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Lekce číslo 3
Rychlostní limity, předjíždění, otáčení,

Tramvaje, tunely a železniční přejezdy



Rychlostní limity



Úvod

Rychlostní limity v České republice se liší v závislosti na typu silnice a na tom, 

zda se silnice nachází v obci nebo ne.

Na následujících slidech si vysvětlíme základní rozdíly v rychlostních limitech

podle typů silnic a dopravních situací.



Rychlostní limity v obci

Podle zákona o silničním provozu je rychlost v městské

oblasti stanovena na 50 kilometrů za hodinu a to obecnou 

úpravou.

Jak lze očekávat, rychlostní limity lze přizpůsobit situaci.

V některých případech může být rychlostní limit snížen. 

Obvykle na 40, 30 nebo 20 km za hodinu, v závislosti na

aktuální situaci.

Rychlostní limit v městské oblasti lze také zvýšit. Maximálně

o 30 kilometrů za hodinu.
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Rychlostní limity – mimo obec

Na běžných silnicích mimo městskou oblast je rychlostní

limit stanoven na 90 kilometrů za hodinu.

Toto se však nevztahuje na dálnici nebo rychlostní silnici, kde

jsou rychlostní limity odlišné.

Také zde je možnost rychlostní limit přizpůsobit dané situaci.

Nezapomeňte, že řidič musí vždy upravit rychlost podle

stavu vozovky a dalších okolností.



Dálnice

Z předchozích lekcí již známe význam dopravní značky

„Dálnice“.

Pokud jde o rychlostní limity, maximální rychlostní limit na

dálnici mimo městskou oblast je stanoven na 130 kilometrů

za hodinu.

V městské oblasti je rychlost snížena pouze na 80 kilometrů

za hodinu.

Kromě toho existuje minimální rychlost na dálnici mimo

městskou oblast. Ta je stanovena na 80 kilometrů za hodinu.



Silnice pro motorová vozidla

Pokud jde o rychlostní silnici mimo městskou oblast, 

maximální rychlostní limit je stanoven na 110 kilometrů za 

hodinu.

Pokud rychlostní silnice vede městskou oblastí, rychlost se 

opět sníží na 80 kilometrů za hodinu.

Další pravidla pro rychlostní silnici jsou dále známa z 

předchozích lekcí.



Obytná a pěší zóna

Vraťme se zpět do městské oblasti.

Zde můžeme příležitostně najít úseky silnic označené jako

obytná zóna nebo pěší zóna.

V obou případech platí maximální rychlost 20 kilometrů za 

hodinu.

Pamatujte, že je obvykle zakázáno vjíždět do pěší zóny. 

Vstup do obytné oblasti je obvykle povolen bez výrazných

omezení.



Tažení vozidla

V případě tažení vozidla, ať už na tyči nebo na laně, nesmí

rychlost překročit 60 kilometrů za hodinu.

Řidič však musí zvážit, zda je tato rychlost přiměřená

podmínkám, které se vyskytují, protože mezi vozidly je pouze

6 metrů prostoru.

Aby bylo možné provést nouzové zastavení vozidla z 

rychlosti 50 km/h, je třeba přibližně 28 metrů, což znamená, 

že šest metrů mezi vozidly je velmi málo.



Sněhové řetězy

Při použití sněhových řetězů nesmíme překročit rychlost 50 

kilometrů za hodinu.

Řidiči musí namontovat sněhové řetězy vždy na kola, která 

zajišťují tah vozidla (hnací náprava).

Tyto povinnosti platí stejně pro vozidla 4x4, autobusy a 

kamiony, avšak s výjimkou motocyklů.



Železniční přejezd

Pokud na železničním přejezdu bliká bílé

světlo, může řidič jet maximální rychlostí 50 

km/h.

Pokud nebliká žádné světlo, může řidič jet 

nejvýše 30 km /h.

Pokud na železničním přejezdu bliká červené

světlo nebo je slyšet akustický tón, je zakázáno

vjíždět či vstupovat na železniční přejezd.



Maximální přípustná rychlost vozidla

Kromě obecných pravidel a maximálních povolených

rychlostí musí řidiči dodržovat maximální přípustnou

konstrukční rychlost vozidla.

Jednoduše řečeno. Pokud je na dálnici maximální rychlostní

limit 130 kilometrů za hodinu, ale naše vozidlo je schopno jet

na základě technického průkazu (osvědčení o registraci) 

maximálně 100 kilometrů za hodinu, nesmí řidič tuto

maximální rychlost překročit, i když je to možné, například

při jízdě z kopce.



