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Autoškola

Pozornost za volantem je jedním z největších témat nové
sady testových otázek. Proč? Protože je to podle průzkumů

jedna z nejčastějších příčin dopravních nehod.

Věnujte se řízení

Č
ástečně si to děláme sami, výrobci
moderních aut nám ale ještě „přidá-
vají“. Jako by nestačilo, že za volanty
našich aut svačíme, telefonujeme,

mnozí píší i textové zprávy, automobilky nás
nutí přes dotykové displeje ovládat už skoro
vše, mnohdy i klimatizaci a další komfortní
funkce; o těch „zábavových“, jako je rádio či
streamování hudby, nemluvě. Nedávný test
švédského magazínu Vi Bilägare dokázal, že
zavádění tabletů namísto jednoúčelových
ovladačů silně odpoutává pozornost řidiče.
Třeba v čínském elektromobilu MG Marvel R
potřeboval řidič neuvěřitelných 44,6 sekundy
k tomu, aby provedl čtyři banální úkony (za-
pnout vyhřívání sedadel, zvýšit teplotu o dva
stupně, spustit odmrazování zadního okna
a naladit rádiovou stanici). Vše dělal při rych-
losti 110 km/h šofér, který infotainment stroje
důvěrně ovládal – a mezitím, co se nevěnoval

řízení, ujel 1 372 metrů! Mizerně dopadly
i jiné moderní vozy, naprostým vítězem se
stalo Volvo V70 z roku 2005 s mechanickými
ovládacími prvky – tam stačilo na všechno

deset sekund! Nemůžeme ale vše svalovat
na moderní auta, většinu rozptýlení si „zaři-
zujeme“ sami. Podle nizozemského Institutu
pro dopravně bezpečnostní výzkum SWOV

je celosvětově hlavní příčinou až čtvrtiny do-
pravních nehod roztržitost řidičů – až v 68
procentech případů se těsně před nehodou
zabývali aktivitami, které snižovaly jejich
koncentraci na dění na silnici. „Vytáčení čísla
na mobilu zvyšuje riziko vzniku nehody dva-
náctkrát, křik či vztek desetkrát, stejně jako
čtení a psaní textovek. Nebezpečná je i snaha
dosáhnoutza jízdynanějakýpředmětvevoze,
během ní musí šofér počítat s devětkrát vyš-
ším rizikem nehody. Přesto podle SWOV až
35% šoférů za jízdy často čte došlé zprávy
na mobilu a 30 procent je dokonce posílá,“
uvádí dopravní expert Roman Budský. Také
ovládání navigace během řízení s sebou nese
téměř pětkrát vyšší nebezpečí havárie, telefo-
nický rozhovor více než dvakrát. Na pozoru
by se měli mít především mladí řidiči ve věku
do20 let, všechna rizika seunichnásobí tři- až
pětkrát oproti vyježděným šoférům...

Co autoškola nenaučí
Koho si vzít do auta?

S jakým spolujezdcem
jezdit, kdyžmáte čerstvý
řidičák? Nejhorší jsou
vrstevníci, plus minus
dvacetiletí, před nimižmáte tendenci se před-
vádět, a kteří vás navíc popichují k riskantní
jízdě. Řada států dokonce zakazuje – a pova-
žuje se to za velice efektivní opatření – vozit
vrstevníky v prvním roce vlastnictví řidičáku,
případně v nějakém zkušebním období. Veli-
ce rizikové jsou noční jízdy z diskotéky. Řidič
vůbec nemusí pít alkohol, ale ostatní jsou roz-
kurážení, pokřikují „šlápni na to, ve tři ráno
tady policajti nejsou“, a šofér se stydí. Klíčové
je umět říct: „Uznávám, ještě na to nemám,
jedu si svůj styl, učím se – jestli chceš jet se
mnou, sklapni, jinak si vystup a dojeď auto-
busem. Já tady za vás všechny zodpovídám.“
Ideální je mít s sebou někoho 30+, případně
jednoho z rodičů, nesmí to být ovšem ner-
vák, který vás bude stresovat. Pak se nebojte
i jemu říct: „Táto, vystup, pojedu raději s má-
mou...“ Roman Budský, Nadace Vize0

1. Může telefonování za jízdy při
použití handsfree ovlivnit reakční
dobu řidiče?

a) Ne, reakční doba řidiče při použití
handsfree zůstává stejná a nemá vliv
na dráhu pro zastavení vozidla.

b) Ano.
c) Ne, závisí pouze na tom, s kým

telefonuje.

