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Autoškola

Jedna z animací v nových zkouškových otázkách se věnuje správnému
vytvoření uličky pro záchranáře, kteří potřebují projet mezi kolonami.
Není to nic složitého, stačí si pamatovat takzvané prstové pravidlo.

N
ehoda na přeplněné dálnici či
víceproudé silnici není nic výji-
mečného. Za ní se okamžitě tvoří
kolony vozidel, obtížně propustné

pro vozy záchranné služby, hasičů i policie.
Ty potřebují prostor a ostatní auta jim ho
musejí udělat. Jak? V roce 2006 byla u nás
zavedena povinnost vytvoření záchranářské
uličky, v roce 2018 byla upravena po vzoru
okolních států. „Důležité je, aby všichni ři-
diči synchronizovaně vytvářeli uličku mezi
jízdními pruhy – podle pravidel mezi levým
a pravým. Pokud je pruhů víc než dva, pak
vlevo od uličky má být jeden jízdní pruh,
vpravo všechny ostatní,“ říká dopravní expert
Roman Budský. Pomůckou můžou být prsty
pravé ruky – díváme-li se na její hřbet, palec
naznačuje jeden jízdní pruh vlevo, zbylé prsty
ostatní pruhy vpravo. Šířku uličky předpisy
nestanoví, z praxe ale vyplývá, že byměla být
široká alespoň tři metry – řidiči většinou sami

její velikost přizpůsobí třeba sanitce, kterou
vidí ve zpětném zrcátku. Při vytváření uličky
je povoleno vjet i na krajnici nebo střední dě-
licí pás. „Spousta řidičů si myslí, že ulička se
tvoří, až když se provoz zastaví. Je ale nutné ji

dělat i v případě, že doprava začíná váznout.
Důležité je také v kolonách nedojíždět těsně
za autopředvámi, abysteměli prostor propří-
padné popojetí, když třeba projíždějí hasiči,“
vysvětluje Budský.

A když už jsme u jízdy na dálnicích – lidé
z nich často neumějí bezpečně a plynule sjíž-
dět. „Správný postup je dát včas pravý blinkr
a pokudmožno začít brzdit až v odbočovacím
pruhu.Mnozí zbytečně zpomalují ještě na dál-
nici, často i bez blinkru, ostatní řidiči se pak
snaží na poslední chvíli vjet do levého pruhu,
brzdí a vznikají nebezpečné skrumáže,“ říká
Budský, podle nějž je analogicky dobré využít
naplno i délku pruhů připojovacích. „Pořád-
ně se v něm rozjedu a připojím se až na konci,
kdy už mám rychlost, abych se bezpečně vřa-
dil mezi ostatní vozidla. Je nebezpečné cpát
se do průběžného pruhu hned na začátku
a teprve pak zrychlovat. Také je dobré vědět,
že pokud jedeme v odbočovacím či připojova-
cím pruhu rychleji než vozidla v pruhu prů-
běžném, nejde o předjíždění a je to dovoleno.
Je-li připojovací pruh delší, může být nejlepší
v něm minout kamion ploužící se po dálnici
a teprve pak se před něj zařadit,“ říká expert.

Co autoškola nenaučí
Jaké si koupit
první auto?

Spousta lidé zvažuje, že
si první auto po kurzu
pořídí co největší, aby
se cítili bezpečně. Jenže za peníze, které na to
většinou mají, to často bude 15 let stará ojeti-
na. Nebomůžou zvolit o kusmenší auto nové
či zánovní, vybavenéužasistenčními systémy.
Já velmi doporučuji druhou možnost. Starý
silný vůz bude zbytečně silné „žihadlo“, hro-
zí, že se s ním nezkušený šofér může vybou-
rat, bude to taky žrout peněz za servis. A po-
kud jde o bezpečí, řada testů dokazuje, že
nové malé auto je při nárazu bezpečnější než
velká ojetina, jejíž tuhost už dávno nahlodala
neviditelná koroze a únava karoserie. Navíc
moderní hlídače nárazu, stabilizační systémy
audržovačev jízdnímpruhudokážouspoustě
kolizí zabránit. Nové auto má též jasnou mi-
nulost bezutajenýchhavárií, neopotřebované
brzdy, tlumiče; malé auto taky dostanete lépe
do ruky a lépe v něm vnímáte rychlost. Takže
doporučuji začít menším a novějším.

