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Lekce číslo 4

Integrovaný záchranný systém, Dopravní nehody, 

Jízda ve ztížených podmínkách, Brzdné vzdálenosti, 

Venkovní osvětlení vozidla



Integrovaný záchranný systém



Co je to integrovaný záchranný systém?

Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní

systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace

záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy

a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném

provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na

mimořádné události. Tak aby stručně řečeno „nikdo nebyl

opomenut, kdo pomoci může a vzájemně si nikdo z nich

nepřekážel.“.



Jak se správně zachovat, vidíme-li ve 

zpětném zrcátku vozidlo IZS?

Zákon hovoří jasně. Vozidlům se zapnutými modrými

majáčky musíte umožnit jízdu, ale důležité je používat také

rozum a ne se vrhat s autem do škarpy jen proto, že si

myslíte, že je to tak správně.

Řidiči často reagují špatně a příliš zbrkle.

Pojďme se proto podívat, jak správně vyhodnotit různé

situace.



Nejčastější chyby

Chyba číslo 1

Představte si modelový případ, kdy jedete po čtyřproudové

komunikaci a někde v dálce za vámi houká sanitka.

Plno lidí ihned začne brzdit a skoro zastaví, ale to je ta

největší chyba!

Protože mezi vámi a sanitkou je ještě dalších třeba třicet

nebo padesát aut. Vy svým zpomalením vytvoříte

špunt a sanitce zatarasíte cestu.



Nejčastější chyby

Jak to tedy udělat správně?

Pokračujte dál v jízdě, nejlépe ustálenou (nebo klidně i lehce

vyšší) rychlostí.

Jeďte ke kraji a snažte se udělat vedle sebe vlevo co nejvíce

místa.

Při uhýbání použijte včas směrovku, dáte tím informaci řidiči

vozidla IZS o tom, na jako stranu mu hodláte uhnout.

Při uhýbání nepoužívejte výstražné blinkry, jsou v této

situace víceméně matoucí.



Nejčastější chyby

Chyba číslo 2

Pokud stojíte na semaforu a přijíždí sanitka, nestůjte a prostě

vjeďte opatrně do křižovatky, jako byste chtěli odbočit.

Jednoduše řečeno, zajeďte pod semafor ke straně, ať může

sanitka projet. Pokutu za to určitě nedostanete. V téhle

situaci je pak potřeba trocha tolerance od ostatních řidičů,

protože vy pak zpravidla nevidíte na semafor a nemůžete tak

dobře reagovat na zelenou. Pokud vy stojíte za řidičem, který

ohleduplně sanitce uhnul do křižovatky, dejte mu signál, že

může jet a netrubte na něj vzteky. On ten semafor skutečně

nevidí a dělal, co mohl.



Světelná signalizace

V blízkosti většiny hasičských stanic jsou umístěny speciální

semafory. Tato semaforová světla bývají vypnutá a rozsvítí se

pouze tehdy, když hasičské vozy opouštějí základnu.

Tyto semafory se vizuálně podobají světelům na železničním

přejezdu.

Pokud řidič vidí blikající červená světla, je povinen zastavit se

a vyčkat odjezdu hasičských vozů a následně zhasnutí světel.



Záchranná ulička

Ulička slouží na víceproudých silnicích pro zajištění

plynulého a včasného zásahu záchranářů u nehod.

Nově bude povinné uličku tvořit mezi levým a přiléhajícím

pruhem. Vozidla musí již při příjezdu ke koloně zastavit

s dostatečným odstupem od vozidla, které v koloně již stojí,

aby bylo možné případně manévrovat (popojet).

V levém pruhu co nejvíce vlevo a v přilehlém a dalších

pruzích (prostředním a pravém) vpravo tak, aby mezi mini

těmito pruhy vznikl prostor o minimální šířce 3 m. Tím

budou pravidla stejná jako v okolních státech.



Co říká zákon?

§ 41 odstavec 8 zákona č. 361/2000Sb. O provozu na PK.

Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma

jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo

pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi

jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní

jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li

v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento

prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu

přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze

vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní

komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní

nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.



