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Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte nám, abychom vás přivítali u dalších dvou ročníků projektu Senior bez nehod! 
Jedná se o unikátní, ryze český, osvětový projekt, který je zaměřený na bezpečnost 
seniorů v dopravě. O jeho výjimečnosti svědčí i to, že byl v r. 2020 prezentován na kon-
gresu FIA (Mezinárodní automobilová federace), protože nic podobného, co by se tak 
komplexně zaměřovalo na bezpečnost seniorů v dopravě, na světě neexistuje.

První projekt Senior bez nehod proběhl v letech 2018 a 2019. Byl velmi úspěšný, což 
výraznou měrou přispělo k tomu, že pokračuje i v letech 2020 až 2022. Páteří projektu 
byla série 304 divadelních přednášek po celé ČR, které zhlédlo 19 208 seniorů a náš 
tým urazil 91 747 km. Na těchto přednáškách se diváci formou odborného výkladu 
kombinovaného se zábavnými scénkami a  instruktážními videi seznámili s proble-
matikou bezpečností seniorů v rolích chodců, řidičů, cyklistů a cestujících MHD. Ne-
zapomnělo se ani na pohled dopravního psychologa, který diváky seznámil s tím, co 
pro účastníky dopravního provozu znamená přirozené stárnutí, užívání léků či neto-
lerance mladší generace. Diváci byli seznámeni i s nejnovějšími trendy v oblasti asis-
tenčních systémů pro řidiče. Z přednášek, které byly pro návštěvníky zdarma, si diváci 
odnesli i tištěné brožury s přehledně zpracovanými výše uvedenými tématy.

Současný Senior bez nehod přichází celý v novém. Divadelní přednášku jsme udě-
lali ještě zajímavější a zábavnější – v mnohém jsme naslouchali vašim připomínkám 
a podnětům. Přinášíme novou grafiku, nové webové stránky a nové TV spoty. Spolu-
pracovali s námi špičkoví odborníci v oblasti bezpečnosti v dopravě:
pan plukovník Mgr. Bc. Jiří ZLÝ, MBA, ředitel Služby dopravní policie ČR, pan
Bc. Roman BUDSKÝ, BA (Hons), MBA., přední český dopravní expert, a  pan 
Doc. MUDr. Dr. med. Aleš HAHN, CSc., emeritní přednosta ORL klinik FNKV
a 3. LF UK, Canadian Medical, Fortmedica Praha, přední česká kapacita na proble-
matiku poranění krční páteře.

Součástí projektu je TV, rozhlasová, tisková a online kampaň, jejíž tvářemi nadále zů-
stávají herečka Jaroslava Obermaierová a herec a zpěvák Jiří Štědroň.

Ať už se s naším projektem Senior bez nehod seznámíte osobně na jedné z divadel-
ních přednášek nebo zprostředkovaně díky této brožuře či webovým stránkám, vě-
říme, že vám pomůže lépe a hlavně bezpečněji se orientovat v současném složitém 
dopravním provozu. Ať už jste řidiči, chodci, cyklisté nebo cestující hromadnou do-
pravou, pamatujte, že je vždy důležité chovat se BEZPEČNĚ A OHLEDUPLNĚ!

               Váš
           Senior bez nehod
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BEZPEČNÝ SENIOR V DOPRAVĚ
Česká populace stárne a s tímto faktem se musíme v současnosti i blízké budoucnosti 
vyrovnat. Zatímco ke konci roku 2015 byl podíl seniorů na celkové populaci 
17,9 procenta, v roce 2020 se jedná o 20 procent a o deset let později to bude více než 
23 procent. Spolu s  rostoucím podílem seniorů v populaci poroste bohužel i počet 
obětí dopravních nehod z jejich řad. Bezpečnost této skupiny na našich komunikacích 
se tak stává závažným tématem. 

Zatímco v roce 2011 činil počet obětí dopravních nehod starších 64 let zhruba 16 pro-
cent, v roce 2021 to bylo už 26 procent. Podobně je tomu i v případě těžce zraněných 
osob ve věku 65+, kdy během posledních 10 let narostl jejich podíl ze 14 na 18 procent. 
Seniory kromě jiného ohrožuje i  jejich zvýšená fyzická zranitelnost a také postupný 
úbytek psychických a fyzických schopností. V konečném důsledku pak s narůstajícím 
věkem stoupá i riziko, že zranění utrpěné při nehodě bude smrtelné. 

Také kvůli tomuto trendu a pro zlepšení povědomí o problematice bezpečnosti seni-
orů v dopravě vznikl unikátní soubor vzájemně navazujících opatření, jehož ústřed-
ním bodem se stala ojedinělá forma cyklu divadelních přednášek „Senior bez nehod.“ 
A tak nám dovolte pozvat vás na jednu z nich.
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SENIOŘI PATŘÍ NA NAŠICH KOMUNIKACÍCH
K NEJOHROŽENĚJŠÍ SKUPINĚ
Nejohroženější jsou senioři jako chodci a cyklisté, méně nebezpečí jim hrozí při pře-
pravě automobily. Dbát na bezpečnost vlastní či bezpečnost okolí však není otázka 
vitality ani věku, ale zodpovědnosti. Každý si nepochybně při mírné sebekritice přizná, 
že od určitého věku je na silnici méně pozorný. Jistě se spoléhá na instinkty a zkuše-
nosti získané za léta v dopravním provozu, ale i tak je možné, že se někdy chová na 
pozemní komunikaci nebezpečně, ať již v roli řidiče, chodce či cyklisty.

Kromě jiného se navíc začínají přidávat i problémy zdravotní. Zhoršují se zrak, chůze, 
pozornost, stabilita, sluch, tedy vše nezbytné k existenci v současné extrémně zrych-
lené dopravě. Seniorům proto nezbývá než se s těmito s věkem přibývajícími negativy 
vypořádat i v momentě, anebo právě v momentě, kdy se stávají účastníky silničního 
provozu. Navíc pravidla pro provoz na komunikacích se poměrně často mění, mění 
se také způsob dopravy, technika řízení i dopravní prostředky a jejich vybavení, třeba 
asistenčními systémy. A proto je dobré se neustále seznamovat s novinkami.

NEBOJTE SE ŘÍZENÍ
Motorová vozidla se stala nezbytnou součástí našeho života a jsou důležitá pro zajiš-
tění mobility všech věkových skupin obyvatelstva. Dříve narození řidiči ve srovnání 
s osobami středního věku častěji jednají zbrkle, potřebují více času k provedení za-
mýšleného manévru a  častěji mohou také zapomenout na nějaký potřebný úkon. 
K tomu dochází například na složitějších křižovatkách v době, kdy je silný provoz. Ři-
dič senior potřebuje více času na vyřešení náročnější řidičské situace. Volí pomalejší 
tempo jízdy, vše si důkladně promýšlí, na hlavní silnici vjíždí až v okamžiku, kdy má 
naprostou jistotu, že nemůže dojít ke vzniku rizikové situace. 
Senioři své slabé stránky kompenzují celoživotními zkušenostmi a bývají si jich velice 

„Šel byste mi 
prosím za 
svědka?“

„Vždyť Vás ta 
baba málem 
zabila a vy 
byste si ji chtěl 
brát?“
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Senioři si zpravidla bývají svých slabých stránek vědomi a kompenzují je svými celo-
životními zkušenostmi. Většinou jezdí defenzivně, dodržují předpisy a snaží se mini-
malizovat nejrůznější rizika.

NEŽ VYRAZÍME NA CESTU

SVĚTLA SVÍTÍ, STĚRAČE STÍRAJÍ…
Tuto hlášku z oblíbeného filmu „Vrchní, prchni“ asi většina z vás zná. Zákon o silnič-
ním provozu nám dnes sice přesně neříká, co vše máme zkontrolovat, a  celá řada 
řidičů prostě jen do auta sedne a jede, ale kontrola automobilu před jízdou rozhodně 
zbytečná není. Řidič má totiž k jízdě použít vozidlo, které splňuje technické podmín-
ky stanovené danými předpisy. A tak ještě před tím, než nastoupíme do automobilu 
a vyrazíme na cestu, měli bychom jej alespoň rychlým pohledem zkontrolovat. Přede-
vším se podíváme na pneumatiky. Obejdeme auto, abychom zjistili, zda je celé a žád-
né kolo není zjevně podhuštěné či úplně prázdné. Občas se také podíváme na hloub-
ku dezénu a stav pneumatiky může rovněž poukázat na špatné seřízení geometrie. 
Při zběžné prohlídce se zaměříme rovněž na to, zda nám nechybějí registrační značky 
a zda jsou řádně očištěné a čitelné. A zaměříme se také na osvětlení a zkontrolujeme 
kapalinu v ostřikovačích, stav chladicí kapaliny a motorového oleje. A když již zvedne-
me kapotu vozu, tak je dobré podívat se na stav hadiček, kabelů a řemenů. Občas je 
vhodné podívat se pod vůz, zda tam něco nekape nebo neteče. Pokud máme ve voze 
klimatizaci, tak je potřeba uvědomit si, že normální je kondenzovaná voda z klimati-
zace, která se čas od času pod vozem může objevit. 

A po nastartování se také zaposloucháme, zda se neozve nějaký neobvyklý zvuk, ten 
může ohlašovat například netěsný výfuk; klepání v motorovém prostoru pak může 
ukazovat na některou závadu motoru apod. Dobrý výhled z vozidla i za špatného po-
časí je základem, a tak kontrolujme a v případě potřeby vyměňme stírací lišty za nové.

MÁTE POVINNOU VÝBAVU VE VOZE?
Povinnou výbavu vozidla nám rovněž určuje zákon. V roce 2018 do-
šlo k výraznému snížení povinných prvků, které ve svém voze mu-
síme mít. Od tohoto roku již není povinné mít ve vozidle například 
náhradní žárovky a pojistky. Místo náhradního kola také můžeme 
mít v  automobilu umístěnu sadu na opravu pneumatik, případ-
ně musíme mít sjednanou speciální asistenční službu pro výměnu 
pneumatiky. Obsah autolékárničky také doznal změn, ubyla zde 
řada věcí a nemusíme ji rovněž vyměňovat tak často. Měli bychom 
ale vždy zkontrolovat expiraci jednotlivých částí, které je pak potře-
ba vyměnit za nové, stejně tak, jako doplnit ty použité. 
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CO BYCHOM TEDY MĚLI S SEBOU VOZIT
Klíč na matice kol a zvedák (hever), lepicí sadu na opravu pneumatik, nebo ná-
hradní kolo - kromě vozů vybavených indikací defektu a pneumatikami s možností 
nouzového dojetí (pak toto vybavení není potřebné). 

Výstražný trojúhelník - správné umístění trojúhelníku je vždy na okraji vozovky, aby 
byl pro řidiče dostatečně včas a dobře viditelný. Na silnici ve vzdálenosti min. 50 met-
rů za vozidlo, které představuje pro ostatní řidiče překážku na cestě (v obci může být 
tato vzdálenost podle okolností kratší). Na dálnici ve vzdálenosti min. 100 metrů od 
vozidla. 