Roman Budský, Platforma Vize0

1. Záchranářská ulička se tvoří:
a) až po příjezdu vozidel s právem

přednosti v jízdě,
b) jen pokud je na vozovce místo

na uvolnění jízdního pruhu,
c) v momentě zpomalování vozidel

v souvislé koloně.

2. Ve vyobrazené dopravní situaci
na silnici pro motorová vozidla
(na snímku je závěr animace,
červený vůz začíná uhýbat před
sanitkou viděnou ve zpětném
zrcátku):

a) řidič červeného vozidla nesplnil
povinnost vytvořit prostor pro průjezd
vozidla s právem přednostní jízdy
z důvodu kolony stojících a pomalu
jedoucích vozidel,

b) řidiči všech vozidel mají povinnost
se zařadit co nejvíce vlevo, aby při
pravém okraji komunikace vytvořili
prostor pro průjezd vozidla s právem
přednostní jízdy z důvodu kolony
stojících a pomalu jedoucích vozidel,

c) jsou řidiči vozidel povinni vytvořit
prostor pro průjezd vozidla s právem
přednostní jízdy až v okamžiku jeho
příjezdu.

3. Řidič jedoucí po dálnici v úseku,
který prochází obcí, může jet
rychlostí nejvýše:

a) 80 km/h,
b) 50 km/h,
c) 130 km/h.

4. Systém ESC (ESP):

a) je systém, který pomáhá stabilizovat
vozidlo při začínajícím smyku,

b) zajišťuje vyšší brzdný účinek
automobilu,

c) udržuje vozidlo v jízdních pruzích.

5. Řidič vozidla z výhledu pokračující
v přímém směru:

a) musí za vyobrazenou dopravní
značkou dát přednost v jízdě
vozidlům nebo jezdcům na zvířatech
přijíždějícím zprava nebo
organizované skupině chodců
nebo průvodcům hnaných zvířat se
zvířaty přicházejícím zprava,

b) musí za vyobrazenou dopravní
značkou dát přednost v jízdě
vozidlům nebo jezdcům
na zvířatech přijíždějícím zleva
nebo organizované skupině chodců
nebo průvodcům hnaných zvířat se
zvířaty přicházejícím zleva,

c) musí za vyobrazenou dopravní
značkou dát přednost v jízdě pouze
vozidlům.

6. Světelný ukazatel nad pozemní
komunikací ukazuje:

a) nejvyšší dovolenou rychlost jízdy pro
daný jízdní pruh,

b) nejvyšší okamžitou rychlost jízdy
v daném jízdním pruhu,

c) doporučenou rychlost jízdy pro daný
jízdní pruh.

7. Tato dopravní značka:

a) zakazuje užívání výstražných
zvukových znamení,

b) ukončuje platnost značky „Zákaz
výstražných zvukových znamení“,

c) zakazuje užívání všech výstražných
znamení.

8. Správný tlak huštění pneumatik se
zjišťuje:
a) na studených, jízdou nezahřátých

pneumatikách,
b) na jízdou zahřátých pneumatikách,
c) na pneumatikách bez ohledu na jejich

teplotu.

9. Ve výhledu z motorového vozidla
vidíte skupinu dětí na chodníku. Jak
se zachováte?

a) Protože jsou děti na chodníku,
nemáte důvod ke zvýšení opatrnosti
ani ke změně způsobu jízdy.

b) Použijete zvukové výstražné znamení
a přejedete k levému okraji jízdního
pruhu.

c) S ohledem na možné vběhnutí dětí
do vozovky snížíte rychlost jízdy
a zvýšíte pozornost.

10. Při jízdě v tunelu došlo
k poruše vozidla, pro kterou se
toto vozidlo stalo nepojízdným. Řidič
porouchaného vozidla je:
a) oprávněn podle okolností zastavovat

jiná vozidla,
b) povinen zapnout výstražné světelné

zařízení a neprodleně opustit tunel,
c) povinen neprodleně odstranit

závadu, která mu brání v další jízdě,
nebo nepojízdné vozidlo z tunelu
odstranit.

11. Předjíždíte jezdce na koni. Před
zahájením předjíždění:
a) zvýšíte rychlost jízdy a použijete

světelné výstražné znamení,
znamení o změně směru jízdy
nepoužijete,

b) snížíte rychlost jízdy a použijete
zvukové výstražné znamení,

c) vezmete v úvahu možnost úleku
zvířete a jeho vběhnutí do vaší jízdní
dráhy.

