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Autoškola

Přednost chodců na přechodu zdánlivě není žádná věda,
ale i tak se zde chybuje. Právě proto se nové otázky soužití

motoristů s pěšími věnují poměrně intenzivně.

Jak na přechodu?

K
dyž přijíždíte k přechodu a vidíte, že
ukraje chodníku stojí člověk, který se
chystá přecházet, nesmíte ho ohrozit
ani omezit. Ideální je zastavit vozidlo,

čímž ukážete „vím o tobě,můžeš jít“. Horší je,
když chodce ignorujete, nebo si říkáte, že už
jste příliš blízko na bezpečné zastavení, a on
vámnajednouvstoupí přímodo cesty. „Zákon
říká, že chodec nesmí vstupovat na přechod
bezprostředně před přijíždějícím vozidlem.
To je ovšem dost riziková formulace, protože
spousta lidí nemá odhad – říkají si, tohle stih-
nu. Dříve platilo, že chodec musí vzít v úvahu
rychlost a vzdálenost přijíždějících vozidel. To
se mi zdá lepší, chodec pak má taky nějakou
povinnost. Současné ustanovení mi přijde
nebezpečné, zvlášť když se z toho v lidovém
povědomí vytvořila představa, že chodec má
absolutní přednost. Tak to ale opravdu není,“
říká dopravní expert Roman Budský.

Pěším doporučuje, aby zvážili, zda přijíž-
dějící auto je dost daleko a dost pomalé, aby
mohlo před zebrou bezpečně zastavit. Ideál-
ní je s jeho řidičem navázat oční kontakt.

„Auto nezastaví na fleku, chodec je ten zra-
nitelnější, jde mu o zdraví i o život. Řidič by
měl zase přemýšlet i za chodce a předvídat,
v místech s vyšší koncentrací chodců jet

raději třicítkou, v níž to na pětimetrech ubrz-
dím, než padesátkou, kdy už ne.“

Jedna z nových otázek se věnuje i situaci,
kdy auto dávající přednost musí zastavit rov-
nou na přechodu pro chodce. V praxi se to
řidičům příčí a jsou z toho nervózní, zvlášť
když občas slíznou nadávku od těch, kteří
je na přechodu musejí obejít. „Jenže jinak to
nejde, v této situaci na to máte právo. Podle
zákona sice nesmíte na přechodu ani zasta-
vit, ale to senetýkáprvního vpořadí, který se
musí rozhlédnout, abydalpřednost čidokon-
ce zastavil na stopce. Ovšem tendalší za vámi
už tam zůstat stát nesmí,“ říká Budský.

A ještě k parkování u přechodu: řidič ne-
smí zastavit a stát na přechodu ani ve vzdá-
lenosti pěti metrů před ním, což se ovšem
velmi často porušuje. Je to nebezpečné, par-
kující auto výrazně zhoršuje výhledpřijíždějí-
cích řidičů i chodců vstupujících na přechod.

Co autoškola nenaučí
Míjení na úzké silnici

Představte si to – jedete
na jeden ze svých prv-
ních výletů a naproti
vám se na úzké okresce
vynoří autobus nebo náklaďák. Panika! Co
dělat teď? Vejdu se, nevejdu? Vždycky jsem
žákům radil – hlavně včas zpomalte, zajeďte
úplně ke kraji, případně si i zastavte – a ten
zkušený autobusák nebo šofér náklaďáku
vyřeší ošemetnou situaci za vás. On ten od-
hadmá, vy ne. Nezkoušejte se s nímmíjet
v plné rychlosti a spoléhat na to, že se oba
nějak vejdete. Třeba tohomísta opravdu
není dost, a i když to vyjde a neškrtnete se
s ním zrcátky nebo ještě hůř plechy,může
se vaše auto ocitnout příliš na krajnici. A ta
často bývá namrzlá, kluzká, plná štěrku,
nebo se pod vámi nedejbože utrhne... Po-
stupem času dostanete rozměry svého vozu
do oka a zjistíte, co si můžete dovolit a co
ne. Věřte tomu, že všichni, co jsme přežili
do vysokého věku, jsme takhle začínali...

Roman Budský, Nadace Vize0

1. Smí řidič z výhledu zastavit
vozidlo na přechodu pro
chodce, aby měl náležitý výhled
do křižovatky?

a) Ano.
b) Ne.

2. Speciální označení osoby
nevidomé je:

a) bílá hůl, která musí být opatřena
nejméně jedním reflexním bílým
pruhem šířky 50mm,

b) hůl s bílými a červenými pruhy o šířce
100mm, která musí být opatřena
nejméně jedním reflexním bílým
pruhem šířky 50mm a nejméně
souvislá třetina její délky musí mít
průměr nejméně 12mm,

c) hůl s černými a žlutými pruhy o šířce
100mm, která musí být opatřena
nejméně jedním reflexním bílým
pruhem šířky 50mm.

3. Jak se zachová řidič vozidla
přijíždějící k přechodu pro chodce,
kde osoby zjevně hodlají přecházet
pozemní komunikaci?

a) Nesmí ohrozit nebo omezit chodce
a v případě potřeby je řidič povinen
i zastavit vozidlo před přechodem
pro chodce.

b) Nemusí snížit rychlost jízdy nebo
zastavit vozidlo před přechodem
pro chodce.

