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Autoškola

V minulém díle seriálu jsme se podívali na dálnice,
a zůstaneme na nich i v tom dnešním. Jízda v současném
hustém provozu není jednoduchá ani pro zkušeného
šoféra, natož pro čerstvého absolventa autoškoly.

Dálnice a kamiony

O
tázka, která nás řidiče osobních
aut napadá snad při každé dál-
niční jízdě: kdyžpředjíždímdlou-
hou roztahanou šňůru kamionů,

mám se za každým, kterého předjedu, vra-
cet zpátky do pravého pruhu? „V takovém
případěmůžete zůstat v levém. Když budete
dělat obloučky, jen si koledujete o to, že vás
někdo skřípne. Samozřejmě, pokud pojede-
te dodávkou jen o 10 km/h v hodině rychleji
než kamiony, je kolegiální zařadit se do delší
mezery mezi nimi. Ale pokud svištíte svých
130 km/h a vidíte, že kamiony mají mezi
sebou dvousetmetrový odstup, zůstaňte
v rychlém levém pruhu, protože je otázkou
pár vteřin, než dojedete ten další,“ říká do-
pravní expert Roman Budský. Silniční zákon
tuhle situaci nijak neupravuje, říká jen, že
v levém pruhu jste ve chvíli, kdy předjíždíte.

„A to předjíždění může být klidně delší,“
dodává. A co nesmírně otravné vzájemné
předjíždění kamionů, mělo by se plošně
zakázat? „Není to nutné. V zákoně je, že ři-
dič kamionu při předjíždění nesmí omezit

ostatní řidiče svou výrazně nižší rychlostí
jízdy. Natož když vás dokonce někdy při vje-
tí do levého pruhu ohrozí a pak blokuje tři
minuty. Jen to chce důsledněji kontrolovat,“
připomíná expert.

Na stále více místech se autostrády roz-
šiřují do tří jízdních pruhů. Pokud jedete
prostředním, asi není nutné zdůrazňovat, že
musíte předjíždět pomalejší vozy levým pru-
hem, nikdy ne podjet pravým. „Řidiči často
podjíždějí – nedovoleně předjíždějí zprava,
čímž nesmírně riskují. Je to opravdu velmi
nebezpečná chyba,“ říkáRomanBudský. A co
když chcete přejet do prostředního pruhu
apředjet kamion, ale zleva se ve stejnou chvíli
doprostřed „cpe“ další řidič z nejrychlejšího
pruhu? Kdomápřednost? „Platí, že řidič, kte-
rý se zařazuje z levého pruhu do prostřední-
ho, nesmí ohrozit toho, který se doprostřed
zařazuje z pravého. Je to obdoba přednosti
zprava; přednost má ten, kdo se zařazuje
z pravého pruhu. Tak to říká zákon, v podob-
ných situacích je ovšem namístě maximální
obezřetnost a ohleduplnost, “ dodává.

Co autoškola nenaučí
Začátečník na dálnici

Když se někdo za vás
přiřítí na dálnici, bliká,
ať mu uhnete, a vy se
v tu chvíli nemůžete
vrátit do pravého pruhu, co udělat? Roz-
hodně ve snaze uvolnit cestu nezrychlujte
nad povolený limit. Kdyby se cokoli stalo,
zodpovědnost je na vás. A pokud tam bude
měřit radar, dorazí vám nepříjemný dopis.
Nenechte se vyprovokovat. Ani na křižovat-
kách, když na vás někdo zezadu tlačí, ať už
už vyjedete. Ale i vy buďte soudní a ohledu-
plní a nevyjíždějte při prvních jízdách třeba
v páteční odpolední špičce, kdy jsou všichni
vystresovaní a spěchají z města ven. Vyrazte
večer nebo až v sobotu dopoledne. Amysle-
te i na to, že veměstech sice platí, žemůžete
jetkterýmkolipruhem,alepokudvásdojede
rychlejší auto a všechnypruhy jsouplné, jste
povinnimu levý, tedy takzvaný rychlý pruh,
uvolnit. A je jedno, jestli jede nelegální rych-
lostí, vy tu nejste od toho, abyste ho trestali.
Tohle ovšem netuší ani spousta zkušených
šoférů. Roman Budský, Nadace Vize0

1. Tato dopravní značka:

a) zobrazujeminimální počet šipek
na vozovce, které byměl řidič vidět
na vozovce za vpředu jedoucím vozidlem
za běžných podmínek,

b) stanovuje řidiči dodržet rozestupmin.
200m za vpředu jedoucím vozidlem,

c) informuje řidiče hodlajícího podélně
zaparkovat vozidlo o nutnosti dodržet
vyznačený rozestupmezi vozidly.

