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Autoškola

Řízení po setmění je velice těžká disciplína, s níž mívají
problémy i zkušenější řidiči, natož absolventi autoškoly.
Na motoristu číhá řada překážek a záludností, jimž se

proto věnuje i několik nových testových otázek.

Jízda v noci

P
ravděpodobnost, že nehoda v noci
skončí jako smrtelná, je podle poli-
cejních statistik o 80 procent vyšší
než ve dne. Což je dostatečný důvod,

proč tmavé části dne věnovat velkou pozor-
nost.Asi nemusímemluvit o tom, že základ je
mít v pořádku světlomety – a nezapomenout
je včas zapínat. Spousta řidičů totiž má buď
od výroby, nebo dodatečně montovaná svět-
la pro denní svícení (většinou z LEDdiod), ne
vždy ovšem nastaví ovladač světel na auto-
matické zapnutí, když padne tma. A protože
zvlášť moderní „ledky“ jsou hodně výkonné,
často si nevšimnou, že svítí jen „napůl“ – pro-
blém jenavícv tom,žev tuchvíli nesvítí zadní
koncová světla, a auto je tak zezaduprakticky
neviditelné. Totéž platí i pro jízdu v tunelu.

Ani jízda s běžnými potkávacími světly
není „žádná sláva“. Nejnovější auta se samo-
činně zhasínanými LED segmenty dokážou

svítit mnohem dál na pravé straně, zatímco
levou, oslňující, utlumí. Jenže většina vozů je
stále vybavena běžnými halogeny, případně

xenony. A jak vyplývá z údajůÚstavu soudní-
ho inženýrstvíVUTvBrně,popřepnutí zdál-
kových světel na potkávací by rychlost jízdy

neměla přesahovat 50 km/h. Jedině tak má
šofér šanci včas zareagovat na chodce v čer-
ném či neoznačenou překážku. Velmi často
tedy jezdíme za hranou našich schopností…

Dobře vidětmusejí být i chodci – v noci je
4× větší riziko, že je řidič přehlédne. „Černé
oblečení je nejhorší, ale ani bílá bunda moc
nepomůže – takto oblečeného chodce spat-
ří řidič zhruba dvě sekundy před možným
střetem. To je málo na to, aby mu mohl za-
bránit,“ říká dopravní expert Roman Bud-
ský a připomíná, že při chůzi mimo obec
jsou chodci povinni vybavit své oblečení
reflexními prvky – od nich se světlo odráží
1 500× více než od bílého oblečení. „Nejlépe
na ruce, nohy, a protože chodíme na pravé
straně, tak nad levým zápěstím a kotníkem.
Ideální barva reflexních doplňků je zářivě
žlutá, ale i jasně červená či oranžová.A je tře-
ba je nosit už i za svítání nebo za soumraku.“

Co autoškola nenaučí
Nekoukejte do světel!

Mladí řidiči velmi často
neumějí jezdit za tmy,
v autoškole to kolikrát
ani nezažili. Nevědí,
kam s očima, když proti nim jedou auta –
dívají se do světlometů, takže během chvil-
ky nevidí vůbec nic. A naopak na ostatní
pálí dálkovými světly, takže oslňují všechny
v protisměru včetně chodců, kteří uskakují
do příkopu. Navícmnohdy vůbec netuší, že
dálkovými světly oslňují řidiče jedoucího
před nimi, protože mu svítí do zpětných
zrcátek.

Kam se tedy dívat? Na protijedoucí
auto jen koutkem oka, abych se oriento-
val, v jaké jsme vzájemné pozici, ale jinak
koukám na krajnici, na bílou čáru, ta mě
vede. Když si vůbec nejsem jistý, kudy kam,
raději zpomalím nebo i zastavím u kraje
a počkám, až auto přejede. Pokud mě ně-
kdo oslňuje dálkovými světly, nikdy mu to
neoplácím stejnou mincí, moudřejší ustou-
pí – což na silnici platí ve všech situacích.