Autolékárničku - měla by být uložena v samostatném pouzdře na snadno přístup-
ném suchém a čistém místě.

Reflexní vestu - ta sice není přímo uvedena jako povinná výbava, ale pokud vystou-
píme z vozu mimo obec, například v případě poruchy, máme povinnost si tuto vestu 
obléci. Vhodné je mít ve vozidle dostatečný počet reflexních vest pro všechny cestující. 

Kromě povinné výbavy je vhodné vozit s  sebou také určitou doporučenou výbavu.
Jedná se například o tažné lano, škrabku na led a smetáček či příruční svítilnu.

UMÍTE SE SPRÁVNĚ POSADIT?
Posadit se správně za volant je velmi důležité. Především při delší cestě se musíme 
cítit pohodlně, ale měli bychom také pamatovat na správné usazení vzhledem k bez-
pečnosti. Správné nastavení sedáku a opěradla je nutné k tomu, abychom pod pánví 
cítili, co se s vozem děje, kam se stáčí atp. Proto je potřeba sedět skutečně vzpřímeně, 
aby řidič mohl co nejdříve reagovat na změnu chování vozidla. Vzdálenost sedáku 
od pedálů by pak měla být taková, aby při maximálním sešlápnutí brzdy a úplném 
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sešlápnutí spojky byly nohy ještě mírně pokrčené. Pokud se posadíme na sedačku, 
tak bychom měli mít mezi střechou a hlavou řidiče prostor, kde prostrčíme sevřenou 
pěst na výšku. Ten je zásadní při dopravní nehodě, kdy se připoutané tělo může ne-
rušeně zachytit v pásech a pohybovat zpět do opěradla sedačky bez kolize hlavy se 
stropem. Správné sezení a správná vzdálenost od volantu je také velmi důležitá kvůli 
airbagům. Za minimální vzdálenost hrudního koše od volantu se považuje 25 cm. 
Můžeme to zjednodušit a nastavit si vzdálenost od volantu tak, že natáhneme ruku 
a položíme ji na horní část volantu. Záda zůstávají opřená do opěradla a ruka by se 
měla volantu dotýkat zápěstím. 

VÍTE, CO JE WHIPLASH SYNDROM?
Nezapomínejte ani na správné nastavení opěrky hlavy. Její horní 

část by měla být optimálně 5 cm nad temenem hlavy. Tělo 
v případě nehody totiž vykonává také pohyb vzhůru a po-

kud je opěrka příliš nízko, dochází při zpětném pohybu 
hlavy k poškození krční páteře. Zde se můžeme setkat 
s termínem „bičové trauma“. Jedná se o poranění, které 
vzniká při prudkém a nečekaném pohybu hlavy při vněj-

ším nárazu. Hlava a krk vykonávají prudký pohyb vpřed 
a vzad. Tento pohyb tak připomíná pohyb vlnícího se biče při 

šlehnutí, proto ten název. Bičové trauma se může pojit s dlou-
hodobě bolestivými a vysilujícími příznaky a nejčastěji se s ním se-
tkáme při nárazech zezadu, a to i při opravdu malých rychlostech. 
A  předejde se mu právě díky správně nastavené opěrce hlavy.

NASTAVTE SI ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
Dalším důležitým úkonem před vyjetím by mělo 
být správné nastavení zpětných zrcátek. Pohled 
do zrcátka by měl vycházet jen z  pootočení hla-
vy či očí, nikoli z naklánění se. Ve vnitřním zrcátku 
je vhodné vidět celé zadní sklo vozidla pro přímý 
výhled za sebe. Vnější zpětná zrcátka by měla být 
nastavena tak, aby pokud možno co nejlépe vy-
krývala mrtvé úhly. Současné moderní automobi-
ly navíc dokáží upozornit na vozidlo v tzv. mrtvém 
úhlu i  díky speciálním asistenčním systémům. 
Například rozsvícením LED symbolu v příslušném 
vnějším zpětném zrcátku je tak řidič upozorněn 
na vozidla nacházející se v mrtvém úhlu nebo blí-
žící se zezadu.
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DÍTĚ PŘEPRAVUJTE VŽDY V ODPOVÍDAJÍCÍ SEDAČCE
Pokud vezete v automobilu dítě, přepravujte je vždy jen v autosedačce, která odpo-
vídá jeho věku. Na tuto povinnost nezapomeňte, i když náhodně vezete vaše vnouče 
jednou za čas třeba do školy či školky. Velká řada nehod s těžkými poraněními dětí se 
stává právě při takovýchto „náhodných“ a krátkých přepravách. Tato povinnost platí 
při přepravě dětí s tělesnou hmotností nepřevyšující 36 kilogramů a o tělesné výšce 
nepřevyšující 150 centimetrů.

A nezapomínejte se připoutat rovněž vy - řidiči, a to i při jízdě na kratší vzdálenosti. 
Zkontrolujte také, zda jsou připoutáni i  všichni další členové posádky. A  nevhodná 
obuv, klobouk na hlavě a tlustý kabát také nevytvářejí vhodné prostředí pro bezpečné 
řízení.

Nejnebezpečnější situace při přepravě dítěte
v osobním automobilu:
dítě v náručí (zadní, přední sedadlo);
nepřipoutané dítě na předním a zadním sedadle;
zádržný systém a aktivní airbag na předním sedadle;
dítě stojící vzadu mezi sedadly.

PODLE VĚKU A HMOTNOSTI VAŠEHO DÍTĚTE
TOMU ODPOVÍDAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ SKUPINY:

SKUPINA 0 Děti o hmotnosti do 10 kg zhruba ve věku do 6 - 8 měsíců
SKUPINA 1 Děti o hmotnosti od 9 do 18 kg zhruba ve věku od 9 měsíců do 4 let
SKUPINA 2 Děti o hmotnosti od 9 do 25 kg zhruba ve věku od 4 do 7 let
SKUPINA 3 Děti o hmotnosti od 15 do 36 kg zhruba ve věku od 4 do 12 let

NEZAPOMEŇTE ANI NA PSA NEBO KOČKU
Převážíte-li svého domácího mazlíčka, psa nebo kočku, berte v úvahu, že i zvíře mu-
síte chránit před zraněním v případě havárie. Při ní však může dojít nejen k jeho zra-
nění, ale nárazem vržené tělo zvířete může dokonce usmrtit i vás. Zvolte tedy podle 
jeho velikosti odpovídající způsob přepravy, nejlépe ve speciálních zvířecích boxech, 
upevněných buď na zadních sedadlech, nebo v zavazadlovém prostoru. Specializo-
vané prodejny nabízejí k připoutání na zadní sedadla automobilu i řadu speciálních 
bezpečnostních pásů pro zvířata.

PŘEPRAVA NÁKLADU – ZVÝŠENÁ POZORNOST
JE NA MÍSTĚ
V případě, že budete mít tolik věcí, že se vám už ani při nejlepší vůli do auta nevejdou, 
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tak asi přijde ke slovu nějaká ta zahrádka na střechu. Ta by rozhodně měla být urče-
na pro značku a model vašeho vozu. Pamatujte hlavně na nosnost střechy - ta bývá 
u většiny aut okolo 50 kg. A samozřejmostí pak je dostatečné zabezpečení nákladu 
na střešním nosiči proti spadnutí. Nezapomeňte na to, že za uložení nákladu je plně 
odpovědný řidič. A to nejen toho na střeše, ale také toho uvnitř vozu, a pokud táhnete 
vozík, tak i nákladu na přívěsu. Při maximálním zatížení vozu musíme také upravit 
tlak v pneumatikách a seřídit světlomety - přesně podle údajů v návodu k obsluze. 
Pozor také na to, že jakékoliv větší zatížení i náklad na střeše výrazně mění jízdní vlast-
nosti automobilu!

NOSIČ NA STŘEŠE
„Zahrádka“ by měla být vždy a především určena pro značku a model našeho vozu. 
Na ni pak můžeme umístit například přepravní box, do kterého pohodlně uzamkne-
me zavazadla, jež jsou tak chráněna nejen před nenechavci, ale také před nepřízní 
počasí. Při aktivním využití volného času nám zahrádka také umožní přepravit napří-
klad jízdní kola. Při použití střešního nosiče k jakékoliv přepravě vždy pamatujme na 
nosnost střechy. Pamatujme na to, že střechu nesmíme nikdy přetížit a uvědomme 
si také změnu jízdních vlastností vozidla při jízdě se zahrádkou. Samozřejmostí pak 
je dostatečné zabezpečení nákladu na střešním nosiči proti spadnutí. O tom, že stře-
cha vozu nejčastěji unese přibližně kolem 50 kg, jsme se již zmínili, ale řidiči často 
nedbají na to, že ve svém vozidle mají další kila v podobě „živé váhy“ cestujících. To 
vše by dohromady nemělo překročit maximální užitečné zatížení automobilu. Jízda 
s přetíženým a špatně naloženým vozem je nebezpečná. Neměli bychom zapomínat 
ani na to, že i příliš vysoký, byť lehký náklad výrazně zvyšuje aerodynamický odpor 
vozu, který je pak velmi citlivý na boční vítr, či aerodynamický tlak, vznikající, pokud 
nás předjíždí například kamion, nebo autobus. Měli bychom proto vždy s nákladem 
na střeše jet opatrně. Krátce po vyjetí je pak na místě kontrola upevnění nákladu. Při 
plně zatíženém voze musíme počítat s výraznou změnou jízdních vlastností - tedy 
s prodlouženou brzdnou dráhou, či zhoršenou akcelerací. Již při nakládání bychom 
měli nejtěžší věci ukládat co nejníže, na podlahu vozu či zavazadlového prostoru, na 
zahrádku pak předměty lehčí, abychom těžiště neumístili příliš vysoko. Při maximál-
ním zatížení vozu musíme také upravit tlak v pneumatikách a seřídit světlomety - 
přesně podle údajů v návodu k obsluze.
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KOLO NA STŘEŠE
Za běžný náklad na střeše již můžeme považovat jízdní kolo. Nabízené nosiče ve vět-
šině případů pojmou tři až čtyři kola. A opět bychom neměli zapomínat na povolené 
maximální zatížení střechy vozidla, ale také na významnou změnu jízdních vlastností 
automobilu. Především jde o posunutí těžiště vozu výše, prodloužení brzdné dráhy 
a výrazné zvětšení plochy, o kterou se může opřít boční vítr. Musíme tedy zvětšit bez-
pečnou vzdálenost a vyvarovat se prudkých změn rychlosti jízdy. Zvlášť opatrně a se 
sníženou rychlostí musíme projíždět zatáčky. I malý náraz může špatně upevněný ná-
klad katapultovat. Zásadně nestačí připoutání kol do držáků pryžovými provazci. Vždy 
musíme použít originální pevné uchyceni. A pokud si pořídíme elektrokolo, neměli 
bychom zapomínat na to, že s vybavením elektromotorem a akumulátorem se zvyšu-
je také hmotnost tohoto dopravního prostředku. To se projeví především při manipu-
laci s ním, ono zvednout ho a správně upevnit na střešním nosiči je celkem obtížné. 
A opět nesmíme zapomenout na maximální povolené zatížení střechy vozidla.