Limity v jiných zemích

Všechna omezení rychlosti, která jsme nyní vysvětlili, platí

pouze v České republice.

Pamatujte, že každá země má svá vlastní pravidla silničního

provozu.

Na obrázku vpravo si můžete všimnout příkladu rychlostních

omezení v Polsku.

Podobné dopravní značky jsou umístěny na všech hlavních

hraničních přechodech.



Bodový systém

skutková podstata blokové řízení správní řízení body

překročení rychlosti 

1 až 5 km/h
pokuta 1.000,- Kč

pokuta 1.500 –

2.500,- Kč
0

překroční rychlosti 

o 6 až 19 km/h
pokuta 1.000,- Kč

pokuta 1.500 –

2.500,- Kč
2

překročení rychlosti 

o 20 až 39 km/h
pokuta 2.500,- Kč

pokuta 2.500,- až 

5.000,- Kč
3

překročení rychlosti 

o 40 km/h a více
nelze projednat

pokuta 5.000,- až 

10.000,- Kč a zákaz 

řízení na 6 až 12 

měsíců

5



Rekapitulace

50 km/h

90 km/h

80 km/h

130 km/h

80 km/h

110 km/h

20 km/h

60 km/h

50 km/h

20 km/h



Závěrem

Nespěchejte. Nejdůležitější je dojet v pořádku. Vždy je lepší dorazit o několik

minut později než nikdy.



Předjíždění



Úvod

Předjíždění nebo projíždění představuje situaci, kdy jedno vozidlo projíždí

kolem jiného, pomaleji se pohybujícího vozidla a jede přitom stejným směrem.

Předjíždění je jednou z nejnebezpečnějších činností, se kterou se řidič může

setkat a to zejména pro začátečníky.

Pojďme si něco říci o základních pravidlech.



Předjíždění

V České republice jezdíme zpravidla vpravo. Výsledkem toho

je, že se obvykle předjíždějí vlevo.

Při předjíždění musí řidič věnovat zvýšenou pozornost.

Řidič, který při předjíždění vyjíždí ze směru jízdy, musí

používat ukazatel změny směru jízdy a nesmí ohrozit ostatní

účastníky provozu. Při předjíždění cyklisty musí řidič

používat směrovku stejnou měrou (například aniž by vybočil 

ze směru jízdy). 



Jak zahájit předjíždění?

Zlehka si povyjeďte vlevo, abyste viděli, zda je silnice bez 

protijedoucích vozidel.

Zkontrolujte, zda nejste sami předjížděni: Zpětné zrcátko, 

Levé boční zrcátko, mrtvý úhel.

Zapněte levou směrovku.

Zvyšte rychlost a vybočte do vedlejšího pruhu.

Nezapomeňte na bezpečné odstupy a na to, že při

předjíždění nesmíte překročit maximální povolenou rychlost.



Jak ukončit předjíždění?

Jakmile předjedete druhé vozidlo, musíte se vrátit do 

původního jízdního pruhu. Pozor však na dostatčený odstup, 

jelikož jinak může dojít ke kolizi. Dobrým pravidlem je vrátit

se zpět, pouze když vidíte auto, které jste míjeli v pravém

bočním zrcátku.

Vozidlo v bočním zrcátku se nesmí překrývat s naším

vozidlem, ani s rohy zrcátek. Vždy musíme v bočním 

zpětném zrcátku vidět celé vozidlo.



Předjíždění vpravo?

V tomto konkrétním případě můžeme také předjíždět vpravo. 

Ale jen tehdy, když vozidlo před námi odbočuje vlevo.

Během toho musíme být mimořádně opatrní.

Musíme si být jisti, že řidič před námi skutečně odbočí.

S předjížděním tedy vyčkáme déle, abychom v poslední chvíli

nezjistili, že řidič před námi například pouze neobjížděl 

překážku, nebo jen zapomněl vypnout svůj blinkr.



Přejíždění vpravo?

Existuje ještě jedna možnost ohledně přejíždění vpravo.

Při jízdě v připojovacím pruhu může vozidlo, které jede v 

tomto pruhu, také předjíždět zprava.



Řidič nesmí předjíždět v případech:

A) Nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, 

která je nutná k bezpečnému předjetí.

Požadovaná vzdálenost není definována, ani nemůže být, 

protože závisí na vzájemných rychlostech, na počasí, stavu

vozovky atd.



Řidič nesmí předjíždět v případech:

B) Jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo 

nebo vozidla, která hodlá předjet.