Roman Budský, Platforma Vize0

V první animaci vidíme z pohledu ři-
diče noční silnici, během jízdy se ode-
hraje několik různých situací – tak, jak
to na silnici běžně chodí. Nejprve dá-
váme přednost bílému autu jedoucímu
po kruhovém objezdu, poté chodci
na přechodu (hlavní foto), na jehož
oblečení nejsou žádné reflexní prvky,
přesto je v záři reflektorů dobře vidět.
Za přechodem projedeme pod viaduk-
tem, za nímž míjíme po pravém kraji
vozovky jdoucího chodce, tentokrát
v černém tričku, opět bez jakýchkoli
reflexních doplňků (následující foto).
Otázka pak zní takto:

1. Ve vyobrazené dopravní situaci
řidič:

a) lépe vnímá chodce, kteří jsou
v obci povinni mít na sobě prvky
z retroreflexních materiálů,

b) musí vnímat riziko špatně viditelných
chodců, kteří se pohybují bez
retroreflexních prvků, které chodci
v obci nemusí mít povinně na sobě,

c) musí použít dálková světla po celou
dobu objíždění chodců pohybujících
se po pozemní komunikaci,
kteří nepoužijí oděv a vybavení
z retroreflexních materiálů.

Ve druhé animaci pokračujeme
v noční jízdě za viaduktem podél želez-
niční trati. Dlouho se nic neděje, pak si
všimneme bílého SUV, které se (ještě
v dálce) přibližuje zleva a zřejmě hodlá
vjet na hlavní silnici, po níž jedeme.
Těsně předtím, než najede čumákem
auta na hlavní, uvidíme reflektory
přibližujícího se protijedoucího vozu,
který se autu musí malým obloučkem
vyhnout. My v tu chvíli zpomalujeme
na cca 30 km/h z původních 50 km/h
(pohybujeme se stále v obci). Následuje
tato otázka:

2. Jako řidič vozidla z výhledu:

a) na hlavní pozemní komunikaci
nemusím reagovat na hrozící
nebezpečí střetu, ostatní účastníci
jsou povinni odvrátit hrozící
nebezpečí střetu, které jsem
nezavinil,

b) na hlavní pozemní komunikaci
nemám povinnost sledovat ostatní
účastníky provozu,

c) mám povinnost sledovat situaci
provozu, abych v případě nutnosti
mohl včasnou reakcí odvrátit
hrozící nebezpečí střetu i přesto,
že jsem na hlavní pozemní
komunikaci.

3. Tato dopravní značka upozorňuje
řidiče na:

a) železniční přejezd se závorami
ve vzdálenosti 240m.

b) železniční přejezd bez závor
ve vzdálenosti 240m.

c) železniční přejezd se závorami
ve vzdálenosti 180m.

4. Při míjení osvětlených vozidel
řidič musí:

a) sledovat jízdu osvětleného
vozidla, vyvarovat se pohledu
do rozsvícených světel, aby nedošlo
k oslnění a krátkodobému výpadku
ostrého vidění,

b) sledovat jízdu pohledem
do rozsvícených světel, k oslnění
a krátkodobému výpadku ostrého
vidění za tak krátkou dobu pohledu
nemůže dojít,

c) sledovat pouze vlastní směr jízdy;
chování protijedoucích řidičů není
nebezpečím.

5. Zastavit s vozidlem ve druhé řadě
můžete jen tehdy:
a) zůstane-li volný alespoň jeden jízdní

pruh o šířce nejméně tři metry,
b) nelze-li s vozidlem ve vzdálenosti

menší než 100 metrů zastavit při
okraji pozemní komunikace,

c) přepravujete-li osobu těžce
postiženou nebo těžce pohybově
postiženou.

6. Poraněný je při vědomí a velmi
silně krvácí z rány na krku. Co
uděláte?
a) Vrátím se k vozu a začnu hledat

v lékárničce vhodný obvazový materiál.
b) Neprodleně krvácející místo stlačím

prsty, dlaní nebo složeným kusem
oděvu.

c) Krvácející místo nebudu ošetřovat,
začnu poraněnému zajišťovat životní
funkce, tedy umělé dýchání, zevní
srdeční masáž.

