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První tematický blok: Rozhled řidiče při jízdě za viditelnosti 
snížené tmou 
Metodický pokyn k prvnímu tematickému bloku  

V rámci výkladu lektor vychází z obecných významů pojmů rozhled, výhled, vidět, tedy1: 

 rozhled - volný výhled na všechny strany, 

 výhled - možnost volně hledět, vidět do dálky, 

 vidět - vnímat zrakem. 

Rozhled řidiči mohou při jízdě omezovat (tedy bránit mu ve volném výhledu na různé strany resp. 
v možnosti hledět do dálky a vidět objekty důležité pro jízdu, tedy vnímat je zrakem):  

 pevné překážky (konstrukční prvky řízeného vozidla, objekty ve vozidle, vlastní komunikace, 
po které se vozidlo pohybuje, objekty na komunikaci a prvky okolí komunikace), 

 stav atmosféry (běžně déšť, mlha, sněžení, smog), 

 světelné podmínky (nedostatek či přebytek světla). 

Řidič vždy přizpůsobuje způsob jízdy důležitým vnějším omezením rozhledu (pevným překážkám, 
stavu atmosféry, světelným podmínkám) a podle okolností též dalším subjektivním omezením na 
straně řidiče, jako jsou omezení zdravotní a jiná. 

 Z hlediska nutnosti zohlednit při jízdě omezení rozhledu pevnými překážkami a stavem 
atmosféry, není podstatnější rozdíl mezi situací ve dne a v noci. Pevné překážky, pokud brání 
řidiči ve volném výhledu v určitém směru, vždy omezují rozhled řidiče a to podstatným 
způsobem, stav atmosféry bývá podstatný při specifických stavech atmosféry (za deště, mlhy, 
sněžení atd.).  

 Jinak je tomu u světelných podmínek. Ve dne světelné podmínky omezují rozhled spíše 
výjimečně. Běžně se jedná o určité specifické situace, kdy rozhled řidiči omezí např. lokální 
zastínění, či oslnění při jízdě proti slunci. Oproti tomu v noci nedostatek přírodního světla 
omezuje rozhled řidiče po celou dobu jízdy. 

Ve výkladu lektor ujasní, že v noci, obdobně jako ve dne, musí řidič zohlednit omezení rozhledu 
pevnými překážkami a stavem atmosféry. V noci musí řidič zohlednit i další skutečnost a to, že mu po 
celou dobu jízdy rozhled omezuje i nedostatek přírodního světla. 

Po tomto ujasnění se lektor zaměřuje na vysvětlování vlivu specifických světelných podmínek při jízdě 
v noci na způsob řízení vozidla. Na další omezení při jízdě (pevné překážky, stav atmosféry) 
upozorňuje jen v případě, kdy to je nezbytné pro objasnění chování řidiče v konkrétním typu jízdní 
situace, na který chce lektor samostatně upozornit. 

S ohledem na specifické podmínky v noci, kdy různé typy objektů lze vidět na velmi různé vzdálenosti, 
se rozlišuje: 

 rozhled na vozovku a místa přiléhající k vozovce – při jízdě za viditelnosti snížené tmou se 
zpravidla omezuje jen na oblast účinně osvětlenou světlomety vozidla, příp. veřejným 
osvětlením a světlomety vozidla; 

                                                           
1
 Lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český AVČR. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 

Nakladatelství Academia. 4. vyd. 2010. ISBN 978-80-200-1446-7 
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 rozhled na objekty s vlastním osvětlením – při jízdě za viditelnosti snížené tmou jsou běžně 
dobře viditelná světla, která tyto objekty označující, a to často na velmi značnou vzdálenost, 
světelné podmínky však běžně významně omezují rozhled na samotné objekty, což ovlivňuje 
možnosti řidiče např. u překážek určit jejich tvar, velikost, rozlišit detaily apod.); 

 rozhled na objekty bez vlastního osvětlení – při jízdě za viditelnosti snížené tmou jsou tyto 
objekty viditelné na větší vzdálenost od vozidla zpravidla jen tehdy, jsou-li dostatečně 
osvětleny od zdrojů umělého světla a jejich viditelnost významně závisí na vzdálenosti od 
zdrojů umělého světla a charakteristických vlastnostech jejich povrchu. 

Modul 1.1: Specifika jízdy v noci 

Studijní cíl: Upozornit na specifika jízdy v noci a na hlavní omezení při jízdě. 

Základní východiska: 

V noci je viditelnost snížena tmou. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vysvětlí, že za viditelnosti snížené tmou 
světelné podmínky omezují rozhled řidiče. Oproti 
denní době tak řidič řadu důležitých objektů vidí 
na kratší vzdálenost, obtížněji rozpoznává jejich 
tvary a detaily i jejich umístění v prostoru. Pro 
řidiče je pak mnohem obtížnější orientovat se na 
vozovce a včas reagovat na změny podmínek při 
jízdě. 

Důležité závěry: 

Nepřizpůsobí-li řidič rychlost jízdy specifickým 
podmínkám při jízdě za viditelnosti snížené tmou, 
zvýší tím riziko dopravní nehody. 

Modul 1.2: Rozhled řidiče při jízdě 

Omezení rozhledu při jízdě 

Studijní cíl: Vysvětlit význam dobrého rozhledu řidiče pro řízení vozidla a kategorizovat možné 
způsoby omezení rozhledu řidiče při jízdě z hlediska vnějších omezujících faktorů. 

Základní východiska: 

Neuvažujeme-li subjektivní omezení řidiče 
(omezení zdravotní a jiná), při jízdě mu rozhled 
omezují pevné překážky, stav atmosféry, 
světelné podmínky. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vysvětlí důležitost dobrého rozhledu 
z hlediska potřeby registrovat důležité objekty 
pro jízdu na dostatečnou vzdálenost od vozidla a 
podrobně upozorní na možné způsoby omezení 
rozhledu řidiče (pevné překážky, stav atmosféry a 
světelné podmínky). 

Důležité závěry: 

Má-li řidič při jízdě omezen rozhled na důležité 
objekty, musí zvýšit opatrnost a zpomalit jízdu. 
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Rozhled řidiče při jízdě ve dne 

Studijní cíl: Upozornit na podstatné faktory omezující rozhled řidiče při jízdě ve dne. 

Základní východiska: 

Ve dne je pro jízdu s vozidlem zemský povrch 
dostatečně osvětlen přírodním světlem v podobě 
slunečního svitu. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor problematiku vysvětlí a shrne do 
důležitých závěrů. 

Důležité závěry: 

Rozhled řidiče při jízdě ve dne omezují: 

pevné překážky (důležitým způsobem omezují 
rozhled řidiče vždy, když mu brání ve volném 
výhledu v určitém směru), 

stav atmosféry (důležitým způsobem omezuje 
rozhled řidiče při specifických stavech atmosféry, 
za deště, mlhy, sněžení apod.), 

světelné podmínky (rozhled řidiče běžně 
neomezují, k omezení rozhledu dochází jen za 
specifických podmínek). 

Rozhled řidiče při jízdě v noci 

Studijní cíl: Upozornit na podstatné faktory omezující rozhled řidiče při jízdě v noci a zdůraznit hlavní 
rozdíl oproti podmínkám při jízdě ve dne. 

Základní východiska: 

V noci není zemský povrch dostatečně osvětlen 
přírodním světlem (světlo hvězd a světlo Slunce 
odražené od Měsíce v podobě měsíčního svitu je 
pro jízdu s vozidlem nedostatečné). 

Pokyny pro výuku: 

Lektor problematiku vysvětlí a shrne do 
důležitých závěrů. 

Důležité závěry: 

Rozhled řidiče při jízdě v noci omezují: 

pevné překážky a stav atmosféry (rozhled řidiče 
omezují důležitým způsobem za obdobných 
podmínek jako ve dne), 

světelné podmínky (rozhled řidiče omezují 
důležitým způsobem po celou dobu jízdy, tedy 
nejen za specifických podmínek jako ve dne). 

Omezení rozhledu světelnými podmínkami při 
jízdě v noci je další okolností, které musí řidič 
přizpůsobit způsob jízdy. 

Nedostatek přírodního světla zlepšuje řidiči 
rozhled na zdroje světla, podstatně se mu však 
zhoršuje rozhled na objekty bez vlastního 
osvětlení. 
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Jízda v noci v závislosti na světelných podmínkách 

Studijní cíl: Vysvětlit potřebu rozlišovat při jízdě v noci mezi jízdou na vozovce osvětlené a 
neosvětlené veřejným osvětlením. 

Základní východiska: 

Při nedostatku přírodního světla je řidič odkázán 
na umělé zdroje světla. Rozhled řidiče pak 
významně závisí na tom, jak a jaké zdroje 
vozovku osvětlují, a proto řidič musí rozlišovat 
mezi jízdou po vozovce osvětlené a neosvětlené 
veřejným osvětlením. 

 

Pokyny pro výuku: 

Lektor problematiku vysvětlí a shrne do 
důležitých závěrů. 

Důležité závěry: 

Řízení vozidla na vozovce osvětlené a 
neosvětlené veřejným osvětlením má svá 
specifika, hrozí při něm jiná nebezpečí a řidič je 
musí při jízdě zohlednit. 