Například, pokud je před námi nákladní vozidlo, je velmi

obtížné zjistit, zda před ním nejede další vozidlo.

Je zakázáno předjíždět více vozidel, je-li jejich rozestup tak

malý, že by se předjíždějící řidič nemohl bezpečně vrátit zpět

do původního jízdního pruhu.



Řidič nesmí předjíždět v případech:

C) Jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče 

nebo ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních 

komunikacích.

Jako příklad si uvedeme situaci. Pokud v dáli vidíme 

protijedoucí vozidlo, může se zdát, že je daleko.

Pamatujte však, že rychlost protijedoucích vozidel se sčítá.

Pokud jedeme rychlostí 50 km/h a protijedoucí vozidlo se 

blíží stejnou rychlostí, pak naše vzájemná rychlost je 100 

km/h, což výrazně snižuje čas na předjíždění.



The driver must not overtake when:

D) Na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro 

cyklisty a bezprostředně před nimi.

A to z toho důvodu, že chodci a cyklisté jsou hůře 

rozeznatelní a skrz vozidlo před námi je velmi obtížené je 

zpozorovat.

Nezapomeňme také, že chodci nají na přechodu pro chodce 

přednost.



Předjíždění cyklistů

Při předjíždění cyklisty musíme jednat velmi opatrně. 

Cyklista, který vidí před sebou například víko od kanálu, se 

mu náhle vyhne, aniž by se podíval za sebe, zdali ho předjíždí

nějaké vozidlo.

Při předjíždění musíme dodržovat základní pravidla. 

Dodržujte bezpečnou boční vzdálenost (1,5 metru). Při

předjíždění používejte vždy blinkry. Při návratu do jízdního

pruhu nezapomeňte použít pravé zrcátko.

Zkontrolujte cyklistu. Mohl spadnout z kola kvůli vašemu

předjíždění. (Větrný tunel)



Závěrem

Při předjíždění je potřeba vaší zvýšené opatrnosti. Nepředjíždíte jen proto, že 

chcete na někoho zapůsobit nebo jako výraz vašeho vzteku. Pravidlo pro 

předjíždění je snadné - Pokud si nejste jisti, že to zvládnete, tak nepředjíždějte!



Otáčení



Úvod

Řidiči se většinou otáčí hlavně v případech, kdy si uvědomí, že právě propásli 

odbočku, či zatáčku, kterou chtěli původně použít a zjistí, že případná objížďka 

by byla zbytečně zdlouhavá, či složitější.

V praxi existuje několik způsobů pro otočku. Ať už se jedná o otočení bez 

nutnosti couvání, nebo tzv. 3 bodová otočka.

Vysvětleme si nyní základní pravidla



Nejdříve myslet

Před provedením otočkyse vždy zeptejte sami sebe ...

Je to bezpečné?

Neohrozím ostatní účastníky silničního provozu nebo

chodce?

Je to legální?

Je cesta dostatečně široká, abych se bezpečně otočil?

Pokud si nejste jisti, nepokoušejte se otáčet a raději najděte

alternativní způsob či cestu.



Jednoduchá pravidla

Otáčení zahajte z krajně levého pruhu na vaší straně.

Vždy používejte směrovku.

Zkontrolujte protijedoucí vozidla.

Při volném protisměru dokončete otáčení v pravém pruhu, 

ten slouží pro pomalu jedoucí vozidla a poslouží tak dobře 

pro váš rozjezd.

Zrychlete na optimální rychlost a pokračujte v jízdě.



Kde je otáčení zakázáno?

V tunelu.

Tunel je obvykle jednosměrný. Proto se při otáčení dostanete 

to protisměru.

Kromě toho je v tunelu snížena viditelnost. Z tohoto důvodu

je nebezpečné se zde otáčet.

A konečně jsou tunely úzké a není zde příliš prostoru pro 

manévrování.



Kde je otáčení zakázáno?

Na železničním přejezdu a v jeho těsné blízkosti.

Nejenže je velmi nebezpečné otáčet se přímo na železničním

přejezdu z důvodu potřebného času, protože brány se 

mohou každou chvílí spustit, ale řidič se nesmí otáčet ani v 

těsné blízkosti přejezdu.

Řidič modrého nákladního vozu uvízl na přejezdu , jelikož se 

černé vozidlo otáčí v těsné blízkosti přejezdu.



Kde je otáčení zakázáno?

Na nepřehledných nebo jinak nebezpečných místech.

Jak již víme, otočení vozu nějakou dobu trvá.