7. Za vyobrazenou dvojicí
dopravních značek:

a) bude řidič vjíždět na kruhový
objezd; vozidlům jedoucím
po kruhovém objezdu musí dát
přednost v jízdě,

b) bude řidič vjíždět na dálnici, je
povinen použít připojovací pruh
a dát přednost v jízdě vozidlům
jedoucím v průběžném pruhu,

c) musí řidič odbočit vlevo, přičemž
je povinen dát přednost v jízdě
vozidlům jedoucím v obou
směrech.

8. Znamení o změně směru jízdy paží
se dává:
a) po celou dobu jízdního úkonu,
b) jen před započetím jízdního úkonu,
c) po započetí jízdního úkonu.

9. Řidič odbočující z kruhového
objezdu:
a) musí dávat znamení o změně směru

jízdy vlevo,
b) musí dávat znamení o změně směru

jízdy vpravo,
c) nemusí dávat znamení o změně

směru jízdy.

10. Pokud není dopravní značkou
„Nejvyšší dovolená rychlost“
dovolena rychlost vyšší, smí jet řidič
v obci rychlostí nejvýše:
a) 50 km/h,
b) 60 km/h,
c) 70 km/h.

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

Test

Správná řešení

a) Ano.
b) Ne.

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

a) máte přednost v jízdě před
protijedoucím automobilem, ale musíte
současně sledovat chování řidiče, který
jede před vámi,

b) projedete křižovatkou jako poslední;
jako první projede vozidlo označené
zvláštním výstražným světlem žluté
barvy, které přijíždí zleva, a hned
po něm protijedoucí automobil,

c) musíte dát přednost v jízdě
protijedoucímu automobilu, poté
můžete pokračovat v jízdě do křižovatky.

17. Jste řidičem vozidla z výhledu.
Určete, kolikáté projede vaše vozidlo
touto křižovatkou:

a) jako poslední,
b) jako druhé,
c) jako třetí.

18. Řidič, který dosáhl 12 bodů,
a pozbyl tak řidičské oprávnění,
je oprávněn požádat o vrácení
řidičského oprávnění nejdříve
po uplynutí:
a) půl roku ode dne pozbytí řidičského

oprávnění,
b) 1 roku ode dne pozbytí řidičského

oprávnění,
c) 1 roku ode dne právnímoci rozhodnutí
o zákazu činnosti spočívající v zákazu
řízení všech motorových vozidel.

11. Řidič vozidla z výhledu:

a) může pokračovat v jízdě křižovatkou,
dává znamení o změně směru včas
a v dostatečné míře a je na hlavní
pozemní komunikaci,

b) může pokračovat v jízdě křižovatkou;
je v dostatečné vzdálenosti
od křižovatky a na světelném
signalizačním zařízení již svítí signál
„Připravit k jízdě“,

c) nesmí pokračovat v jízdě křižovatkou,
má povinnost zastavit vozidlo před
příčnou čárou souvislou.

12. Dávat světelné výstražné znamení
krátkým přerušovaným rozsvícením
dálkových světel nebo přepínáním
potkávacích a dálkových světel
k upozornění řidiče předjížděného
vozidla:
a) je zakázáno,
b) je dovoleno,
c) je dovoleno pouze na dálnici a silnici

pro motorová vozidla.

13. Řidič vozidla z výhledu na nejbližší
křižovatce za první dopravní značkou:

a) nemusí výrazně měnit způsob
jízdy, protože je na hlavní pozemní
komunikaci,

b) musí přizpůsobit jízdu tomu, že řidič
v protisměru má přednost v jízdě,

c) musí přizpůsobit jízdu tomu, že bude
dávat přednost v jízdě vozidlům, která
mohou přijíždět zprava.

14. Která značka nepatří do skupiny
značek výstražných?

a) b) c)

15. Může řidič vozidla z výhledu vjet
na železniční přejezd?

16. díl
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 nové testové otázky jsou vyznačenymodře


