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Autoškola

Ve včerejším díle jsme se věnovali základním pravidlům
bezpečné jízdy, definovaným Haroldem Smithem v polovině
minulého století. Dnes si probereme zbývající dvě pravidla,
z nichž dodnes vycházejí všechny kurzy defenzivní jízdy.

Bezpečná jízda II.

P
rvní tři zásady Harolda Smithe zně-
jí: Dívejte se výš (a dál před sebe),
udržujte si celkový přehled (kont-
rola zrcátek každých 5–8 sekund)

a mějte oči neustále v pohybu (buďte
ve střehu, „skenujte“ všechny křižovatky).
Zbývají ještě další dvě pravidla.
4.Nechejte si odstupaprostor kolemsebe.
Za jízdy si udržujte bezpečný odstup
od ostatních aut, ideálně ve všech směrech,
hlavně vpředu a vzadu. Pokud to jde, na sil-
nici s několika pruhy (ne na dálnici a mimo
obec, kde se jezdí vpravo), jeďte raději v pro-
středním pruhu, abyste měli větší manévro-
vací prostor. Na námitku jednoho ze svých
žáků, že na dálnici v hustém provozu neumí
udržet odstup od ostatních, Harold Smith
reagoval takto: „Možná jste si všimli, že auta
po dálnicích jezdí ve skupinách po několika
vozech, které se na sebe lepí. A mezi těmito

„bloky“ jsou často dost velké mezery s mno-
hem řidším provozem. Takže zpomalte, ne-
chejtemasu řidičů předjet a jeďtemimo dav.
Je tomnohembezpečnější.“

5. Buďte vidět!
Tohle pravidlo je asi nejznámější, a jeden
z jeho bodů ani nemusíme vysvětlovat –
Harold Smith už před lety chtěl, aby auta

i ve dne svítila – v Česku toto pravidlo platí
už od roku 2006 a většina aut má buď auto-
matické světlomety, nebo rovnou LED diody
pro denní svícení. Další věc, kterou Smith
doporučoval, byl pokudmožno oční kontakt
s ostatními řidiči a chodci v ošemetných si-
tuacích – tak se vzájemně ujistíte, že o sobě
víte. Ideální je také jezdit tak, abyste se neo-
citli ve slepém úhlu ostatních řidičů, zvláště
kamionů.

Zvláštní pozornost věnoval guru bezpeč-
né jízdy blinkrům (oficiálně nazývaným
směrovky). Zapínejte je vždy s dostateč-
ným odstupem, zažijte si následující po-
stup: „vyhoďte“ blinkr, počítejte pomalu
do čtyř, abyste dali čas ostatním všimnout
si vašeho signálu, podívejte se do zrcátek
a rozhlédněte se – myslete na slepý úhel!
– a teprve potom bezpečně přejeďte do ji-
ného pruhu.

Co autoškola nenaučí
Vyjíždějte včas

Naučit se hospodařit
s časem jepro řidičedů-
ležitější, než by se zdá-
lo. Je to naprostý základ
bezpečné jízdy. Pokud vyjedete pozdě, už
od startu jste ve stresu – a děláte chyby. Od-
borníci, kteří trénují piloty, zjistili, že pokud
se pilot dostane do časově stresové situa-
ce, je až jedenáctkrát vyšší pravděpodob-
nost, že udělá nějakou chybu. Její napravení
ovšem zabere také nějaký čas, situace se tak
ještě zhorší a snadno vznikne kaskáda chyb,
které lehce vyústí do tragického konce. Po-
kud za volantemnaháníte čas, jedete zbyteč-
ně rychle – potřebujete pocit, že se snažíte.
Ve skutečnosti se to jen zdá – když pojedete
místo povolenou stotřicítkou už 150 km/h,
budete na trase z Prahy do Brna o pouhých
14 minut rychlejší. Ovšem za cenu nejen
vyšší spotřeby, ale i vyššího rizika nehody,
přidělení trestných bodů a případně i sebra-
ného řidičáku. Lepší je nastavit si hodinky
o deset minut dopředu a vyjíždět s předsti-
hem... Roman Budský, Platforma Vize0
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Také dnes nás čekají otázky z testo-
vých animací, věnované zásadám de-
fenzivní, tedy bezpečné a předvídavé
jízdy. První se věnuje složitější situa-
ci na silnici. Zpočátku jedete po rovné
prázdné silnici, pak si všimnete kamionu
v protisměru a zároveň červeného auta
přijíždějícího zprava z vedlejší silnice. Dů-
ležitější však je, že najednou se za kamio-
nem vyhoupne motorkář, který ho začne
předjíždět relativně těsně před křižovat-
kou smístem ležícímmimo silnici, na něž
se vy chystáte odbočit. Otázka zní takto:

