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Autoškola

Kontrolek je v dnešních autech pořád víc, základní zásada však
platí neustále: červená kontrolka znamená vážný problém, je nutné
auto okamžitě odstavit a řešit opravu. Žlutá kontrolka je varováním,

s nímž se dá jet dál, ale závadu je třeba co nejdříve odstranit.

Technika a poruchy

R
ozsvítila se vám za jízdy některá
z kontrolek? Nemusíte panikařit, klí-
čové jsou vlastně jen čtyři: olejnička,
teploměr, „vykřičník“ a baterie – ty

vás přinutí zavolat odtahovku. Největším
strašákem – protože hrozí největšími ško-
dami – je červená olejnička, kontrolka tlaku
motorového oleje. Jakmile se rozsvítí za jízdy
(před nastartováním svítí kontrolky všechny,
pak musejí zhasnout), je zle – okamžitě za-
stavte a vypnětemotor. Nepleťte si tuto kont-
rolku se žlutou olejničkou, jíž si některá auta
umí říct o dolití oleje.

Podobně nebezpečné je varování před
přehřátím či nedostatkem chladicí kapali-
ny, signalizované červeným teploměrem.
A také červená baterie – znamená, že alter-
nátor nedobíjí, buď je porouchaný nebo
spadl klínový řemen. Většinou se dá dojet
do servisu, vypněte ale elektrické spotřebiče

(klimatizaci, rádio). Ovšem pozor – pokud
svítí baterie i teploměr najednou, je to oka-
mžitá konečná. Zastavte a vypněte motor,
mohl by se poškodit. Poslední z důležitých
kontrolek je „vykřičník v čelistech“¨– brzdy.

Obvykle svítí kvůli zatažené či neúplně po-
volené ruční brzdě. Když bliká, případně
se rozsvítí i žluté ABS, bude problém větší.
Chce to zastavit a zkontrolovat hladinu brz-
dové kapaliny v nádržce se žlutým víčkem.

Pokud je pod hladinou MINI, je lépe zavolat
servis. Je-li kapaliny dost,můžete do něj opa-
trně dojet.

Než se dočkáte pomoci, nezapomeňte
ihned zapnout výstražné blinkry, obléct
reflexní vestu a za autem umístit výstražný
trojúhelník (mimo obec alespoň 50m za vo-
zidlem, na dálnici minimálně 100 metrů).
Pokud nechcete volat odtahovku, ale raději
kamaráda, vězte, že i vlečení auta na laněmá
svá pravidla. Vlečné vozidlo (to, které táh-
ne), musí svítit i ve dne potkávacími světly;
denní svícení nestačí. Vlečené vozidlo musí
být osvětleno jen za snížené viditelnosti ob-
rysovými nebo potkávacími světly. Při jejich
poruše je třebaumístit na straněke středuvo-
zovky vpředu bílé a vzadu alespoň jedno čer-
vené světlo. Při poruše blinkrůpak řidičmusí
dávat znamení: doleva vysunutím levé paže,
doprava ohne levou paži směremnahoru.

Co autoškola nenaučí
Učte se nejen smyky

Spousta absolventů au-
toškolmá pocit, že by to
ještě chtělo nějaký tré-
nink, hlavně ve zvládání
krizových situací. Není nic jednoduššího –po-
kud jste absolventy autoškoly a je vám mezi
18 a 24 lety,můžete se přihlásit do kurzů Start
Driving. Je to zcela zdarma a vyzkoušíte si ne-
jen smyk, ale hlavně takový styl jízdy, abyste
ho vůbecnedostali; podkuratelou zkušených
instruktorů se naučíte spoustu tipů a triků.
Je to vlastně taková zdokonalovací příprava,
kurzů semůžete zúčastnit i s rodiči. Přijedete
jejich nebo vlastním autem, takže se budete
učit přímo na něm. Celé to financuje Fond
zábrany škod, do nějž přispívají pojišťovny –
jejich zájmem je, aby se méně bouralo, a tím
pádem nemusely tolik vyplácet. Akce jsou
jednodenní, pořádají se na sedmi autodro-
mech po celé republice, přihlašovací formu-
lářnajdetena stránkáchwww.startdriving.cz.
Neváhejte, ať se na vás dostane!