2. Řidič jedoucí po komunikaci
označené touto dopravní značkou
mimo obec, může jet rychlostí
nejvýše:

a) 90 km/h,
b) 130 km/h,
c) 110 km/h.

3. Tato dopravní značka:

a) přikazuje řidiči dát přednost v jízdě
protijedoucím vozidlům,

b) informuje řidiče o přednosti v jízdě před
protijedoucími vozidly,

c) zakazuje vjezd více jak dvou vozidel
v jednom směru jízdy.

4. Řidič vozidla z výhledu odbočující
na křižovatce vlevo:

a)má přednost v jízdě před ostatními
vozidly, přitomnení povinen dát
znamení o změně směru jízdy vlevo,

protože projíždí křižovatkou po hlavní
pozemní komunikaci, přitommusí
přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem,
které jemožné předvídat, zejména riziku
smyku na zasněžené vozovce.

b)má přednost v jízdě před ostatními
vozidly, přitommusí přizpůsobit
rychlost jízdy okolnostem, které je
možné předvídat, zejména riziku smyku
na zasněžené vozovce; přitomdává
znamení o změně směru jízdy vlevo,

c)musí dát přednost v jízdě protijedoucím
vozidlům, přitommusí přizpůsobit
rychlost jízdy okolnostem, které je
možné předvídat, zejména riziku smyku
na zasněžené vozovce.

5. Jak se zachovám jako řidič osobního
vozidla z výhledu, pokud jedu při
pravém okraji vozovky?

a) Dám znamení o změně směru jízdy
a s bezpečnýmodstupemobjíždím
zaparkovaná vozidla.

b) Pokračuji bez změny v jízdě,mezi
zaparkované vozidlo a přerušovanou
čáru se vejdu, nemusím tedy dávat
znamení o změně směru jízdy.

c) Znamení o změně směru jízdy budu
dávat pouze v případě, že přejedu přes
přerušovanou čáru do protisměru.

6. V případě porušení povinnosti
uzavřít pojištění odpovědnosti
za újmu způsobenou provozem vozidla
(tzv. povinné ručení):

a)musí vlastník nebo provozovatel vozidla
uhradit České kanceláři pojistitelů
příspěvek do garančního fondu za každý
den porušení této povinnosti,

b)musí vlastník nebo provozovatel vozidla
uzavřít pojištění zpětně,

c) nehrozí vlastníkovi a provozovateli
vozidla žádný postih, pokud není
provozem vozidla v danémobdobí
způsobena žádná újma.

7. Pneumatika náhradního kola,
s výjimkou kola pro nouzové dojetí:

a)musí být nahuštěna nejméně na tlak
odpovídající nejvyššímu předepsanému
huštění pneumatik na vozidle,

b)musí být nahuštěna na tlak odpovídající
nejnižšímu předepsanému huštění
pneumatik na vozidle,

c)může být nahuštěna i na nižší tlak, než je
předepsáno pro pneumatiky na vozidle.

8. Vyobrazený železniční přejezd
se nachází na pozemní komunikaci
mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí
smíte jet ve vzdálenosti 50 metrů
před tímto přejezdem?

a) Nejvýše 70 km/h.
b) Nejvýše 90 km/h.
c) Nejvýše 50 km/h.

9. Která z vyobrazených dopravních
značek neumožňuje řidiči, pokud
to ostatní okolnosti provozu
na pozemních komunikacích
dovolují, jet rychlostí 25 km/h?

a) b) c)

10. Řidič motorového vozidla, jehož
celková hmotnost převyšuje 3 500 kg,
smí v obci zastavit a stát:
a) i kolmo, popřípadě šikmo k okraji

pozemní komunikace nebo zastavit
v druhé řadě, pokud tím není ohrožena
bezpečnost a plynulost provozu,

b) i kolmo, popřípadě šikmo k okraji
pozemní komunikace; ve druhé
řadě smí zastavit pouze řidič vozidla
taxislužby,

c) vpravo ve směru jízdy co nejblíže
k okraji pozemní komunikace
a na jednosměrné pozemní
komunikaci vpravo i vlevo, v jedné
řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní
komunikace.

