějaký pevný bod na okraji
pozemní komunikace (například strom).
Od okamžiku, kdy vozidlo jedoucí před
námi tento bodmíjí, začne řidič počítat
sekundy. Je-li interval, kdy ke zvolenému
bodu přijede vozidlo, kratší než 2
sekundy, nejedná se ominimální
bezpečnou vzdálenost.

c) Vzdáleností mezi patníky u pozemní
komunikace při jakékoliv rychlosti.

2. V rámci dodržování bezpečné
a defenzivní jízdy (například
na dovolenou či služební cestu) byměl
řidič vozidla z výhledu ve vyobrazené
dopravní situaci:

a) vidět na vozovceminimálně jednu šipku
pouze za vpředu jedoucím osobním
vozidlem za běžných podmínek,

b) vidět na vozovceminimálně dvě
šipky za vpředu jedoucím vozidlem
za běžných podmínek a dodržet tak
doporučenou bezpečnou vzdálenost
jedoucích vozidel,

c) vidět na vozovceminimálně jednu šipku
za vpředu jedoucím vozidlem za běžných
podmínek a dodržet tak doporučenou
bezpečnou vzdálenost jedoucích vozidel.

3. Jakým způsobem systém Front
assist (systém zabraňující nebo
snižující následky čelního střetu)
pomáhá v krizové situaci?

a) Radarovým senzorem, případně
doplněným o obrysovou kameru,
umístěným v přední části automobilu
vyhodnocuje jeho vzdálenost
od překážky a v případě nutnosti
aktivuje brzdový systém. Před aktivací
brzd upozorní řidiče zvukovým
a vizuálním znamením.

b) Kamerou umístěnou v přední části
automobilu nahrává viníka dopravní
nehody.

c) Zesílením přední části automobilu
zmírňuje následky případné dopravní
nehody.

4. Za snížené viditelnosti, deště
a zhoršených klimatických podmínek
je bezpečný odstup za vpředu
jedoucím vozidlem:

a) časový odstup minimálně o 1
sekundu delší než za běžných
podmínek,

b) stejný jako za dobré viditelnosti nebo
běžných povětrnostních podmínek,

c) kratší než za dobré viditelnosti nebo
běžných povětrnostních podmínek.

5. Jeminimální bezpečná vzdálenost
mezi jedoucími vozidly zákonem
přesně definována vmetrech?
a) Ne, je třeba zvážit všechnymožné
faktory. Zejména rychlost, technický
stav a konstrukci vozidla, klimatické
a adhezní podmínky a reakční dobu
řidiče.

b) Ano, je třeba dodržet vždy bezpečnou
vzdálenostminimálně 30metrů
a u nákladních automobilů a autobusů
vždy 40metrů.

c) Ano, je třeba dodržet vždy bezpečnou
vzdálenostminimálně 20metrů
a u nákladních automobilů a autobusů
vždy 30metrů.

6. Nedodržení bezpečné vzdálenosti
za vpředu jedoucím vozidlem je v ČR:
a) jedním z faktorů, který nemá
na bezpečnost silničního provozu
významný vliv,

b) jednou z nejčastějších příčin vzniku
dopravních nehod,

c) jednou z nejméně častých příčin vzniku
dopravních nehod.

7. Dodržel řidič červeného
nákladního automobilu při rychlosti
72 km/h (20m/s) bezpečnou

vzdálenost za vozidlem jedoucím
před ním?

a) Ne.
b) Ano.

8. Dojde-li během jízdy na dálnici
na vozidle nebo nákladu k závadě,
pro kterou nelze dosáhnout na rovině
rychlosti nejméně 80 km/h,musí řidič:
a) opustit dálnici na nejbližším výjezdu,
b) vozidlo okamžitě odstavit na krajnici

a označit jako překážku provozu,
c) přejet do jízdního pruhu pro pomalá

vozidla a v něm pokračovat v jízdě.

