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Autoškola

Co udělat za volantem pro to, abyste se nedostali do nebezpečné
situace? Harold Smith definoval pět základních pravidel, z nichž

dodnes vycházejí všechny kurzy defenzivní jízdy na celém
světě. A věnují se jí také některé z nových testových otázek.

Bezpečná jízda I.

V
ýraz „defenzivní jízda“ jsme určitě
všichni slyšeli. V praxi to ale nezna-
mená jezdit pomalu, nýbrž bezpeč-
ně. Je zajímavé, že samotná idea

vznikla až po desetiletích rozvoje motorismu
– ve 20. a 30. letech minulého století bylo už
v USA mnoho aut, ale málo pravidel, spousta
nehod, velmi často se smrtelnými následky.
Řídit se lidé učili sami, děti od otců, manžel-
ky od mužů, systematický výcvik neexistoval.
A když důstojník od mariňáků Harold Smith
během druhé světové války ze statistik zjistil,
že počet vojáků, kteří zahynuli při dopravních
nehodách na pacifických bojištích, převyšu-
je počty padlých, zapůsobilo to na něj tak,
že po návratu do Detroitu založil autoškolu.
A začal bádat nad tím, jak jezdit bezpečně.
Postupně vypracoval pět základních pravidel,
takzvaných „Pět klíčů k bezpečné jízdě“, jež
se stala legendárními a Smith se jejich výuce

a propagaci věnoval až do své smrti v roce
1980. Dnes se berou jako základ všech pravi-
del, Smith jevesvětěcelebritou,vČeskukupo-
divu neznámou. A jaká že jsou ona pravidla?

1. Dívejte se výš a dál. Během řízení se nedí-
vejte hned před auto, ale tam, kam dojedete
za 15 až 30 sekund – dříve uvidíte případné
nebezpečí a budete na něj moci reagovat.

Někteří američtí školitelé dokonce lepí do půl-
ky předního okna auta pásku, aby naučili frek-
ventanty dívat se výše. Je to trochu extrémní,
ale prý docela účinné.
2. Udržujte si celkový přehled. Dívat se do-
předu nestačí, neustále musíte vědět, co se
děje kolem vás a také za autem. Proto si kon-
trolujte zpětná zrcátka každých pět až osm
sekund. I zdeplatí, že „být v obraze“ znamená
nenechat se překvapit nenadálou nebezpeč-
nou situací.
3. Oči neustále v pohybu.Řidičmusí být po-
řád ve střehu – nejlepší metodou je neustále
pohybovat očima. Dívat se dlouhodo jednoho
místa může způsobit něco jako lehký trans,
kvůli němuž leccos přehlédnete. Každou
křižovatku „skenujte“ očima dřív, než do ní
vjedete; křižovatky sice tvoří malé procento
silniční sítě, stává se tam ale většina nehod.

Další pravidla probereme zítra

Co autoškola nenaučí
Jezděte jako slušňák

Silnice jsou společenské
prostředí, kde kromě
dodržování psaných
pravidel musíme ctít
i základy etikety. Hlavní je však ochota pra-
vidla dodržovat, mít vnitřní přesvědčení,
že tak je to správné. Protože vedle práva
je pro fungování společnosti zcela zásadní
i morálka všech jejích členů – ochota člo-
věka podřídit se pravidlům a brát ohledy
i na jiné lidi. Pokud chybí morálka, budou
zákony na nic. Mnoho jedinců má ve svých
autech pocit anonymity, a pak si snadno
dovolí vůči ostatním to, co by je při přímém
kontaktu z očí do očí ani nenapadlo. Každý
může udělat na silnici chybu, ale je důležité
naučit se je ostatnímodpouštět, ne je trestat.
Nejednou bývá naše reakce na chybný ma-
névr jiného řidiče horší než jeho samotná
akce, třeba když vás někdo rychle dojede
a vy mu „za trest“ rázně přibrzdíte před ču-
mákem. Zásadní pravidlo je – řídím tak, jak
žiju. A protože jsem slušný člověk, budu tak
i jezdit. Roman Budský, Platforma Vize0

