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LEGISLATIVA
Zdravotní prohlídky
Řidiči senioři, kteří nejsou řidiči z povolá-
ní, musí absolvovat lékařské prohlídky v 
souvislosti s dosažením věku 65 a 68 let, 
pak každé dva roky (v 70, 72, 74, … atd. 
letech).

Prohlídka se může uskutečnit nejdříve 6 
měsíců před dosažením uvedených 
věkových limitů a nejpozději v den jejich 
dovršení, tedy v den narozenin – viz § 87 
odst. 3 a násl. zákona č. 361/2000 Sb., o 
silničním provozu, ve znění pozdějších 
zákonů.

Průkazy ZTP v zahraničí
Parkování

V  rámci zóny EU s  průkazem ZTP je 
možné využívat vyhrazená parkoviště pro 
vozidla s tímto označením.

Dálniční poplatky

Tato výhoda oproti ČR v zahraničí pozbý-
vá platnosti. Pokud tedy řidič s průkazem 
ZTP vjede na území cizího státu, musí si 
zakoupit patřičnou dálniční známku.
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LEGISLATIVA
Vybrané dopravní značky
(nové od roku 2016 nebo jejich úprava výkladu)

2

Dálnice
značky zelené a číselné 
označení červené. 

Bezpečný odstup - mini-
mální počet šipek, které 
jsou vyobrazeny na značce, 
by měl řidič vidět na silnici 
ve vpředu za jedoucím 
vozidlem při běžných pod-
mínkách 

Emisní zóna - tato značka 
může jednou ohraničovat 
oblast, ve které je omezen 
pohyb vozidel podle ekolo-
gické kategorie vozidla.

Zimní výbava - platí nově v 
průběhu celého roku (je-li 
umístěna), tj. ne jen od 1. 11. 
do 31. 3.

Nábřeží – upozorňuje na 
místo směřující na nechrá-
něné nábřeží nebo břeh. 

Osoby na osobních 
přepravnících  - např. 
upozornění na jezdce na 
vozítku segway, kteří 
mohou i nově použít 
stezku pro chodce a 
stezku pro cyklisty

Městský okruh
nově používané označení. 
Pražský okruh je nově dálnicí 
č. D0. Většina současných 
silnic pro motorová vozidla se 
změnila na dálnice.

Silnice pro motorová vozidla
- maximální povolená rych-
lost 110 km/h (dříve 130 km/h 
jako na dálnici) 
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LEGISLATIVA
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OD 1. 7. 2018
VYDÁNÍ A VÝMĚNA ŘP
• bez nutnosti nosit průkazovou fotografii

VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍHO ŘP
• fotografie s sebou

NA JAKÉMKOLIV ÚŘADU S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

NEZAPOMÍNEJTE KONTROLOVAT PLATNOST SVÉHO ŘIDIČSKÉHO 
PRŮKAZU! Výměnu je možné provést bezplatně již 3 měsíce před 
vypršením platnosti

OD 1. 1. 2018

OBNOVENÍ DENNÍCH PŘÍSPĚVKU DO GARANČNÍHO FONDU ČKP ZA 
NEPOJIŠTENÉ VOZIDLO

Dle Zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provo-
zem vozidla musí mít povinné ručení povinně všechna vozidla zapsaná v registru 
silničních vozidel. Povinné ručení musí být sjednáno po celou dobu, kdy je vozidlo 
v registru zapsáno. S výjimkou doby,  kdy je v registru silničních vozidel zapsáno 
jako vyřazené z provozu, vyvezené do jiného státu nebo zaniklo, a do doby, kdy je 
vozidlo odcizené. 



Každý, kdo za své řádně registrované vozidlo neplatí zákonné pojištění, bude nyní 
muset za každý nepojištěný den uhradit poplatek do garančního fondu, jehož výše 
je stanovena vyhláškou.

První výzvy budou rozesílány v březnu 2018. Platnost pojištění a vybírání těchto pří-
spěvků nebude kontrolována za období před 1. 1. 2018, tedy před počátkem účin-
nosti novely zákona.

OD 22. 3. 2018
ROZŠÍŘENÍ SEZNAMU CHOROB,
SE KTERÝMI NELZE ŘÍDIT

Vyhláška č. 37/2018 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdra-
votní způsobilosti k řízení motorových 
vozidel (příloha č. 3). Novela transponuje 
směrnici Komise EU na základě, které 
lékaři mají povinnost dát úřadu podnět k 
odebrání ŘP.