9. Řidič na pozemní komunikaci
s jednosměrnýmprovozem:
a) smí couvat, jestliže je to nezbytně

nutné, například k zajetí do řady
stojících vozidel nebo vyjetí z ní,

b) nesmí couvat, i když je to nezbytně
nutné, například k zajetí do řady
stojících vozidel nebo vyjetí z ní,

c) smí couvat, jestliže je tato pozemní
komunikace široká nejméně 6 metrů.

10. Co znamená tato dopravní značka?

a) „Parkoviště“ (stání na chodníku kolmé
nebo šikmé).

b) „Parkoviště“ (stání na chodníku
podélné).

c) „Parkoviště“ (částečné stání
na chodníku).

11. Řidič nesmí předjíždět:
a) nemá-li před sebe rozhled

na takovou vzdálenost, která je nutná
k bezpečnému předjetí,

b) pokud předtím nedal zvukové
výstražné znamení,

c) pokud nemá před sebe rozhled
na vzdálenost 300m.

12. Při odbočování řidič nesmí:
a) omezit řidiče jedoucí za ním,
b) ohrozit řidiče jedoucí za ním a musí

dbát zvýšené opatrnosti,
c) dávat světelná výstražná znamení.

1 b), 2 b), 3 a), 4 a), 5 a), 6 b), 7 a),
8 a), 9 a), 10 b), 11 a), 12 b), 13 c),
14 a), 15 b), 16 a), 17 a), 18 a), 19 c)

Test

Správná řešení

a) Nemohu, protože bych mu neumožnil
bezpečný a plynulý průjezd
křižovatkou.

b) Mohu. Druhé vozidlo přijíždí zleva,
a musí mi proto dát přednost v jízdě.

c) Mohu, protože jsem na hlavní pozemní
komunikaci, a proto mám přednost
v jízdě.

17. Jste řidičem vozidla z výhledu.
Na vyobrazené křižovatce:

a) pojedete jako první. Po vás pojede
zelené vozidlo a jako poslední červené
nákladní vozidlo,

b) pojedete jako druhý, hned po zeleném
vozidle, kterému musíte dát přednost
v jízdě,

c) pojedete jako poslední. Jako první
pojede zelené vozidlo a po něm
červené nákladní vozidlo.

18. Jako řidič auta z výhledu v dané
situaci:

a) musíte zejména sledovat světelnou
signalizaci a chování odbočujících
řidičů v protisměru, i když vám musejí
dát přednost v jízdě,

b) musíte sledovat světelnou signalizaci
a chování odbočujících řidičů
v protisměru, jimž musíte dát
přednost v jízdě,

c) musíte na příkaz dopravní značky
odbočit vpravo.

19. Dávat zvukové výstražné znamení
k upozornění řidiče předjížděného
vozidla:
a) je zakázáno,
b) je dovoleno,
c) je dovoleno pouze mimo obec.

13. Řidič jedoucí před vámi dává
výstražné světelné znamení. Jak se
zachováte?
a) Zajedete co nejblíže k pravému okraji

vozovky a zastavíte.
b) Pokračujete v jízdě za nezměněných

podmínek.
c) Snížíte rychlost jízdy a použijete také

světelné výstražné znamení.

14. Označte správný význam značky:

a) zakazuje zastavení, tj. uvedení vozidla
do klidu, kromě případů vyvolaných
okolnostmi v provozu na pozemních
komunikacích, jako je např. stojící
kolona vozidel apod.,

b) zakazuje stání, tj. uvedení vozidla
do klidu na dobu delší, než je doba
nezbytně nutná k neprodlenému
nastoupení nebo vystoupení
přepravovaných osob nebo
k neprodlenému naložení a vyložení
nákladu,

c) ukončuje platnost zákazu stání.

15. Do úseku pozemní komunikace
za touto dopravní značkou:

a) je zakázán vjezd osobním
automobilům,

b) je zakázán vjezd všem motorovým
vozidlům s výjimkou motocyklů bez
postranního vozíku,

c) je zakázán vjezd všem motorovým
vozidlům.

16. Můžete jako řidič vozidla
z výhledu vjet do křižovatky před
vozidlem, které ve vyobrazené situaci
přijíždí zleva?

4. díl
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