Pravidlo pravé ruky



Objíždění vozidel IZS

Pokud objíždíte sanitku, hasičský, nebo policejní vůz stojící

ve vozovce, nebo při okraji vozovky, je potřeba dbát velmi

zvýšené opatrnosti. Ideálně se přesuňte do vedlejšího

jízdního pruhu a opatrně, sníženou rychlostí projeďte.

Při objíždění nezapomeňte plně využívat zrcátka a používejte

směrovky.

V případě potřeby zastavte a vyčkejte.



Parkování v městech

Nezapomeňte dávat pozor na to, jak a kde zaparkujete své

vozidlo. Při zaparkování musí zůstat volný alespoň jeden

pruh široký alespoň 3 metry pro každý směr jízdy volný.

Řidiči, zejména hasičských vozidel, mohou mít potíže s

průjezdem, jsou-li zaparkovaná vozidla blízko sebe, nebo v

křižovatce.



Jak se zachovat při policejní kontrole?

Největší hloupost, kterou můžete udělat, když vás policie

zastavuje, je pokusit se ujet. Je to nezákonné, riskantní a ve

chvíli, kdy se díváte na svět zpoza mříží už je pozdě litovat.

Nezkoušejte to, opravdu ne.

V klidu zpomalte, dejte znamení blinkrem, že zajíždíte ke

krajnici nebo na místo, kam si vás navádí policista a zastavte.

Z auta nevystupujte, jen stáhněte okénko.

Policista by měl přistoupit k autu a oslovit vás jako první.

Bude pravděpodobně chtít, abyste mu předložili doklady od

vozidla, řidičský průkaz a občanský průkaz. To udělejte, je to

vaše povinnost a její neuposlechnutí je už samo o sobě

přestupkem.



Jak se zachovat při policejní kontrole?

Obvykle je další postup takový, že si policista prohlédne

doklady a poté vám sdělí, čeho jste se dopustili. Případně

přistoupí k další kontrole, například povinné výbavy,

eventuálně vám dá dýchnout a pokud bude dechová zkouška

negativní, vrátí vám doklady a rozloučí se. Nejčastěji vám ale

asi sdělí, že jste se dopustili nějakého přestupku a další

postup.

Jste-li spíše vznětlivější povahy, snažte se krotit své emoce.

Agresivitou a nadávkami ničemu nepomůžete. Odpusťte si i

vtípky a srandičky, je to tenký led. Snažte se vyhovět

policistovi bez emocí. Pokud budete velmi rozrušení, může

vám být dočasně zakázána další jízda, dokud se neuklidníte.



Závěrem

Nepanikařte. Vždy přemýšlejte své bezpečnosti a také svého majetku. Nerozhodujte se zbrkle, 

můžete tak způsobit další škody. Chovejte se předvídavě a s rozvahou.



Dopravní nehody



Dopravní nehoda

Zákon hovoří jasně: Dopravní nehoda je událost v provozu

na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka,

která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a

při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě

na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

Pojistná událost (například spadlý strom na vozidlo) tedy není

dopravní nehodou.



Nejčastější příčiny nehod

Existuje prakticky neomezený počet příčin dopravních

nehod. Počasí a podmínky na silnici jsou častou příčinou

mnoha dopravních nehod, ale mnoho nehod je způsobeno

tím, že řidič nedodrží svou pozornost při řízení vozidla.

Porozumění faktorům, které přispívají k dopravním

nehodám, může řidičům zabránit nejen majetek, ale jejich

životy. Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patří:



Nejčastější příčiny

Překročení rychlosti - Nebezpečí rychlé jízdy není pouze o

konečném čísle na tachometru, ale závisí také na dalších kritériích

jako aktuální stav vozovky, technický stav vozidla, hustota provozu,

povětrnostní podmínky apod. Řidiči velice často překračují nejvyšší

povolenou rychlost za špatné viditelnosti a dokonce se nebojí

předjíždět v zatáčkách a na plné čáře! Při rychlosti 60 km/h a více

za deště může řidiče lehce potkat aquaplanning, při kterém je

vozidlo zcela neovladatelné.