V tomto případě řidič sanitky není v pozici, aby bezpečně 

rozpoznal modré vozidlo, které se právě otáčí za 

nepřehlednou zatáčkou.

Jeďte raději o několik metrů dále a otočte se tam, kde to bude

bezpečné.



Kde je otáčení zakázáno?

Na křižovatce s řízeným provozem a v její těsné 

blízkosti.

Řízená křižovatka je buď řízena světelnou signalizací, nebo je 

provoz regulován policistou.

V tomto případě řidič žlutého vozidla ohrožuje bezpečnost, 

když se otáčí v křižovatce, jelikož přijíždějící zelené vozidlo

má na semaforu také zelenou.



Kde je otáčení zakázáno?

Na přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty.

Řidič, který se otáčí na přechodu pro chodce nebo na

přejezdu pro cyklisty, ohrožuje a omezuje mimo sebe právě

chodce i cyklisty.

Otáčení je zakázáno také v těsné blízkosti přechodu či 

přejezdů.



Kde je otáčení zakázáno?

Na pozemní komunikaci s jednosměrným provozem.

Jak již název napovídá, jedná se o jednosměrnou silnici.

Pokud se řidič otočí, jel by v protisměru.

Řidič však může couvat v jednosměrné silnici. Avšak pouze

za účelem parkování vozidla.



Kde je otáčení zakázáno?

U dopravní značky „Zákaz otáčení“

Řidič musí pokračovat v jízdě dále.

Může se otočit na následující křižovatce, pokud zde již zákaz 

neplatí a nebo na jiném, bezpečném místě.



Závěrem

Nejste-li si jistí, zdali je v dané chvíli bezpečné se s vozidlem otáčet, nedělejte 

to. Jak již bylo řečeno… je mnohem lepší dorazit s malým zpožděním, než 

způsobit dopravní nehodu s následky.



Tramvaje



Úvod

Tramvaje najdete téměř ve všech významných městech České republiky.

Ve většině případů musí řidič tramvaje dodržovat stejná pravidla jako kterýkoli

jiný řidič.

Existují však různé výjimky, kdy tramvaj má přednost před ostatními vozidly a 

chodci.

V této části si povíme o základních pravidlech pro tramvaje a řízení vozidla na

tramvajovém pásu.



Úvod

Ve většině případů jedeme podél tramvajového pásu.

Řidič může vjet na tramvajový pás v úrovni vozovky v 

podélném směru pouze při obíždění, předjíždění, odbočení, 

otáčení, výjezdu na pozemní komunikaci nebo pokud to 

vyžadují zvláštní okolnosti, např. pokud mezi tramvají a 

okrajem silnice není dostatek místa.

Pamatujte si:

Řidič vozidla nesmí omezovit ani ohrozit tramvaj.



Obíždění, předjíždění

V naprosté většině případů je přísně zakázáno objíždět nebo 

předjíždět tramvaj.

Nezáleží na tom, jestli tramvaj jede nebo stojí v zastávce.

Objíždění nebo předjíždění je povoleno, pouze pokud řidič

vozidla za tímto účelem používá svůj vlastní jízdní pruh.

Jedeme-li tedy společně po tramvajovém pásu za tramvají, 

zůstáváme za ní.



Objíždění, předjíždění

Pokud tramvaj zastaví v zastávce, která nemá nástupní

ostůvek, je řidič vozidla povinen zastavit za tramvají, aby 

cestující mohli bezpečně nastoupit a vystoupit z tramvaje.

Toto místo je často zvýrazněno žlutým šrafováním na

vozovce.



Objíždění a předjíždění

Dopravní značky, které vidíte na obrázku vpravo, umožňují

řidiči objetí tramvaj.

V prvním případě je řidič povinen se po obejít tramvají vrátit

do pravého pruhu.

Ve druhém případě (menší obrázek) musí řidič pokračovat v 

jízdě vlevo od tramvaje.



Vjíždění na tramvajový pás

Pamatujte, že tramvajový pás slouží výhradně pro tramvaje.

Při vjíždění a vyjíždění z tramvajového pásu je řidič povinen 

užívat znamení o změně směru jízdy.

Řidič je dále povinen zkontrolovat, zda při vjezdu na pás 

neomezí a neohrozí tramvaj. V tomto případě má tramvaj

totiž přednost. Řidič tedy musí zpomalit nebo zastavit a 

může pokračovat až po projetí tramvaje.



Sjíždění z tramvajového pásu

Řidič musí být také opatrný při výjezdu z tramvajového pásu.