Modul 1.3: Rozhled na vozovce osvětlené veřejným osvětlením 

Zdroje světla při jízdě za tmy po vozovce osvětlené veřejným osvětlením 

Studijní cíl: Pro podmínky na komunikaci osvětlené veřejným osvětlením vysvětlit z pohledu řidiče 
důležitost jednotlivých typů zdrojů umělého světla pro osvětlení vozovky. 

Základní východiska 

Na komunikaci, která je osvětlena lampami 
veřejného osvětlení, se na osvětlení vozovky 
v noční době podílí, příp. mohou podílet samotné 
lampy veřejného osvětlení, světlomety řidičem 
řízeného vozidla, světlomety dalších vozidel, příp. 
další zdroje umělého světla. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor problematiku vysvětlí a zdroje umělého 
osvětlení rozdělí z hlediska jejich významnosti při 
jízdě. 

Důležité závěry 

Pokud lampy veřejného osvětlení osvětlují 
vozovku dostatečně a souvisle, jsou při jízdě pro 
řidiče hlavním zdrojem světla. Za takových 
podmínek je řidič povinen používat světla 
potkávací2 a světlomety řidičem řízeného vozidla 
pak slouží spíše ke zlepšení viditelnosti vozidla 
pro ostatní účastníky provozu. 

Světlomety řidičem řízeného vozidla významně 
přispívají k osvětlení vozovky především 
v místech, která nejsou dostatečně a souvisle 
osvětlena. 

Z pohledu řidiče k lepšímu osvětlení vozovky 
zpravidla významněji nepřispívají světlomety 
dalších vozidel ani další zdroje umělého světla. Za 
specifických podmínek mohou na řidiče působit 
rušivě a tím ovlivnit jeho rozhled na důležité 
objekty. 

 

                                                           
2
 Viz ustanovení § 32, odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: „Řidič nesmí užít dálková světla, je-li vozovka dostatečně 

a souvisle osvětlena…“ 



 

 9 

Osvětlení komunikace lampami veřejného osvětlení 

Studijní cíl: Upozornit na běžně používané způsoby osvětlení komunikací lampami veřejného 
osvětlení a vysvětlit vliv na dostatečnost a souvislost osvětlení vozovky. 

Základní východiska: 

Lampy veřejného osvětlení bývají umísťovány 
uprostřed jízdních pruhů, po jedné straně 
vozovky, po obou stranách vozovky, příp. 
u komunikací s více než dvěma jízdními pruhy jak 
po obou stranách vozovky, tak i uprostřed 
jízdních pruhů. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor demonstruje na obrázcích možné způsoby 
osvětlení komunikace a upozorní na místa 
nedostatečně a nesouvisle osvětlená. 

Důležité závěry: 

Lampy veřejného osvětlení sice běžně osvětlují 
vozovku na dostatečnou vzdálenost. Osvětlení 
vozovky a jejího okolí však bývá nedokonalé a 
významně závislé na způsobu rozmístění lamp, 
které vozovku osvětlují. 

Rozhled řidiče na důležité objekty při jízdě po vozovce osvětlené lampami veřejného osvětlení 

Studijní cíl: Vysvětlit, jak světelné podmínky na komunikaci s veřejným osvětlením ovlivňují rozhled 
řidiče na vozovku a místa přiléhající k vozovce, na objekty s vlastním osvětlením a na objekty bez 
vlastního osvětlení.  

Základní východiska: 

Při jízdě po vozovce osvětlené lampami 
veřejného osvětlení si řidič musí uvědomovat, že 
oproti denní době mu světelné podmínky 
významně zhoršují rozhled na objekty důležité 
pro jízdu. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor upozorní na nutnost zvýšit opatrnost a 
přizpůsobit rychlost jízdy v místech 
s nedostatečným či nesouvislým osvětlením, 
v místech, kde se po vozovce pohybují cyklisté a 
upozorní na problémy spojené s viditelnosti 
chodců, kteří se nacházejí v oblasti, kterou lampy 
veřejného osvětlení neosvětlují nebo ji osvětlují 
jen nedostatečně. 

Důležité závěry: 

Rozhled řidiče na vozovku a místa přiléhající 
k vozovce se omezuje jen na oblast účinně 
osvětlenou lampami veřejného osvětlení 
a světlomety vozidla. 

U objektů s vlastním osvětlením se oproti 
podmínkám za tmy zhorší viditelnost světel, 
která překážky označují, významně však zlepšuje 
viditelnost samotných překážek. 

U objektů bez vlastního osvětlení se oproti 
podmínkám za tmy zlepší rozhled na neosvětlené 
překážky, ale jen v místech, kde je vozovka 
osvětlena dostatečně a souvisle. Jinde musí řidič 
počítat s významným omezením rozhledu na tyto 
objekty. 
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Modul 1.4: Rozhled na vozovce neosvětlené veřejným osvětlením 

Zdroje světla při jízdě za tmy po vozovce neosvětlené veřejným osvětlením 

Studijní cíl: Pro podmínky na komunikaci neosvětlené veřejným osvětlením z pohledu řidiče vysvětlit 
důležitost jednotlivých typů zdrojů umělého světla pro osvětlení vozovky. 

Základní východiska: 

Na komunikaci, která není osvětlena lampami 
veřejného osvětlení, se na osvětlení vozovky 
mohou v noční době podílet světlomety řidičem 
řízeného vozidla, světlomety dalších vozidel, příp. 
další zdroje umělého světla. 

Důležité závěry 

Při jízdě vozovku před vozidlem nejlépe osvětlují 
světlomety řidičem řízeného vozidla a pro řidiče 
jsou hlavním zdrojem světla. 

K osvětlení vozovky mohou z pohledu řidiče 
důležitým způsobem přispívat i světlomety 
dalších vozidel (typicky za situace, kdy řidič jede 
za jiným vozidlem). Naopak vždy rušivě působí na 
řidiče světlomety protijedoucích vozidel, které 
narušují adaptaci zraku řidiče na tmu a mohou ho 
oslnit. 

Obdobně jako na komunikaci s veřejným 
osvětlením, z pohledu řidiče významněji 
nezlepšují osvětlení vozovky další zdroje umělého 
světla a mohou na řidiče působit ještě rušivěji, 
protože jeho zrak je více adaptován na tmu. 

 

Osvětlení komunikace světlomety řidičem řízeného vozidla 

Studijní cíl: Upozornit na různé způsoby osvětlení vozovky při použití potkávacích a dálkových 
světlometů, vymezit účinně osvětlenou oblasti před vozidlem. 

Základní východiska: 

Při jízdě za tmy po vozovce neosvětlené veřejným 
osvětlením používá řidič při obvyklých 
atmosférických podmínkách především světla 
dálková, případně světla potkávací, a to v souladu 
s platnou právní úpravou3. 

Pokyny pro výuku: 

Návazně na učebnici lektor vysvětlí, jak způsob 
použití světel ovlivňuje rozhled řidiče a vymezí 
velikost účinně osvětlené oblasti před vozidlem pro 
běžná světla potkávací a dálková. 

Důležité závěry: 

Světlomety dálkové i potkávací účinně osvětlují 
různě velký, ale vždy jen značně omezený 
prostor před vozidlem. Osvětlení vozovky i 
jejího okolí je tak ještě méně dokonalé než na 
vozovce s veřejným osvětlením. 

 

                                                           
3
 Zákon č. 361/2000 Sb. ze dne 14. září 2000, o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, viz 

ustanovení § 32 odst. 3 
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Rozhled řidiče na důležité objekty při jízdě po vozovce neosvětlené lampami veřejného osvětlení 

Studijní cíl: Vysvětlit, jak světelné podmínky na komunikaci neosvětlené veřejným osvětlením 
ovlivňují rozhled řidiče na vozovku a místa přiléhající k vozovce, na objekty s vlastním osvětlením a na 
objekty bez vlastního osvětlení. 

Základní východiska: 

Při jízdě za tmy po vozovce neosvětlené 
veřejným osvětlením si řidič musí uvědomovat, 
že oproti podmínkám na vozovce osvětlené 
lampami veřejného osvětlení mu světelné 
podmínky dále zhoršují rozhled na objekty 
důležité pro jízdu. 

Pokyny pro výuku: 

Návazně na učebnici lektor upozorní na situace, 
při kterých se řidič obtížně orientuje na vozovce. 

U objektů s vlastním osvětlením upozorní na 
potřebu s předstihem reagovat již na označení 
objektu světly.  

U objektů bez vlastního osvětlení vysvětlí, jak 
vlastnosti povrchu překážky ovlivňují viditelnost 
v závislosti na vzdálenosti objektu od vozidla. 

Důležité závěry: 

Rozhled řidiče na vozovku a místa přiléhající 
k vozovce se běžně omezuje jen na oblast účinně 
osvětlenou světlomety vozidla. 

U objektů s vlastním osvětlením samotná tma 
neomezuje rozhled na světla, která tyto objekty 
označují, ale omezuje rozhled na samotné 
objekty. 

Řidič má značně ovlivněn rozhled na objekty bez 
vlastního osvětlení a rozhled na tyto objekty 
závisí nejen na velikosti účinně osvětlené oblasti 
světlomety vozidla, ale i na charakteristických 
vlastnostech povrchu těchto objektů. 