Mobilní telefony apod. – Posílání textových zpráv nebo

telefonování za jízdy, nebo dokonce hraní si s telefonem, hudebním

přehrávačem nebo zařízením GPS, zvyšuje úroveň nebezpečí na

silnici, protože řidiči se nevěnují řízení. Zákon říká: Řidič vozidla se

dopustí přestupku, pokud drží telefon nebo jiné záznamové zařízení

v ruce nebo jiným způsobem.



Nejčastější příčiny

Únava řidiče – Jízda při vysoké únavě může vést k tomu, že

se řidič dostane do stavu mikrospánku na několik sekund,

nebo dokonce usne za volantem.

Jízda pod vlivem– Řízení pod vlivem drog nebo alkoholu je

nebezpečná a často fatální. Pití a řízení vozidla zvyšuje

pravděpodobnost dopravní nehody o 900% oproti jiným

řidičům.

Rozptylování se okolím – Dlouhá rovná cesta, západ

slunce, dopravní nehody, zářivé billboardy apod. velmi často

odvádí řidičovu pozornost. Buďte ostražití.



Nejčastější příčiny

Vadné autodíly - Pokud je vozidlo poškozené, nebo ve

špatném stavu, bude pravděpodobně nebezpečné. Mezi

běžné závady patří problémy s brzdami, špatné pneumatiky,

nefunkční airbag apod.. V případě nehody mohou vadné

bezpečnostní prvky zvýšit pravděpodobnost vážného zranění

nebo smrti.

Špatné počasí – Povětrnostní podmínky, které zanechávají

vozovku mokrou, zledovatělou nebo snižují viditelnost,

představují nebezpečí pro a vyžadují, aby řidiči věnovali

zvláštní pozornost a také zpomalili. Časté příčiny nehod jsou

přívalové lijáky, mlha, zvířený prach, sněžení apod..



Povinnosti řidiče při nehodě?

Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen

a) neprodleně zastavit vozidlo,

b) zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových

látek,

c) učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo

věcem, pokud tato hrozí v důsledku dopravní nehody,

d) spolupracovat při zjišťování skutkového stavu.



Povinnosti účastníků?

Účastníci dopravní nehody jsou povinni

a) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost

provozu na pozemních komunikacích

b) oznámit, v případech stanovených zákonem, nehodu

policii

c) označit místo dopravní nehody,

d) umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích,

zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob,



Povinnosti účastníků?

e) neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace,

obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí,

pokud k němu při dopravní nehodě došlo,

f) prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit

údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě,

g) v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu

policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který

podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí

obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích

účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.



Jak se chovat po nehodě?

Přijměte příslušná opatření k zajištění bezpečnosti a

zabránění dalším škodám - Z předchozích lekcí již víme,

jak je důležité používat reflexní vestu, výstražná světla a

výstražný trojúhelník. Ujistěte se, že je bezpečné vystoupit z

vozidla.

Zkontrolujte zranění - zkontrolujte, zda všichni zúčastnění

nejsou zraněni. Pokud je někdo zraněn, zavolejte na místo

pomoc Nepohybujte se zraněnými, protože by to mohlo

způsobit další, mnohdy vážnější zranění.



Jak se chovat po nehodě?

Shromažďujte informace - všichni účastníci by s měli

navzájem vyměnit na sebe svá jména, adresy, telefonní čísla a

informace o pojištění. Je také dobré vyfotit si navzájem

řidičský průkaz a registrační značky. Kromě toho je vhodné

shromažďovat kontaktní informace od svědků nehody.

Vyfoťte místo nehody - jakmile jsou všichni v bezpečí, je

dobré fotografovat všechna zúčastněná vozidla a také oblast,

kde k nehodě došlo. Máte-li místo nehody vyfocené, přesuňte

vozidla (je-li to možné) na bezpečné místo poblíž, například

na parkoviště, nebo na jiné, bezpečné místo.



Jak se chovat po nehodě?

Vypracujte záznam o nehodě - co nejdříve po nehodě by

měli všichni řidiči o nehodě informovat své pojišťovací

společnosti. Pojišťovna následně informuje své pojištěné o

dalších krocích, které mají následovat.

