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Autoškola

Dva pruhy jedoucích aut se najednou musejí spojit do jednoho a řidiči
z toho mají těžkou hlavu. Nejen u nás, ale v celé Evropě – zipování má
sice geniálně jednoduchý princip, realita je ale mnohem složitější.

„Zipujete“ správně?

P
rincip je opravdu geniálně jednodu-
chý, koneckonců si hopatentoval Gi-
deon Sundback už v roce 1917 – jako
každý zub zipu zapadne do mezery

vedle sebe, tak každé auto jedoucí v pruhu,
v němž není omezení – říká semu průběžný
– musí před sebe pustit jedno auto z pruhu
končícího; to za ním další a tak pořád do-
kola. „Zákon nařizuje takové chování vždy,
pokud je splněna podmínka, že oba proudy
aut zpomalí kvůli hustotě dopravy natolik,
že už jedou souběžně, a pak jeden pruh
končí,“ vysvětluje dopravní expert Roman
Budský. A není k tomu potřeba žádné do-
pravní značky (přestože existuje). „Ta to jen
řidičůmpřipomíná, ale pravidlo platí všude,
kde nastává taková situace,“ dodává.

Stěžejní otázkou ovšem je, kdy vlastně za-
čít – tedy jak daleko od místa zúžení. „Státy
světa se dělí na dvě skupiny. Ve většině řidiči

začínají zipovat dávno před ukončením pru-
hu, v menšině bezprostředně předtím. Nej-
lepší je německý model, tam přímo zákon
ukládá druhoumožnost,“ říká Budský.

A není lepší a rychlejší „vecpat“ se
do pruhu dřív, dokud to hladce jde, čímž
by se plynulost dopravy zvýšila? „Jen te-
oreticky. Jenže jakmile vzniknou husté

proudy, už není místo pro volné přejetí
– pak se řidiči můžou hádat, jestli už měli
vytvářet mezeru, nebo ne. Ale v Německu
jsou bezprostředně před zúžením povin-
ni ji udělat, končí přetahování, kdy a kdo.
Prostě se střídají, a když dojde ke kolizi,
je jasné, kdo nenechal místo. Kdežto tady
se hádáme – já už jsem zipoval a on mě
nepustil. A druhý kontruje – zipování je
až támhle. Německé pravidlo má logiku,“
vysvětluje Budský. Navíc když lidé zajíždě-
jí do průběžného pruhu příliš brzy, často
prudce brzdí a tím nutí zpomalit i ty za se-
bou. Celý proud aut se pak pohybuje ne-
harmonicky a vznikají kolizní situace.

A ještě pozor na veledůležitou věc – zipo-
vání se netýká situací, kdy jeden z pruhů ne-
končí, ale třeba semění v odbočovací. „Vždy
musí být splněna podmínka dvou souběžně
jedoucích pruhů,“ uzavírá Budský.

Co autoškola nenaučí
Příprava na cestu
do ciziny

Mladí čeští absolventi
autoškol se podle prů-
zkumu nejvíc bojí cesty
do zahraničí. A proto je třeba se na ni dobře
připravit. Nastudovat si odlišnosti v předpi-
sech, na internetu, třeba na www.uamk.cz
i na naší https://www.platformavize0.cz/, na-
jdete úplně všechno, co bysteměli znát; rych-
lostní limity, parkovací zóny, zkrátka komplet-
ního průvodce bezpečnou cestou do ciziny.
Pokutyv zahraničí jsou totižnepříjemněvyso-
ké, a dnes už stoprocentně přijdou až do vaší
schránky. Důležité je také naučit se pracovat
s navigací, nejlépedynamickou, kteráupozor-
ňuje naproblémyna trase a najde alternativní
objížďky – ale i tak je ideální podívat se doma
domapy, kamvlastně jedu, abychměl rámco-
voupředstavu,navigacebudekonkrétní cestu
jenupřesňovat. KdyžpojedudoVaršavy auvi-
dím rakouské hranice, bude mi jasné, že mě
vede špatně, i to se stává…

Roman Budský, Platforma Vize0

1. Může řidič projet úsekem
označeným vyobrazenou dopravní
značkou „Jiný zákaz“, když si
chce zkrátit cestu nebo objet
komplikovanou dopravní situaci?

a) Ano.
b) Ano, pokud zná místní situaci.
c) Ne.