2. Ovlivní ovládání navigačního
systému vozidla za jízdy reakční
dobu řidiče nutnou k vyřešení
mimořádné události v provozu
na pozemních komunikacích?

a) Ano. Řidič se musí plně věnovat řízení
vozidla a sledovat situaci v provozu
na pozemních komunikacích.

b) Ne. Ovládat navigační systém vozidla
za jízdy neprodlužuje reakční dobu
řidiče.

3. Ovlivní připojování nabíječky
k mobilnímu telefonu za jízdy reakční
dobu řidiče nutnou k vyřešení
mimořádné události v provozu
na pozemních komunikacích?

a) Ne. Pouhé zapojení nabíječky
k mobilnímu telefonu nemůže mít vliv
na reakční dobu řidiče, a ovlivnit tak
vyřešení mimořádné události v provozu
na pozemních komunikacích.

b) Ano. Řidič se musí plně věnovat řízení
vozidla a sledovat situaci v provozu
na pozemních komunikacích.

c) Ne. Řidič má povinnost mít ve vozidle
zapnutý mobilní telefon.

4. Ovlivní používání zkrášlovacích
prostředků za jízdy reakční dobu

řidiče nutnou ke sledování a řešení
situací v provozu na pozemních
komunikacích?

a) Ne. Protože je důležité dojet do cílové
destinace náležitě upraven.

b) Ne. Protože je možné volant držet
bezpečně i jednou rukou.

c) Ano. Řidič se musí plně věnovat řízení
vozidla a sledovat situaci v provozu
na pozemních komunikacích.

5. Může ovlivnit nevhodné obutí
řidiče reakční dobu nutnou k vyřešení
mimořádné události v provozu
na pozemních komunikacích?

a) Ne. Obuv nemá žádný vliv na řízení
vozidla

b) Ne. Je důležité dobře vypadat i při
řízení motorového vozidla.

c) Ano. Je vhodné používat k řízení obuv
nelimitující řidiče při ovládání vozidla.
Zejména při krizovém brzdění.

6. Může ovlivnit používání nevhodného
obutí za jízdy reakční dobu řidiče
nutnou k řešení situací v provozu
na pozemních komunikacích?

a) Ano. Je vhodné používat k řízení obuv
nelimitující řidiče při ovládání vozidla.
Zejména při krizovém brzdění.

b) Ne. Zejména v letním období je
vhodné používat otevřenou obuv.

c) Ne. Obuv nemá žádný vliv na řízení
vozidla.

7. Může ovlivnit nevhodně
zabezpečené zvíře za jízdy reakční
dobu řidiče a čas nutný k vyřešení
mimořádné události v provozu
na pozemních komunikacích?

a) Ne. Pokud prošlo náležitým výcvikem
a tréninkem zajišťujícím jeho
bezproblémové chování za jízdy
vozidlem.

b) Ne. Pokud nepřesahuje 20cm
v kohoutku.

c) Ano. Povinností řidiče je zabezpečit
přepravované zvíře tak, aby neohrozilo
řidiče a přepravované osoby.

8. Ovlivní konzumace potravin za jízdy
reakční dobu řidiče nutnou k vyřešení
mimořádné události v provozu
na pozemních komunikacích?

a) Ne. Pokud konzumuje lehkou
a vyváženou stravu.

b) Ne. Konzumace potravin není
zakázána.

c) Ano. Řidič se musí věnovat plně řízení
vozidla a sledovat situaci v provozu
na pozemních komunikacích.

9. Zvláštním způsobemmusí být
označen náklad, který přečnívá vozidlo
vpředu nebo vzadu:
a) o více než 50cm,
b) o více než 70cm,
c) o více než 1metr.

10. Svislé dopravní značky upravující
přednost:

a) jsou nadřazeny světelným signálům,
b) jsou podřízeny světelným signálům,
c) jsou postaveny na roveň světelných
signálů.