1. Ve vyobrazené dopravní situaci řidič
vozidla z výhledu:

a) aby zabránil střetu smotocyklistou, sníží
rychlost jízdy, a přestože odbočuje vlevo,
uhýbá k pravému okraji vozovky,

b)musí se zařadit co nejdále vlevo v části
vozovky určené pro jeho směr jízdy,
neboť odbočuje vlevo, na předjíždějícího
motocyklistu nemusí brát ohled,

c) aby zabránil střetu smotocyklistou,
musí se zařadit co nejdále vlevo v části
vozovky určené pro jeho směr jízdy
a vytvořit tak bezpečný prostor v pravé
části vozovky.

V následující animaci projíždíte obcí
Smrčí a poměrně dlouhoudobu se nic ne-
děje (to je záměr, na silnici se také může
krizová situace objevit naprosto neče-
kaně), pak uvidíte ve vzdálenosti cca 200
metrů červený kamion. Aby mohl odbo-
čit vpravo do pravoúhlé zatáčky, najíždí
si do protisměru před vás, takže vás do-
nutí zpomalit, téměř zastavit. Následná
otázka zní takto:

2. Ve vyobrazené dopravní situaci řidič
kamionu při odbočování vpravo:

a) vjel neoprávněně do protisměru a tím
ohrozil protijedoucí vozidlo z výhledu,

b) mohl vybočit ze směru své jízdy vlevo
s ohledem na rozměry vozidla,

c) nedal přednost v jízdě řidiči vozidla
z výhledu, který jel po hlavní pozemní
komunikaci.

Další animace představuje situaci, v níž
jedete za deště po mokré vozovce, podle
tachometru zhruba osmdesátikilometro-
vou rychlostí, stěrače stírají. Po pravici
míjíte dopravní značku A7b Nebezpečí
smyku s dodatkovou tabulkou Za mokra
(za deště). Před sebou vidíte blížící se
zatáčku a v protisměru rychle jedoucí
tmavě červené auto, jehož řidič v zatáčce
dostane lehčí smyk, který zvládne, a po-
kračuje v jízdě. Vy jste v té chvíli zpoma-
lili zhruba na 40 km/h, pak dál pokraču-
jete v jízdě. Otázka zní takto:

3. Ve vyobrazené dopravní situaci:

a) řidič vozidla z výhledu jel na pozemní
komunikacimimo obec vyšší rychlostí,
nežmu zákon umožňuje,

b) řidič červeného vozidla nepřizpůsobil
rychlost při průjezdu zatáčkou namokré
vozovce,

c) řidič červeného vozidla nemohl předvídat
možnost smyku svého vozidla.

4. Na signál se zelenýmplným
kruhovým světlem „Volno“:

a) nesmíte odbočit vpravo, neboť uvedený
signál platí pouze pro jízdu v přímém
směru a odbočení neumožňuje,

b) smíte odbočit vpravo, přičemžmusíte
dát přednost chodcůmpřecházejícím
ve volném směru po přechodu pro
chodce,

c) smíte odbočit vpravo, přičemž
chodci přecházející ve volném směru
po přechodu pro chodce vámmusí dát
přednost.

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

a) projedete jako první, protože jste
na hlavní pozemní komunikaci, hned
po vás projede červený nákladní
automobil,

b) projedete jako druhý, hned
po protijedoucím žlutém vozidle,
kterému musíte dát přednost v jízdě,

c) projedete jako druhý, hned
po červeném nákladním vozidle,
kterému musíte dát přednost v jízdě.