JAKÉ DOKLADY MUSÍME MÍT PŘI ŘÍZENÍ 
MOTOROVÉHO VOZIDLA?
Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích musí mít u sebe řidič při ří-
zení motorového vozidla do 3,5 tuny: řidičský průkaz; osvědčení o registraci vozidla 
(tzv. malý techničák); doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobe-
nou provozem vozidla (tzv. zelenou kartu); doklad o zdravotní způsobilosti, pokud je 
řidič starší 65 let; občanský průkaz - v zákoně sice není doslovně uvedeno, že je řidič 
povinen při sobě občanský průkaz mít, je ale doporučováno nosit ho (nejen při řízení) 
neustále při sobě.

ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY
Každý řidič amatér, který řídí motorové vozidlo, je povinen podrobit se pravidelné lé-
kařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději 
v den dosažení uvedeného věku. Starší osoby se pak musejí lékařské prohlídce pod-
robit každé dva roky. Po zdravotní prohlídce vydá lékař písemný posudek o zdravotní 
způsobilosti. Ten je potřeba vozit s  sebou. Policisté ho při silniční kontrole mohou 
požadovat. Pokud je řidič zdravotně způsobilý s podmínkou nebo zdravotně nezpů-
sobilý, je lékař povinen tuto skutečnost oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzované 
osoby. Posuzující lékař může na základě výsledku prohlídky v odůvodněných přípa-
dech určit vyšetřované osobě termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než je 
výše uvedená lhůta. Také může nařídit před vydáním posudku provedení potřebného 
odborného vyšetření. V některých případech a na základě dopravně psychologického 
vyšetření je možné také omezit řidiče prostřednictvím tzv. harmonizovaných kódů. Ty 
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mohou sloužit především pro zajištění další mobility takového řidiče. Harmonizovaný 
kód může například omezit jízdu řidiče v okruhu určité vzdálenosti, může omezit ma-
ximální rychlost jízdy, nařídit nošení brýlí při řízení apod.

NEMOCI A LÉKY
Pro řízení vozidla je důležitý i momentální zdravotní stav a fyzická kondice. Zdravotní 
stav řidičů se nepochybně může podepsat na jejich schopnosti bezpečně se pohybo-
vat v silničním provozu. Nakolik mohou případné zdravotní problémy zvýšit pravdě-
podobnost účasti na dopravní nehodě? Závěry evropského projektu ElderSafe spo-
lufinancovaného Evropskou komisí naznačují, že řada chorob zvyšuje riziko havárie, 
a to mnohdy významně, například:

Obvyklé nemoci ve stáří s sebou nesou nutnost pravidelného užívání různých léků. 
Řada léků však otupuje pozornost nebo prodlužuje reakci řidiče. Mnoho lidí si tak ne-
uvědomuje, že léky mohou být nejen pro řidiče za volantem nebo řídítky motocyklu 
či kola nebezpečné. Léky mají varování před řízením vozidla pod jejich vlivem uvede-
né v příbalovém letáku. Jednat se ale může také o zcela „běžné“ léky, které jsou pro-
dávány bez lékařského předpisu. A zrádná může být i vzájemná kombinace zdánlivě 
neškodných preparátů či léků s alkoholem. Na nevhodnost užívání některých léků 
a řízení vozidla by měli upozornit lékaři a také lékárníci při výdeji léků v  lékárnách. 
Každopádně v případě pochybností konzultujte vhodnost jejich užívání s  předepi-
sujícím lékařem. Nejrozšířenějšími prostředky, které snižují pozornost při řízení, jsou 

spánková apnoe – o 271 %

schizofrenie – o 101 %

alkoholismus – o 100 %

epilepsie – o 84 %

psychiatrická onemocnění – o 72 %

deprese – o 67 %

diabetes mellitus – o 56 %

demence – o 45 %

cerebrovaskulární onemocnění – o 35 %

kardiovaskulární nemoci – o 23 %

problémy se sluchem – o 19 %

problémy s motorikou – o 17 %
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například léky proti alergickým reakcím organizmu a na tišení bolestí. Mnohdy však 
může být důvodem pro neusednutí za volant i banální nachlazení nebo chřipka. I ta-
kové obyčejné kýchnutí řidiče vyřadí téměř na tři vteřiny z řízení vozidla, jenž pak na-
víc musí chvíli koncentrovat rozmazaný zrak. Při rychlosti 60 km/h se stává z vozidla 
na 50 metrů „neřízená střela“.

Léky je možné rozdělit zhruba do čtyř kategorií - na ty, které nemají na bezpečnost 
žádný měřitelný vliv; na léky vyžadující opatrnost a pečlivé přečtení příbalového letá-
ku, neboť mohou zvýšit riziko zavinění nehody až o 14 %; na přípravky, které vyžadují 
vysokou pozornost, zde by řidiči měli jejich užívání konzultovat s  lékařem či lékár-
níkem, neboť zvyšují riziko zavinění nehody až o 30 %; a konečně na medikamenty, 
které nesmějí řidiči užívat vůbec, při jejich užití narůstá riziko vzniku zaviněné nehody 
až o 86 %.

Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou rizikové především léky, jejichž 
používání je třeba konzultovat s lékařem či lékárníkem – například:

antiepileptika (léky k zabránění vzniku epileptických záchvatů), zvyšují riziko 
účasti na nehodě o 41 %,

psychoanaleptika (látky stimulující centrální nervový systém) o 31 %,

psycholeptika (látky tlumící centrální nervový systém) o 27 %,

další léky na léčbu nervového systému (vč. léků používaných při léčbě 
závislosti na alkoholu či opiátech) 46 %, 

léky na léčbu diabetu o 20 %,

antiparkinsonika (k tlumení projevů Parkinsonovy choroby) o 15 %, 

léky používané při léčbě hypertenze o 7 %, 

antihistaminika (léky proti alergii) o 5 %,

analgetika (léky k tlumení bolesti) o 4 %. 

41 %

31 %

27 %

46 %

20 %

15 %

7 %

5 %

4 %

„Nebojte, já jsem 
tak opilej, že vidím 

dvojitě“

„Vždyť vy máte jen 
jedno oko, vy nemáte za 

volantem co dělat“
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0,8 ‰ 1,8 ‰

S věkem se mění i zrakové vnímání. Nejčastější a nejdříve postřehnutelná změna or-
ganismu vlivem věku je právě kvalita zraku. Pokud vám tedy lékař doporučí používat 
při řízení vozidla dioptrické brýle, vždy je používejte. A když řidič potřebuje při řízení 
brýle, je vhodné mít v automobilu ještě jedny náhradní. Vlivem věku se také zmen-
šuje úhel periferního vidění, které je důležité pro vnímání pohybu. Může tak snadno 
dojít k přehlédnutí předjíždějícího řidiče nebo chodce vstupujícího do vozovky.

ALKOHOL A DROGY ZA VOLANT NEPATŘÍ
Alkohol je lidmi považován za tvůrce dobré nálady číslo jedna, na silnici je ovšem 
s legrací konec. Zde je opilý řidič nebezpečím pro sebe i pro své okolí. Alkohol a řízení 
k sobě prostě nepatří. Stejně tak je tomu i s dalšími návykovými látkami. Alkohol za 
volantem zvyšuje nejenom agresivitu a  přeceňování řidičských schopností, ale má 
i výrazný vliv na periferní vidění řidiče. Zvýšená míra alkoholu v krvi řidiče způsobu-
je tzv. „tunelové vidění“. To znamená, že zorné pole řidiče se při zvyšující se hladině 
alkoholu v krvi snižuje a řidič je schopný čím dál tím méně vnímat celý prostor před 
sebou. Jestliže střízlivý řidič je schopen vnímat celý prostor, řidič s 0,8 promile 
v krvi již necelé tři čtvrtiny prostoru a řidič s 1,8 promile v krvi již necelou třetinu.

TELEFONOVÁNÍ ZA JÍZDY JE NEBEZPEČNÉ
Přestože zákon o  provozu na pozemních komunikacích zakazuje řidičům při jízdě 
držet v ruce či jiným způsobem telefonní přístroj či jiné hovorové nebo záznamové 
zařízení a hrozí jim pokuta i odebrání bodů, mnozí si to nedokáží odpustit. Závěry ně-
kterých výzkumů dokonce uvádějí, že pokud řidič telefonuje za jízdy, dá se to srovnat 
s jízdou pod vlivem alkoholu. Telefonování narušuje pozornost řidiče, při současném 
řízení a telefonování dochází k překračování mentální kapacity řidiče, jehož mozek 
je schopen pojmout v jednom okamžiku pouze omezené množství informací. Infor-
mace, které jsou nad rámec aktuální mozkové kapacity, nejsou zpracovány a v tomto 
případě se bohužel velmi často jedná právě o informace o dopravní situaci. Bez ne-
bezpečí tak není ani řízení s využitím tzv. hands free sady.
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NEBEZPEČÍ ÚNAVY
Únava, ospalost, nebo pokles pozornosti zaviní až třetinu dopravních nehod. Ospalost 
zpomaluje reakce, snižuje vnímavost a zhoršuje rozhodovací schopnosti, a to obdob-
ně jako alkohol. Výzkumy dokládají, že přestože je v nočním řidším provozu nehod 
méně, jejich následky bývají vážnější. Noční jízdy jsou riskantní především proto, že 
časové seřízení našeho organismu, čili jakési hodiny, které do nás příroda vložila, ne-
jdou přestavit podle přání. Smrtelné riziko v noci stoupá asi pětkrát a statistika zcela 
nemilosrdně prozrazuje, že každý druhý smrtelný úraz se stane potmě nebo za šera. 
Noční únava se nedá potlačit, temnota snižuje naši schopnost vnímat, soustředit se 
a rychle reagovat na změnu situace. A navíc lidský zrak ztrácí značné procento ro-
zeznávacích schopností právě při jízdě za snížené viditelnosti. A pozor - silná únava 
může udeřit i během dne, nejčastěji mezi třináctou a patnáctou hodinou.

NEPODCEŇUJTE SPÁNKOVÝ DLUH
Pokud se řádně nevyspíme dostatečně dlouho a navíc po dobu několika dnů, vznik-
ne nám spánkový dluh, který můžeme vyrovnat pouze tím, že se pořádně vyspíme. 
Spánkový dluh nepřekonáme ani silou vůle a také sám od sebe nezmizí. Nejrůznější 
povzbuzující prostředky - například silná černá káva, mají potom pouze krátkodobý 
účinek a po jeho odeznění dochází k ještě většímu útlumu. Můžeme se sice cítit bdě-
lí, ale pokud je organismus unaven, můžeme usnout v každém okamžiku, byť jen na 
osudný zlomek sekundy. Pokud se tedy při jízdě začnou objevovat signály naznačující 
únavu a ospalost, je nejlepší co nejdříve sjet ze silnice a najít si místo, kde si můžeme 
zdřímnout. Pokud nehodu způsobí řidič, který za volantem usnul, nemůže počítat s 
benevolencí soudů, ba právě naopak!