2. Řidič vozidla z výhledu odbočující
na křižovatce vlevo:

a) musí dát přednost v jízdě vozidlům
přijíždějícím zprava, přitom nemá
povinnost přizpůsobit rychlost jízdy
okolnostem, které je možné předvídat,

b) musí dát přednost v jízdě vozidlům
přijíždějícím zprava a přizpůsobit
rychlost jízdy okolnostem, které je
možné předvídat, zejména možnosti
smyku na zasněžené vozovce
a případné tvorbě náledí na mostu,

c) má přednost v jízdě před ostatními
vozidly, přitom musí přizpůsobit
rychlost jízdy okolnostem, které je
možné předvídat, zejména možnosti
smyku na zasněžené vozovce
a případné tvorbě náledí na mostu.

3. Může řidič přes tuto vodorovnou
dopravní značku odbočit vlevo
k najetí na parkoviště u obchodního
domu?

a) Ano.
b) Ne.

4. Může řidič přes tuto vodorovnou
dopravní značku odbočit vlevo
k najetí do garáže u rodinného domu?

a) Ano.
b) Ne.

5. V případě vzniku újmy způsobené
provozem vozidla bez platného
pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla (tzn.
vozidlem bez tzv. povinného ručení)
poškozený:

a) uplatní svůj nárok na plnění
za způsobenou újmu u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností
příslušného podle místa vzniku škodné
události,

b) uplatní svůj nárok na plnění
za způsobenou újmu u České kanceláře
pojistitelů,

c) nemá právo uplatnit nárok na plnění
za způsobenou újmu.

6. Který z uvedených vzorů
registračních značek je určen pro
použití na nosiči jízdních kol?
a)

b)

c)

7. Předjíždí se:
a) vlevo, a to bez výjimky,
b) vpravo nebo vlevo, podle toho, kde je

vdanésituacivíceprostoruprobezpečné
předjetí,

c) vlevo; vpravo se předjíždí vozidlo,
které mění směr jízdy vlevo a není-li již
pochybnosti o dalším směru jeho jízdy.

8. Vozidla projedou křižovatkou
v pořadí:

a) 1. vozidlo z výhledu, 2. bílé vozidlo,
3. červené vozidlo,

b) 1. bílé vozidlo, 2. červené vozidlo,
3. vozidlo z výhledu,

c) 1. vozidlo z výhledu, 2. červené
vozidlo, 3. bílé vozidlo.

9. Při použití sněhových řetězů
na vozidle smí jet řidič:
a) rychlostí nejvýše 30 km/h,
b) rychlostí nejvýše 80 km/h,
c) rychlostí nejvýše 50 km/h.

10. Tento směrový sloupek:

a) upozorňuje řidiče na nezpevněnou
krajnici,

b) vymezuje vyústění účelové pozemní
komunikace na jinou pozemní
komunikaci,

c) označuje kluzký úsek pozemní
komunikace, kde hrozí smyk vozidla.

11. Při začínajícím drobném dešti
se snížení přilnavosti pneumatik
nejvýrazněji projeví na vozovce:
a) dlážděné,
b) s asfaltovým povrchem,
c) s betonovým povrchem.

12. Na pozemní komunikaci se jezdí:
a) vpravo ve vzdálenosti nejméně 1m

od okraje vozovky,
b) vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní

okolnosti, při pravém okraji vozovky,
pokud není stanoveno jinak,

c) výlučně při pravém okraji vozovky,
a to za všech okolností.

13. Smyk vozidla při průjezdu
zatáčkou může způsobit
a) malá hmotnost vozidla,
b) vadný tlumič pérování vozidla,
c) snížená viditelnost.