Druhý tematický blok: Zrakové vnímání řidiče 

Modul 2.1: Důležitost zrakového vnímání 

Člověk jako hlavní rizikový faktor v dopravě 

Studijní cíl: Upozornit na hlavní rizikové faktory v dopravě a zdůraznit význam znalostí týkajících se 
zrakového vnímání pro minimalizaci rizik při jízdě za viditelnosti snížené tmou. 

Základní východiska: 

Příčinnou řady dopravních nehod je skutečnost, 
že řidiči si často neuvědomují fyzikální, psychická, 
psychologická ani motorická omezení při jízdě a 
přeceňují své schopnosti. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor upozorní na statistiku dopravních nehod a 
zdůrazní, že hlavním rizikovým faktorem 
v dopravě je člověk, především pak řidič 
motorového vozidla. 

Důležité závěry: 

Pro jízdu v noci je zvláště důležité, aby řidiči měli 
základní znalosti o způsobu, jakým funguje jejich 
zrak, dokázali si uvědomovat omezení související 
s nedokonalostí zrakového vnímání v noci a 
mohli lépe rozpoznávat hrozby a minimalizovat 
rizika, tedy jezdit bezpečně. 
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Význam zrakového vnímání při řízení vozidla 

Studijní cíl:  Vysvětlit význam zrakového vnímání pro získávání informací o situaci na vozovce i v jejím 
okolí a nutnosti uvědomit si reálná omezení v době, kdy kvalitu zrakového vnímání zhoršují světelné 
podmínky, dané nedostatkem přírodního světla. 

Základní východiska: 

Díky činnosti očí a mozku řidič vnímá světlo a tím 
i barvy a tvary pozorovaných objektů, jejich 
rozměry, vzdálenost i pohyb. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vysvětlí problematiku a shrne ji do 
důležitých zásad. 

Důležité závěry: 

Pro řidiče má mimořádnou důležitost kvalita 
zrakového vnímání. Za situace, kdy ji limitují 
světelné podmínky, by si měl řidič reálná 
omezení uvědomit a neměl by přeceňovat své 
schopnosti. 

Modul 2.2: Proč vidíme věci kolem sebe 

Studijní cíl: Vysvětlit význam světla pro zrakové vnímání a upozornit na situaci při nedostatku 
přírodního světla, kdy je řidič závislý na umělých zdrojích světla a musí si uvědomit, že za situace, kdy 
vozovku osvětlují pouze světlomety vozidla, se rostoucí vzdáleností od vozidla významně mění 
intenzita osvětlení objektů, tedy i těch, které jsou důležité pro jízdu. 

Základní východiska: 

Člověk, a tedy i řidič, vidí objekty kolem sebe díky 
světlu. Zdroje světla vidí díky světlu, které tato 
tělesa vyzařují. Ostatní objekty vidí díky světlu, 
které na tyto předměty dopadá a odráží se od 
jejich povrchu. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vysvětlí rozdíl z hlediska osvětlení 
zemského povrchu přírodním světlem ve dne a 
v noci a vysvětlí závislost intenzity osvětlení 
objektu na vzdálenosti od zdroje světla.  

Důležité závěry: 

Při nedostatku přírodního světla je řidič odkázán 
na jeho umělé zdroje. Při jízdě by si měl 
uvědomit, že světlený výkon umělých zdrojů 
světla je v porovnání se sluncem jen velmi malý. 

Pokud vozovku osvětlují pouze světlomety 
vozidla, s rostoucí vzdáleností od vozidla světla 
rychle ubývá, což zásadním způsobem zhoršuje 
viditelnost objektů bez vlastního osvětlení. 

Modul 2.3: Jak funguje lidské oko 

Zpracování světla lidským okem 

Studijní cíl: Vysvětlit princip zpracování světla lidským okem a základních funkcí duhovky a sítnice při 
zrakovém vnímání. 

Základní východiska: 

Světlo, které vstupuje do oka, prochází rohovkou, 
přední komorou a přes oční čočku a sklivec 
dopadá na zadní část oka pokrytou sítnicí. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vysvětlí princip zpracování světla lidským 
okem a vysvětlí význam činnosti duhovky a 
sítnice pro zrakové vnímání. 

Důležité závěry: 

Sítnice dokáží světlo zachytit, v reálném čase 
vyhodnotit jeho rozložení v celém zorném poli 
řidiče, informaci převést na nervové impulsy a 
přes zrakovou dráhu ji předat k dalšímu 
zpracování do mozku, kde vzniká zrakový vjem. 

Duhovka pomáhá oku přizpůsobit se různým 
světelným podmínkám a zužováním a 
rozšiřováním zornice reguluje množství světla, 
které do oka dopadá. 
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Rozdíl mezi denním, nočním a smíšeným viděním 

Studijní cíl: Vysvětlit rozdíl mezi denním a nočním viděním, upozornit na rozdíly v kvalitě vidění při 
dostatečném a nedostatečném vnějším osvětlení a vysvětlit, jak se zhorší kvalita vidění při slabém 
vnějším osvětlení. 

Základní východiska: 

Denní vidění je zajištěno především pomocí 
čípků. Noční vidění je zajištěno pouze tyčinkami. 
Smíšené vidění je zajištěno jak čípky, tak 
tyčinkami. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vysvětlí, za jakých podmínek dokáží čípky 
a tyčinky zprostředkovat zrakový vjem a jak 
světelné podmínky ovlivňují kvalitu vidění. 

Důležité závěry: 

Činnost duhovky a sítnice umožňuje lidskému 
oku přizpůsobovat se různé úrovni vnějšího 
osvětlení. V závislosti na světelných podmínkách 
se však významně mění kvalita vidění. 

Při slabém vnějším osvětlení se kvalita vidění 
zhorší, zrak ztrácí schopnost vnímat barvy, 
prostorový vjem je pak nedokonalý a vidění je i 
méně ostré než ve dne. 

Zorné pole řidiče 

Studijní cíl: Vysvětlit pojmy zorné pole řidiče, oblast ostrého (foveálního), méně ostrého 
(parafoveálního) a periferního vidění a dále vysvětlit význam periferního vidění pro výběr vizuálně 
zajímavých podnětů a ostrého vidění pro potřeby následné analýzy podnětu. 

Základní východiska: 

Dokonale ostře vidí člověk a tedy i řidič jen 
objekty, které se zobrazují na sítnici v oblasti 
centrální jamky (fovea centralis). 

Objekty, které se zobrazují mimo oblast centrální 
jamky, vnímá řidič nedokonale. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vysvětlí význam periferního vidění pro 
výběr vizuálně zajímavých podnětů a ostrého 
vidění pro potřeby následné analýzy podnětu. 

Důležité závěry: 

Člověk, a tedy i řidič, má dostatečně široké zorné 
pole. 

Dokonale ostře vidí jen objekty, které se 
nacházejí přímo ve směru osy oka, resp. do cca 
1,5° od osy oka. 

Objekty nacházející se mimo tuto oblast (v oblasti 
parafoveální a periferní) vnímá nedokonale. 
Periferní vidění slouží k výběru vizuálně 
zajímavých objektů, a proto není důležitá jeho 
ostrost, ale rozsah, ve kterém oči dokáží na 
objekty reagovat.  

Modul 2.4: Jak získává řidič informace o dění v jeho okolí 

Studijní cíl: Vysvětlit význam pohybu očí, hlavy, příp. těla pro získávání celkového přehledu o jízdní 
situaci a potřebného chování řidiče v nepřehledných a složitých situacích. 

Základní východiska: 

Tím, že dokonale ostře může člověk, a tedy i 
řidič, vidět jen předměty, které se nacházejí 
v oblasti ostrého vidění, celkový přehled o jízdní 
situaci si musí vytvářet i pomocí pohybů očí, 
hlavy, příp. těla. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vysvětlí význam volních a mimovolných 
pohybů při reakcích očí na vizuálně zajímavé 
podněty a potřebu snížit hustotu podnětů 
v složité jízdní situaci. 

Důležité závěry: 

V nepřehledné jízdní situaci musí řidič předvídat 
nebezpečí a rozhlédnout se do důležitých směrů. 

V složité jízdní situaci musí řidič zpomalit jízdu, 
aby měl více času na práci s informacemi. 

V nepřehledné a složité situaci musí řidič udělat 
obojí. 
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Třetí tematický blok: Rychlost přiměřená rozhledu při jízdě 
v noci po vozovce neosvětlené veřejným osvětlením 
Metodický pokyn 

V dalším výkladu důsledně rozlišujte mezi pojmy reakční doba řidiče, doba potřebná na brzdění 
(stručně doba brzdění) a doba potřebná na zastavení (stručně doba na zastavení). 

Návazně pak rozlišujte pojmy dráha, kterou vozidlo ujede během reakční doby řidiče, brzdná dráha, 
dráha potřebná na zastavení (stručně dráha na zastavení). 

 Reakční doba řidiče je doba, která uplyne od okamžiku registrace překážky sítnicí oka řidiče 
až do okamžiku aktivace brzdového pedálu vozidla řidičem a bývá členěna na dobu optické, 
psychické a svalové reakce, podrobně viz vysvětlení v učebním textu. 

 Doba potřebná na brzdění je doba, která uplyne od okamžiku aktivace brzdového pedálu 
vozidla řidičem do zastavení vozidla. 