MŮŽE ZPŮSOBIT 
MENTÁLNÍ ZAHLCENÍ 
KAPACITY ŘIDIČE

VÝZKUMY PROKÁZALY, 
ŽE MÁ PODOBNÝ VLIV 
JAKO POŽITÍ ALKOHOLU

TELEFONOVÁNÍ
VÝRAZNĚ NARUŠUJE 
POZORNOST ŘIDIČE
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JÍZDA VOZIDLEM
JÍZDA KŘIŽOVATKOU
Křižovatka je nebezpečná především tím, že v jejím místě je hned několik tzv. kolizních 
bodů, kde dochází ke křížení různých dopravních proudů. Pro příklad, na křižovatce 
tvaru T, nejjednodušší křižovatce, jakou si dovedete představit, je takových míst hned 
šest, resp. devět, pokud budeme brát v úvahu i možnost nárazu zezadu do odbočují-
cího vozidla. Na pár metrech čtverečních až devět míst potenciální srážky dvou vozů.  
Většina dopravních nehod, ke kterým na křižovatkách dochází, je zapříčiněna nedá-
ním přednosti v jízdě. Ať už se přibližujete k jakékoliv křižovatce z vedlejší silnice, ni-
kdy nezrychlujte. Je potřeba sundat nohu z plynu a věnovat zvýšenou pozornost do-
pravnímu značení. Například díky dodatkové tabulce můžete zjistit tvar hlavní silnice 
nebo to, že se blíží „stopka“, což vaše další jednání v křižovatce radikálně mění. V pří-
padě, že se nacházíte před křižovatkou a vjíždíte z vedlejší silnice na hlavní, důkladně 
se rozhlédněte. Pokud budete měnit směr jízdy, použijte směrová světla. Teprve pak 
můžete křižovatkou projet, samozřejmě se zvýšenou opatrností.

JAK NA KRUHOVÝ OBJEZD
Kruhový objezd, rondel nebo okružní křižovatka je typ křižovatky kruhového tvaru, 
který se buduje především z  důvodu výrazného zvýšení bezpečnosti projíždějících 
vozidel. Hlavním smyslem je dostatečně zpomalit všechna projíždějící vozidla, aby 
jejich případný střet proběhl v malých rychlostech, a také aby byla zajištěna co nej-
vyšší plynulost a propustnost příslušného místa. Kruhový objezd se prakticky ničím 
neliší od běžné křižovatky. Značka „Kruhový objezd“ nijak neupravuje přednost v jízdě 
a je jen příkazovou značkou, která ukazuje způsob, respektive směr jízdy křižovatkou. 
I v případě kruhového objezdu platí klasické dopravní značky – „Dej přednost v jízdě“ 
a „Stůj, dej přednost v jízdě“. Pokud na příjezdových komunikacích k objezdu nejsou 
tyto značky osazeny, platí zde přednost zprava. Určující je tak dopravní značení upra-
vující přednost v jízdě.

Při vjezdu na kruhový objezd neblikáme, protože je jasné, kterým směrem se vydáme, 
pojedeme totiž vždy doprava. Směrová světla se nepoužívají ani při jízdě po kruhovém 
objezdu. Blinkry používáme pouze při výjezdu, aby o tom byli ostatní řidiči náležitě 
informováni. Směrová světla použijeme také vždy při přejíždění mezi pruhy na více-
pruhovém objezdu. Pokud tedy jedeme ve vnitřním pruhu a chceme vyjet ven z kru-
hového objezdu, musíme dávat znamení o změně směru jízdy a současně nesmíme 
ohrozit ani omezit řidiče, který jede ve vnějším jízdním pruhu. Někteří řidiči při jízdě 
v kruhovém objezdu v levém pruhu dělají chybu v tom, že pokud se jim nedaří přes 
aktuálně obsazený pravý pruh odbočit, zastaví vozidlo a čekají, až se udělá potřeb-
ná mezera. Vytvoří tak neočekávanou a často špatně viditelnou překážku, což může 
snadno vyústit ve vzájemnou kolizi. Správným řešením je v dané situaci dát si ještě 
jedno kolečko, včas přejet do pravého pruhu a z něho v plynulém tempu odbočit. 
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JEDEME PO DÁLNICI
Je dokázáno, že dálnice a rychlostní silnice jsou v porovnání se silnicemi prvních a niž-
ších tříd nejbezpečnějším typem komunikací. K nehodám na dálnicích dochází zhru-
ba dvaapůlkrát méně než na ostatních silnicích. Jízda po dálnici ale má svá specifická 
rizika. Ta mohou vyplynout například z  rychlé jízdy, únavy nebo i z  jakéhosi pocitu 
„nudy“. V první řadě bychom měli pamatovat na to, že na dálnici je povolen provoz 
pouze motorovým vozidlům a jízdním soupravám, jejichž nejvyšší povolená rychlost 
není nižší než 80 km/h. Tedy vše, co smí jet jen pomaleji než 80 km/h, na dálnici ne-
patří. Na dálnici se může najíždět (a  také z dálnice sjíždět) jen na místech k  tomu 
určených; je zde také zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených 
jako parkoviště; nesmí se zde otáčet, couvat ani vjíždět na střední dělicí pás včetně 
míst, kde je pás přerušen. Vozidlo nouzově stojící na dálnici musí řidič vždy označit 
jako překážku provozu na pozemních komunikacích; jde-li o motorové vozidlo povin-
ně vybavené přenosným výstražným trojúhelníkem, musí řidič umístit trojúhelník ve 
vzdálenosti nejméně 100 m za vozidlem. V případě, že na vozidle nebo nákladu vznik-
la taková závada, že není možné dosáhnout na rovném úseku rychlosti nejméně 80 
km/h, musí řidič dálnici opustit na nejbližším výjezdu. Na dálnici je povolena nejvyšší 
rychlost jízdy motorových vozidel do 3,5 tuny 130 km/h, v obci je pak tato rychlost max. 
80 km/h. Vlečení motorového vozidla je dovoleno jen tehdy, jestliže je to nutné k jeho 
odstranění z dálnice. Vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dál-
nici opustit.

NAJÍŽDÍME NA DÁLNICI
Již při samotném nájezdu na dálnici bychom měli dodržet několik pravidel. Pro bez-
pečnost je při nájezdu na dálnici nejdůležitější zařazení z připojovacího pruhu do toho 
průběžného. Mělo by k tomu dojít při stejných, nebo co možná nejvíce podobných 
rychlostech vozidel. Pro zrychlení bychom měli využít celou délku připojovacího pru-
hu a zařazovat se budeme až na jeho konci. Ti, kteří najíždějí z připojovacího pruhu, 
by měli mít vždy na paměti, že při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného 
pruhu nesmějí ohrozit řidiče jedoucí v průběžném pruhu. 

POZOR AUTO V PROTISMĚRU 
Příčinou vjetí na dálnici v protisměru může být nepozor-
nost, únava, jízda pod vlivem návykových látek či léků 
nebo špatný zdravotní stav řidiče. Svůj vliv může mít i ne-
dostatečné či matoucí dopravní značení. Své může udělat 
i slepé svěření se do péče navigace. V uplynulém období 
byly i u nás konečně instalovány značky, které mají upo-
zornit řidiče na špatný nájezd na dálnici do protisměru 
Značka STOP – PROTISMĚR má zvýraznit to, že řidič vjíždí 
nebo se dostává do protisměru v nájezdu na dálnici, což 
je jedna z nejnebezpečnějších situací, která se může na 
dálnici stát.
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CO BY MĚL UDĚLAT ŘIDIČ, KTERÝ ZJISTÍ, ŽE VJEL NA DÁLNICI DO PROTISMĚRU? 
Okamžitě se musí pro protijedoucí řidiče „zviditelnit“. Tedy rozsvítit dálková světla 
a zapnout varovné blikače. Současně musí s vozidlem zajet tam, kde hrozí nejmenší 
riziko možného vzájemného střetu, optimálně na krajnici. Ihned nato musí o celém 
incidentu informovat policii a následně vyčkat do jejího příjezdu. Rozhodně se musí 
vyvarovat jakýchkoliv pokusů o otáčení se, couvání zpět k výjezdu apod. Řidič i pří-
padní jeho spolucestující s nasazenými reflexními vestami musí na příjezd policistů 
vyčkat chráněni svodidly mimo těleso dálnice.

JÍZDA PO DÁLNICI
Na dálnici se jezdí (mimo obec) především v pravém jízdním pruhu. Ostatní pruhy 
(levé) slouží výhradně k předjíždění, popř. objíždění. Výjimkou je tzv. souběžná jízda 
v koloně. Po předjetí je řidič povinen přejet zpět do pravého pruhu. Pokud jede řidič 
na dálnici v pravém pruhu a chce předjíždět, nesmí při přejíždění z pruhu do pruhu 
a při samotném předjíždění ohrozit a ani omezit vozidlo jedoucí v levém pruhu. A sa-
mozřejmě je vždy potřeba použít blinkr. 

Pozor si musejí dát řidiči při současném sjíždění z pravého a levého pruhu do toho 
prostředního - na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vo-
zovce v jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středního 
jízdního pruhu jen tehdy, neohrozí-li řidiče přejíždějícího do středního jízdního pru-
hu z pravého jízdního pruhu; obdobně se postupuje při přejíždění z levých jízdních 
pruhů do středních jízdních pruhů na pozemní komunikaci o čtyřech a více jízdních 
pruzích vyznačených na vozovce. Zjednodušeně se tedy dá říci, že i zde platí jakési  
pravidlo přednosti zprava. Toto pravidlo platí nejen na dálnicích.

NEJEZDĚTE BEZDŮVODNĚ
V LEVÉM PRUHU
Pozor je potřeba také dát na bezdůvodně 
pomalou jízdu v  levém pruhu. Podle zá-
kona se musí řidič zařadit zpět do pravé-
ho pruhu vždy ihned poté, co předjede 
pomaleji jedoucí vozidlo. Levý pruh by 
tak měl být uvolněn pro rychleji jedoucí 
automobily.

 

BEZPEČNÁ VZDÁLENOST JE NUTNOSTÍ
Vzhledem k tomu, že se po dálnici jezdí ve vyšších rychlostech, platí zde dvojnásob 
potřeba dodržování bezpečné vzdálenosti. I zde je možné použít celkem jednodu-
chý návod - vyhlédneme si pevný bod u silnice (kilometrovník, strom, značku atd.), 
a když jej auto před námi mine, odpočítáme si v duchu nejméně dvě sekundy, kte-
ré musejí uplynout, než k tomuto bodu dojedeme se svým vozidlem. Stačí k tomu 
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tedy jen v duchu jednoduše odpočítat jedenadvacet, dvaadvacet… Při jízdě po dál-
nici bychom ale vzhledem k rychlosti jízdy měli raději nějakou tu sekundu přidat. 

