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Autoškola

Ještě složitější než jízda v noci je řízení v mlze. Právě teď přichází
její „plná sezona“, proto je dobré se na všechna rizika alespoň
teoreticky připravit. Víte třeba, kdy musíte zapnout mlhovky?

Nebezpečnámlha

C
o je to mlha? Meteorologický slov-
ník praví, že je to „atmosférický
aerosol sestávající z velmi malých
vodních kapiček (popř. drobných

ledových krystalků) rozptýlených ve vzdu-
chu, který zmenšuje vodorovnou dohled-
nost při zemi pod 1 km“. Pro řidiče tahle
definice moc užitečná není, a ani silniční
zákon jim nepomůže. Říká jen, že za mlhy,
sněžení či hustého deště semusejí vždy po-
užívat zadní světla domlhy. Jenže...

„Ani v nejmenším nenaznačuje definici
mlhy. Osobně doporučuji používat mlho-
vá světla při dohlednosti pod 100 metrů.
A zhoršené viditelnosti za mlhy je také
potřeba přizpůsobit rychlost jízdy, což
řada řidičů ne vždy udělá. Určitou po-
můckou může být německé pravidlo, že
při dohlednosti pod 50 metrů je třeba za-
pnout mlhovky a současně se pohybovat

rychlostí do 50 kilometrů v hodině,“ říká
dopravní expert Roman Budský. Naopak
použití předních mlhovek povinné není.
„Především řidičům s delší praxí je dobré
připomenout, že mohou svítit jen tehdy,

jsou-li současně rozsvícena potkávací
světla. Kdysi se směly kombinovat i s obry-
sovými světly, to je dnes už zakázané,“ do-
plňuje Budský. Extrémně nepříjemným,
ale častým prohřeškem je ponechání

zadních mlhovek zapnutých i tam, kde
není důvod. „Jízda za tmy a slabšího deště
za takovým řidičem je pak velmi nepří-
jemná a kvůli oslňování i nebezpečná,“
říká expert.

Jisté je, že jízda za mlhy je extrémně ri-
ziková. Kromě snížení viditelnosti mlha
zkresluje i vnímání rychlosti, znemožňuje
totiž porovnávat rychlost jedoucího auta
s okolními předměty, které jsou vidět ne-
zřetelně. „Řidiči podvědomě vyhodnocují
svou rychlost jako nižší, než ve skutečnos-
ti je, a vzdálenost od okolních předmětů
za větší. Spatří-li před sebou stojící vozidlo,
často ho nejdřív považují za jedoucí. Ka-
pičky mlhy na vozovce kondenzují, takže
i při teplotách lehce nad nulou může mlha
vytvořit namrzlou vrstvu. Což prodlužuje
brzdnou dráhu, takže nehody za mlhy mí-
vají horší následky,“ uzavírá Budský.

Co autoškola nenaučí
Nestihnete? Nevadí!

Ať už máte s jízdou
za mlhy zkušenost,
nebo ne, uvědomte si,
že v ní pojedete mno-
hem pomaleji, takže je dobré vydat se
na cestu s dostatečnou rezervou. A pokud
ani to nepostačí, je třeba se smířit se zpoždě-
ním. Především za hustémlhy jeďte opravdu
jen tak rychle, abyste byli schopni zastavit
na vzdálenost, na niž máte rozhled, držte
i dostatečný odstup od vpředu jedoucího vo-
zidla. A dobře si rozmyslete případné před-
jetí jiného auta – protijedoucího uvidíte až
na poslední chvíli. A hlavně by vás po úspěš-
ném předjetí čekalo hořké poznání, že ten
před vámi nejel pomalu bezdůvodně. A že
teď tobudete vy, kdobudepodlouhékilome-
try úporně zírat do mlhového závoje a navíc
budete oslňováni světly vozidel za vámi.
Vždy také hodně zpomalte do malých lokál-
ních mlh, nespoléhejte na to, že silnici znáte
– stačí nečekaná překážka, a je zaděláno
na tragickou nehodu.