 Doba na zastavení je doba, která uplyne od okamžiku registrace překážky sítnicí oka řidiče do 
zastavení vozidla a je tak součtem reakční doby řidiče a doby potřebná na brzdění. 

Analogicky 

 Dráha, kterou vozidlo ujede během reakční doby řidiče, je dráha, kterou vozidlo urazí 
v průběhu doby řidičovy optické, psychické a svalové reakce, aniž by vozidlo zpomalovalo. 

 Brzdná dráha je dráha, kterou vozidlo ujede při samotném brzdění (zpomalování do 
zastavení), tedy během náběhu brzdného účinku a při vlastním brzdění, které se pro dané 
podmínky uvažuje jako brzdění s plným dosažitelným brzdným účinkem. 

 Dráha na zastavení je dráha, kterou vozidlo ujede od okamžiku registrace překážky sítnicí oka 
řidiče až do zastavení a je tak součtem dráhy, kterou vozidlo ujede během reakční doby řidiče 
a brzdné dráhy. 

Při volbě rychlosti, která je přiměřená vzdálenosti, na kterou má řidič rozhled, musí řidič vždy 
zohledňovat celou délkou dráhy potřebné na zastavení, která musí být kratší, nebo nejvýše stejná 
jako vzdálenost, na kterou má řidič rozhled, tedy na kterou je schopen důležitý objekt pro jízdu 
registrovat. 

Modul 3.1: Rychlost přiměřená rozhledu podle zákona 

Studijní cíl: Upozornit na ustanovení § 18 zák. č. 361/2000 Sb. (dále jen zákon) o povinnosti řidiče „jet 
jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled“ a vymezit 
základní veličiny ovlivňující volbu rychlosti vozidla v konkrétní jízdní situaci. 

Základní východiska: 

Povinnosti řidiče přizpůsobit rychlost jízdy 
vzdálenosti, na kterou má rozhled, upravuje 
zákon. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vymezí dvě podstatné veličiny, které 
nejvyšší rychlost určují, a to je vzdálenost, na 
kterou má řidič rozhled a délku dráhy, potřebnou 
na zastavení vozidla a vysvětlí jejich vzájemný 
vztah. 

Důležité závěry: 

Rychlost vozidla může být jen tak vysoká, aby 
dráha potřebná na zastavení vozidla byla vždy 
kratší nebo rovna vzdálenosti, na kterou má řidič 
rozhled. 



 

 15 

Modul 3.2: Vzdálenost, na kterou má řidič rozhled 

Odlišení objektu od jeho okolí 

Studijní cíl: Vysvětlit, kdy nejdříve může řidič začít vizuálně reagovat na objekt a upozornit na způsoby 
vytváření kontrastu mezi objektem a jeho okolím. 

Základní východiska: 

Vzájemné odlišování objektů umožňuje 
schopnost oka rozeznávat rozdíly barev a jasů. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vysvětlí, jak vzniká kontrast mezi 
objektem a objekty v jeho okolí a vysvětlí jeho 
význam pro vznik zrakového vjemu. 

Důležité závěry: 

Řidič může začít na objekt reagovat nejdříve 
v okamžiku, kdy jeho oči dokáží objekt odlišit od 
objektů v jeho okolí. 

Nebezpečné objekty 

Studijní cíl: Vysvětlit, které objekty jsou pro jízdu důležité a které z nich pak musí řidič zohlednit při 
volbě rychlosti jízdy. 

Základní východiska: 

Má-li řidič přizpůsobit rychlost jízdy vzdálenosti, 
na kterou má rozhled, řeší dosti složitou úlohu, 
protože různé typy objektů může v daném 
okamžiku vidět při velmi rozdílných 
vzdálenostech od vozidla. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vymezí pojmy objekt důležitý pro jízdu, 
vysvětlí rozdíl mezi méně a více nebezpečnými 
objekty a vysvětlí, že rychlost jízdy volí řidič tak, 
aby odpovídala rozhledu na objekty, které jsou 
v daném okamžiku důležité a při tom nebezpečné 
tím, že je lze vidět na kratší vzdálenost než 
ostatní důležité objekty. 

Důležité závěry: 

Přizpůsobuje-li řidič rychlost jízdy vzdálenosti, na 
kterou má rozhled, běžně ji přizpůsobuje 
rozhledu na objekty, které jsou v daném 
okamžiku důležité pro jízdu a jsou nebezpečné 
tím, že je lze vidět na kratší vzdálenost než 
ostatní důležité objekty. 
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Rozhled na chodce 

Studijní cíl: Vysvětlit, že důležitými a nebezpečnými objekty při jízdě často bývají chodci a řidič tak 
musí mít jasnou představu o tom, na jakou vzdálenost může chodce uvidět, když při jízdě použije 
světla potkávací nebo dálková a současně kvantifikovat obvyklé vzdálenosti, při kterých dokáže oko 
řidiče registrovat chodce, který se pohybuje při pravém okraji vozovky v závislosti na jeho oblečení 
(oblečení bílé, různobarevné, černé). 

Základní východiska: 

Řidič si musí uvědomovat, že zvláště zranitelnými 
účastníky silničního provozu jsou chodci a měl by 
mít jasnou představu o tom, na jakou vzdálenost 
může chodce uvidět při použití světel 
potkávacích i dálkových. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor na fotografiích ukáže rozdíly ve 
viditelnosti chodců v závislosti na jejich oblečení 
a konkretizuje, na jakou vzdálenost lze chodce 
uvidět, v závislosti na způsobu použití světel 
řidičem a oblečení chodce. Můžete upozornit i na 
faktory, které zlepšují a zhoršují viditelnost 
chodců. Upozorní i na skutečnost, že s věkem se 
přirozeně zhoršuje i kontrastní citlivost očí, 
a proto starší řidiči hůř reagují na malé rozdíly 
jasů. 

Důležité závěry: 

Přestože oči řidiče dokáží samy reflexivně 
reagovat na důležité podněty, řidič si musí 
uvědomit, že při použití potkávacích světel se 
u málo kontrastních překážek jedná jen o několik 
desítek metrů. Při vyšší rychlosti vozidla je taková 
vzdálenost pro zastavení nedostatečná. 

Modul 3.3: Dráha potřebná na zastavení 

Doba potřebná na zastavení 

Studijní cíl: Vysvětlit, že na zastavení vozidla potřebuje čas řidič i vozidlo a stručně popsat procesy 
probíhající na soustavě řidič od okamžiku registrace překážky sítnicí oka až do okamžiku aktivace 
brzdového pedálu a dále na soustavě vozidlo od okamžiku aktivace brzdového pedálu do zastavení. 

Základní východiska: 

Při jízdě si řidič musí uvědomovat, že v okamžiku, 
kdy bude muset zastavit vozidlo, bude na to 
potřebovat čas on i vozidlo. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor popíše návaznost optické, psychické a 
svalové reakce, náběhu brzdného účinku a 
brzdění do zastavení  

Důležité závěry: 

Délka reakční doby řidiče závisí na mnoha 
faktorech (především na směru pohledu řidiče a 
poloze překážky, vlastnostech překážky, 
světelných podmínkách, pozornosti řidiče, únavě 
řidiče atd.). I při pozorné jízdě musí řidič počítat 
s dobou nejméně jedné sekundy, v noci často i 
více. 

Doba na brzdění závisí především na vlastnostech 
brzdové soustavy vozidla, rychlosti vozidla a 
adhezních podmínkách. 
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Dráha na zastavení 

Studijní cíl: Vysvětlit, na kterých veličinách závisí dráha na zastavení a upozornit na obvyklé délky 
dráhy potřebné na zastavení v závislosti na rychlosti vozidla a stavu vozovky. 

Základní východiska: 

Vozidlo se pohybuje během celé reakční doby 
řidiče i při samotném brzdění až do okamžiku 
zastavení. Dráha potřebná na zastavení určuje 
nejmenší vzdálenost, kterou při tom za daných 
podmínek může vozidlo urazit. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vymezí veličiny, na kterých závisí délka 
dráhy na zastavení (uvažováno při brzdění na 
přímém a vodorovném úseku vozovky). Upozorní 
na skutečnost, že během celé reakční doby 
vozidlo jede nezměněnou rychlostí a také na 
závislost délky brzdné dráhy na rychlosti vozidla. 
V tabulce pak prezentuje délky drah potřebných 
na zastavení vozidla pro různé adhezní podmínky 
v závislosti na rychlosti vozidla a upozorní na 
důležité rozdíly. 

Důležité závěry: 

Čím je rychlost vozidla vyšší, čím delší je reakční 
doba řidiče, čím horší jsou adhezní podmínky 
(klouže to), tím delší je dráha na zastavení. Podle 
okolností může být i značně dlouhá. 

Značnou dráhu vozidlo urazí během reakční doby 
řidiče, aniž by se snížila jeho rychlost. 

Brzdná dráha se prodlužuje s druhou mocninou 
rychlosti. 

Modul 3.4: Rychlost přiměřená rozhledu při jízdě 

Rychlost přiměřená rozhledu na chodce 

Studijní cíl: Vysvětlit, že v místech, kde se mohou pohybovat chodci, je vhodné, zvláště při přepnutí 
na potkávací světla, přizpůsobit rychlost vozidla rozhledu na chodce. 