Např.:
kardiaci → zpřísnění; cukrovka → zmírnění

LEGISLATIVA
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DEFENZIVNÍ A BEZPEČNÁ JÍZDA
Desatero defenzivní
jízdy

SPRÁVNĚ SEĎTE ZA VOLANTEM
A POUŽÍVEJTE BEZPEČNOSTNÍ PÁSY
A AUTOSEDAČKY PRO SVÁ VNOUČATA

BUĎTE OHLEDUPLNÍ K OSTATNÍM
ÚČASTNÍKŮM A NEBOJTE SE TO PROJEVIT

PŘEDVÍDEJTE 

NENECHTE SE VYPROVOKOVAT, NEBUĎTE 
SAMOCOUDCI

SPĚCHEJTE POMALU, UVĚDOMTE SI,
ŽE ČASOVÝ ZISK NEBUDE VELKÝ

JEZDĚTE PŘIMĚŘENOU RYCHLOST
S OHLEDEM NA PROSTŘEDÍ A PROVOZ

DODRŽUJTE BEZPEČNOU VZDÁLENOST

NEPŘEDJÍŽDĚJTE POKUD MÁTE
SEBEMENŠÍ POCHYBNOSTI, BUĎTE
TRPĚLIVÍ

RESPEKTUJTE PŘEDNOST
(2x MĚŘ – 1x ŘEŽ)

NEJEZDĚTE UNAVENÍ A DBEJTE
O SVŮJ ZRAK
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Krizové brždění

Popis
Krizové brzdění znamená, že na brz-
dový pedál nestačí jen tlačit, ale je po-
třeba vyvinout max. tlak na brzdový 
pedál. Jen tak nejvíce zkrátíte brzd-
nou dráhu a vyhnete se nehodě nebo 
alespoň maximálně zmírníte její 
následky. Krizové brzdění je ve všech 
situacích, kdy hrozí kolize vždy důleži-
tější než vyhýbání. Vyhnutí nemusí 
vyjít, ale snížením rychlosti chráníte 
zdraví a životy.

Řešení
Základem je správně sedět za volantem a nikdy nesmíte podlehnout odporu brzdo-
vého pedálu a vibraci ABS. Většina moderních vozidel je vybavena tzv. brzdovým 
asistentem, který podporuje funkci ABS a zaručuje při prudkém sešlápnutí pedálu 
100% tlak v brzdové soustavě = nejkratší brzdná dráha = minimalizace následků. 
Nesmí se pedál povolit!! Současně musí být sešlápnutý pedál spojky, aby nedošlo 
ke zhasnutí motoru. 

DEFENZIVNÍ A BEZPEČNÁ JÍZDA

POPIS A ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ
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DEFENZIVNÍ A BEZPEČNÁ JÍZDA
Nedotáčivý smyk
Popis
Tento jev nastává v  zatáčce nebo jinde, 
kde měníte směr jízdy při nepřiměřené 
rychlosti vozidla vzhledem ke stavu po-
vrchu vozovky. 

Projevem nedotáčivého smyku je ztráta 
přilnavosti předních kol a směřování 
vozidla přední částí ven ze zatáčky. 
Řešení nedotáčivosti je pro řidiče jedno-
dušší ve srovnání s přetáčivostí a násled-
ky nezvládnutí jsou méně nebezpečné, 
neboť vozidlo bourá přední částí a po-
sádku lépe chrání spolu s pásy, opěrkou 
hlavy a airbagy. Proto výrobci vozidel 
chtějí, aby se vozidlo při vzniku smyku 
chovalo právě nedotáčivě = bezpečnost.