Nevyhazujte účty za opravy - je důležité sledovat výdaje

spojené s majetkovými škodami a zraněními způsobenými

nehodou. To zahrnuje shromažďování lékařských účtů,

písemné odhady nebo faktury za opravu poškození a další

dokumentaci.

Pokud nevíte, jak jednat, vždy volejte 1-1-2, nebo přímo

policii.



Rozdělení nehod

Dopravní nehody se zpravidla dělí do dvou kategorií

Dopravní nehoda s oznamovací povinností policii.

Dopravní nehoda bez oznamovací povinnosti policii.



Dopravní nehoda bez oznamovací 

povinnosti policii

V případě, že není nutné dopravní nehodu nahlásit policii,

vyplní účastníci formulář „Záznamu o dopravní nehodě“.

Formulář je přehledně předepsaný tak, aby v situaci po

dopravní nehodě účastníci nezapomněli uvést důležité

skutečnosti stanovené zákonem.

Nyní se podívejme na situace, kdy je třeba dopravní nehodu

nahlásit policii.



Dopravní nehoda s oznamovací povinností 

policii

Účastníci dopravní nehody jsou povinni tuto skutečnost

nahlásit policii :

Dojde-li k hmotné škodě převyšující zřejmě na 

některém z vozidel (včetně přepravovaných věcí) částku 

100 000 Kč
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Dopravní nehoda s oznamovací povinností 

policii

Účastníci dopravní nehody jsou povinni tuto skutečnost nahlásit

policii :

Dojde-li k usmrcení nebo zranění osoby - je nutné 

věnovat pozornost i zraněním, která se na první pohled 

jeví jako bezvýznamná či skrytá.



Dopravní nehoda s oznamovací povinností 

policii

Účastníci dopravní nehody jsou povinni tuto skutečnost

nahlásit policii :

Dojde-li k hmotné škodě na majetku třetí osoby 

(s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na 

DN – např. služební nebo půjčené vozidlo, leasing 

apod.)



Dopravní nehoda s oznamovací povinností 

policii

Účastníci dopravní nehody jsou povinni tuto skutečnost

nahlásit policii :

Dojde-li k poškození součásti nebo příslušenství 

pozemní komunikace (např. svodidla, dopravní značka, 

zábradlí mostu,…)



Dopravní nehoda s oznamovací povinností 

policii

Účastníci dopravní nehody jsou povinni tuto skutečnost

nahlásit policii :

Pokud účastníci DN nemohou sami zabezpečit obnovení 

silničního provozu, nebo v případě kdy se nedokáží 

dohodnout na míře zavinění.



Závěrem

Je důležité jezdit bezpečně. Ale na silnicích nejsme sami a tak nemůžeme ovlivnit všechno. 

Pokud už se nehoda stane, zůstaňte v klidu. Zjistěte, zda jsou všichni v pořádku, zabezpečte 

místo nehody a zavolejte v případě potřeby pomoc.



Jízda ve ztížených podmínkách



Základy

Jízda v obtížných podmínkách je pro mnoho lidí obtížná.

Obzvláště v případě, kdy se stmívá a současně prší a tím

pádem je vaše viditelnost výrazně snížena.

Pokud s tímto máte problém, je lepší zvolit jiný způsob

přepravy nebo nechat řízení vozidla někomu zkušenějšímu.

Co znamená snížená viditelnost?

Snížená viditelnost je každá situace, kdy na silnici dostatečně

nerozeznáváme vozidla, osoby, zvířata nebo předměty.



Jízda v mlze

S mlhou se můžeme setkat v kteroukoliv roční dobu, ale na podzim

a obzvláště po ránu téměř pravidelně.

Rozhodně nesmíme zapomínat na způsob jízdy a zejména

na přiměřenou rychlost.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích nám ukládá

povinnost chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním

neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní,

aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své

chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně

technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním

podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým

schopnostem a svému zdravotnímu stavu.
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Jízda v mlze

Dodržujte následující:

Zpomalte! Mlha ovlivňuje dohlednost i odhad vzdálenosti

Zapněte zadní světla do mlhy.

Nedejte se vést zadními světly vozidla před vámi - může 

vás zavést úplně jinam než chcete jet.