14. Policista může zabránit v jízdě
motorovému vozidlu použitím
technického prostředku (tzv. botičky)

1 c), 2 b), 3 b), 4 a), 5 b), 6 a), 7 c),
8 c), 9 c), 10 b), 11 a), 12 b), 13 b),
14 a), 15 c), 16 b), 17 c), 18 a), 19 a),
20 c), 21 c), 22 a)

Test

Správná řešení

a) řidiči vozidel s právempřednostní jízdy;
přitomnepoužívají zvláštních výstražných
znamení,

b) řidiči vozidel s právempřednostní jízdy;
k upozornění ostatních řidičů všakmusejí
použít zvláštních výstražných znamení,

c) řidiči vozidel hromadné dopravy
osob, např. autobusů, a řidiči vozidel
přepravujících zboží, které podléhá rychlé
zkáze.

20. Světelné signály:
a) jsou nadřazeny všemdopravním
značkám,

b) jsou nadřazeny pokynůmpříslušníků
nebo orgánů vojenské pořádkové služby,

c) jsou nadřazeny svislým dopravním
značkámupravujícím přednost.

21. Řidič vozidla, které je vybaveno
zvláštním výstražným světlem oranžové
barvy, smí tohoto světla užívat:
a) pouze za snížené viditelnosti, například
za deště, tmy nebo sněžení, pokud by
jeho jízdou byla ohrožena bezpečnost
provozu na pozemních komunikacích,

b) je-li nutné upozornit ostatní účastníky
provozu na hrozící nebezpečí, například
při nutnosti náhle snížit rychlost jízdy
nebo zastavit vozidlo,

c) pokud by jeho jízdou nebo pracovní
činností mohla být ohrožena bezpečnost
provozu na pozemních komunikacích.

22. Tato dopravní značka:

a) upozorňuje na úsek pozemní
komunikace, kde je na rozdíl
od předcházejícího úseku provoz vozidel
veden dočasně nebo trvale v obou
směrech,

b) upozorňuje na úsek pozemní
komunikace, kde je provoz veden
střídavě v obou směrech,

c) upozorňuje na úsek pozemní
komunikace, kde je řidič povinen dát
přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu
v případě, kdy se protijedoucí vozidla
nemohou bezpečně vyhnout.

nebo odtažením vozidla, jestliže:
a) vozidlo je technicky nezpůsobilé

k provozu tak závažným způsobem,
že bezprostředně ohrožuje ostatní
účastníky provozu,

b) vozidlo je z jakéhokoliv důvodu
technicky nezpůsobilé k provozu,

c) k vozidlu není uzavřeno pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla.

15. Která z vyobrazených dopravních
značek nepatří do značek
upravujících přednost?

a) b) c)

16. Správná frekvence stlačení hrudní
kosti při srdeční masáži je u dospělého:
a) přibližně 60 stlačení za minutu,
b) přibližně 100 stlačení za minutu,
c) přibližně 160 stlačení za minutu.

17. Řidič, který dosáhl 12 bodů, a pozbyl
řidičské oprávnění, musí při podání
žádosti o vrácení řidičského
oprávnění:
a) prokázat, že se podrobil přezkoušení
z odborné způsobilosti a předložit výpis
z evidenční karty řidiče,

b) prokázat, že je zdravotně způsobilý
apředložitpotvrzeníoabsolvovánívýuky
a výcviku v autoškole,

c) prokázat, že se podrobil přezkoušení
z odborné způsobilosti a předložit
posudek o zdravotní způsobilosti včetně
dopravně psychologického vyšetření.

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

a) Jako první červené vozidlo, jako druhé
zelené vozidlo, jako poslední modré
vozidlo společně s vaším vozidlem.

b) Jako první červené vozidlo společně
se zeleným vozidlem, následně modré
vozidlo společně s vaším vozidlem.

c) Jako první zelené vozidlo, jako druhé
červené vozidlo, jako poslední modré
vozidlo společně s vaším vozidlem.

19. Při čerpání pohonných hmotmají
přednost:

15. díl
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