Roman Budský, Platforma Vize0

ANIMACE: dáváme přednost auto-
busu vyjíždějícímu ze zastávky ve
svém vyhrazeném pruhu, necháváme
ho projet, pak odbočujeme doprava
do obytné zóny. Chvíli jedeme bez
vyrušení – rychlostí maximálně do
20 km/h – pak téměř zastavíme, pro-
tože z řady šikmo zaparkovaných aut
nám do cesty vcouvá bílé audi – jeho
řidič nás ale zaregistruje a zajede zpět.
To už jsme na konci obytné zóny ozna-
čené značkou, zleva jede červené auto,
zprava cyklista, my dáváme přednost
oběma. Následná otázka zní takto:

1. Jaká pravidla silničního provozu
musíme dodržovat v následující
dopravní situaci?

a) Dodržovat nejvyšší dovolenou
rychlost 30 km/h.

b) Počínat si zvláště obezřetně vůči
ostatním účastníkům provozu
a při výjezdu z obytné zóny
dávat přednost všem účastníkům
silničního provozu.

c) Dávat přednost všem couvajícím
vozidlům, hrajícím si dětem
na vozovce a psům na vodítku,
dodržovat nejvyšší povolenou
rychlosti 25 km/h.

Zimní animace nám představuje jízdu
po zimní zasněžené cestě za stálého
sněžení. Silnice se stává dvoupruho-
vou, přibyl levý pruh pro předjíždění
v kopci, my zůstáváme v tom pravém.
Spatříme svislou dopravní značku
Zvýšení počtu jízdních pruhů, posléze
Snížení počtu jízdních pruhů s dodat-
kovou tabulkou vzdálenosti konce jed-
noho z pruhů 300m. Pak ve zpětném
zrcátku vidíme rychle se přibližující
červené auto v levém pruhu a stane se
několik věcí najednou – řidič žlutého
auta, který už se blinkrem vrací do le-
vého průběžného pruhu, si červeného
nevšimne, to musí intenzivně brzdit,
uhnout nemá kam, v protisměru jede
sněžný pluh. Navíc si všimneme, že
před námi leží hromada sněhu, která
blokuje náš pruh. Vše dobře dopadne,
nakonec se nestane nic dramatického.
Testová otázka zní takto:

2. Ve vyobrazené dopravní situaci:

a) by řidiči měli v souvislosti
s klimatickými podmínkami
očekávat možnost vzniku překážky
a rizikového chování ostatních řidičů,

b) při ztížených klimatických
podmínkách si řidič jedoucí první
určuje směr jízdy a ostatní řidiči se
musí přizpůsobit jeho jízdě,

c) svislá dopravní značka zakazuje
přejíždět do levého jízdního pruhu při
ztížených klimatických podmínkách.

3. Řidič osobního vozidla z výhledu
ve vyobrazené dopravní situaci:

a)musí dát přednost v jízdě protijedoucím
vozidlům a jet rychlostí nejvýše
20 km/h,

b)musí dát přednost v jízdě protijedoucím
vozidlům lehčím než 22 tun,

c)má přednost v jízdě před protijedoucími
vozidly.

4. Má vozidlo dle kontrolní
nálepky na fotografii platnou
technickou prohlídku?

a) Ne.
b) Ano.
c) Nelze určit.

5. Jako řidič motorového vozidla
musíte v zimě před vyjetím
očistit vozidlo od nečistot, sněhu
a námrazy, které:
a) zabraňují výhledu z místa řidiče

vpřed a do stran,
b) zabraňují výhledu z místa řidiče

vpřed, vzad a do stran,
c) zabraňují výhledu z místa řidiče

vpřed a vzad.

6. 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.

7. Řidič vozidla na snímku:

a) může toto vozidlo v provozu
na pozemních komunikacích použít
pouze za nesnížené viditelnosti,

b) se dopouští protiprávního jednání,
neboť tabulka registrační značky
na zadní části vozidla je zakrytá.

8. Řidič vozidla z výhledu se:

a) nesmí otočit do protisměru přes
tramvajový pás,

b) smí otočit do protisměru přes
tramvajový pás; přitom musí dát
přednost v jízdě pouze tramvajím
jedoucím ve stejném směru,

c) smí otočit do protisměru přes
tramvajový pás; přitom musí
dát přednost v jízdě tramvajím
jedoucím v obou směrech
a vozidlům jedoucím v protisměru.

