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Autoškola

Před třiceti lety býval v každém krajském městě jeden,
dnes je najdeme i v těch nejmenších vesničkách. Mají
spoustu výhod, někdy ovšem řidiče dokážou poplést.

Kruhové objezdy

K
ruhové objezdy jsou v principu jed-
noduchou záležitostí – koneckonců
byly zavedeny hlavně kvůli usnad-
nění dopravy. A také jejímu zpo-

malení – na místech, kde nahradily klasic-
ké křižovatky, se v podstatě se smrtelnými
nehodami nesetkáme. Auta ze všech stran
totiž musejí zpomalit a případné kolize se
odehrávají při nižších rychlostech.

Co se týče chování na objezdu, i to je jed-
noduché:vnaprostévětšiněpřípadůmáten,
kdo po kruháči jede, přednost před tím, kdo
na něj vjíždí. Směrovku neboli blinkr pak
dáváme jen při opuštění objezdu, při vjezdu
ne. Prosté. A ještě drobnost, která je podle
pravidel jasná, ale... Na nejmenších kruhá-
čích se stává, že by teoreticky mohla vjet
dvě auta ve stejnou chvíli – kdomá právo jet
první? „Když jsem si naprosto jistý, že tam
budu první a také neohrozím řidiče zleva,

tak můžu jet, jinak zastavím. Kdyby došlo
na lámání chleba, narazil byste do auta,
které už jelo po kruháku a mělo přednost.
V podobných situacích se opravdu vyplatí

nespěchat,“ říká dopravní expert Roman
Budský. Jenže reálný život přináší kompli-
kace i na kruhových objezdech. Nové testo-
vé otázky to ilustrují na příkladu „kruháče“

nedaleko Mladé Boleslavi (foto). Necháme
si ho do vysvětlivek, nejdříve si vyzkoušejte,
jestli byste se tam neztratili i vy.

Jedna z mála věcí, jíž se lidé zbytečně bojí,
jsou vícepruhové objezdy. Do kterého z pru-
hů se zařadit? Jet raději po vnějším, nebo
po vnitřním? „Pokud už přijíždíte po dvou-
pruhové silnici, z levého pruhu se řadíte
do vnitřního pruhu (blíže středu), z pravého
do vnějšího. Na kruháči pakmůžete přejíždět
mezi pruhy, vždy s blinkrem – a pokud mož-
no včas, abyste měli před výjezdem prostor
zařadit se do pravého pruhu. Zpravidla je-
dině z něj se vyjíždí ven.“ A co když to kvůli
hustému provozu nestihnete? Můžete zasta-
vit a vyčkávat, až vás někdo z řidičů v pravém
pruhu pustí nebo až auta v něm přejedou?
„Bezpečné by to opravdu nebylo. Je rozum-
nější dát si navíc kolečko a v jeho průběhu se
zařadit doprava,“ uzavírá Roman Budský.

Co autoškola nenaučí
Než poprvé
nastartujete

Auto máte zkontrolova-
né, ale vyrazit ještě ne-
můžete. Je třeba nasta-
vit správně sedačku vůči pedálům, aby noha
po sešlápnutí spojky zůstávalamírně pokrče-
ná v koleni, ne natažená, ale zase ne zaraže-
ná podpalubku. Ruce na volant položíte buď
do pozice tři čtvrtě na tři, lehce pokrčené
v lokti, nebo zápěstím na vrch věnce, aby
dlaň volněpřepadávala dolů – tohle si zažijte,
abystedokázali volant správněovládat.Opěr-
ka hlavy musí být dost vysoko, aby chránila
před pohybem dozadu při nárazu. A když
už sedíte správně, musíte nastavit vnější
i vnitřní zpětné zrcátko. Nakonec bezpeč-
nostní pásy – často si lidé nevšimnou, že pás
lze na středovém sloupku výškově nastavit
tak, aby vás neškrtil, nesmí být ale ani volný
na břiše a nahrudníku. Automá sice airbagy,
ty ale fungují správně jen při zapnutých pá-
sech, jinak vásmůžou i zabít. Teprve teďmů-
žete nastartovat a vyjet do světa.