Základní východiska: 

Při určení rychlosti přiměřené dohledu se vychází 
z jednoduché podmínky, že rychlost vozidla může 
být jen tak vysoká, aby dráha potřebná na 
zastavení vozidla byla nejvýše rovna vzdálenosti, 
na kterou má řidič rozhled, tedy vzdálenosti, při 
které jsou oči řidiče schopny na důležitý objekt 
poprvé reagovat. 

Pokyny pro výuku: 

Návazně na předchozí výklad lektor prezentuje 
rychlosti, které jsou přiměřené rozhledu na 
chodce v bílém, různobarevném a černém 
oblečení při použití potkávacích a dálkových 
světel (dosažitelné brzdné zpomalení a = 6 m/s2, 
reakční doba řidiče tr = 1 s, vzdálenost, na kterou 
je chodec vidět, dle učebního textu).  

Důležité závěry: 

Při přepnutí na potkávací světla je rychlost 
přiměřená rozhledu na chodce vždy nižší, a to 
velmi významně, než nejvyšší povolená rychlost 
(90 km/h). 
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Jakou rychlostí jet při použití potkávacích světel 

Studijní cíl: Dát praktické doporučení pro jízdu při použití potkávacích světel na vozovce, kde se 
mohou pohybovat chodci 

Základní východiska: 

Předchozí výklad 

Pokyny pro výuku: 

Formou diskuse lektor zdůrazní, že při použití 
potkávacích světel řidič chodce dokáže 
registrovat jen na krátkou vzdálenost. Při 
rychlosti 90 km/h (25 m/s) tuto vzdálenost 
vozidlo urazí za velmi krátkou dobu a pokud řidič 
včas nepřizpůsobí rychlost jízdy, nebude mít 
dostatek času na rozpoznání chodce, rozhodnutí 
se o způsobu reakce a na přizpůsobení způsobu 
jízdy, především však na zastavení vozidla. 

Důležité závěry: 

Není-li řidič dostatečně informován o situaci před 
vozidlem, při přepnutí na potkávací světla musí 
snížit rychlost alespoň na 50 km/h. 

Jaké důsledky může mít nepřizpůsobení rychlosti jízdy rozhledu 

Studijní cíl: Upozornit na případné důsledky nepřizpůsobení rychlosti jízdy rozhledu. 

Základní východiska: 

Předchozí výklad 

Pokyny pro výuku: 

Lektor prezentuje situaci, kdy řidič jede po 
rovném úseku vozovky rychlostí 90 km/h při 
použití potkávacích světel. Chodec jde v jeho 
pravém jízdním pruhu a vytvoří mu překážku, 
před kterou musí zastavit. 

Vypočtené příklady jsou v doporučeném učebním 
textu vč. uvažovaných vstupních podmínek. 

Důležité závěry: 

Není-li řidič dostatečně informován o situaci před 
vozidlem, při přepnutí na potkávací světla 
nemůže pokračovat v jízdě nejvyšší povolenou 
rychlostí. 
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Modul 3.5: Co může přinést novela pravidel silničního provozu 

Studijní cíl: V návaznosti na příp. změnu právní úpravy upozornit na její pozitivní dopad a současně 
vysvětlit, že i nadále musí řidič zachovávat obezřetnost a použije-li světla potkávací, pak v místech, 
kde se mohou pohybovat chodci, stejně jako dosud nebude moci jet nejvyšší povolenou rychlostí 
(90 km/h). 

Základní východiska: 

Podle připravované novely pravidel silničního 
provozu4 by chodci měli mít povinnost používat 
alespoň jeden reflexní prvek na oděvu, pokud 
jdou za snížené viditelnosti po vozovce bez 
veřejného osvětlení. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vysvětlí pozitivní dopad nové úpravy a 
současně vysvětlí, že i nadále musí řidič 
zachovávat obezřetnost. 

Důležité závěry: 

Řidič by měl i nadále jezdit velmi obezřetně, a to 
minimálně do doby, než budou známy zkušenosti 
s praktickým dodržováním nové právní úpravy a 
také s posuzováním odpovědnosti řidičů za 
situací, kdy chodec povinnost nesplní. 

Čtvrtý tematický blok: Péče o vozidlo a aktivní bezpečnost 

Modul 4.1: Před jízdou věnujte pozornost svému vozidlu 

Zásada vidět a být viděn 

Studijní cíl: Upozornit na povinnost řidiče udržovat v bezvadném a čistém stavu světla vozidla a další 
prvky zlepšující viditelnost vozidla pro ostatní účastníky silničního provozu. 

Základní východiska: 

Zásadu „vidět a být viděn“ musí řidič dodržovat 
zvláště v době, kdy je viditelnosti snížené tmou. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vysvětlí problematiku a na fotografiích 
ukáže vliv znečištění na viditelnost 
neosvětleného vozidla odstaveného na okraji 
vozovky, příp. použije další názorné ukázky. 

Důležité závěry: 

Řidič musí na vozidle udržovat v čistém a 
bezvadném stavu světlomety, svítilny i další 
prvky vozidla, které zlepšují viditelnost vozidla 
zvláště při vypnutých světlech. 

 

                                                           
4
 Tisková zpráva. Ministerstvo dopravy [online]. 30. 3. 2015 [cit. 2015-11-11]. Dostupné z: 

http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Vlada_schvalila_novelu_zakona_o_silnicnim_provozu_zavadi_r
eflexni_prvky_u_chodcu.htm 
 



 

 20 

Správné nastavení světlometů 

Studijní cíl: Vysvětlit potřebu správného nastavení sklonu světlometů v závislosti na zatížení vozidla. 

Základní východiska: 

Zatížení vozidla významně ovlivňuje sklon vozidla 
a tedy i sklon světlometů vůči vozovce. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vysvětlí, jak nesprávné nastavení sklonu 
světlometů zvyšuje nebezpečí při jízdě, a to jak 
pro případy, kdy tyto svítí výš anebo níž než by 
měly. 

Důležité závěry: 

Má-li řidič vozidlo s ručním nastavením 
světlometů, musí před jízdou jejich sklon nastavit 
podle aktuálního zatížení osobami a nákladem. 
Základní poloha ovladače odpovídá zatížení 
vozidla řidičem, příp. řidičem a spolujezdcem. 

Výhled z vozidla 

Studijní cíl: Vysvětlit potřebu udržovat v čistotě všechna skla vozidla včetně ploch, nestíraných stěrači 
a neumísťovat ve vozidle žádné předměty, které by omezovaly výhled řidiče a neinstalovat ve vozidle 
žádná zařízení, která by byla zbytečným zdrojem světla v kabině. 

Základní východiska: 

Řidič musí mít při jízdě dobrý výhled z vozidla, 
aby si zbytečně neomezoval rozhled na důležité 
objekty. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vysvětlí problematiku, příp. ji demonstruje 
na názorných ukázkách. 

Důležité závěry: 

Řidič musí udržovat v čistotě všechna skla vozidla 
včetně ploch, nestíraných stěrači. Do zorného 
pole nesmí umísťovat žádné předměty, které by 
omezovaly výhled řidiče, a neměl by do vozidla 
instalovat žádná zařízení, která by byla 
zbytečným zdrojem světla v kabině vozidla a při 
jízdě by narušovala adaptaci zraku řidiče na tmu. 

Nouzové stání 

Studijní cíl: Upozornit na důležitost správného vybavení vozu a dostupnosti všech potřebných prvků 
výbavy pro potřeby nouzového stání. 

Základní východiska: 

K nehodám s velmi závažnými následky vždy patří 
nehody vzniklé v důsledku nárazu do 
neosvětleného vozidla a kolize s posádkou při 
opouštění vozidla. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vysvětlí problematiku, a zdůrazní zvláštní 
důležitost pro situace, kdy je viditelnost snížena 
tmou. 

Důležité závěry: 

Na vozidle musí mít řidič plně funkční výstražné a 
obrysové svítilny. Bezpečnostní vestu musí mít 
dostupnou z kabiny vozu, musí mít dostatečně 
dostupný výstražný trojúhelník. 

Je vhodné, aby řidič vozidlo vybavil i nezávislým 
zdrojem světla a dostatečným počtem vest pro 
všechny členy posádky. 
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Modul 4.2: Co dnes auta umí 

Aktivní a pasivní bezpečnost 

Studijní cíl: Vysvětlit význam prvků aktivní bezpečnosti z hlediska prevence dopravních nehod a 
zdůraznit důležitost kvalitních světlometů pro zvýšení aktivní bezpečnosti.  

Základní východiska: 

Při výběru vozidla by řidič měl zohledňovat i jeho 
vybavenost prvky aktivní bezpečnosti a tyto 
upřednostnit před prvky výbavy, které 
bezpečnost při jízdě nezvyšují. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vysvětlí problematiku s důrazem na 
aktivní bezpečnost při jízdě za situace, kdy je 
viditelnost snížena tmou. 

Důležité závěry: 

Při jízdě v noci aktivní bezpečnost zvyšují 
především kvalitní světlomety. 

Kvalitní světlomety jako důležitý prvek aktivní bezpečnosti 

Studijní cíl: Upozornit na moderní technická řešení světlometů. 