Rozhodně bychom měli dodržovat snižující se rychlosti, které na dálnici avizují napří-
klad uzavírky a sjíždění do menšího počtu pruhů. Ve velkých rychlostech může totiž 
velmi rychle dojít k hromadným haváriím a problémům.

UMÍTE ZIPOVAT?
I přesto, že u nás platí již poměrně dlouho tzv. „pravidlo zipu“, řada řidičů je neumí 
v praxi používat. V místech, kde se provoz například díky rekonstrukci vozovky zužuje 
ze dvou pruhů do jednoho, by řidiči jedoucí v průběžném jízdním pruhu při tzv. sou-
běžné jízdě měli umožnit střídavé zařazování těm, kteří jedou ve vedlejším pruhu. 
Tedy něco podobného tomu, jako když se uzavírá zip – jednou zprava – jednou zleva 
atd. Posláním pravidla zipu je maximální využití kapacity pozemní komunikace ve 
všech jejích pruzích. Výše zmíněný úsek je pak při dodržení „pravidla zipu“ plynule 
průjezdný. Typicky nesprávné jednání řidičů v  místech, kde jízdní pruh přestává být 
průběžný, je to, že se zařazují se značným předstihem do pruhu průběžného. Dokonce 
ten, který jede v končícím pruhu až „nadoraz“, je ostatními řidiči vnímán jako někdo, 
kdo předbíhá ve frontě. Přitom právě on je ten, který pravidlo zipu aplikuje správně. 

JEDEME V KOLONĚ
Na dálnicích také poměrně často vznikají kolony vozidel. V případě, že v nich uvízne-
me, bychom měli také dodržovat některé zásady. Vždy bychom měli nechat volný 
pruh pro záchranáře. Měli bychom si při zastavení ponechat nejméně 4 metry odstu-
pu od auta před námi, nebudeme tak dýchat výfukové plyny a zachováme si možnost 
případného manévrování. 
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UMÍTE VYTVOŘIT ULIČKU PRO ZÁCHRANÁŘE?
Pokud vzniká na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízd-
ními pruhy kolona stojících či pomalu jedoucích vozidel, je povinností řidiče vytvořit 
průjezdnou uličku pro sanitky, hasiče, policii a některá další vozidla, která mají k prů-
jezdu uličkou oprávnění. Na komunikacích se dvěma pruhy v  jednom směru jízdy 
řidiči jedoucí v levém pruhu zajíždějí co nejvíce ke své straně. Řidiči jedoucí v pruhu 
pravém zajíždějí co nejvíce doprava. V případě, že jsou v jednom směru jízdy tři pruhy, 
řidiči jedoucí v krajním levém pruhu zajíždějí co nejvíce doleva, řidiči jedoucí v pruhu 
prostředním a pravém zajíždějí co nejvíce doprava. Záchranářská ulička tak vzniká 
mezi levým a prostředním proudem vozidel. Na dálnici o čtyřech pruzích v jednom 
směru jízdy opět najíždějí ti v krajním levém pruhu co nejvíce doleva, řidiči v ostat-
ních pruzích se řadí co nejvíce doprava. Průjezd pro záchranáře tak opět vzniká mezi 
nejkrajnějším levým pruhem a pruhy ostatními. Podobně je tomu i ve Slovinsku, Ma-
ďarsku, Rakousku, Německu, Lucembursku, Švýcarsku a také na Slovensku, V Belgii 
i Polsku.

Pokud bychom si nebyli jisti, tak nám může napomoci například naše vlastní ruka. 
Pokud natáhneme pravou ruku hřbetem před obličej, ukazuje nám palec pruh, kte-
rý uhýbá nejvíce vlevo, ostatní prsty pak představují pruhy, které se řadí co nejvíce 
doprava.  Nařízení v současnosti nestanovuje šířku vytvořeného průjezdu. Evropská 
rada pro bezpečnost silničního provozu doporučuje minimálně tři metry. Takto vznik-
lý prostor ale nemusí být v některých případech, zejména při průjezdu rozměrných 
hasičských automobilů, dostatečný. Je tedy dobré pamatovat na to a vytvořit uličku 
vždy raději větší.

Řidiči smějí při vytváření průjezdu pro záchranáře vjet na krajnici nebo na střední 
dělící pás. Do záchranářské uličky smějí kromě vozidel s právem přednostní jízdy vjet 
také vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků 
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dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích. Ovšem nikdo 
další. Pokud řidič vjede neoprávněně do záchranářské uličky, tak mu hrozí pokuta, ale 
především by si měl uvědomit, že jeho chování zpomalí nebo dokonce ohrozí probí-
hající záchrannou akci, kdy jsou ohroženy životy.
Záchranářská ulička významně zkracuje dobu příjezdu záchranářů na místo nehody. 
Vytvořený koridor napomáhá snížit dobu dojezdu potřebné pomoci na místo neštěs-
tí. Podle některých výzkumů se jedná až o 4 minuty a šance vážně zraněných účast-
níků nehody na přežití se tak zvyšuje až o 40 procent.

ULIČKU JE POTŘEBA VYTVÁŘET I PŘI POMALU JEDOUCÍ KOLONĚ
V tomto bodě je důležité ustanovení o pomalu jedoucích vozidlech. Na rozdíl od před-
chozího předpisu jsou v současnosti řidiči povinni vytvářet průjezd nejen v případě 
vzniku kolony stojících vozidel, ale také v případě pomalé jízdy. A opravdu je potřeba 
záchranářskou uličku vytvářet ještě před tím, než se kolona vozidel zastaví. Pak již 
může být vytvoření uličky mnohem obtížnější. 

JÍZDA TUNELEM BÝVÁ BEZPEČNÁ, MÁ VŠAK TAKÉ SVÁ SPECIFIKA
Jedinci trpící klaustrofobií uvádějí, že při jízdě tunelem nejednou zažívají pocit ztráty 
kontroly nad vozidlem. Zhruba pětinu řidičů přepadá při jízdě tunelem pocit úzkosti. 
Tito řidiči se snaží projíždět tunelem pomaleji a předjíždějí méně často než ostatní. 
Snadno tak může dojít k narušení kontinuity proudu vozidel, což s sebou nese zvý-
šené nebezpečí vzniku kolizních situací.  Při jízdě tunelem nehrozí větší riziko vzniku 
nehody než mimo něj. Výjimkou bývá úsek u vjezdu do něj, část komunikace, která 
je nejníže položena, a také místa, kde se snižuje počet jízdních pruhů. Svou negativní 
roli sehrávají pocit blízkosti stěny tunelu a velký rozdíl světelných podmínek při vjez-
du a výjezdu do tunelu. Pokud se přibližujeme k  tunelu, zkontrolujeme pohledem 
palubní desku, zda nám neavizuje závažný technický problém či nedostatek paliva. 
Zapneme potkávací světla. I sebelépe osvětlený tunel je třeba považovat za místo se 
sníženou viditelností. Vozidlo musí být dostatečně osvětleno nejen vpředu, ale i vza-

„Tak tohle auto 
Vám vydrží celý 

život“

„Vážně je 
to taková 
kvalita?“

„To ani ne, 
ale moc mu 
nefungují 
brzdy“
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du. Světla pro denní svícení proto rozhodně nepostačí. Věnujeme zvýšenou pozornost 
dopravním značkám a světelným signálům. Přesvědčíme se, že nad pruhem, kterým 
projíždíme, svítí zelená šipka avizující možnost jeho použití. Opakem je svítící symbol 
ve varu červeného kříže. Takový pruh nesmíme nikdy použít. Včas si sundáme sluneč-
ní brýle. Přece jen vjíždíme do míst, kde jsou zhoršené světelné podmínky. Při jízdě 
v tunelu dodržujeme stanovené rychlostní limity. Dbáme na dostatečnou vzdálenost 
od vozidel jedoucích před námi. Nikdy se neotáčíme do protisměru či necouváme. 
V obousměrných tunelech nikdy nepřejíždíme do protisměru. Nikdy bezdůvodně ne-
zastavujeme. Pokud už musíme zastavit vozidlo, pamatujeme na možný průjezd vo-
zidel záchranářů a policie. Při zastavování včas použijeme varovné blikače. Od vozidla 
před námi stojícího ponecháme dostatečný odstup. 

POZOR NA ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY
Pravděpodobnost úmrtí při srážce se železničním vozidlem je 20x vyšší než při ostat-
ních dopravních nehodách. Podle Evropské agentury pro železnice (ERA) z výzkumů 
vyplývá, že zavinění téměř 98 % nehod na železničních přejezdech jde na vrub špat-
ného chování účastníků silničního provozu. Je třeba pamatovat na to, že vlak v přípa-
dě nouze na místě nezastaví. Hmotnost vlaku může být ve stovkách tun. Jeho brzdná 
dráha pak činí i 800 až 1 200 metrů.

CO DĚLAT NA PŘEJEZDU
 › Dokud jsou červená světla v činnosti, nevjíždějte na přejezd!
 › Pokud uváznete mezi závorami, přidejte plyn a závory proražte. Způsobíte sice 
škodu v řádech tisíců korun, ale nezabijete sebe ani nikoho jiného v okolí či ve 
vlaku.

 › Jestliže proražení závor není z nějakého důvodu možné (například kvůli 
poruše auta), ihned je opusťte a zavolejte na linku 158, případně 112. Tam 
událost nahlaste společně s číslem přejezdu, které naleznete na zadní straně 
výstražných křížů ve tvaru P 12xx. Dispečeři tak budou okamžitě vědět, kde 
přesně se nacházíte. 

 › Totéž by měli učinit lidé, kteří jsou svědkem takovéto události.
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POZOR NA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A ZNAČKY, OBČAS SE OBJEVUJÍ NOVINKY

BÍLÁ, ČERVENÁ, MODRÁ, ZELENÁ
Se směrovými sloupky bílé barvy (patníky) 
v provedení na levou i pravou stranu se 
setkáváme nejčastěji, protože označují 
okraj pozemní komunikace.

CO OZNAČUJE ČERVENÝ SLOUPEK
Směrové sloupky červené barvy označují úsek pozemní komunikace, ve kterém do-
chází k  vyústění účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci. Účelovou ko-
munikací může být polní nebo lesní cesta, výjezd z pozemku, garáže, továrních, ná-
dražních, letištních prostorů, čerpací stanice apod. Při vjíždění z místa ležícího mimo 
pozemní komunikaci na pozemní komunikaci pak musí dát řidič přednost v  jízdě 
vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo orga-
nizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po 
pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze 
stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.

MODRÝ SLOUPEK – NEBEZPEČÍ NÁMRAZY
Modré směrové sloupky pravé a levé označují úsek pozemní komunikace, kde hrozí 
zvýšené nebezpečí námrazy. Ve zmenšeném provedení se používají také na svodi-
dlech a na zábradlí u mostů.

ZELENÝ SLOUPEK NEBO TAKÉ BALISETA
Směrový sloupek zelený kulatý – baliseta se používá při usměrňování provozu a pro 
zdůraznění podélné čáry souvislé vodorovného dopravního značení. 