Následující otázka je v testu doprová-
zena animací, při níž z pohledu řidiče
vjíždíte do obce a míjíte autobus, z nějž
začínají na chodník u zastávky (tedy ne
do silnice) vystupovat lidé. Ve chvíli,
kdy jste na úrovni kabiny autobusu,
vjíždí před vás zprava cyklista (snímek).
Otázka pak zní takto:

1. S ohledem na defenzivní způsob
jízdy řidič vozidla z výhledu:

a) věnuje pozornost pouze chodcům,
jinak má dostatečný přímý rozhled
a nemusí tak snižovat rychlost
jízdy, protože je na hlavní pozemní
komunikaci,

b) by měl zvýšit pozornost
a přizpůsobit svou jízdu zejména
kvůli omezenému výhledu
způsobenému zastavením autobusu
v zastávce,

c) musí zastavit vozidlo za autobusem
a vyčkat jeho odjezdu ze zastávky.

V následující otázce sledujeme stej-
nou situaci, jen při objíždění autobusu,
na úrovni jeho řidiče, vidíme zhruba pět
metrů před naším autem přebíhat dítě.
Cyklista z předchozí animace je rovněž
přítomen, jen zastaví na hranici křižo-
vatky před vaší silnicí. Testová otázka pak
zní takto:

2. Ve vyobrazené dopravní situaci
musí řidič vozidla z výhledu

a) umožnit vyjetí autobusu ze zastávky,
b) zastavit a pokračovat v jízdě až

po vyjetí autobusu ze zastávky, aby
se předešlo střetu s chodci, kteří
mohou vyběhnout zpoza autobusu
do vozovky,

c) přizpůsobit své chování a rychlost
vozidla tak, aby mohl včas reagovat
na případné vběhnutí chodců zpoza
autobusu do vozovky.

Také další otázka pochází z testové ani-
mace. Jedete po tmavé ulici, světlomety
vašeho vozu zachytí jezdce na koloběžce

a vzápětí značky, upozorňující na zúžení
na silnici. Otázka zní takto:

3. S ohledem na defenzivní způsob
jízdy řidič vozidla z výhledu:

a) zvýší rychlost jízdy a předjede jezdce
na koloběžce ještě před zúžením,

b) nebude v této dopravní situaci
předjíždět jezdce na koloběžce a bude
dodržovat bezpečnou vzdálenost
minimálně 2 sekundy,

c) nebude v této dopravní situaci
předjíždět jezdce na koloběžce a bude
dodržovat bezpečnou vzdálenost 0,7
sekundy na reakční dobu řidiče plus
0,3 sekundy na prodlevu brzd.

4. Řidič, který při předjíždění
motorového vozidla vybočuje ze
směru své jízdy:
a) nemusí dávat znamení o změně směru

jízdy,
b) musí dávat znamení o změně směru

jízdy,
c) dává znamení o změně směru jízdy

jen tehdy, vyžaduje-li to bezpečnost
provozu.

5. Na pozemní komunikaci
s jednosměrným provozem smí
řidič couvat:

a) pouze tehdy, jestliže je to nezbytně
nutné, například k vyjetí z řady
stojících vozidel,

b) pouze, užije-li při couvání zvukové
výstražné znamení,

c) kdykoli, vždy však jen s pomocí
způsobilé a náležitě poučené osoby.

6. Řidič, který měl účast na dopravní
nehodě, je povinen:
a) neprodleně zastavit vozidlo,
b) neprodleně zastavit vozidlo, jen

pokud došlo ke zranění nebo
usmrcení osob,

c) neprodleně zastavit vozidlo, jen
pokud došlo při této nehodě ke škodě
na majetku převyšující částku

50 000Kč nebo ke zranění nebo
usmrcení osob.

7. Řidič vozidla, který nehodlá
nebo nemůže projet podél tramvaje
vpravo:
a) musí za ní jet v takové vzdálenosti,

aby umožnil projetí podél tramvaje
ostatním řidičům,

b) musí pokračovat v jízdě za tramvají
až na takové místo, kde lze podél
tramvaje projet vpravo,

c) musí zastavit vozidlo a umožnit
ostatním řidičům projetí podél
tramvaje.