Základní východiska: 

Aktivní bezpečnosti při jízdě za viditelnosti 
snížené tmou významně ovlivňuje technické 
řešení světlometů vozidla. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor upozorní na výhody moderních 
světlometů (světlomety s čirým sklem, 
světlomety vybavené automatickou a 
dynamickou regulací sklonu, adaptivní 
světlomety, funkce corner, funkce dynamic light 
asist) 

Důležité závěry: 

Při výběru vozidla by se řidič měl zajímat i 
o provedení světlometů, kterými je vozidlo 
vybaveno. 

Další prvky, které zvyšují aktivní bezpečnost při jízdě v noci 

Studijní cíl: Upozornit na další prvky, které zvyšují aktivní bezpečnost při jízdě za viditelnosti snížené 
tmou. 

Základní východiska: 

Aktivní bezpečnost při jízdě za viditelnosti 
snížené tmou významně ovlivňuje řada dalších 
prvků výbavy vozidla. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor upozorní na další prvky, které zvyšují 
aktivní bezpečnost při jízdě v noci – systémy pro 
noční vidění, systémy pro rozpoznání chodců, 
systémy pro autonomní brzdění pro případy, kdy 
řidič sám nezareaguje na překážku v silničním 
provozu, prvky výbavy zvyšující komfort řidiče a 
přispívající k minimalizaci únavy řidiče, příp. další. 

Důležité závěry: 

Při výběru vozidla by se řidič měl zajímat i o jeho 
vybavení dalšími prvky, které zvyšují aktivní 
bezpečnost při jízdě za viditelnosti snížené tmou. 
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Pátý tematický blok: Jízda za viditelnosti snížené tmou 

Modul 5.1: Jízda v obci a po vozovce osvětlené veřejným osvětlením 

Používání světlometů  

Studijní cíl: Vysvětlit v návaznosti na obecná ustanovení § 32, odst. 2 a 3 zákona č. 361/2000 Sb. (dále 
jen zákon) způsob používání světlometů při jízdě v noci po vozovce osvětlené veřejným osvětlením. 

Základní východiska: 

Řidič se řídí obecnými ustanoveními zákona, 
která upravují používání světlometů za snížené 
viditelnosti. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vysvětlí problematiku a shrne ji do 
praktických zásad pro jízdu. 

Důležité závěry: 

Pokud lampy veřejného osvětlení vozovku 
osvětlují dostatečně a souvisle, je řidič povinen 
použít světla potkávací. 

V opačném případě je vhodné, aby použil světla 
dálková, a to i v obci. Před použitím dálkových 
světel však musí zvážit nebezpečí oslnění 
především ostatních řidičů. 

Pokud řidiči hustota provozu neumožňuje použít 
světla dálková, musí zvýšit opatrnost a většinou i 
zpomalit jízdu. 

Přizpůsobení způsobu jízdy světelným podmínkám 

Studijní cíl: Upozornit na nebezpečí spojená s omezením rozhledu při nedostatečném a nesouvislém 
osvětlení vozovky, s omezením rozhledu na okolí vozovky a na nutnost při omezení rozhledu 
s předstihem reagovat na nebezpečí, před kterými řidiče varují dopravní značky. 

Základní východiska: 

Řidič si musí uvědomit, že i na vozovce, která je 
za tmy osvětlena lampami veřejného osvětlení, 
má rozhled významně omezen světelnými 
podmínkami. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor upozorní na nebezpečí spojená s: 

- neosvětlenými či špatně osvětlenými 
překážkami na vozovce při nedostatečném a 
nesouvislém osvětlení vozovky, 

- omezením rozhledu na okolí vozovky 
v souvislosti s pohybem chodců v intravilánu 
obcí,  

- jízdou v místech, kde řidiče před nebezpečím 
varují dopravní značky. 

Výklad shrne do praktických zásad pro jízdu. 

Důležité závěry: 

Zvýšit opatrnost, příp. zpomalit jízdu musí řidič: 

- při nedostatečném a nesouvislém osvětlení 
vozovky (jsou-li na vozovce úplně tmavá místa, 
měl by si uvědomit, že případnou neosvětlenou 
či špatně osvětlenou překážku uvidí až po jejím 
osvětlení světlomety vozidla, tedy při použití 
potkávacích světel, jen na krátkou vzdálenost), 

-  v blízkosti míst s vyšší koncentrací chodců 
(školy, turisticky zajímavá místa, obchody, 
restaurační zařízení, nádraží, sportoviště 
apod.), 

-  v místech dopravních značek přechod pro 
chodce, děti, cyklisté, práce, zastávka autobusu, 
tramvaje, trolejbusu, přejezd pro cyklisty, 
stezka pro chodce, stezka pro cyklisty. 
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Jízda kolem přechodu pro chodce 

Studijní cíl: Upozornit na nebezpečí při jízdě v místech přechodů pro chodce za viditelnosti snížené 
tmou. 

Základní východiska: 

Časté nedostatky dopravních řešení v místě 
přechodů pro chodce se projevují zejména v noci. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor upozorní na problémy, které nastávají, 
pokud přechod není označen svislými značkami, 
nemá středový ostrůvek, okraje přechodu nejsou 
osvětleny, příp. způsob osvětlení přechodu jiným 
způsobem ovlivňuje rozhled řidiče. Problematiku 
vysvětlí a shrne do praktického doporučení pro 
jízdu. 

Důležité závěry: 

Nemá-li řidič v místě přechodu pro chodce 
dostatečný rozhled na místa, kde chodci vstupují 
do vozovky, musí zvýšit opatrnost a především 
snížit rychlost jízdy.  

Jízda kolem zastávek hromadné dopravy 

Studijní cíl: Upozornit na nebezpečí v místech zastávek hromadné dopravy za viditelnosti snížené 
tmou. 

Základní východiska: 

V místech zastávek hromadné dopravy musí řidič 
počítat se zvýšeným výskytem chodců, zvláště za 
situace, kdy zde staví vozidlo hromadné dopravy. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor upozorní, že v místech zastávek hromadné 
dopravy se k problému popsanému výše 
připojuje i problém spojený s tím, že dopravní 
prostředek stojící v zastávce zakrývá řidiči 
rozhled na chodce, kteří nastupují a vystupují a 
případně též přecházejí přes vozovku. 
Problematiku vysvětlí a shrne do praktického 
doporučení pro jízdu. 

Důležité závěry: 

V místě zastávek hromadné dopravy musí řidič 
zpomalit jízdu, příp. zastavit a očekávat, že 
chodec může vystoupit i z oblasti, kde řidiči 
omezuje rozhled dopravní prostředek. Zrak by 
tak měl směřovat i pod kola stojícího vozidla. 
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Jízda v místě koridorů a stezek pro cyklisty 

Studijní cíl: Upozornit na nebezpečí v místech vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, příp. v místech 
vyústění stezek pro cyklisty za viditelnosti snížené tmou. 

Základní východiska: 

Cyklisté se často pohybují i značnou rychlostí, 
přitom zdroje světla, které používají, jsou 
významně slabší než u motorových vozidel. Při 
umělém osvětlení je tak lze snadno přehlédnout. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor problematiku vysvětlí a zvláště zdůrazní 
nutnost pečlivě se rozhlédnout daleko za vozidlo 
zejména v místech, kde řidič kříží s vozidlem 
vyhrazený pruh pro cyklisty. 

Důležité závěry: 

Při jízdě v blízkosti stezek a vyhrazených jízdních 
pruhů pro cyklisty musí řidič zvýšit opatrnost. 
Zvláště obezřetně musí jet tam, kde bude křížit 
vyhrazený pruh pro cyklisty nebo v místech, kde 
vyúsťují stezky pro cyklisty. 

Modul 5.2: Jízda mimo obec a po vozovce neosvětlené veřejným osvětlením 

Používání světlometů 

Studijní cíl: Vysvětlit v návaznosti na obecná ustanovení § 32, odst. 2 a 3 zákona č. 361/2000 Sb. (dále 
jen zákon) způsob používání světlometů při jízdě v noci po vozovce neosvětlené veřejným osvětlením 
a vymezit doporučení pro jízdu. 

Základní východiska: 

Řidič se řídí obecnými ustanoveními zákona, 
která upravují používání světlometů za snížené 
viditelnosti. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vysvětlí problematiku a shrne ji do 
praktických zásad pro jízdu. 

Důležité závěry: 

Na vozovce bez veřejného osvětlení musí řidič 
minimalizoval omezení rozhledu světlenými 
podmínkami, a všude, kde to pravidla dovolují, 
používat světla dálková. 

Při míjení protijedoucích vozidel musí řidič 
v dostatečném předstihu přepnout na světla 
potkávací a v duchu předchozí zásady, hned, jak 
to situace dovolí, přepnout zpět na světla 
dálková. 

Při míjení protijedoucích vozidel se řidič nemůže 
dívat přímo do jejich světel, naopak by měl 
pozorně sledovat pravý okraj vozovky jako místo 
s největším potenciálním nebezpečím. 

Na potkávací světla musí řidič včas přepnout, i 
když dojíždí vozidlo jedoucí vpředu. 
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Jízda na potkávací světla 

Studijní cíl: Vysvětlit hlavní rizika při jízdě po vozovce neosvětlené veřejným osvětlením při použití 
tlumených světel, s rozlišením jízdy na rychlostních komunikacích a ostatních, na kterých se mohou 
běžně pohybovat chodci, cyklisté a další účastníci silničního provozu, kteří nejsou označeni světly či 
jiným způsobem, příp. jejich označení neumožňuje jejich odlišení od okolí na dostatečné vzdálenosti. 
Dále pak vymezit doporučení pro jízdu. 