9. Při jízdě na dálnici:
a) je zakázáno zastavit a stát mimo

místa označená jako parkoviště,
b) je zakázáno zastavit a stát,

s výjimkou míst na krajnici, kde je
parkování povoleno,

c) platí stejná ustanovení jako pro
zastavení a stání na ostatních
pozemních komunikacích.

1 b), 2 a) Žádná taková značka uvedená
v bodě c na silnici není a ani neexistuje.
3 a), 4 b), 5 b), 6 a), 7 b), 8 a), 9 a), 10 a),
11 a), 12 a), 13 b), 14 a), 15 b), 16 a), 17 a)

Test

Správná řešení

a) do pěti pracovních dnů ode dne, kdy
ke změně došlo, příslušnému obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností,

b) do pěti pracovních dnů ode dne, kdy
ke změně došlo, příslušnému útvaru
dopravní policie,

c) do patnácti pracovních dnů ode dne,
kdy ke změně došlo, příslušnému
obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností.

15. Na obrázku není znázorněna
dopravní značka:

a) „Přechod pro chodce“,
b) „Hlavní pozemní komunikace“,
c) „Dej přednost v jízdě“,

s dodatkovou tabulkou.

16. Pokud hustota provozu
na silnici pro motorová vozidla
o dvou jízdních pruzích v jednom
směru jízdy vyvolá vznik kolony
stojících vozidel, jsou řidiči
souběžně jedoucích vozidel
povinni:
a) vytvořit mezi jízdními pruhy

prostor pro průjezd vozidel
s právem přednostní jízdy,

b) řadit se průběžně do pravého
jízdního pruhu,

c) řadit se průběžně do levého
jízdního pruhu.

17. Dojde-li při dopravní nehodě
ke hmotné škodě pouze na vozidle,
jehož řidič měl účast na dopravní
nehodě, nebo ke hmotné škodě
na věci přepravované v tomto
vozidle nepřevyšující 100 000Kč:
a) nejsou účastnící dopravní nehody

povinni ohlásit tuto nehodu
policistovi,

b) jsou účastnící dopravní nehody
povinni neprodleně ohlásit tuto
nehodu policistovi,

c) nesmí účastnící dopravní nehody
tuto nehodu ohlásit policistovi.

10. Řidič smí zastavit a stát:
a) vpravo ve směru jízdy co nejblíž k okraji
pozemní komunikace a na jednosměrné
pozemní komunikaci vpravo i vlevo,

b) jen vlevo ve směru jízdy,
c) jenmimo vozovku.

11. Tato dopravní značka upozorňuje
namísto nebo úsek pozemní
komunikace, kde:

a)může docházet k častému výskytu
domácích zvířat na pozemní
komunikaci, přičemž na značce může
být použít i jiný určený symbol zvířete,

b)může docházet k častému výskytu
divoké zvěře na pozemní komunikaci,
přičemž na značcemůže být použít i jiný
určený symbol volně žijícího živočicha,

c) platí zákaz hnaní domácích zvířat
po pozemní komunikaci.

12. Lhůta pro přistavení silničního
vozidla k pravidelné technické
prohlídce se počítá ode dne:
a) prvního zaregistrování silničního
vozidla a potom vždy ode dne provedení
pravidelné technické prohlídky,

b) prodeje silničního vozidla a potom
vždy ode dne úspěšného provedení
pravidelné technické prohlídky,

c) vyrobení silničního vozidla a potom
vždy v pravidelných pětiletých lhůtách.

13. Jako řidič automobilu z výhledu
projedete touto křižovatkou:

a) jako první, protože zelené vozidlo, které
přijíždí zprava, vámmusí dát přednost
v jízdě,

b) jako druhý, protože zelené vozidlo, které
přijíždí zprava,má přednost v jízdě,

c) jako první nebo druhý. Vozidla projíždějí
křižovatkou v pořadí, v jakém k ní
přijela.

14. Změnu údajů, které jsou
zaznamenávány v řidičském průkazu,
je držitel řidičského průkazu povinen
oznámit:

17. díl
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 nové testové otázky jsou vyznačenymodře, animace najdete na stránkách noveotazky.cz