„Máte špatné 
brzdy - to bude 
za 500 Kč“

 „No vidíš to, zase 
jsme ušetřili.

V servisu chtěli za 
opravu 2000 Kč.“
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MLHA
Značka upozorňuje na častý výskyt mlhy, 
případně kouře, snižujících viditelnost. 

NEHODA
Značka je k vidění zejména na dálničních 
světelných tabulích a upozorňuje na mís-
to dopravní nehody.

POHYBLIVÝ MOST
Opravdu velice málo známá a  v  České 
republice zatím i  zřídka kdy používaná 
dopravní značka upozorňující na blízkost 
pohyblivého mostu. 

NEJMENŠÍ VZDÁLENOST
MEZI VOZIDLY
Značka přímo zakazuje řidiči motorové-
ho vozidla jízdu za motorovým vozidlem 
jedoucím před ním ve vzdálenosti menší 
než vyznačené na značce. 

SILNIČNÍ KAPLE
Označuje místo, kde se nachází silniční 
kaple. Využití této dopravní značky je už 
na každém z řidičů.

STŘÍDAVÉ ŘAZENÍ
Značka zdůrazňující místo, kde při sou-
běžné jízdě platí střídavé řazení do jízdní-
ho proudu průběžného pruhu, takzvané 
pravidlo ZIP. 

BEZPEČNÝ ODSTUP
Třemi šipkami je jednoznačně vyznačena 
doporučená vzdálenost minimálního ro-
zestupu pro vozidla jedoucí za sebou. 

OPTICKÁ PSYCHOLOGICKÁ BRZDA
Opticky, popřípadě i akusticky, vede řidiče 
k podvědomému snížení rychlosti jízdy.
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NEBOJTE SE MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ
Současné moderní automobily jsou vybavovány celou řadou technických vymože-
ností sestávajících především z komplexu asistenčních systémů. Ty mají za cíl pod-
pořit řidiče při řízení a zvýšit bezpečnost jízdy. Již jsme si zvykli, že v automobilech 
je povinností připoutat se bezpečnostním pásem, valná většina vozů již disponuje 
komplexem airbagů nebo také protiblokovacím systémem ABS apod. Přesto se řada 
řidičů obává využívat některé novější systémy, jakými jsou například palubní počítače, 
tempomaty apod.

PALUBNÍ POČÍTAČ JE VÁŠ KAMARÁD
Z  palubního počítače nemusíte mít žádné obavy. Konstruktéři vozidel vám chtějí 
usnadnit ovládání vozidla a přinést vám co nejvíce informací. Můžete se tak dovědět, 
že všechny systémy vozidla jsou funkční, kolik kilometrů ještě ujedete na zbývající 
palivo v  nádrži, jaká je venkovní nebo vnitřní teplota, jakou máte okamžitou nebo 
průměrnou spotřebu paliva, že byste měli navštívit servis pro kontrolu vašeho vozi-
dla a podobně. Jen se v klidu podle návodu se všemi těmito vymoženostmi moderní 
techniky seznamte a uvidíte, jak jsou praktické. Je potřeba si ale uvědomit, že oko 
potřebuje více času na přeostření mezi různými vzdálenostmi, a tak při jízdě je potře-
ba sledovat údaje přístrojové desky a palubního počítače jen ve chvíli, kdy například 
máte od vozidla před sebou dostatečnou vzdálenost.

MODERNÍ PRVKY ZVYŠUJÍ BEZPEČNOST
Podpora plošného zavádění moderních prvků aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel 
s sebou nese potenciál snížit počty usmrcených i těžce zraněných o desítky procent. 
Pod pojmem aktivní bezpečnost si můžeme představit opatření snižující riziko vzniku 
nehod, naopak prvky pasivní bezpečnosti slouží ke zmírnění jejich následků. Napří-
klad pokud by byla všechna vozidla vybavena elektronickým stabilizačním systémem, 
mohlo by dojít ke snížení výskytu fatálních nehod až o jednu třetinu. Plošné zavedení 
systému sledování jízdního pruhu by mohlo každoročně na evropských silnicích za-
chránit až několik tisíc lidských životů, systém multikolizní brzdy má potenciál snížit 
počet fatálních nehod až o 8 procent atd.

Asistenční systémy se stávají mocným spojencem při snižování počtu obětí doprav-
ních nehod, a tak je dobré se také seznámit s jejich činností a případným využitím. 

CHODCI JSOU V SILNIČNÍM PROVOZU NADPRŮMĚRNĚ OHROŽENÍ
Podle pravidel silničního provozu je chodcem každý, kdo vstoupil na chodník nebo 
na silnici. A je jedno, zda tam stojí, anebo jde. Chodcem je ale i osoba, která tlačí nebo 
táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce ne-
převyšující 60 cm. Chodec se může pohybovat na lyžích, na kolečkových bruslích, na 
vozíku pro invalidy, může vést jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3 nebo 
vede psa. Každý chodec je účastníkem silničního provozu!
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PLATÍ PRO CHODCE PŘI CHŮZI NĚJAKÁ PRAVIDLA?
Pravidla platí pro všechny účastníky silničního provozu. Ti se tak musí chovat navzá-
jem ohleduplně a ukázněně, řídit se pravidly silničního provozu, světelnými signály, 
dopravními značkami a pokyny policisty. Chodcům pravidla například stanovují tyto 
povinnosti: Chodec musí pro chůzi užít chodník a tam, kde chodník není nebo je ne-
schůdný, může k chůzi využít silnici. Pokud jde chodec po silnici, musí jít po levé kraj-
nici, a není-li to možné, pak při levém okraji vozovky. Takto mohou jít maximálně dva 
chodci vedle sebe. Vede-li chodec kolo po chodníku, neměl by jím ohrožovat okolní 
chodce. Vede-li chodec kolo po silnici, pak jde po pravé krajnici nebo při pravém okra-
ji vozovky. Kolo je přitom na straně blíže k vozovce. Při chůzi s kolem musí alespoň 
jedna ruka držet kolo za řídítka. 

Tlačí-li nebo táhne-li chodec ruční vozík, jehož šířka není větší jak 60 cm, chodí stejně 
jako ostatní chodci buď na chodníku, po levé krajnici, nebo při levém okraji vozovky. 
Jestliže osoba tlačí nebo táhne ruční vozík, jehož šířka převyšuje 60 cm, pak se už 
nejedná o chodce, ale o řidiče nemotorového vozidla. Platí tedy pro něj všechna pra-
vidla jako pro řidiče! S takovým vozíkem však nesmí jít po chodníku, ale co nejvíce při 
pravém okraji vozovky a nesmí být pod vlivem alkoholu. Ruční vozík musí být vybaven 
červenými kulatými odrazkami, vyznačujícími jeho obrysovou šířku. Za snížené vidi-
telnosti by měl být chodec označen reflexními prvky.  

Povinnost ohleduplnosti lze vztáhnout i na takovou poměrně častou činnost, jako je 
vedení psa. Vodítko psa nesmí křížit pěší dráhu chodců. Při chůzi se psem na stezce 
pro chodce a cyklisty je vodítko v  jízdní dráze cyklistů zárukou vzniku nebezpečné 
nehody.
Chodec, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé 
krajnice nebo pravého okraje vozovky.

Je‐li blíže než 50 m křižovatka s  řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro 
přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod 
pro chodce“, „Podchod nebo nadchod“, musí chodec přecházet jen na těchto místech.

Jarek s Dášou si chtějí vyrazit na večeři 
a rozhodnou se jet taxíkem.

Dáša po chvilce říká
„Vy jste tak opilý,

že byste měl problém
i chodit“

„A proč si
myslíte,
že raději
řídím?“
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JAK SPRÁVNĚ PŘECHÁZET VOZOVKU NA PŘECHODU PRO CHODCE?
 › zastavte se na okraji chodníku před přechodem pro chodce;
 › rozhlédněte se a posuďte hustotu provozu a rychlost i vzdálenost přijíždějích 
vozidel; rozhlížíme se vlevo, vpravo a ještě jednou vlevo;

 › dejte najevo, například mávnutím paží, že chcete přejít přes vozovku 
(doporučuje se předpažit ruku s dlaní směrem k přijíždějícímu automobilu);

 › s řidičem vozidla přibližujícího se k přechodu pro chodce navažte oční kontakt; 
řidič, který se na vás nedívá, obvykle před přechodem pro chodce nezastaví;

 › jestliže vozidlo před přechodem zastaví, snažte se jej přejít co nejrychleji, 
nikoliv však zbrkle. A pamatujte, že po přechodu pro chodce se chodí zásadně 
v jeho pravé polovině;

 › v polovině přechodu pro chodce, než vstoupíte do protisměrného jízdního 
pruhu, opět zkontrolujte, zda jste přijíždějícími řidiči respektováni a můžete 
přecházení bezpečně dokončit (pokud si nejste jisti zastavením přijíždějícího 
vozidla, vyčkejte, ale nesnažte se vrátit nazpět - to je velmi nebezpečné);

 › na širokých a víceproudých silnicích volte raději přechod, který má světelnou 
signalizaci nebo je v prostředku vozovky opatřen ochranným ostrůvkem; 
vhodné je také volit trasu, kde k přejití vozovky můžete využít nadchod nebo 
podchod.

Na přechodech pro chodce, které jsou řízeny dopravními semafory, 
je situace mnohem lehčí. I  tak se před vstupem do vozovky pře-
svědčte, že přijíždějící vozidlo skutečně zastaví.
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Jestliže po vstoupení na semaforem řízený přechod pro chodce se zeleným světlem 
začne svítit světlo červené, nevracejte se a dokončete co nejrychleji a bezpečně pře-
cházení vozovky. To je vaše právo vyplývající ze zákona o silničním provozu.

V JAKÝCH PŘÍPADECH NESMÍTE VSTOUPIT NA PŘECHOD PRO CHODCE?
Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla 
s právem přednostní jízdy vybavená majáky modrými či modro-červenými, jako jsou 
například hasiči, sanitka nebo policie. Nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na 
vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel.

Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku 
bezprostředně před blížícím se vozidlem.

A pamatujte si, že chodec musí dát vždy přednost tramvaji.

Pro úplnost je dobré připomenout povinnost nevstupovat do vozovky na semafory 
řízeném přechodu pro chodce, když svítí červené světlo.

CO KDYŽ NA VOZOVCE PŘECHOD PRO CHODCE NENÍ?
Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před 
vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by 
ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na silnici. Vstupujte do vozovky jen tehdy, ne-
blíží-li se k vám žádné vozidlo nebo je s ohledem na vaši rychlost chůze dostatečně 
vzdáleno. Nesmíte donutit řidiče přijíždějících vozidel náhle změnit směr nebo rych-
lost jízdy!

Vozovku co nejrychleji (nikoliv zbrkle) přejděte a opět se před vstoupením do její dru-
hé poloviny přesvědčte, že ani vozidla v protisměru vás neohrozí.