Základní východiska: 

Při jízdě na vozovce neosvětlené veřejným 
osvětlením za viditelnosti snížené tmou je zvláště 
nebezpečná jízda na potkávací světla rychlostí 
vyšší, než odpovídá omezení rozhledu světelnými 
podmínkami. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vysvětlí problematiku, především však 
zdůrazní, že řidič si musí uvědomovat, že na 
všech komunikacích, s výjimkou rychlostních, se 
běžně mohou pohybovat chodci a tedy i chodci 
s nekontrastním oblečením, dle stávající úpravy 
bez jakéhokoliv označení a tomu pak musí 
přizpůsobit rychlost jízdy. 

Na rychlostních komunikacích se řidič zpravidla 
spoléhá na to, že ostatní účastníci silničního 
provozu dodržují pravidla o provozu na dálnicích 
(viz ustanovení § 35 a následující zák. 
361/2001 Sb.5). I zde musí řidič přizpůsobit 
rychlost jízdy rozhledu, především se však bude 
jednat o rozhled na vozovku a na ostatní 
účastníky provozu, kteří se po dálnici mohou 
pohybovat v souladu s platnou právní úpravou, 
tedy především na osvětlená motorová vozidla. 
Bezprostředně pak musí reagovat na různé 
neobvyklé situace (na komunikaci jsou 
prováděny stavební úpravy, údržba komunikace, 
došlo ke vzniku dopravní nehody apod.). Pak 
musí předpokládat i to, že na komunikaci se 
mohou pohybovat osoby, např. z důvodu, aby 
opustily porouchané či havarované vozidlo, 
označily místo dopravní nehody, poskytly pomoc 
účastníkům nehody apod. a bezprostředně 
významně snížit rychlost jízdy. 

Důležité závěry: 

Při jízdě na komunikaci, kde se mohou pohybovat 
chodci, nemá-li řidič dostatečný rozhled na 
vozovku, musí při přepnutí na světla potkávací 
výrazně zpomalit jízdu. Za dobrých adhezních a 
povětrnostních podmínek alespoň na 50 km/h, 
podle okolností pak i na rychlost nižší. 

Na rychlostních komunikacích používá řidič světla 
dálková vždy, když to pravidla provozu dovolují. 

Jede-li řidič po rychlostní komunikaci při použití 
potkávacích světel běžnou provozní rychlostí, 
musí pozorně vnímat, jak vozovku osvětlují další 
vozidla, musí sledovat i situaci před vpředu 
jedoucími vozidly a za posledním z nich si 
udržovat dostatečný odstup. Při vyšší rychlosti 
nejlépe alespoň 3 sekundy. 

Bezprostředně musí řidič reagovat na všechny 
změny jízdní situace, zejména takové, které 
nejsou zcela obvyklé. 

Pozoruje-li, že na komunikaci jsou prováděny 
stavební úpravy, údržba komunikace, došlo ke 
vzniku dopravní nehody apod., musí ihned velmi 
výrazně zpomalit jízdu. 

 

                                                           
5
  Zákon č. 361/2000 Sb. ze dne 14. září 2000, o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, viz 

ustanovení § 35 a následující 
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Orientace na vozovce 

Studijní cíl: Upozornit na problémy spojené s horší orientací řidiče na vozovce při jízdě za viditelnosti 
snížené tmou. 

Základní východiska: 

Při nízké úrovni vnějšího osvětlení se řidiči zhorší 
kvalita vidění a obtížněji se orientuje na vozovce. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vysvětlí problematiku, zdůrazní, že za 
viditelnosti snížené tmou řidič oproti denní době 
hůř rozeznává dopravní značení, obtížněji 
odhaduje sklon a zakřivení vozovky a celkově se 
hůř na vozovce orientuje. Výklad shrne do 
praktických zásad pro jízdu. 

Důležité závěry: 

Řidič musí zvýšit opatrnost a zpomalit jízdu 
v místech s členitým terénem, v úsecích, kde 
chybí směrové vedení, zvláště pak vodorovné 
značení, kde se provádějí stavební úpravy, mění 
se počty jízdních pruhů a v jiných místech, kde se 
hůře orientuje na vozovce. 

Dvojí značení jízdních pruhů 

Studijní cíl: Upozornit na zvláštní nebezpečí v místech, kde jsou prováděny opravy vozovek při 
částečném uzavření komunikace, zvláště pak v době, kdy probíhá dokončování oprav a řidič by měl 
počítat i s možností špatného směrového vedení. 

Základní východiska: 

Opravy vozovek bývají často prováděny při 
částečném uzavření komunikace, kdy se pomocí 
přechodného značení upraví šířky a počty 
jízdních pruhů nejlépe tak, aby vozovka byla 
průjezdná v obou směrech. Po dokončení oprav 
však někdy na vozovce zůstane dvojí značení. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor problematiku vysvětlí, zdůrazní zvláštní 
nebezpečí a výklad shrne do praktického 
doporučení pro jízdu. 

Důležité závěry: 

V místech stavebních úprav a v době jejich 
dokončování musí řidič počítat i s možností 
špatného směrového vedení a musí tak zvýšit 
opatrnost, a pokud se hůř orientuje, zpomalit 
jízdu. 

Zatáčení a odbočování na neosvětlené vozovce 

Studijní cíl: Upozornit na zvláštní nebezpečí při odbočování i při jízdě do zatáčky, kdy řidič vjíždí do 
neosvětlené, nebo jen nedostatečně osvětlené oblasti. 

Základní východiska: 

Běžné světlomety osvětlují prostor před vozidlem 
bez ohledu na směr jízdy vozidla. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor problematiku vysvětlí a shrne do 
praktického doporučení pro jízdu. 

Důležité závěry: 

Nemá-li řidič vozidlo s funkcí corner, příp. jiné 
pokročilé funkce světlometů, musí si při zatáčení 
a odbočování uvědomit, že bude zatáčet či 
odbočovat „do tmy“ a zvýšit opatrnost. 
Současně, stejně jako ve dne, je vhodné, aby 
změnil polohu těla a podíval se i do prostoru, kde 
mu rozhled zakrývají sloupky karoserie vozidla. 
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Chodci a cyklisté nedodržující pravidla silničního provozu 

Studijní cíl: Upozornit na zvláštní nebezpečí za situace, kdy řidič pozoruje, že na silnici se vyskytuje 
více chodců či cyklistů, kteří nedodržují zvláštní ustanovení pro chůzi a jízdu nemotorových vozidel. 

Základní východiska: 

V noci i na zdánlivě odlehlých místech musí řidič 
počítat s pohybem chodců a někdy i cyklistů po 
vozovce, a to zejména ve dnech pracovního volna 
a ve dnech, které jim předcházejí. Pokud se tito 
účastníci silničního provozu vracejí ze zábavy, 
z restauračních zařízení apod., často se chovají 
značně uvolněně a zvláštní ustanovení pro chůzi 
a jízdu nemotorových vozidel6 dodržují jen 
ledabyle. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor problematiku vysvětlí a shrne do 
praktického doporučení pro jízdu. 

Důležité závěry: 

Projíždí-li řidič místem s vyšším výskytem chodců, 
cyklistů, kteří nedodržují dopravní předpisy, 
zvláště kdy jsou všichni bujaří, měl by 
předpokládat, že možná některý z nich leží na 
silnici, nebo kráčí po středové čáře a měl by 
zpomalit jízdu v celém úseku, kde se tyto osoby 
pohybují. 

Zvířectvo 

Studijní cíl: Upozornit na zvláštní nebezpečí v místech označených výstražnou dopravní značkou 
„pozor zvěř“. 

Základní východiska: 

Zvěř bývá často aktivní v noci, splývá s okolím 
vozovky i s vozovkou, bývá rychlejší než člověk, 
před vstupem do vozovky se nerozhlíží a chodí i 
středem vozovky. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor problematiku vysvětlí a shrne do 
praktického doporučení pro jízdu. 

Důležité závěry: 

Místa označená výstražnou značkou „pozor zvěř“ 
musí řidič projíždět se zvýšenou opatrností, 
zvláště v noci. 

 

                                                           
6 Zákon č. 361/2000 Sb. ze dne 14. září 2000, o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění - Oddíl 5 - 

Zvláštní ustanovení pro chůzi, jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířeti a vedení a hnaní zvířat, § 53 a 
následující 
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Nedostatečně osvětlené či neosvětlené překážky, nouzové stání 

Studijní cíl: Upozornit na zvláštní nebezpečí v místech provádění stavebních úprav, v místech, kde 
došlo k dopravní nehodě a za situace, kdy řidič sám je nucen nouzově zastavit s vozidlem na silnici. 

Základní východiska: 

V místech stavebních úprav a v místech, kde 
došlo k dopravní nehodě, musí řidič počítat i 
s výskytem nedostatečně osvětlených či 
neosvětlených překážek, příp. za situace, kdy 
sám bude nucen nouzově zastavit s vozidlem na 
silnici, musí si počínat tak, aby neohrozil ostatní 
účastníky silničního provozu.  