6. Světelný signál se současně svítícím
červeným a žlutým světlem „Pozor“
znamená pro řidiče povinnost:

a) připravit se k jízdě,
b) zastavit vozidlo,
c) pokračovat v jízdě.

7. Za první skupinou dopravních
značek:

a)musí řidič vozidla z výhledu na nejbližší
křižovatce odbočit vpravo nebo vlevo,

b)může řidič vozidla z výhledu pokračovat
v jízdě v přímém směru, neohrozí-li řidiče
jedoucího na křižovatce zleva,

c) bude řidič vozidla z výhledu vjíždět
na kruhový objezd.

8. Na silniční vegetaci, pokud to není
povolenomístní úpravou na pozemní
komunikaci:
a) řidičmůže zastavit na dobu nezbytně
nutnou,

b) řidič nesmí zastavit a stát,
c) řidičmůže zastavit, nikoli však stát.

9. Nemohou-li se řidiči protijedoucích
vozidel bezpečně vyhnout v situaci,
kdy je k bezpečnému vyhnutí nutné,
aby jeden z řidičů couval:
a) učiní tak ten, na jehož straně jízdy je

překážka nebo zúžená vozovka,
b) učiní tak ten, na jehož straně jízdy

není překážka nebo zúžená vozovka,
c) učiní tak ten, pro něhož je to snazší

nebo méně nebezpečné.

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

15. Za touto dopravní značkou:

a) je řidiči zakázáno jet rychlostí více než
30 km/h,

b) je řidiči přikázáno jet rychlostí nejméně
30 km/h, pokud s ohledem na provozní
podmínky lze této rychlosti dosáhnout,

c) je řidiči doporučeno jet rychlostí nejvýše
30 km/h.

16. Jak se zachováte jako řidič vozidla
z výhledu?

a) Projedete křižovatkou jako první.
b) Dáte přednost zelenému automobilu.
c) Dáte přednost červenému automobilu.

17. Řidič porušuje zákon, pokud přes
vyobrazený železniční přejezd přejíždí:

a) rychlostí 30 km/h,
b) rychlostí 25 km/h,
c) rychlostí 35 km/h.

18. Řidič vozidla z výhledu:

a) projede křižovatkou jako první,
b) projede křižovatkou jako druhý,
c) projede křižovatkou současně se
zeleným vozidlem.

10. Řidič, který se hodlá vzdálit
od vozidla tak, že nemůže v případě
potřeby okamžitě zasáhnout:
a)musí vypnoutmotor a zapalování
a použít parkovací brzdu nebo zařadit
rychlostní stupeň,

b)musí dát výstražné znamení zapnutím
výstražného světelného zařízení,
vypnoutmotor a zapalování,

c) musí učinit taková opatření, aby vozidlo
nemohlo ohrozit bezpečnost provozu
na pozemních komunikacích a nemohla
je neoprávněně užít jiná osoba.

11. Mohou účastníci silničního provozu
v dané situaci odbočovat?

a) Pouze vpravo, dodrží-li ustanovení
o odbočování.

b) Pouze vlevo, dodrží-li ustanovení
o odbočování.

c) Vpravo i vlevo, dodrží-li ustanovení
o odbočování.

12. Je-li pro zařazování do průběžného
jízdního pruhu zřízen připojovací
jízdní pruh:
a) je řidič povinen před zařazením

do průběžného pruhu zastavit,
b) musí řidič jedoucí v průběžném pruhu

snížit rychlost jízdy,
c) je řidič povinen před zařazením

do průběžného pruhu užít
připojovacího pruhu.

13. Příčinou vzniku aquaplaningu je:
a) rychlá jízda na vozovce pokryté větším

množstvím vody,
b) prudké zrychlení vozidla na mokré

vozovce,
c) prudké brzdění vozidla na mokré

vozovce.

14. Která z vyobrazených dodatkových
tabulek vyznačuje směr kmístu,
ke kterému se vztahuje dopravní
značka, pod kterou je tato tabulka
umístěna?

a) b) c)

 nové testové otázky jsou vyznačenymodře