Roman Budský, nadace Vize0

1. Řidič vozidla z výhledu:

a) má přednost v jízdě před vozidly
jedoucími po kruhovém objezdu,

b) musí dát přednost v jízdě vozidlům
pohybujícím se po kruhovém
objezdu.

2. Řidič červeného vozidla jedoucí
po kruhovém objezdu:

a) musí dát přednost v jízdě vozidlům
vjíždějícím na kruhový objezd,

b) má přednost v jízdě na kruhovém
objezdu,

c) musí zastavit a dát přednost v jízdě
vozidlům vjíždějícím na kruhový
objezd.

3. Řidič při vyjíždění z kruhového
objezdu:
a) je povinen dát znamení o změně

směru jízdy vpravo,
b) není povinen dát znamení o změně

směru jízdy,
c) je povinen upozornit ostatní
účastníky provozu o svém úmyslu
výstražným světelným znamením.

4. Správná pozice rukou na volantu
u vozidla vybaveného airbagem je
výrobci vozidla doporučena:
a) v pozici 9 a 3 hod (tři čtvrtě na tři),

b) v pozici 10 a 2 hod (za deset dvě),

c) jedna ruka v pozici na 12 hod.

5. Jakou metodou lze v případě
krizové situace minimalizovat
brzdnou dráhu na většině povrchů
vozovky s vozidlem, které je
vybaveno ABS?

a) Přerušovaným brzděním.
b) Prudkým a silným sešlápnutím

brzdového pedálu společně se
sešlápnutím spojkového pedálu až
k podlaze vozidla.

c) Citlivým zabrzděním, zejména
na kluzkých površích, a podřazováním
na nižší převodové stupně.

6. Může ovlivnit volba obuvi
dráhu nutnou pro zastavení
vozidla v případě mimořádné
události v provozu na pozemních
komunikacích? Ve které ze
znázorněných situací je řízení
a ovládání vozidla nejvíce bezpečné?
a)

b)

c)

7. S kamarády jste se ve večerních
hodinách zúčastnil oslavy a v době
od 20:00 do 24:00 hodin jste vypil
šest 12stupňových piv (6 x 0,5 litru)
a 5 velkých panáků (5 x 40ml) tvrdého
alkoholu. Můžete ráno v 5:00 hodin
po vydatné snídani a studené sprše
bez obav řídit vozidlo?
a) Ne.
b) Ano.

8. Hrozí trestní postih, pokud
neposkytnete první pomoc?
a) Ano.
b) Ne .

9. V obytné zóně smí řidič jet
rychlostí:
a) nejvýše 50 km/h,
b) nejvýše 20 km/h,
c) nejvýše 30 km/h.

10. Zapnutím výstražného
světelného znamení dává řidič
upozornění, pokud:
a) je nutné náhle snížit rychlost jízdy

nebo zastavit vozidlo,
b) řidič před vozidlem jede pomalu
a zdržuje provoz na pozemních
komunikacích,

c) předjíždí kolonu vozidel, která jej
zpomaluje v jízdě.

11. Kdo odpovídá za umístění
a upevnění dětské autosedačky
v souladu s návodem k jejímu
použití?
a) Vždy řidič vozidla.
b) Zákonný zástupce dítěte nebo jím

pověřená osoba.
c) Osoba, která dítě doprovází,

a u dítěte bez doprovodu řidič.