Řidič je povinen znovu použít směrovku. Jeho použitím dává 

řidič ostatním oznámí, že opouští tramvajový pás.

Kromě toho se musí řidič ujistit, že nikoho při výjezdu 

neomezi či neohrozí.

Jako vždy je nutností užívat boční zrcátka.



Odbočování tramvaje

Důležité pravidlo

Pokud jede řidič vozidla po pozemní komunikaci a souběžně

s ním jede vedle něj tramvaj, která bude skrz jeho přímý pruh 

odbočovat a dává přitom znamení o změně směru jízdy, je 

povinností řidiče tramvaj pustit.



Další pravidla

Tramvaj nemá absolutní přednost.

Tramvaje se, stejně jako ostatní vozidla, řídí dopravním 

značkami.

Tramvaj používá své vlastní „semafory“.

Tramvaj má přednost na přechodu pro chodce.



Závěrem

Hlavní věcí je rozhlížet se a dávat si pozor na silnicích s tramvajovou dopravou. 

Tramvaj nezastaví, jako auto, na pár metrech a na rozdíl od autobusu nebo

trolejbusu nemá kam uhnout. 



Tunely



Úvod

Tunnels make travel more convenient. However, you need to pay particular 

attention to safety when driving through a tunnel because of  the enclosed road 

environment.

In the following slides we'll talk about safe driving in the tunnel.
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Základy

Nezapomeňte, že tunel je podle zákona místem se sníženou

viditelností.

Používání denních světel v tunelu je proto nedostatečné.

Řidiči musí používat potkávací světla.



Co dělat při vjezdu do tunelu

Poslouchejte důležité dopravní informace v rádiu.

Zapněte potkávací světla.

Sundejte si sluneční brýle. 

Dodržujte všechny dopravní značky, signály a dopravní značení.

Pokud je to možné, vyhněte se změně jízdních pruhů. (Tím se 

zvyšuje bezpečnost pro všechny v tunelu)

Udržujte bezpečnou vzdálenost mezi vozidly.



Jak se chovat v tunelu?

Sledujte dopravní informace v tunelu.

Vždy dodržujte rychlostní limity.

Udržujte bezpečnou vzdálenost. (alespoň 2 vteřiny)

Nekuřte a nemanipulujte s otevřeným ohněm.



Co dělat při poruše vozidla?

Pokud v tunelu havarujete nebo máte závadu na vozidle, měli byste

se pokusit bezpečně vyjet z tunelu, je-li to možné. Pokud nemůžete

bezpečně opustit tunel s vozidlem, dělějte následující:

Zastavte na bezpečném, tomu určeném místě, zapněte výstražná

světla, zůstaňte v klidu a přijměte příslušná opatření (viz další slide), 

aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu.

Nezapomeňte na reflexní vestu.



Co dělat při poruše vozidla?

Je nutné oznámit poruchu nebo havárii silničnímu dohledu nebo

policii na tísňové lince 158 nebo 112. 

Správce nebo policista může tunel nebo jeho jednotlivé pruhy

uzavřít, snížit rychlost atd. 

Ke kontaktu použijte nejbližší nouzový telefon. (jelikož v tunelu

často chybí mobilní signál) 

Pokud jsou ve vozidle další cestující, musí se shromažďovat na

místech k tomu určených. (obvykle nouzové místnosti nebo

východy vedoucí přímo na povrch)



Co dělat při požáru?

Nevjíždějte do tunelu, pokud vidíte z tunelu stoupat kouř

Pokud jste v tunelu a vidíte kouř nebo oheň a nedostali jste radu

rádiem nebo elektronickou vývěskou:

Zastavte.

Vypněte motor.

Poslouchejte důležité dopravní informace v rádiu.

Čekejte na pokyny interkomů v tunelu.



What should I do if  there is a fire in the 

tunnel I am travelling in?

Pokud jste vyzváni k evakuaci, nechte klíče v zapalování a řiďte se 

pokyny integrovaného záchranného systému. 

Pokud vaše vozidlo začne hořet, ihned zastavte při rpavém okraji, 

vypněte motor, vystupte z auta (buďte opatrní). 

Pokud se jedná o oheň z motoru, neotevírejte kapotu, protože kyslík

podpoří hoření. Pokud je poblíž hasicí přístroj, uvolněte západku na

kapotě, ale kapotu neotevírejte. Hasicí přístroj nasměrujte do ohně

skrz mezeru. 

Hasiči dorazí na místo během okamžiku.