V mlze se orientujte podle vodicích pruhů a odrazek na 

patnících.

Dodržujte bezpečný odstup od vpředu jedoucích vozidel
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Jízda v mlze

Dodržujte následující:

Při mlze nepoužívejte dálková světla - způsobí

neprůhlednou bílou stěnu.

Pomůckou může být také otevření okna vlevo vpředu -

naslouchejte tak silničnímu provozu.

Stěrače ponechte v pomalém cyklu v chodu, kapičky

mlhy dopadají na čelní sklo a zhoršují viditelnost.



Jízda za deště

Nesmíme zapomínat na skutečnost, že déšť snižuje

vnímavost řidiče - špatná viditelnost za deště, snížená

účinnost světel. Pro většinu řidičů je přirozené, že v

nepříznivém počasí jezdí pomaleji.

Opatrnosti však není nikdy dost! Nezapomínejte, že

na vozovce nejste sami. Každý z nás si přeje dorazit

bezpečně do cíle své cesty.
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Jízda za deště

Buďte extrémně opatrní po delším období sucha. Během déle

trvajícího sucha se na cestách nashromáždí motorový olej a ostatní

maziva.

Počítejte s delším cestovním časem. Při jízdě v nepříznivém

počasí byste měli jezdit pomaleji, než za optimálních povětrnostních

podmínek.

Brzděte dříve a s menší silou, jako byste to dělali za suchého

počasí. Dřívější a jemnější brzdění zvětšuje brzdnou dráhu mezi

vámi a autem před vámi a také dáváte včas na vědomí řidiči za vámi,

že zpomalujete.

Nepoužívejte tempomat. Pokud dostanete aquaplaning, při

použití tempomatu je dost pravděpodobné, že vaše auto ještě více

zrychlí.
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Jízda za deště

Zapněte si světla a to i tehdy, když jen jemně mrholí. Velice

důležité je nejen vidět, ale i být viděn! Za deště a mlhy však

nepoužívejte dálková světla.

Dávejte pozor na chodce. Obvykle pozorný chodec se stává méně

pozorným, když musí v dešti a větru bojovat s deštníkem.

Udržujte větší vzdálenost mezi vámi a velkým autem před

vámi. Extra velké pneumatiky velkých automobilů rozprašují

množství vody do ovzduší, což může nepříjemně blokovat výhled.

Odmlžte si okna. Déšť zapříčiňuje rychlé zamlžování skel.



Jízda v noci

Základní poučkou při jízdě ve tmě je vidět a být viděn. Z

toho důvodu by si řidič měl před zimou zkontrolovat, zda mu

všechna světla řádně svítí, a to včetně osvětlení poznávací

značky. Dálková světla se sice při jízdě ve tmě hodí, jenže

protijedoucí řidiče oslňují. Proto je vypínejte včas, když se

proti vám nebo před vámi objeví nějaké vozidlo. To ostatně

platí i pro mlhovky, pokud právě není mlha. S oslněním

souvisí i fakt, že by si řidiči měli správně nastavit sklon světel

podle aktuálního zatížení, aby nesvítili do nebes a řidičům do

očí.



Jízda v noci

Očistěte si čelní sklo. Čistá čelní a boční skla jsou nutnost i

za dne, jenže za tmy jsou ještě důležitější. V noci se totiž

může ukázat, že okno na první pohled čisté je ve skutečnosti

olepené a potřebuje otřít.

Vyhněte se oslnění. Oslnění, to je patrně největší nebezpečí

jízdy za tmy. V takovém případě podvědomě přivřete, nebo

dokonce zavřete oči, následkem čehož můžete přehlédnout

brzdící vůz před sebou nebo chodce.

Udržujte bezpečnou vzdálenost. Přestože mnoho řidičů

tvrdí, že za tmy dobře vidí, pravdou je, že v noci je zkrátka

vidět hůře než za dne.



Jízda v noci

Dávejte pozor na zvěř a chodce. I když jsou chodci

povinni na neosvětlených cestách nebo mimo obec nosit za

snížené viditelnosti reflexní prvky, ne každý tuto povinnost

dodržuje. Proto předvídejte a nejen v okolí obcí myslete na

to, že můžete takového neosvětleného chodce potkat.