12. Mimo obec se na pozemní
komunikaci o dvou nebo více jízdních
pruzích vyznačených na vozovce
v jednom směru jízdy jezdí:

a) v pravém jízdním pruhu; v ostatních
jízdních pruzích mohou jet jen vozidla,
jejichž celková hmotnost nepřevyšuje
3 500kg,

b) v pravém jízdním pruhu; v ostatních
jízdních pruzích se smí jet, jestliže
je to nutné k objíždění, předjíždění,
otáčení nebo odbočování,

c) v kterémkoliv jízdním pruhu; je-li

1 a) – fotografie zachycuje reálnou
dopravní situaci v Mladé Boleslavi, kde
atypický kruhový objezd navíc kříží
frekventovaná železniční trasa. Podle
Aleše Horčičky z Asociace autoškol
ČR je smyslem otázky ukázat reálnou
křižovatku s kruhovým objezdem, kde
stavebně technické provedení křižovat-
ky ve spojení s dopravním značením
vyvrací rozšířený mýtus o tom, že vo-
zidla na kruhovém objezdu mají vždy
přednost v jízdě.
2 a) – stejná křižovatka, jiný úhel pohledu
a jiná situace. Zde se při zkouškách často
chybuje. Červené vozidlomusí opět dávat
přednost, protože před kruhovýmobjez-
dem kříží silnici kolejnice frekventované
železniční trasy, a není proto žádoucí, aby
auta před objezdem zastavovala.
3 a), 4 a), 5 b), 6 a), 7 a), 8 a),
9 b), 10 a), 11 a), 12 b), 13 a), 14 a),
15 b), 16 c), 17 a), 18 a), 19 a)

Test

Správná řešení

nehody povinni ohlásit tuto nehodu
policistovi:
a) jestliže při ní došlo k poškození životního
prostředí,

b) pokud o to požádá svědek dopravní
nehody,

c) jestliže při ní vznikla škoda na vozidle
hromadné přepravy osob.

18. Řidič nesmí předjíždět:
a) nemá-li před sebe rozhled
na takovou vzdálenost, která je nutná
k bezpečnému předjetí,

b) nemá-li před sebe rozhled na vzdálenost
nutnou k bezpečnému předjetí, to
neplatí na jednosměrné pozemní
komunikaci a při předjíždění cyklistů,

c) v noci.

19. Jste řidičem vozidla z výhledu.
Určete, v jakém pořadí projedou
vozidla touto křižovatkou:

a) 1. vaše vozidlo současně
s protijedoucím červeným vozidlem,
2. zelené vozidlo,

b) 1. vaše vozidlo současně se zeleným
vozidlem jedoucím zprava, 2. červené
vozidlo,

c) 1. červené vozidlo, 2. zelené vozidlo,
3. vaše vozidlo.

to však nutné, musí být pro rychlejší
vozidla uvolněn levý krajní jízdní pruh.

13. Je cyklista řidičem se
všemi právy a povinnostmi
účastníka provozu na pozemních
komunikacích?

a) Ano.
b) Ne.

14. Tato dopravní značka:

a) upozorňuje na místo s nebezpečím
náhlého poryvu bočního větru, který
může ohrozit bezpečnost provozu
na pozemních komunikacích,

b) upozorňuje na místo, v jehož blízkosti
je umístěn větrný rukáv, z jehož
pohybu je patrný směr a síla větru,

c) upozorňuje na místo, v jehož blízkosti
je letiště, kde v malé výšce nad
pozemní komunikací přelétávají
letadla.

15. Je jezdec na koloběžce, který se
pohybuje po pozemní komunikaci,
řidičem?
a) Ne.
b) Ano.

16. Řidič nesmí zastavit a stát:
a) v obci na křižovatce tvaru „T“

na protější straně vyúsťující pozemní
komunikace,

b) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší
než 3m před hranicí křižovatky a 3m
za ní,

c) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší
než 5m před hranicí křižovatky a 5m
za ní; tento zákaz neplatí v obci
na křižovatce tvaru „T“ na protější
straně vyúsťující pozemní
komunikace.

17. Dojde-li při dopravní nehodě
ke hmotné škodě na některém
ze zúčastněných vozidel včetně
přepravovaných věcí nižší než
100 000Kč, jsou účastníci dopravní
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 nové testové otázky jsou vyznačenymodře