8. Svislé zákazové dopravní značky:
a) upozorňují na místa, kde řidiči hrozí

nebezpečí,
b) ukládají účastníku provozu

na pozemních komunikacích zákazy
nebo omezení,

c) informují řidiče motorových vozidel
o omezeních na silnici.

9. Tato dopravní značka:

a) upozorňuje na nebezpečí výskytu
mlhy nebo kouře,

b) upozorňuje na místo, hromadné
dopravní nehody,

c) upozorňuje na vjezd do tunelu, kde
kromě obecných pravidel provozu
na pozemních komunikacích platí
zvláštní pravidla pro provoz v tunelu.

10. Jak zjistíte stav vědomí pacienta?
a) Oslovím ho, zkusím bolestivý podnět

(štípnutí do ušního lalůčku).
b) Zkusím bolestivý podnět ostrým

předmětem.
c) Poraněného hlasitě oslovím a zkusím

posadit.

11. Tato dopravní značka upozorňuje
na:

a) křižovatku, na které není přednost
v jízdě upravena svislými dopravními
značkami,

b) křižovatku, na které je přednost
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c) zatížení vozidla na hodnotu celkové
hmotnosti uvedené v technickém
průkazu vozidla.

16. Jste řidičem vozidla z výhledu.
V jakém pořadí projedou vozidla
touto křižovatkou?

a) 1. červené nákladní vozidlo, 2. vaše
vozidlo společně s protijedoucím
modrým vozidlem.

b) 1. vaše vozidlo spolu s protijedoucím
modrým vozidlem, 2. červené
nákladní vozidlo.

c) 1. vaše vozidlo, 2. červené nákladní
vozidlo, 3. protijedoucí modré
vozidlo.

17. Policista smí řidiči na místě
zadržet řidičský průkaz:
a) kdykoli,
b) pouze v případě, že řidič požil před

jízdou alkohol nebo jinou návykovou
látku,

c) pouze v případech daných zákonem.

18. Tato svislá dopravní značka
upozorňuje řidiče na:

a) nebezpečné klesání,
b) nebezpečné stoupání,
c) na úsek, kde místní podmínky činí

stoupání pozemní komunikace
nebezpečným.

19. Zjistíte, že poraněnýmá v ráně
zabodnuté cizí těleso. Co uděláte?
a) Snažím se těleso opatrně z rány vyndat
a zastavit krvácení.

b) Těleso ponechám v ráně, ošetřím okolní
krvácení, zajistím životní funkce.

c) Poraněného nemusím sledovat
a kontrolovat, pouze přivolám ZS.

v jízdě dále upravena svislými
dopravními značkami,

c) blízkost železničního přejezdu,
který není opatřen železničním
zabezpečovacím opatřením.

12. Historické vozidlo:
a) nelze provozovat na pozemních

komunikacích za účelem podnikání
a běžného denního užívání pro
vlastní potřeby,

b) nesmí být bez povolení Policie
ČR provozováno na pozemních
komunikacích,

c) lze na pozemních komunikacích
provozovat bez jakéhokoli omezení.

13. Jste řidičem vozidla z výhledu.
Na vyobrazené křižovatce:

a) máte přednost v jízdě před žlutým
i zeleným vozidlem, jako druhé
projede křižovatkou žluté vozidlo
a jako poslední zelené vozidlo,

b) musíte dát přednost žlutému
vozidlu, protože je na hlavní
pozemní komunikaci, i zelenému
vozidlu, protože odbočujete vlevo,

c) musíte dát přednost v jízdě žlutému
vozidlu, které přijíždí po hlavní
pozemní komunikaci. Řidič
zeleného vozidla musí dát přednost
v jízdě vám.

14. Tato dopravní značka:

a) se umisťuje ve vzdálenosti 160m
před železničním přejezdem,
na nějž upozorňuje,

b) se umisťuje ve vzdálenosti 140m
před železničním přejezdem,
na nějž upozorňuje,

c) se umisťuje ve vzdálenosti 240m
před železničním přejezdem,
na nějž upozorňuje.

15. Sníh, náledí nebo rozbředlý sníh
na vozovce vyžadují:
a) jízdu se zvýšenou opatrností,

přizpůsobenou stavu vozovky,
b) brzdění s použitím parkovací brzdy,
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