„Vy jste ho srazil?“
„V žádném případě, 
jen jsem zastavil 

a pokynul, že může 
přejít, načež omdlel.“
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Na stezce pro chodce a cyklisty nesmíte vstupovat na tu část stezky, která je určena 
cyklistům. Tato část je dostatečně označena symbolem jízdního kola svislým i vodo-
rovným dopravním značením.

BUĎTE VIDĚT
Chodec, který si neuvědomí, že mu nestačí pouze vidět přijíždějící vozidlo, ale musí 
být viděn hlavně on sám (v černém oblečení potmě opravdu chodec vidět není), je ve 
velkém nebezpečí. Viditelnost lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z fluo-
rescenčních a reflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a pro-
dlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat. Fluo-
rescenční materiály zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku, ve tmě však 
svou funkci ztrácejí. Reflexní materiály pak odrážejí světlo v  úzkém kuželu zpět ke 
zdroji, a to až na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně zvyšují viditelnost za tmy a za 
snížené viditelnosti. Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé 
oblečení a více než na 10x větší vzdálenost než oblečení modré. Při rychlosti 75 km/h 
potřebuje řidič nejméně 31 metrů (1,5 sekundy) na to, aby si uvědomil nebezpečí a od-
povídajícím způsobem zareagoval.

Chodci mají od roku 2016 povinnost, pokud se pohybují mimo obec za snížené viditel-
nosti po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětle-
ním, mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro 
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Vhodné jsou reflexní pásky, 
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které umístíme nad pravé zápěstí a nad pravý kotník. Podle zkušeností je potřebné 
využít reflexní prvky i v obci, aby řidiči dokázali na osoby pohybující se po komunika-
cích dostatečně včas zareagovat a došlo tak k zajištění jejich bezpečnosti. 

CHODCEM JE I VOZÍČKÁŘ
A tak se na něj vztahují všechna pravidla jako pro chodce. Osoba pohybující se pomo-
cí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy nesmí na chodníku nebo na stezce 
pro chodce ohrozit ostatní chodce. Nemůže-li užít chodník, smí užít pravé krajnice 
nebo pravého okraje vozovky. Na tato pravidla bychom měli pamatovat i v případě, 
že se pohybujeme po komunikacích přímo na vozíku, případně pokud s někým na 
vozíku jdeme ať již jen na procházku, za nákupy či na výlet. 

ORGANIZOVANÝ ÚTVAR CHODCŮ
Pokud vyrážíme na výlet ve větší skupině, měli bychom dodržovat pravidla, která se 
týkají organizovaného útvaru chodců.

Organizovaný útvar chodců jdoucí nejvýše ve dvojstupu smí jít po chodníku, a  to 
vpravo. Jestliže šíře chodníků neumožňuje chůzi ve dvojicích, je nezbytné jít za se-
bou. V okamžiku, kdy situace na chodníku umožňuje opět chůzi ve dvojicích, se útvar 
opět zformuje – seřadí se a pokračuje v chůzi ve dvojicích. Tam, kde není chodník, se 
organizovaný útvar chodců pohybuje při pravém okraji vozovky a jde tak, aby netvořil 
zbytečně překážku pro projíždějící vozidla. Útvar jde ve dvojicích s minimálními me-
zerami tak, aby tvořil kompaktní celek. Útvar má minimální mezery mezi dvojicemi, 
také dvojice jdou blízko vedle sebe s malým rozestupem. Útvar tvoří celek, který je 
dobře identifikovatelný zejména pro řidiče. Vedoucí útvaru odpovídá za vedení útva-
ru a bezpečné chování jeho členů.

Za snížené viditelnosti musí být organizovaný útvar chodců označen vpředu po obou 
stranách neoslňujícím bílým světlem a vzadu po obou stranách neoslňujícím červe-
ným světlem. Označení světly může být nahrazeno oděvními doplňky s označením 
z retroreflexního materiálu.
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V zákoně o silničním provozu jsou vyjmenovány typy komunikací, po kterých se nikdy 
nesmí útvar chodců pohybovat –  jsou to především dálnice a silnice pro motorová 
vozidla. Ale i komunikace zařazené do třídy I. nebo II. třídy nejsou z důvodu vysoké 
intenzity dopravy vhodné pro chůzi. Je doporučeno vybírat raději silnice III. třídy nebo 
místní komunikace. Nejvhodnější pro pohyb organizovaného útvaru je stezka pro 
chodce, eventuálně stezka pro cyklisty a chodce, kde se útvar nesetká se silniční mo-
torovou dopravou. Stejně tak vhodné jsou turistické stezky nebo účelové komunika-
ce, případně je vhodné seznámit se také s intenzitou nákladní dopravy na úseku, kde 
se organizovaný útvar chodců bude pohybovat. Pokud by v úseku byla vysoká inten-
zita nákladní dopravy, je vhodnější zvolit jinou trasu. Nákladní vozidlo, resp. vzdušný 
vír, který se vytvoří při jízdě, může způsobit pád osob pod kola vozidla nebo odhození 
na silnici.

CYKLISTA
Jízdní kolo není jen dopravním prostředkem, ale v současnosti je také důležitým spor-
tovním náčiním pro využití volného času. Základním pravidlem pro cyklistu by mělo 
být to, že vždy dodržuje pravidla pohybu na pozemních komunikacích a má jízdní 
kolo vybavené dle platných předpisů. Správný cyklista je rovněž řádně oblečen tak, 
aby byl dostatečně viditelný, a  je vybaven bezpečnostními prvky, které jej ochrání, 
případně mohou zmírnit následky nepředvídatelných událostí.
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DBEJTE NA STAV KOLA A JEHO VÝBAVU
Používejte odpovídající velikost kola, mějte kolo funkční a seřízené 
s důrazem na brzdy, přední bílé a zadní červené odrazky a světla, 
zvonek (byť není povinný), vhodné je mít nářadí a rezervní duši. Při 
jízdě vždy používejte cyklistickou přilbu (do 18 let věku je povinná) 

a ochranné brýle (proti slunci a hmyzu). Nezapomínejte na vhod-
ný pitný režim.

SNAŽTE SE VIDĚT A BÝT VIDĚNI
Na kole i  na sobě mějte reflexní prvky a  přinejmen-
ším za snížené viditelnosti zapněte osvětlení vpředu 
i vzadu.

VYHNĚTE SE ALKOHOLU A OMAMNÝM LÁTKÁM
Alkohol a omamné látky neužívejte před jízdou, ale 
ani během ní. Jízdou pod vlivem alkoholu či omam-

ných látek ohrožujete sebe i ostatní. I cyklista je řidič 
– řídí nemotorové vozidlo.

VYDEJTE SE JEN NA CESTU, KTEROU ZVLÁDNETE
Trasu, na kterou se vydáváte, volte podle svých zkušeností a možností. Nezapomínej-
te, že chodník je pouze pro chodce. V maximální míře využívejte vyznačené cyklopru-
hy, koridory a stezky.

BUĎTE PŘEDVÍDATELNÍ
Při jakékoliv změně směru jízdy dávejte včas znamení paží, obzvlášť při odbočová-
ní vlevo a ujistěte se, že je ostatní zaregistrovali, teprve potom proveďte zamýšlený 
úkon. Sledujte stav vozovky, koleje, příčné prahy či mříže kanálů a v případě potřeby 
se jim včas vyhýbejte, vždy však s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních. Vyvaruj-
te se poslechu hlasité hudby či telefonování a psaní sms za jízdy.

JEZDĚTE VPRAVO
Na silnici i na stezce jezděte vpravo, dodržujte bezpečný odstup od překá-

žek, zejména od parkujících automobilů. Při jízdě ve skupině jezděte za 
sebou s dostatečnými rozestupy a ve velké skupině se rozdělte na 

několik menších.

POUŽÍVEJTE CYKLISTICKÉ PŘILBY
Vážná cyklistická nehoda se může stát komukoli, kdykoli, kde-
koli a v jakékoli rychlosti. V polovině všech cyklistických nehod 
je zasažena jezdcova hlava – buď střetem s  autem, dlažbou 
nebo obrubníkem.
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Zhruba 37 procent usmrcených cyklistů mohlo žít, pokud by měli na hlavě řádně 
připevněnou kvalitní přilbu.
Pokud cyklista jede rychlostí 15 km/h a spadne po hlavě dolů, odpovídá jeho pád 
skoku po hlavě na beton z výšky jednoho metru. 
Pokud cyklista jede rychlostí 25 km/h a spadne z kola na hlavu, rovná se jeho pád 
skoku z výšky 2,5 m hlavou dolů na beton.
Pokud dojde ke kolizi cyklisty s automobilem a kolo jelo rychlostí 15 km/h a auto 35 
km/h, síla nárazu cyklisty se rovná rychlosti 50 km/h a odpovídá skoku z výše 10 m.

JÍZDNÍ KOLO MUSÍ BÝT VYBAVENO:
1. dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním 

brzdového účinku;
2. volné konce trubky řidítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi 

apod.);
3. zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď 

obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo musí být zakřivené; páčky 
měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce 
blatníků musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo 
musí mít zakřivené hrany;

4. matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci 
s krytkou konce náboje, musí být uzavřené;
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5. zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se 
zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných 
vlastností; 

6. přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými 
materiály obdobných vlastností; 

7. odrazkami oranžové barvy na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky 
mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo 
v jejich blízkosti;

8. na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou 
boční odrazkou oranžové barvy na každé straně kola;

Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být vybavena následujícími 
zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení:
1. světlometem svítícím dopředu bílým světlem; je-li vozovka dostatečně 

a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy 
s přerušovaným světlem,

2. zadní svítilnou červené barvy; zadní červená svítilna může být kombinována 
se zadní odrazkou červené barvy; zadní červená svítilna může být nahrazena 
svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,

3. zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou 
kapacitou zajistit svítivost světel po dobu nejméně 1,5 h bez přerušení.

FENOMÉN ELEKTROKOLO / ELEKTROKOLOBĚŽKA
Na silnicích se stále více pohybují kola, jejichž jezdci dokáží bez problémů zdolat i ta 
největší stoupání bez přílišného namáhaní. Jejich jízdní kolo je totiž vybaveno elek-
tromotorem, který jim při jízdě pomáhá. Zcela správně se tyto dopravní prostředky 
nazývají elektricky asistovaná jízdní kola. Jednou z podmínek je totiž nutnost na tako-
vémto kole také šlapat vlastní silou, díky čemuž je aktivována dopomoc elektromoto-
ru. Z klidu může akcelerátor zrychlit elektrokolo pouze do rychlosti 6 km/h. Výhodou 
je, že se stále jedná o jízdní kolo, takže je možné využívat síť cyklotras a cyklostezek, 
samozřejmě musí být vybaveno podle legislativních požadavků, tedy včetně odrazek, 
osvětlení, brzd apod.
Na elektrokola, ale stejně tak na všechna ostatní kola s pomocným motorem se vzta-
huje řada předpisů. A to především z hlediska toho, zda se ještě jedná o jízdní kolo, 
nebo zda jde již o skútr nebo moped, na nějž se pak samozřejmě nahlíží jako na silnič-
ní motorové vozidlo - včetně toho, že pro takovýto typ vozidla potřebujete příslušné 
řidičské oprávnění. Jízdní kolo vybavené (i dodatečně) pomocným motorkem si za-
chovává charakter jízdního kola, pokud výkon motoru a rychlost nepřesáhne určité 
hranice. U  elektromotoru je to 250 W, přičemž výkon se postupně snižuje a  nako-
nec se přeruší, jakmile vozidlo dosáhne rychlosti 25 km/h nebo dříve, jestliže cyklista 
přestane šlapat. Dodržení těchto předpisů je velmi důležité. Velice často se stává, že 
výrobce u svého produktu výslovně uvede, že je elektrokolo (či dnes poměrně čas-
to i elektrokoloběžka) určeno k využití pouze mimo veřejné komunikace a v tomto 
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případě nainstaluje i vyšší výkon motoru. Jakékoliv úpravy a přečipování pro zvýše-
ní výkonu a rychlosti jízdy jsou však značně nebezpečné a dochází až k hazardování 
s lidskými životy. Případné pokuty bývají citelné, problémy mohou nastat i při jednání 
s pojišťovnou při likvidaci pojistné události. 

JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY
Jízda na kole má svá specifika. Je potřeba udržet rovnováhu, a pokud možno přímo-
čarou stopu, bez kličkování a vlnění se. Především při jízdě nízkou rychlostí může být 
tento úkon pro někoho poněkud obtížnější. Řidiči automobilů by proto měli přede-
vším při předjíždění pamatovat na cyklisty, chovat se ohleduplně a nezapomenout na 
dostatečný boční odstup. Od 1. ledna 2022 platí zákonná povinnost, že při předjíždění 
cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Tím se 
rozumí vzdálenost mezi krajními okraji motorového vozidla, jeho přívěsu či nákladu a 
jízdního kola či cyklisty alespoň 1,5 metru. V místech s nejvyšší povolenou rychlostí do 
30 km/h postačí odstup alespoň 1 metr. Předjíždějící motorista při bezpečném míjení 
cyklisty může přejet přes podélnou čáru souvislou (u dvojité čáry souvislé to ovšem 
neplatí!), samozřejmě při dodržení všech dalších ustanovení platných pro předjíždění.
Mnohdy musí cyklista náhle vybočit, protože se pohybuje po krajnici či samém okraji 
vozovky, kde může snadno narazit na nečekanou překážku – například kámen či díru. 
V plné rychlosti nemá jinou volbu, než se pokusit o úhybný manévr. Dostatečný boční 
odstup předjíždějícího automobilu mu může zachránit život. Navíc cyklisté nemívají 
své kolo vybaveno zpětným zrcátkem. Pokud se v těsné blízkosti od něho neočeká-
vaně objeví předjíždějící kamion či autobus, může překvapený cyklista zareagovat 
nepřiměřeně situaci. Nemluvě o poryvu větru, který sám o sobě může způsobit, že 
cyklista ztratí rovnováhu a havaruje.   
Aby se zvětšilo bezpečí cyklistů pohybujících se na vozovce, můžeme se setkat s vo-
dorovnými dopravními značkami, které vyznačují koridory nebo jízdní pruhy, případ-
ně prostor pro cyklisty, čekající na světelný signál „Volno“. 

Cyklisté jsou stejně jako motoristé z pohledu zákona považováni za řidiče, a proto se 
také oni musejí při své jízdě řídit zákonem o silničním provozu. A pokud je zřízen jízd-
ní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na 
křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyk-
listy, tak je cyklista povinen je použít, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost 
nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích. A a co se týká se týká pravidel 
pro vyhrazený jízdní pruh, tak ta jsou stejná, jako ta pro vyhrazené pruhy pro autobu-
sy a taxíky. Platí zde tedy jízda v jízdních pruzích, řidič toho běžného jízdního pruhu 
při přejíždění nebo vyjíždění na tento jízdní pruh nesmí ohrozit či omezit účastníka 
silničního provozu jedoucího ve vyhrazeném pruhu. Cyklista pak může opustit cyk-
lopruh pouze v případě, že potřebuje odbočit, předjet jiného cyklistu nebo pokud po-
třebuje objet překážku. Při každém z uvedených manévrů je cyklista povinen zřetelně 
ukázat změnu směru jízdy. Na jízdní pruh pro cyklisty smí řidič jiného vozidla vjet 
v podélném směru, pokud odbočuje, objíždí, předjíždí apod. a rovněž tehdy, není-li 
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přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký. Při vjíždění na jízdní pruh pro 
cyklisty nesmí řidič ohrozit cyklistu jedoucího v tomto pruhu. 

A ještě jedna připomínka. Cyklista smí na křižovatce podjíždět stojící vozidla zprava a ři-
dič vozidla, který odbočuje doprava, nesmí takového cyklistu ohrozit. Je potřeba pama-
tovat vždy na to, že důležitá je obezřetnost v každém případě, a to i pokud bychom měli 
pocit, že jsme jednoznačně v právu. Pro jízdu na jízdním kole to platí obzvlášť.

JÍZDA CYKLISTŮ V PROTISMĚRU
Upozorňuje řidiče, že v protisměru je povolena jízda cyklistů v od-
děleném jízdním pruhu. Tato dodatková tabulka je umístěna ze-
jména v „jednosměrkách“. 
 
JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY
Jízdní pruh nebo stezka pro cyklisty. Pruh nebo stezka mohou 
být rovněž vyznačeny barevně odlišeným povrchem, například 
červenou barvou nebo odlišným provedením povrchu. Tato část 
vozovky je určena výhradně a  pouze cyklistům. Řidiči při jízdě, 
a zejména pak při odbočování vpravo, nezapomeňte zkontrolo-
vat situaci za vozem v tomto jízdním pruhu!
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PROSTOR PRO CYKLISTY
Prostor určený pro cyklisty čekající na křižovatce řízené světelným 
signalizačním zařízením na světelný signál zelené barvy „Volno“. 
Řidiči motorových vozidel nesmějí do tohoto prostoru vjíždět 
a zasahovat při zastavení na světelný signál červené barvy „Stůj“. 

CESTUJEME PROSTŘEDKY HROMADNÉ PŘEPRAVY 
OSOB
Seniorům přepravujícím se například v autobusech hrozí zvýšené riziko vážného úra-
zu v  městském provozu a  na křižovatkách. Hlavním důvodem jejich vzniku nejsou 
dopravní nehody, ale naopak například nastupování a  vystupování, prudké změny 
rychlosti dopravního prostředku či jeho zatáčení nebo uklouznutí či klopýtnutí (za-
kopnutí).

Nepřekvapí, že větší riziko hrozí stojícím seniorským pasažérům než těm sedícím. 
Uvedené události vedou nadprůměrně často k úrazům hlavy a dolních končetin.

Zvýšená závažnost úrazů osob ve věku 65+ ve srovnání s mladšími ročníky je dána 
větší fyzickou zranitelností seniorů a často i nevhodným uspořádáním interiérů pro-
středků hromadné přepravy osob.

HLAVNÍ ZÁSADY BEZPEČNÉHO CESTOVÁNÍ AUTOBUSEM A TRAMVAJÍ
Při čekání na autobus či tramvaj je třeba stát dostatečně daleko od okraje vozovky, 
resp. chodníku či nástupního ostrůvku. Doporučuje se alespoň metrový odstup.
Před zahájením nástupu je třeba dát přednost vystupujícím cestujícím.
Pokud má senior pohybové potíže, měl by přednostně nastupovat/vystupovat dveřmi 
v části vozidla, kde je snížená podlaha.

„Taky jedete 
na černo?“

„Já nemusím, 
jsem revizor.“
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V ostatních případech raději tam, kde ho řidič po celou dobu nastupování či vystupo-
vání vidí (optimální jsou přední dveře). Přece jen tato operace trvá déle. Zvláště pak 
za snížené viditelnosti a při oblečení starší osoby do tmavého oblečení hrozí, že ji řidič 
přehlédne. Následkem může být přinejmenším přivření mezi dveře a následný úraz. 
Horší variantou je, že senior bude zavřenými dveřmi zachycen a vtažen pod rozjíždě-
jící se vozidlo.
Při potížích spojených s nastupováním či vystupováním může senior požádat o po-
moc jinou osobu.

Při jízdě se snažte sedět, preferujte místa vyhrazená pro starší a  invalidní cestující. 
Pokud to není možné, vyhledejte pevnou tyč k držení, postavte se bokem ke směru 
jízdy, trochu rozkročte nohy a pevně uchopte tyč či držadlo (nejlépe oběma rukama).
Při cestování dálkovým autobusem vybaveným bezpečnostními pásy se vždy připou-
tejte.

Po vystoupení z autobusu či tramvaje jste se stali chodci. Při případném přecházení 
vozovky vždy dodržujte příslušná pravidla.

Je třeba vyvarovat se přecházení těsně před autobusem či tramvají. Jednak může 
přecházející osobu přehlédnout řidič prostředku hromadné přepravy, jednak přechá-
zející osobu nevidí řidiči ostatních vozidel.

Ze zastávky na druhou stranu silnice přecházejme po přechodu pro chodce (resp. 
využijme podchod či nadchod).

Vždy přecházejme až po odjetí autobusu či tramvaje, kterými jsme přijeli. Ze zastávky 
může současně vyjíždět více vozidel, přecházejme až po odjetí posledního z nich.
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Během prohlídky Vás seznámíme
s historií a vývojem naší společnosti,  
ochutnáte všechny naše výrobky
včetně originální kávy MARLENKA Café 
a projdete si řízenou prohlídku výroby 
medových dezertů. Na závěr prohlídky si 
za zvýhodněnou cenu můžete medové 
výrobky MARLENKA® také zakoupit. 
Nabízíme také možnost degustace AR-
MÉNSKÉ BRANDY. 
Těšíme se na vaši návštěvu!
Exkurze objednávejte na tel. č.:
734 412 657 nebo 595 177 406. 
Více informací na www.marlenka.cz

21 000
návštěvníků
v roce 2019

Návštěvnické centrum:
přijďte ochutnat a zažít Zázrak z medu

8,5 mil.
vyrobených

produktů
za rok

14 tun
spotřebovaného 
medu za měsíc 







Pomáháme vám
stárnout bezpečně

video   foto   web   reklama



V případě zájmu můžete naše představení
shlédnout on-line na našich stránkách,

kde jsme zveřejnili jeho sestříhanou verzi
www.seniorbeznehod.cz/epredstaveni.

PROJEKT NA ZVÝŠENÍ
BEZPEČNOSTI SENIORŮ

V DOPRAVĚ

KONTAKTY
Tel.: +420 725 429 796
Email: info@seniorbeznehod.cz
www.seniorbeznehod.cz
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prezidium ČR, BESIP,  Ministerstvo práce a sociálních věcí, Svaz měst a obcí České republiky a Rada Seniorů ČR
Partneři projektu jsou společnost Marlenka, Magnesia a Vize 0.

Pořadatelem je společnost Echopix.