Řešení
Pokud dostanete nedotáčivý smyk, vyřešte ho ubráním plynu bez dalšího zvyšování 
natočení volantu. V případě vozidla vybaveného ABS není špatně ani přirozená reakce 
řidiče ve strachu - prudké brždění, která následuje po ubrání plynu. Pokud vozidlo 
nezvládnete, je krizové brzdění před nárazem do překážky mimo vozovku důležité i s 
vozidlem bez ABS, abyste minimalizovali následky dopravní nehody!!pedál spojky, aby 
nedošlo ke zhasnutí motoru. 
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Přetáčivý smyk

Popis
Tento jev nastává v zatáčce nebo jinde především vlivem změny (náhlého zhoršení) 
povrchu vozovky nebo při vyhýbání ve vyšších rychlostech. Přetáčivý smyk může 
také vyvolat nerovnost na vozovce či špatný technický stav vozidla, zejména špatný 
tlak v pneumatikách na zadní nápravě nebo jejich malá hloubka dezénu oproti 
předním pneumatikám. Správné je, mít vždy hlubší vzorek na zadních kolech!

Projevem přetáčivého smyku je ztráta přilnavosti zadních kol, rotace vozidla kolem 
své svislé osy a směřování zadní částí ven ze zatáčky. Vzhledem k pravděpodobné-
mu nárazu bokem vozidla, který poskytuje horší deformační zónu, a také k chybějí-
cí ochraně bezpečnostními pásy a opěrky hlavy při bočním nárazu a výrazně složi-
tější možnosti řešení od řidiče, je tento smyk daleko nebezpečnější než smyk 
nedotáčivý!  

Řešení
Pokud dostanete přetáčivý smyk, vyrovnejte 
jej okamžitým a rychlým natočením volantu 
proti zádi vozidla (tzv. „kontra“) spolu s 
vyšlápnutím spojky. Zásadní je právě nekom-
promisní práce s  volantem - 80% řešení 
smyku. Vaše oči a přední kola musí neustále 
mířit tam, kam chcete jet. Při velké rychlosti 
nebo nezvládání smyku se nebojte využít kri-
zového brzdění, abyste snížili rychlost vozi-
dla a minimalizovali následky nehody. Díky 
ABS je vozidlo řiditelné a smyk můžete kori-
govat pomocí volantu. Klesající rychlost sníží 
energii smyku a zvyšuje šanci, že se pneuma-
tiky opět „chytnou“. 

DEFENZIVNÍ A BEZPEČNÁ JÍZDA
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DEFENZIVNÍ A BEZPEČNÁ JÍZDA
Aquaplaning
Popis
Nezodpovědný řidič, opotřebené pneu-
matiky a voda na vozovce mohou lehce 
vyvolat aquaplaning. 

Při nedostatečné hloubce dezénu pneu-
matiky v kombinací s vyšší rychlostí vozi-
dla se voda nestačí odvádět pryč a mezi 
pneumatikou a vozovkou vnikne souvislá 
vrstva vody. Vozidlo se dostává na vodní 
hladinu a je neovladatelné.

Řešení
Nelekejte se, pouze vyšlápněte spojku, popřípadě uberte plyn, pokud spojkový pedál 
emáte, aby se vozidlo co nejdříve „propadlo“ na vozovku. Držte stejný směr!
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Protiblokovací brzdový systém – ABS
ABS je zkratka z Anti-lock Brake System, což znamená proti-
blokovací systém. Systém zabraňuje zablokování kola při 
brzdění a tím ztráty adheze mezi kolem a vozovkou, čímž 
umožňuje zachování stability, ovladatelnosti a řiditelnosti 
vozidla v mezních situacích. Se systémem ABS se nikdy 
nebrzdí přerušovaně!!!

Protiprokluzový systém – ASR
ASR je zkratka z Anti-Slip Regulation, systém zabraňuje pro-
táčení hnacích kol, a to ve všech rychlostech. Tím zajišťuje 
stabilitu a ovladatelnost při akceleraci. ASR pracuje ve spo-
jení s ABS a pokud se vyskytne závada na ABS, tak nefunguje 
ani ASR.  

Stabilizační systém – ESP (ESC)
ESP (ESC) ESP (Electronic Stability Program) nebo také ESC 
(Electronic Stability Control), systém, který zlepšuje jízdní 
stabilitu vozidla v mezních jízdních situací např. při rychlejší 
jízdě nebo na kluzkém povrchu do zatáčky a snižuje tím 
riziko smyku. Systém dokáže přibrzdit příslušné kolo, aby 
vozidlo bylo opět uvedeno do stabilní jízdní polohy. 