Zpomalte. Cesty sice v noci bývají volnější, právě kvůli

zhoršenému odhadu a hrozbě „neviditelné“ překážky by ale

řidiči měli spíše zpomalit než zrychlit. Mnozí odborníci

doporučují jet maximálně tak rychle, aby řidič byl schopen

zastavit na vzdálenost, do které dohlédne.

Myslete na přestávky!



Jízda ve sněhu

Jízda na sněhu a ledu má podobně jako na mokru nebo ve

tmě či mlze svá specifika. Řidič by kvůli tomu měl rozhodně

upravit svůj jízdní styl.

Důležité je předvídat. Předvídat situaci na silnici patří k

základům řízení. V zimě je potřeba dávat pozor víc než kdy

jindy, protože se podmínky na silnici mohou velmi rychle

změnit.

Nejznámější a zároveň největší hrozbou jsou mosty, na nichž

namrzá asfalt dřív než ve volném terénu. Může za to

zpravidla větší vlhkost na mostu a v jeho okolí a pak také

prostý fakt, že mostovka není tepelně izolovaná půdou.



Jízda ve sněhu

Snažte se jet co nejplynuleji. Plynulá jízda je vždy alfou a

omegou řízení, ale její přednosti se naplno projeví právě až v

situacích jako je zimní provoz. Základem je nedělat zbytečné

pohyby – šlapat na plyn jen tak, jak je to potřeba, a brzdit jen

tehdy, když je potřeba opravdu zpomalit. A vždy s

dostatečnou rezervou a předstihem.

o samé platí pro řízení – s volantem je žádoucí pohybovat

plynule a promyšleně. Když nepodceníte zatáčku, podaří se ji

projet plynulým obloukem s postupným stáčením a rovnáním

kol. Tím mnoho rizikových situací jednoduše vůbec

nenastane.



Tunely

Na závěr nezapomeňte na tunely. V tunelu je také snížena

viditelnost. Povinností řidiče je užít potkávacích světel,

jelikož světla určená pro denní svícení nejsou dostatečná a při

jejich užití není zadní část vozidla osvětlena už vůbec.



Závěrem

Ujistěte se, že nejen vidíte, ale že i jste videni. Pokud jedete v dešti nebo sněhu, občas zastavte a

setřete bláto nebo sníh z čelního skla, světlometů a zadních světel. Při jízdě v noci si občas

udělejte přestávku. Jezděte pomalu, opatrně a předvídejte chyby ostatních řidičů.



Brzdné vzdálenosti



Základy

Brzdná dráha je vzdálenost, na které se vozidlo jedoucí určitou

počáteční rychlostí vlivem působení brzdných sil úplně zastaví.

Tento základní parametr bezpečnosti je závislý na rychlosti

řidičovy reakce, kvalitě brzd a přilnavosti pneumatik.

Dráha potřebná pro zastavení je tvořena ze dvou částí – reakční

dráha a vlastní brzdná dráha. Reakční dráha je dráha, kterou

řidič ujede od okamžiku, kdy rozpozná kritickou situaci, zpracuje

ji a začne brzdit. To trvá asi jednu sekundu, v závislosti na

rychlosti řidičovy reakce. V tomto čase se však vozidlo dále

pohybuje s nezměněnou rychlostí. Např. při 50 km/h je reakční

dráha 14 m dlouhá. Teprve potom jsou zapojeny brzdy.





Jaké faktory ovlivňují brzdnou dráhu?

1. Počasí

Za špatných povětrnostních podmínek je celková brzdná

dráha automobilu mnohem delší a to z několika důvodů. Pro

začátek - špatná viditelnost znamenat, že řidič trvá déle, než

začne reagovat. Kluzká vozovka v důsledku deště, sněhu

nebo náledí však také prodlužuje brzdnou dráhu.

Výzkumy naznačují, že brzdná dráha na mokré vozovce je

dvojnásobná, na náledí však až desetinásobná.