11. V tunelu došlo k poruše
motorového vozidla, které se stalo
nepojízdným. Jako řidič takového
vozidla nesmíte:

1 b), 2 a), 3 b), 4 c), 5 c), 6 a), 7 c), 8 c),
9 c), 10 b), 11 a), 12 c), 13 a), 14 a), 15 a),
16 a), 17 a), 18 a), 19 a), 20 a)

Test

Správná řešení

16. Jak zajistíte průchodnost
dýchacích cest?
a) Zakloním mírně hlavu poraněného

a předsunu dolní čelist směrem
vzhůru, eventuálně vyčistím ústa
od cizích těles (zvratků, krve...).

b) Předkloním poraněnému hlavu.
c) Chytnu jazyk poraněného a snažím se

ho vytáhnout z dutiny ústní.

17. V obytné zóně:
a) smějí chodci užívat pozemní

komunikaci v celé její šířce,
b) mohou chodci užít k chůzi pouze

chodníku, a kde chodník není, užijí
levou krajnici či levý okraj vozovky,

c) mohou chodci užít k chůzi pouze
chodníku, a kde chodník není,
mohou užít pozemní komunikaci
v celé šířce.

18. Chystáte se předjet cyklistu. Bude
vám stačit boční odstup od cyklisty
přibližně 50cm?

a) Ne, protože cyklista může náhle
zakolísat a vybočit z dráhy směru své
jízdy.

b) Ano, pokud budete dávat zvuková
nebo světelná výstražná znamení.

c) Ano, pokud snížíte rychlost na 40
km/h, pak je předjíždění
bezpečné.

19. Častou příčinou těžkých nehod
na dálnici při předjíždění je:
a) nedostatečné sledování provozu

za vozidlem,
b) pomalá jízda,
c) jízda s bezpečnou vzdáleností mezi

vozidly.

20. Nakládání či skládání nákladu
na pozemní komunikaci:
a) nesmí ohrozit bezpečnost provozu

na pozemních komunikacích,
b) nesmí omezit plynulost provozu

na pozemních komunikacích,
c) nesmí probíhat za snížené

viditelnosti.

a) kouřit nebo zacházet s otevřeným
ohněm,

b) opustit vozidlo,
c) zastavovat jiná vozidla.

12. Podél nástupního ostrůvku nebo
ochranného ostrůvku se jezdí:
a) vpravo i vlevo, pokud je nástupní

ostrůvek nebo ochranný ostrůvek
ve stejné úrovni s vozovkou,

b) vpravo; vlevo se smí jet jen při
předjíždění nebo odbočování vlevo,

c) vpravo; vlevo se smí jet jen tehdy,
brání-li jízdě vpravo překážka nebo
jestliže je to bezpečnější s ohledem
na rozměry vozidla nebo nákladu.

13. Tato dopravní značka:

a) upozorňuje na křižovatku, kde
na rozdíl od svého předcházejícího
průběhu již není pozemní komunikace
hlavní a uplatňuje se zde ustanovení
o přednosti v jízdě vozidel
přijíždějících zprava,

b) upozorňuje předem na křižovatku,
kde je přednost v jízdě upravena
dopravními značkami,

c) upozorňuje na jednokolejný železniční
přejezd. Je-li řidič povinen před
železničním přejezdem zastavit
vozidlo, zastaví před touto značkou.

14. Silniční vozidlo je technicky
způsobilé k provozu na pozemních
komunikacích, pokud:
a) technickou prohlídkou silničního

vozidla, jeho ústrojí a částí nebyly
zjištěny závady nebo jen lehké závady,

b) technickou prohlídkou silničního
vozidla, jeho ústrojí a částí nebyly
zjištěny žádné závady,

c) technickou prohlídkou silničního
vozidla, jeho ústrojí a částí byly
zjištěny jen závady, které neohrožují
bezprostředně bezpečnost jízdy.

15. Pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla se vztahuje:
a) na každou osobu, která odpovídá

za škodu způsobenou provozem
vozidla uvedeného v pojistné smlouvě,

b) na škodu způsobenou pouze
provozovatelem tohoto vozidla a jeho
rodinnými příslušníky,

c) Na škodu způsobenou výlučně
provozovatelem tohoto vozidla.
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