Roman Budský, Platforma Vize0
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Test
Další z animací je v podstatě banální,
a přestože situace na silnici chvíli vy-
padá dramaticky, nic se nestane, což
nakonec vyplývá i z otázky. Naše auto
jede v dešti po okresce, po levé straně
si všímáme červených směrových
sloupků. Dojedeme bílou dodávku,
začneme ji předjíždět, což se ale nepo-
daří, protože vidíme, že zleva z polní
cesty nám do protisměru vjíždí trak-
tor. Zařadíme se proto zpět do svého
pruhu. Otázka zní takto:

1. Řidič vozidla z výhledu:

a)musí sledovat situaci v provozu a dát
přednost v jízdě vozidlům vyjíždějícím
z pozemní komunikace označené
červenými směrovými sloupky,

b) je upozorněn červenými směrovými
sloupky na rizikovámísta, kdemůže
docházet k výjezdům zemědělské
techniky,

c) se v úseku označeném červenými
směrovými sloupkymůže pohybovat
nejvyšší dovolenou rychlostí 70 km/hod.

2. Řidič vozidla z výhledu
v následujícím úseku:

a) byměl jet doporučenou rychlostí
20 km/h,

b)musí jet rychlostí minimálně 20 km/h,
c) nesmí překročit rychlost 20 km/h.

3. Řidič vozidla z výhledu je
upozorňován:

a) na nebezpečnou zatáčku vpravo,
b) na skutečnost, že za zatáčkou je

ve vzdálenosti 240m železniční přejezd,
c) na tři po sobě následující zatáčky, z nichž
první je vpravo.

4. Tato dopravní značka upozorňuje
na:

a) zvedací nebo jiný pohyblivýmost,
b) nábřeží,
c) zvýšenou hladinu vodní plochy.

5. Jakou nejvyšší rychlostí můžete
pokračovat po projetí křižovatky
v přímém směru?

a) 50 km/h.
b) 30 km/h.
c) 20 km/h.

6. Řidič vozidla z výhledu v této
dopravní situaci:

a)může projet křižovatkou,
b)musí zastavit vozidlo vmístě, odkudmá

náležitý rozhled do křižovatky,
c)musí zastavit vozidlo před příčnou čárou
souvislou.

7. Držitel řidičského oprávnění nesmí
mít:
a) více než jeden platný řidičský průkaz,
b) více než dva platné řidičské průkazy,
c) žádný řidičský průkaz, pokudmu byl
vystavenmezinárodní řidičský průkaz.

8. Blížíte se kmístu, kde si děti hrají
na chodníku. Jak semusíte zachovat?

a) Podle okolností zpomalit jízdu a být
připraven brzdit.

b) Pokračovat v jízdě stejnou rychlostí,
abych neomezil vozidla za sebou.

c) Dát výstražné zvukové znamení
a pokračovat v jízdě.

9. Když zvýšíte rychlost jízdy
na dvojnásobek (např. z 50 km/h
na 100 km/h), prodlouží se tím
brzdná dráha vašeho vozidla
na suché vozovce:
a) přibližně na dvojnásobek délky

původní brzdné dráhy,
b) přibližně na trojnásobek délky

původní brzdné dráhy,
c) přibližně na čtyřnásobek délky

původní brzdné dráhy.

10. Držitelé řidičského oprávnění
skupiny Bmohou řídit:
a) jen motocykl bez postranního vozíku,

který má výkon nejvýše 25 kW,
b) motorová vozidla s nejvýše 8 místy

k sezení, kromě místa řidiče, pokud
jejich maximální přípustná hmotnost
nepřevyšuje 3 500kg,

c) motorová vozidla s nejvýše 8 místy
k sezení, kromě místa řidiče,
a s maximální přípustnou hmotností
převyšující 3 500kg.

11. Jste řidičem vozidla z výhledu.
Ve vyobrazené dopravní situaci:

a) smíte odbočit vlevo, aniž byste
někomumusel(a) dávat přednost,

b) nesmíte odbočit vlevo, neboť zelený
plný kruhový světelný signál „Volno“
umožňuje projet křižovatku pouze
v přímém směru,

c) smíte odbočit vlevo, ale musíte dát
přednost chodcům přecházejícím
ve volném směru po přechodu pro
chodce.