11. „Krajnice“:
a) je část povrchu pozemní komunikace

při pravém nebo levém okraji jízdního
pruhu,

b) je část povrchu pozemní komunikace
ležící mezi okrajem přilehlého jízdního
pruhu a hranou koruny pozemní
komunikace, skládá se zpravidla
ze zpevněné a nezpevněné části,

1 a), 2 c), 3 a), 4 b), 5 a), 6 a), 7 a), 8 c),
9 a) –modrá kulatá značka „nejnižší povo-
lená rychlost“ patří mezi značky příkazové,
a řidiči nařizuje, pokud to ostatní okolnosti
provozu dovolují, jet nejméně rychlostí
vyjádřenou na značce v km/h. Zmíněnou
okolností pro nedodržení nejnižší dovolené
rychlosti jízdymůže být třebamlha, náledí,
vysoká hustota provozu nebo špatný staveb-
ní stav komunikace.
10 c), 11 b), 12 b), 13 a), 14 a), 15 b), 16 a),
17 b), 18 a), 19 b)
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Správná řešení

17. Lze před nejbližší dopravní
značkou zastavit za účelem
neprodleného vyložení nákladu?

a) Ano.
b) Ne.

18. Které z následujících motorových
vozidel smíte řídit s řidičským
oprávněním skupiny B?
a) Motorové vozidlo určené pro přepravu
osob, s šesti místy k sezení, jehož
maximální přípustná hmotnost je 2
200 kg.

b) Motocykl o objemu válců 50 cm3

a o výkonu 5 kW.
c) Motocykl o objemu válců 125 cm3, jehož
konstrukční rychlost je 90 km/h.

19. Jak se zachováte v této dopravní
situaci?

a) Pojedu stejnou rychlostí jako doposud.
Autobus, který zastavil v zastávce, není
důvodem ke zvýšené opatrnosti v jízdě.

b) Snížím rychlost jízdy. Musím počítat
s náhlým vstoupením do vozovky osob,
které vystupují z autobusu.

c) Musím zastavit za autobusem a počkat,
než vyjede ze zastávky. Potommohu
pokračovat v jízdě.

c) je vždy zpevněná část vozovky při
pravém okraji pozemní komunikace,
na které je zakázána jízda
nemotorových vozidel.

12. Jste řidičem vozidla z výhledu.
Jaké chování očekáváte od řidiče
zeleného vozidla?

a) Projede křižovatkou jako první a nedává
přednost v jízdě žádnému vozidlu.

b) Dá přednost v jízdě červenému vozidlu
a projede křižovatkou jako druhý.

c) Dá přednost v jízdě vašemu vozidlu,
které projede křižovatkou jako první.

13. Při rychlosti 100 km/h je délka
brzdné dráhy vašeho vozidla oproti
brzdné dráze při rychlosti 50 km/h:
a) přibližně čtyřikrát delší,
b) přibližně třikrát delší,
c) přibližně dvakrát delší.

14. Při prudkém sešlápnutí brzdového
pedálu vozidla bez protiblokovacího
systému brzd (ABS) na náledí dojde:
a) k zablokování kol vozidla a vozidlo se

stává neřiditelným,
b) k maximálnímu brzdnému účinku, při

němž vozidlo zastaví s nejkratší brzdnou
dráhou,

c) k zablokování kol zadní nápravy vozidla,
při němž vozidlo zůstává řiditelným.

15. Těhotné ženy:
a) nesmí nikdy používat bezpečnostní

pásy,
b) musí používat bezpečnostní pásy,
c) nemusí používat bezpečnostní pásy,

pokud je vozidlo vybaveno airbagem.

16. U vlečeného vozidla musí být
za snížené viditelnosti rozsvícena:
a) obrysová nebo potkávací světla a při

poruše těchto světel musí být vlečené
vozidlo na straně ke středu vozovky
osvětleno vpředu neoslňujícím bílým
světlem a vzadu červeným světlem,

b) obrysová nebo potkávací světla a při
poruše těchto světel musí být vozidlo
na straně ke středu vozovky osvětleno
vpředu červeným přerušovaným
světlem,

c) obrysová světla spolu se zapnutým
výstražným světelným zařízením;
při poruše obrysových světel lze užít
výstražné světelné zařízení samostatně.

12. díl
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