12. Může řidič číst za jízdy z mapy?
a) Ne, zvyšuje se tím riziko dopravní

nehody. Řidič se musí věnovat řízení
vozidla.

b) Ano, ale pouze při rychlosti nižší,
než je 50 km/h.

c) Ano, s výjimkou jízdy na dálnici.

1 c) + 2 a) – záchranářskou uličku je
třeba tvořit hned, když doprava za-
číná váznout, ne až když se provoz
úplně zastaví.
3 a), 4 a), 5 a), 6 a), 7 a), 8 a), 9 c),
10 a), 11 c), 12 a), 13 a), 14 b), 15 c),
16 b), 17 a), 18 b), 19 c), 20 c)

Test

Správná řešení

na pozemních komunikacích,
zejména jízda ostatních vozidel.

17. Při jízdě se před vaším vozidlem
zpoza parkujících aut náhle objeví
kutálející se míč. Jak byste měli
reagovat?
a) Okamžitě snížit rychlost jízdy nebo
i zastavit vozidlo, protože na vozovku
zamíčemmohou vběhnout děti.

b) Pokračovat v jízdě, protože děti vědí,
žemají zůstat stát na okraji chodníku
a počkat, až auto přejede.

c) Vyhnout semíči, aby nedošlo
k poškození vašeho vozidla,
a pokračovat v jízdě nezměněnou
rychlostí.

18. Řidič motorového vozidla smí dávat
světelné výstražné znamení krátkým
přerušovaným rozsvícením dálkových
světel nebo přepínáním potkávacích
a dálkových světel:
a) jenmimo obec při předjíždění
k upozornění řidiče předjížděného
vozidla,

b) pouze k odvrácení hrozícího nebezpečí
nebo k upozornění řidiče předjížděného
vozidla,

c) pokud chce upozornit ostatní řidiče
na silniční kontrolu.

19. Přejíždět z jednoho jízdního pruhu
do druhého smí řidič jen tehdy:
a) má-li řádně očištěná zpětná zrcátka,
b) když v jízdním pruhu, do kterého

přejíždí, nejede žádnémotorové vozidlo.
c) neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího
v jízdním pruhu, do kterého přejíždí;
přitommusí dávat znamení o změně
směru jízdy.

20. Na krajnici smí řidič motorového
vozidla vjet:
a) jen pro účely stání,
b) kdykoliv to uzná za vhodné, s výjimkou

míst označených výstražnou dopravní
značkou „Nebezpečná krajnice“,

c) jen při zastavení a stání nebo jestliže
je to nutné při objíždění, vyhýbání,
odbočování nebo otáčení, přitommusí
dbát zvýšené opatrnosti.

13. Na dálnici a na silnici pro
motorová vozidla je zastavení a stání
dovoleno:
a) jen na místech označených jako

parkoviště,
b) jen na krajnici nebo na středním

dělicím pásu,
c) kdekoliv, pokud tím nejsou ohroženi

ani omezeni řidiči ostatních vozidel
jedoucích po dálnici nebo silnici pro
motorová vozidla.

14. Vozidlům s právem přednostní
jízdy a vozidlům jimi doprovázeným
musí řidiči ostatních vozidel:
a) umožnit bezpečné předjetí, nejsou

však povinni jim umožnit bezpečný
a plynulý průjezd,

b) umožnit bezpečný a plynulý průjezd,
a jestliže je to nutné i zastavit
vozidlo na takovém místě, aby jim
nepřekážela,

c) umožnit bezpečný a plynulý průjezd
okamžitým zastavením vozidla.

15. Obytná zóna je:
a) každé sídliště s nejméně 500

obyvatel, jehož začátek je označen
dopravní značkou „Sídliště“ a konec
je označen dopravní značkou „Konec
sídliště“,

b) obec s minimálně 50 trvale žijícími
obyvateli, jejíž začátek je označen
dopravní značkou „Obec“ a konec je
označen dopravní značkou „Konec
obce“,

c) zastavěná oblast, jejíž začátek je
označen dopravní značkou „Obytná
zóna“ a konec je označen dopravní
značkou „Konec obytné zóny“.

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

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

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

c) v kterémkoli jízdním pruhu, jestliže
tím není ohrožena plynulost provozu
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