Brzdná dráha

Bezpečná vzdálenost vozidel. Dodržujete bezpečnou

vzdálenost za vpředu jedoucím vozidlem. Bezpečný odstup

roste se zvyšující se rychlostí a je roven minimálně

vzdálenosti, kterou ujedete za 2 sekundy. 2 sekundy je

přibližná doba, za kterou začne Vaše vozidlo efektivně

brzdit.



Brzdná dráha

Příklad významu krátké brzdné dráhy. Obecně platí, že čím

pomaleji automobil v době střetu jede, tím mírnější jsou

následky. Proto je schopnost zastavit na co nejkratší dráze

mimořádně důležitá. Zastavení vozidla z rychlosti 100 km/h na

suchém asfaltu na dráze 36 metrů lze považovat za velmi dobrý

výkon, takových aut mnoho není.

Pro další ilustrační případ vezměme, že automobil na kvalitních

pneumatikách zastaví na padesáti metrech. Automobil na

špatných pneumatikách zastaví o osm metrů dál. To znamená, že

v době kdy automobil s horšími pneumatikami míjel již stojícího

kolegu, sám se ještě pohyboval rychlostí 37 km/h. Kdyby v této

rychlosti srazil stojícího chodce, energie nárazu by odpovídala

pádu člověka z výšky 6 metrů!

© Petr Souček, autoškola King, 2019



ABS systém

Mnozí se domnívají, že antiblokový systém ABS automaticky

zkrátí brzdnou dráhu. To není vždy pravda. Na štěrku,

kyprém sněhu, nebo na suché silnici s určitými zimními

pneumatikami může být brzdná dráha i s ABS delší. Naopak

ABS zajišťuje při plném brzdění nezbytnou stabilitu a

řiditelnost vozu.

Vozidla bez ABS při plném brzdění jsou špatně řiditelná,

protože se kola zablokují. Zde pomůže jen krátké

přerušované sešlapávání brzdového pedálu.



Závěrem

Při brždění si počínejte s rozvahou. Velmi prudké brzdění může mít za následek smyk, ale také

náraz zezadu. Během jízdy se nejprve podívejte do zrcátka, abyste viděli, jaký typ vozidla jede za 

vámi. Plně naložený vůz nebude schopen zastavit tak rychle jako vy.



Venkovní osvětlení vozidla



Základy

Osvětlovací systém motorového vozidla se skládá z

osvětlovacích a signalizačních zařízení namontovaných nebo

integrovaných na přední, zadní, boční a v některých

případech na horní část motorového vozidla. Řidiči osvětluje

vozovku a zároveň zvyšuje viditelnost vozidla, což ostatním

řidičům a chodcům umožňuje vidět přítomnost, polohu,

velikost, směr jízdy a úmysly řidiče.



Přední osvětlení

Světla pro denní svícení

Některé země povolují nebo dokonce vyžadují, aby byla

vozidla továrně vybavena denními světly. V závislosti na

předpisech země, pro kterou je vozidlo vyrobeno, mohou to

být konstrukčně oddělená světla, případně jejich funkci

zastávají potkávací světla.

Světla pro denní svícení se spouští automaticky po otočení

klíčkem zapalování a ve většině případů svítí pouze vepředu.



Přední osvětlení

Obrysová světla

Obrysová světla, známá také jako parkovací světla, umožňují

viditelnost stojícího vozidla v noci. Zvýrazňují jeho obrysy a

byly navrženy tak, aby používaly jen zlomek elektřiny než

světla ostatní. Je tedy možné je užívat delší dobu při

vypnutém dobíjení.

Během jízdy nesmí řidič tato světla používat.



Přední osvětlení

Potkávací světla

Potkávací světla spolu s obrysovými musí být zapnuta vždy

společně v situaci, kdy nepoužíváte světla pro denní svícení.

Pokud například jedete za šera, pak musíte nahradit denní

světla právě těmi potkávacími a obrysovými. Pro zvýšení

bezpečnosti můžete potkávací světla využít i za dobrého

počasí, místo denního svícení.



Přední osvětlení

Mlhová světla

Jedná se o přídavná pomocná světla, která se používají pro

osvětlení vozidel za nepříznivých povětrnostních podmínek –

v mlze, hustém dešti nebo sněžení. Podle účelu a konstrukce

se mlhová světla dělí na přední a zadní.