4. Chodci ve vyobrazené dopravní
situaci:

a) musí použít místo pro přecházení,
pokud jsou od něj vzdáleni do 50m,

b) nemusí použít místo pro
přecházení, pokud jsou od něj
vzdáleni do 50m.

5. Osoba na kolečkových lyžích
je považována z hlediska
pravidel provozu na pozemních
komunikacích za:

a) chodce,
b) cyklistu,
c) jezdce na osobním přepravníku.

6. Signál žlutého světla ve tvaru
chodce pro řidiče vozidla z výhledu
znamená, že:

a) pokud pokračuje v přímém směru,
musí umožnit vyobrazenému
chodci přejít přes přechod pro
chodce,

b) může nerušeně a bezpečně odbočit,
neboť chodci na uvedený signál
nesmějí vstupovat do vozovky,

c) při odbočení vpravo křižuje směr
chůze přecházejících chodců.

7. Vyobrazená dopravní situace
upozorňuje řidiče na:

a) možnost přecházení pouze chodců,
b) možnost přecházení chodců

a přejíždění cyklistů,
c) možnost přejíždění pouze cyklistů.

8. Osoba na přechodu pro chodce
označená holí s bílými a červenými
pruhy:

a) je osobou se zraněním dolní
končetiny,

b) je osobou hluchoslepou,
c) je osobou nevidomou.

9. Jak se zachová řidič vozidla
z výhledu odbočujícího na pozemní
komunikaci vpravo?

a) Nesmí ohrozit chodce přecházejícího
pozemní komunikaci a dbát zvýšené
opatrnosti vůči osobě s omezenou
schopností orientace.

b) Nemusí na tuto osobu brát zvláštní
ohled, protože se nenachází
na přechodu pro chodce.

10. Chodec smí vstoupit na přechod
pro chodce:

a) jen pokud se neblíží vozidlo, před
které by bezprostředně vstoupil,

b) jen pokud dá znamení rukou, že
bude přecházet; pak může řidiče
donutit i k náhlé změně rychlosti
a směru jízdy,

c) vždy, protože má absolutní
přednost před vozidly.

11. V situaci na obrázku musí řidič
při řízení zohlednit, že:

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

provoz na pozemní komunikaci řízen
světelnými signály, které by řidič
jinak neočekával nebo které nejsou
s ohledem na místní podmínky
viditelné z dostatečné vzdálenosti:

a) b) c)

17. Při přepravě nákladu
na střešním nosiči zavazadel:

a) dochází ke zhoršení jízdních vlastností
vozidla, a to zejména v důsledku
zvýšení odporu vzduchu a vyššího
těžiště vozidla,

b) se jízdní vlastnosti vozidla nemění,
protože střešní nosič zavazadel je
konstruován tak, aby jeho užití nemělo
vliv na chování vozidla,

c) dochází ke zlepšení jízdních vlastností
vozidla, protože v důsledku vyšší
hmotnosti je vozidlo stabilnější.

18. Ve vyobrazené dopravní situaci
chodkyně na přechodu pro chodce:

a) se před přecházením po přechodu
pro chodce musela přesvědčit, zda
pozemní komunikaci může přejít,
aby nevstoupila bezprostředně před
jedoucí vozidlo,

b) se před přecházením po přechodu
pro chodce nemusela přesvědčit, zda
pozemní komunikaci může přejít,
protože má na přechodu pro chodce
absolutní přednost,

c) se při přecházení po přechodu
pro chodce nemusí věnovat situaci
v provozu.

a) je dopravní značkou předem
upozorňován na přechod pro
chodce, který bude následovat
ve vzdálenosti 150m,

b) je dopravní značkou upozorňován
na úsek o délce 150m, kde lze
očekávat zvýšený pohyb chodců,

c) je dopravní značkou předem
upozorňován na práci na silnici,
která je vykonávána ve vzdálenosti
150m.

12. Za jízdy v noci se vám náhle
v dálkových světlech objeví lesní
zvěř. Jak se zachováte?
a) Okamžitě ztlumíte světla

na potkávací a snížíte rychlost jízdy.
b) Vypnete světla vozidla a pokračujete

sníženou rychlostí v jízdě.
c) Pokračujete v jízdě stejným

způsobem s dálkovými světly.

13. Airbagy:
a) plní svou funkci pouze při řádném

užití zádržných systémů,
b) plně nahrazují funkci

bezpečnostních pásů i jiných
zádržných systémů,

c) plní svou funkci pouze ve vozidlech
vybavených systémem ABS.

14. Řidič smí jet jen takovou
rychlostí:
a) aby byl schopen zastavit vozidlo, když

mu nedá jiný řidič přednost v jízdě,
b) aby byl schopen zastavit vozidlo

na vzdálenost 100m,
c) aby byl schopen zastavit vozidlo

na vzdálenost, na kterou má rozhled.

15. Vyobrazená dopravní značka:

a) zakazuje vjezd ručních vozíků
o okamžité šířce větší než 600mm,

b) zakazuje vjezd potahových vozidel,
c) upozorňuje na práci na pozemní

komunikaci, kde jsou používány ruční
pracovní stroje.

16. Vyberte dopravní značku, která
řidiče upozorňuje na místo, kde je

9. díl
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 nové testové otázky jsou vyznačenymodře