POPIS VYBRANNÝCH AKTIVNÍCH
BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ VE VOZIDLE
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POPIS VYBRANNÝCH AKTIVNÍCH
BEZPEČNOSTNÍCH PRVKŮ VE VOZIDLE
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Brzdové systémy - MBA a HBA
MBA (Mechanic Brake Assist) a HBA (Hydraulic Brake Assist) 
jsou brzdové asistenty maximalizující brzdný účinek v krizové 
situaci, tj. zvyšují v případě prudkého brzdění brzdnou sílu a 
umožňují rychle vytvořit potřebný tlak v brzdovém systému. 
Brzdový asistent se aktivuje prudkým sešlápnutím brzdového 
pedálu. 

Proaktivní ochrana cestujících
Například předepínače bezpečnostních pásů na předních seda-
dlech, dále pak například přivření elektricky ovládaných před-
ních oken případně okna střešního.  

Adaptivní tempomat
ACC (Adaptive Cruise Control) sleduje provoz před vozidlem a 
automaticky upravuje rychlost a udržuje bezpečný odstup. 
Systém zpomaluje a zrychluje na nastavenou rychlost podle 
aktuální dopravní situace. Vždy mějte na paměti, že řidičem 
vozidla jste vy a na tento systém bezhlavě nespoléhejte a 
buďte připraveni vždy zasáhnout. 

Další systémy
V současné době u nejmodernějších vozidel se lze setkat s dal-
šími prvky aktivní bezpečnosti, jako jsou parkovací asistenty, 
udržování vozidla v jízdním pruhu, automatické tísňové volání 
při aktivaci airbagu, rozpoznávání dopravních značek, monito-
rování tlaku v pneumatikách apod. 

WWW.JEDUSDOBOU.CZ



POSTUP PRVNÍ POMOCI
PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ

• zastavte na bezpečném místě – podle dané 
situace a rizika (viditelnost, hustota provozu, 
přehlednost úseku),

• rozsviťte v autě varovná světla, oblékněte si 
reflexní vestu (všichni ve vozidle) a před 
vystoupením zkontrolujte situaci na silnici ve 
zpětných zrcátkách,

• všichni cestující opustí vozidlo (počkají za 
svodidly či na jiném bezpečném místě),

• vezměte si telefon, lékárničku a umístěte výstražný trojúhelník ve vhodné
vzdálenosti,

• zajistěte havarované vozidlo (vypnutí motoru, zatažení ruční brzdy, pozor na 
neaktivované airbagy, sklo, plechy a neošetřujte zraněné před autem, pokud stojíte 
z kopce).

• zjistěte stav zraněných a zastavte masivní krvácení (nezapomeňte na jednorázové 
rukavice),

• volejte tísňovou linku, (můžete použít aplikaci Záchranka), a spolupracujte s 
dispečerem.
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PRVNÍ POMOC
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PRVNÍ POMOC
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JAK PROVÁDĚT ZÁKLADNÍ
NEODKLADNOU RESUSTITACI?

BEZPEČNOST
Zastavte se a ujistěte se, že 
Vám nehrozí žádné nebezpečí. 
Přivolej další svědky na pomoc. 

AED
Je li k dispozici AED, tak 
postupuj podle hlasového 
návodu.

UKONČENÍ
Oživování prováděj až do 
chvíle:
• obnovení dýchání (postižený 
se brání, reaguje, dýchá)
• vystřídání
• úplného vyčerpání zácharnce

KONTROLA
Zjisti, zda postižený:
• reaguje (oslovení, zatřesení)
• kvalitně dýchá (záklon hlavy
a 10 vteřin ověřování dýchání) 

OŽIVOVÁNÍ
Nereaguje, nedýchá nebo lapá 
po dechu? Přivolej pomoc a 
zahaj oživování. Stalčuj hrudník 
do hloubky 5-6 cm frekvencí 
100 - 120 stalčení za minutu.

Oživování u dětí (1-8 let)
prvních 5 vstupních vdechů
30 kompresí / 2 vdechy, 
frekvencí 100 stlačení za 
minutu. Stlačení do 1/3
hrudníku.

100 - 120 / min
5 - 6 cm

155

1 2 3

45



POZNÁMKY
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ASOCIACE CENTER PRO ZDOKONALOVACÍ VÝCVIK ŘIDIČŮ AČR
Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město

   +420 222 898 251      info@jedusdobou.cz

Projekt JEDU S DOBOU je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.
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