Zatímco zadní mlhová světla jsou u vozidel prodávaných v

EU povinná, přední povinná nejsou a jsou často nabízena

pouze za příplatek.



Přední osvětlení

Dálková světla

Na silnicích s nedostatkem osvětlení je možné přisvítit si v

noci na cestu dálkovými světly – ovšem za určitých

podmínek. Dálková světla nesmí být použita v případě, že je

vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, nebo by světly mohl

být oslněn řidič protijedoucího vozidla nebo vozidla

jedoucího před vámi.



Přední osvětlení

Směrová světla

Směrová světla jsou blikající světla oranžové barvy,

namontovaná poblíž levého a pravého předního a zadního

rohu vozidla a někdy na bocích nebo na bočních zrcátkách

vozidla. Užívají se za účelem poukázání ostatním účastníkům

provozu o chystané změně směru jízdy, ale také při

parkování, změně jízdních pruhů apod. Při užití obou

směrovek zároveň hovoříme o tzv. varovných světlech.



Zadní osvětlení

Koncová světla

Koncová světla jsou červené barvy a používají se společně s

předními potkávacími, či obrysovými světly. Zvýrazňují zadní

část vozidla. Využívají se odděleně od brzdových světel, v

některých případech se však jedná o stejné světlo, které se při

brždění pouze více rozsvítí.



Zadní osvětlení

Zadní mlhové světlo

Jak již bylo řečeno u předních mlhových světel, jedná se o

přídavná pomocná světla, která se používají pro

osvětlení vozidel za nepříznivých povětrnostních podmínek –

v mlze, hustém dešti nebo sněžení. Podle účelu a konstrukce

se mlhová světla dělí na přední a zadní.

Zatímco zadní mlhová světla jsou u vozidel prodávaných v

EU povinná, přední povinná nejsou a jsou často nabízena

pouze za příplatek.



Zadní osvětlení

Brzdová světla

Při sešlápnutí brzdového pedálu vozidla se aktivují červená

zadní světla, která svítí trvale, jasněji než koncová světla.

Musí být namontovány na obou stranách vozidla a třetí

brzdové světlo se zpravidla umisťuje ve střední horní poloze,

například v horní části dveří zavazadlového prostoru.



Zadní osvětlení

Zpětný chod

Jediné světlo bílé barvy, které se umisťuje na zadní část

vozidla je světlomet zpátečky. Bílé světlo se užívá, aby řidiči

osvětlilo místo za vozidlem a zároveň, aby ostatní řidič byli

zavčasu informováni o jasném směru pohybu vozidla.

Toto světlo se spouští zařazením zpětného chodu na řadicí

páce.



Zadní osvětlení

Zadní směrovky

Stejně jako v přední části vozu, také na zadní části musí být

umístěny směrovky. Jejich význam se samozřejmě nemění.

Co se týče výstražných světel, tyto se spouští stisknutím

příslušného tlačítka se symbolem trojúhelníku a spouští tedy

veškerá směrová světla zároveň. Tedy přední i zadní, levá i

pravá.



Zadní sovětlení

Osvětlení registrační značky

Na závěr nesmíme zapomenout na osvětlení registrační

značky, které se spouští automaticky s obrysovými či

potkávacími světly. Přední značka se na vozidlech

neosvětluje.



Závěrem

Čas od času zkontrolujte osvětlení vozidla. Pamatujte, že je důležité vidět, ale také být viděn. 

Například ne všechna vozidla jsou vybavena automatickými denními světly. Před jízdou je lepší

pečlivě zkontrolovat osvětlení vozidla.



Doporučujeme navštívit také:

WWW.AUTOSKOLAPOHODLNE.CZ

WWW.ZAKRUTA.CZ

WWW.BEZPECNECESTY.CZ

WWW.ETESTY2.MDCR.CZ

http://www.autoskolapohodlne.cz/
http://www.zakruta.cz/
http://www.bezpecnecesty.cz/
http://www.etesty2.mdcr.cz/


WWW.KINGONLINE.CZ

WWW.AUTOSKOLAKING.CZ