12. Kdy je efektivní používat
tempomat?
a) Pokud dopravní situace umožní jízdu
stejnoměrnou rychlostí.

b) Jen ve stoupání nebo klesání.
c) Jen při vysokých rychlostech.

13. Přípojné vozidlo je:
a) pouze přívěs,
b) pouze návěs,
c) přívěs i návěs.

14. Tato výstražná dopravní značka:

a) upozorňuje na místo nebo úsek
pozemní komunikace, kde se
na vozovce vyskytuje volný štěrk,
který by mohl ohrozit bezpečnost
účastníků provozu na pozemních
komunikacích,

b) upozorňuje na místo nebo úsek
pozemní komunikace, kde řidič musí
dbát zvýšené opatrnosti vůči ostatním
účastníkům provozu na pozemních
komunikacích vzhledem k častému
výskytu vodních kaluží,

c) upozorňuje na místo nebo úsek
pozemní komunikace, kde se může
vlivem sesuvů nebo padání kamenů
na pozemní komunikaci vyskytovat
kamení nebo zemina.

15. Jedete za autobusem, který
zastavuje v zastávce při pravém
okraji vozovky. Jak se zachováte?
a) Předjedete jej zvýšenou rychlostí,

dříve než zastaví, abyste nemusel(a)
zohledňovat vystupující cestující.

b) Zastavíte těsně za ním.
c) Objedete jej zleva sníženou rychlostí;

berete v úvahu možnost zvýšeného
pohybu chodců.

16. V úseku za touto dopravní značkou:

a) smí jet řidič rychlostí nejvýše 20 km/h,
b) smí jet řidič rychlostí nejvýše 30 km/h,
c) smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km/h.

17. Jak při výměně pravého předního
kola nejlépe zajistíte vozidlo před
nežádoucím pohybem?
a) Levé zadní kolo se zajistí dvěma

zakládacími klíny, jedním klínem před
kolem a jedním za kolem.

b) Před levé přední kolo a před
libovolné zadní kolo se dá po jednom
zakládacím klínu.

c) Zakládací klín se dá před levé přední
kolo.

18. Pokud přijíždíte na tuto křižovatku,
musíte dát přednost:

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

a) všem vozidlům, jezdcům na zvířatech,
organizované skupině chodců
a průvodcům hnaných zvířat se
zvířaty přibližujícím se ke křižovatce
po hlavní pozemní komunikaci,

b) všem vozidlům, jezdcům na zvířatech
a organizované skupině chodců
přibližujícím se ke křižovatce
po hlavní pozemní komunikaci;
průvodci hnaných zvířat se zvířaty
musí dát přednost vám,

c) všem vozidlům a jezdcům na zvířatech
přibližujícím se ke křižovatce po hlavní
pozemní komunikaci; organizovaná
skupina chodců a průvodci hnaných
zvířat se zvířaty musí dát přednost
vám.

19. Řidič nesmí přepravovat
na druhém sedadle motocyklu:
a) osobu mladší 12 let,
b) osobu mladší 15 let,
c) osobu mladší 17 let.

20. Náklad, který přečnívá vpředu
nebo vzadu vozidlo, musí být
zvláštním způsobem označen, pouze
pokud takto přečnívá:
a) o více než 75cm,
b) o více než 100cm,
c) o více než 125cm.

21. „Křižovatka“:
a) je místo, v němž se protínají nebo

spojují pozemní komunikace;
za křižovatku se považuje i vyústění
polní nebo lesní cesty,

b) je místo, v němž se pozemní
komunikace protínají nebo spojují;
za křižovatku se nepovažuje vyústění
polní nebo lesní cesty nebo jiné
účelové komunikace na jinou
pozemní komunikaci,

c) je místo, v němž se protínají nebo
spojují dvě pozemní komunikace;
za křižovatku se nepovažuje místo,
které není označeno dopravní
značkou „Křižovatka“.

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