Závěrem

V tunelech je nezbytné být opatrnější a pečlivěji dodržovat základní pravidla bezpečnosti

silničního provozu.

V dostatečné vzdálenosti od delších tunelů zkontrolujte na palubní desce, zda se nerozsvítí

nějaký indikátor poruchy a máte dostatek paliva, abyste se vyhnuli možnému zastavení v tunelu.

Doporučujeme si naplánovat přestávky před dlouhými tunely. 



Železniční přejezdy



Úvod

Úrovňové přejezdy v České republice používají na signalizaci nápis „Pozor

Vlak“, který varuje lidi před přejezdem. Signaliazce má dvě červená světla a 

někdy i bílé světlo ve spodní části, což znamená, že řidič může jet rychlostí až

50 km/h, jinak však pouze 30 km/h. 
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Základy

Úrovňový přechod je místo, kde se železniční trať a silnice setkávají

ve stejné úrovni. To znamená, že silnice a trať nejsou odděleny

pomocí mostu nebo tunelu.

V závislosti na tom, jak velký je provoz, existují různá opatření k

zajištění bezpečnějšího přejezdu:

- Značky nebo panely označující přejezd

- Blikající nebo stabilní světla, zvuky (obvykle varovný zvonek)

- Závory, které jsou spuštěny před projetím vlaku



Z lekce číslo 1

Železniční přejezd se závorami

Železniční přejezd bez závor

Přejezd jednokolejový

Přejezd vícekolejový
Vzdálenost od

přejezdu:

240-160-80 
metrů



Jak správně přejet přes přejezd?

Měli bychom dodržovat základní pravidla:

Nejprve se ujistěte, že můžete přejet železniční přejezd. (výstražný

zvonek nezvoní, červená světla neblikají, vlak se nepřibližuje)

Přejeďte železniční přejezd bez brzdění, řazení a s uvolněným

spojkovým pedálem.

Je ideální udržovat konstantní rychlost při přejezdu železničních

přejezdů.

Pokud existuje dopravní zácpa, počkejte, až se auta za přejezdem

pohnou, abyste měli dostatečný prostor.



Co dělat při poruše?

Nikdo nechce zažít takovou situaci, ale pokud se to stane, 

probereme si, co dělat.

Všichni pasažéři musí neprodleně opusit vozidlo.

Každý železniční přejezd, chráněný a nechráněný, je označen

unikátním číslem. Najdete jej na zadní straně signalizačních zařízení

nebo dopravní značky.

Zavolejte na linku 150 nebo 112 a sdělte dispečerovi číslo

železničního přejezdu a co se stalo. Dispečer přijme veškerá

opatření k zastavení železniční dopravy v daném úseku.



Co dělat při poruše?

Pokud máte starší vůz s manuální převodovkou, můžete zkusit 

zařadit rychlostní stupeň (nejlepší je první nebo druhý) a otočte 

klíčkem zapalování.

Tím docílíte k „trhnutí“ kol a opakovaně tak můžete dostat vozidlo 

do bezpečí - ale tato metoda nebude fungovat v moderních 

automobilech se startovacími tlačítky nebo tam, kde musí být 

sešlápnuta spojka, aby nastartoval motor.



Co dělat při poruše?

Nezapomeňte také na závory.

Rozbití závory je jedinou možností, pokud můžete nastartovat auto. 

Zvednutí závor je velmi obtížné a někdy dokonce nemožné.

Závory bývají navrženy tak, aby je bylo možné snadno rozbít.

Je lepší si zničit lak na vozidleu, než způsobit vážnou nehodu.



Co dělat při poruše?

V případě nouze je také možné použít výstražný trojúhelník. 

Trojúhelník musí být umístěn přímo na kolejích, aby strojvůdce

vlaku mohl včas reagovat.

Brzdná dráha závisí na rychlosti, hmotnosti a adhezi, ale v každém

případě se počítá ve stovkách metrů, a to i při relativně nízké

rychlosti vlaku. Nejrychlejší vlaky staví na přibližně 1 000 - 1 200 

metrech.



Zastav všemi prostředky

V kritické situaci můžeme strojvedoucímu nařídit zastavit a to

máváním na něj (kruhovým pohybem).

Tento pohyb se nazývá „Zastav všemi prostředky“.

Přes den můžete použít červenou vlajku, reflexní vestu, kabelku

nebo pouze vaši ruku.

V noci použijte jakékoliv světlo, krom zeleného.
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Závěrem

Nepodceňujte sílu vlaku!



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/
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