Pokyny pro výuku: 

Lektor problematiku vysvětlí a shrne do 
praktických doporučení pro jízdu. Příp. 
připomene i ustanovení § 25 zák. č. 361/2000 
Sb., upravující podmínky pro zastavení a stání 
s vozidlem. 

Důležité závěry: 

V místech stavebních úprav a v místech, kde 
došlo k dopravní nehodě, musí řidič počítat i 
s výskytem nedostatečně osvětlených či 
neosvětlených překážek, a proto musí zvýšit 
opatrnost a zpomalit jízdu. 

Při nouzovém stání se řidič řídí ustanovením § 5 a 
§ 26 zák. č. 361/2000 Sb.7 Nejprve zapne 
výstražná světla, obleče si bezpečnostní reflexní 
vestu, v dostatečné vzdálenosti za vozidlem 
(mimo obec nejméně 50 m, na dálnici nejméně 
100 m) umístí výstražný trojúhelník a nejlépe 
vozidlo nechá označené i aktivním zdrojem 
světla. Je vhodné, aby řidič nařídil členům 
posádky, aby si také oblékli bezpečnostní reflexní 
vesty, opatrně opustili vozidlo a vyčkali pomoci 
na bezpečném místě. V nepřehledném místě 
řidič, příp. s pomocí další poučené osoby, zajistí 
bezpečný průjezd dalších vozidel do doby, než 
přijede pomoc. 

Modul 5.3: Zásady společné 

Ovlivnění kvality vidění nedostatečnou adaptací zraku na tmu 

Studijní cíl: Upozornit na vliv nedostatečné adaptace zraku na horší světelné podmínky na kvalitu 
vidění. 

Základní východiska: 

Nedostatečná adaptace zraku na horší světelné 
podmínky ovlivňuje kvalitu vidění. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor problematiku vysvětlí a shrne do 
praktických doporučení pro jízdu. Upozorní i 
problém spojený s používáním vnitřních zdrojů 
světla v kabině vozu, a to jejich možné zrcadlení 
na sklech vozidla. 

Důležité závěry: 

Pokud řidič zahajuje jízdu bezprostředně poté, co 
opustil dobře osvětlené prostory, musí počítat i 
s dobou, kterou bude jeho zrak potřebovat na 
dokonalé přizpůsobení se horším světelným 
podmínkám, a přizpůsobit tomu způsob jízdy. 

V noci by se řidič i posádka měli vyvarovat 
používání zbytečných zdrojů světla v kabině vozu, 
pokud nejsou určeny a uzpůsobeny pro používání 
při jízdě ve vozidle. Je-li nezbytné je použít, měl 
by řidič na vhodném místě zastavit. 

 

                                                           
7
 Zákon č. 361/2000 Sb. ze dne 14. září 2000, o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, viz 

ustanovení § 5, 26 
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Ovlivnění kvality vidění oslněním 

Studijní cíl: Upozornit na vliv oslnění na kvalitu vidění. 

Základní východiska: 

K oslnění dochází při prudkém osvětlení očí od 
silných zdrojů světla. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor upozorní na nejčastější zdroje oslnění, 
vysvětlí, jak má řidič minimalizovat oslnění zraku 
při jízdě, připomene i nutnou ohleduplnost 
k ostatním účastníkům silničního provozu při 
používání dálkových světel a výklad shrne do 
praktického doporučení pro jízdu. 

Důležité závěry: 

Při míjení protijedoucích vozidel by měl řidič 
směřovat zrak k pravému okraji vozovky (viz výše 
používání světlometů). Při oslňování vozidlem 
jedoucím vzadu musí upravit nastavení vnitřního 
zpětného zrcátka tak, aby oslnění zamezil. 

Při jízdě za jiným vozidlem není vhodné, aby řidič 
přímo sledovat jeho zadní svítilny. 

Řidič by se měl vyvarovat podnětů, které nejsou 
důležité pro řízení vozidla a odpoutávají jeho 
pozornost od sledování dopravního značení a 
situace na vozovce. 

Zvýšit pozornost musí řidič při použití dopravního 
značení různých typů.  

Pokud řidič hůře vidí, musí zvýšit opatrnost a 
zpomalit jízdu. Současně musí být ohleduplný 
k ostatním účastníkům provozu a zvláště při 
míjení protijedoucích vozidel a při jízdě za jiným 
vozidlem přepnout na světla potkávací. 

Ovlivnění pozornosti únavou 

Studijní cíl: Vysvětlit negativní vliv únavy na výkon řidiče, se zvláštním důrazem na podmínky při jízdě 
v noci, kdy si řidič nepřirozeně narušuje spánkový cyklus a zvláště upozornit na riziko spojené 
s mikrospánkem. 

Základní východiska: 

V noci mohou snadno vzniknout situace, které 
vyžadují rychlou reakci řidiče. Aby řidič dokázal 
rychle reagovat, musí být po celou dobu jízdy 
soustředěný a pozorný. V noci výkon řidiče 
významně ovlivňuje únava. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor problematiku vysvětlí a shrne do 
praktického doporučení pro jízdu. 

Důležité závěry: 

V noci by měl řidič jezdit jen tehdy, je-li 
dostatečně odpočatý. Aby snížil únavu, 
doporučuje se nejíst před jízdou těžká jídla, 
dodržovat pitný režim, dbát na správné klima ve 
vozidle a především dělat pravidelné zastávky. 

Pozoruje-li řidič na sobě únavu, ospalost, poklesy 
pozornosti, musí co nejdříve zastavit a 
odpočnout si. Okamžité přetížení organismu 
nelze překonat během jízdy. Doporučuje se 
krátký spánek po dobu 15 až 20 minut. Pokud 
řidič není po této době dostatečně osvěžen, musí 
si odpočnout důkladně a v jízdě pokračovat 
nejlépe až ráno. 
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Ovlivnění pozornosti zbytečnými činnostmi 

Studijní cíl: Vysvětlit negativní vliv činností, které nesouvisejí s řízením vozidla, na pozornost řidiče a 
možné důsledky z hlediska registrace důležitých podnětů. 

Základní východiska: 

Je-li před sledováním a vyhodnocováním jízdní 
situace upřednostněna jiná nadřazená činnost, 
naruší se proces získávání a zpracování informací 
důležitých pro jízdu a snadno dojde k situaci, kdy 
řidič důležitý podnět nezaregistruje nebo jej 
zaregistruje pozdě a nestačí na něj zareagovat. 
To může mít i fatální následky. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor problematiku vysvětlí, uvede příklady 
činností, které nesouvisejí s řízením vozidla 
(telefonování, pití, obsluha dětí, ladění rádia, 
ovládání jiných, pro jízdu zcela zbytečných 
zařízení, hádka se spolujezdcem, čtení 
reklamních sloganů, prohlížení si obrázků na 
reklamách apod.) a výklad shrne do praktického 
doporučení pro jízdu. 

Důležité závěry: 

V průběhu jízdy by řidič neměl provádět činnosti, 
které nesouvisejí s řízením vozidla. Potřebujete-li 
něco neodkladného vyřídit, udělat apod., musí na 
vhodném místě zastavit, vykonat, co je potřebné 
a teprve pak pokračovat v jízdě. 

Ovlivnění pozornosti mnoha podněty 

Studijní cíl: Vysvětlit nutnost snížit četnost podnětů v čase ve složité jízdní situaci tím, že řidič zpomalí 
jízdu tak, aby dokázal získat informace o všech objektech důležitých pro jízdu. 

Základní východiska: 

S rostoucí rychlostí jízdy se řidiči zkracuje čas na 
registraci podnětů i na zpracování informací a 
následné účelné jednání. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vysvětlí a shrne do praktického 
doporučení pro jízdu. 

Důležité závěry: 

V složitých jízdních situacích musí řidič zpomalit. 
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Modul 5.4: Zásada omezené důvěry 

Co je to zásada omezené důvěry 

Studijní cíl: Vysvětlit princip tzv. zásady omezené důvěry. 

Základní východiska: 

V silniční dopravě a v dopravě všeobecně se 
uplatňuje zásada tzv. omezené důvěry. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor vysvětlí, že podle principu omezené 
důvěry8 nelze po účastníkovi silničního provozu 
spravedlivě požadovat, aby bez dalšího 
předpokládal veškerá možná porušení pravidel 
silničního provozu jinými účastníky a aby tomu 
přizpůsobil své jednání. Proto9, pokud jiný 
účastník provozu vytvoří řidiči svým náhlým, 
neočekávaným a nepředvídatelným chováním 
překážku, která je pro něj objektivně 
nezvládnutelná, řidič neodpovídá za vzniklý 
protiprávní následek.  

Důležité závěry: 

Zásada omezené důvěry znamená10, že „řidič 
motorového vozidla se může spoléhat na 
dodržení dopravních předpisů ostatními 
účastníky provozu na pozemních komunikacích, 
nevyplývá-li z konkrétní situace opak.“ 

Kdy se nelze spoléhat na dodržování pravidel ostatními účastníky 

Studijní cíl: Ve vazbě na předchozí výklad upozornit na situace, kdy zásada omezené důvěry neplatí, 
tedy na případy, kdy ze situace v silničním provozu vyplývá povinnost řidiče dbát na zvýšenou 
opatrnost anebo s předstihem reagovat na vzniklou situaci tak, aby bylo zabráněno nehodě. 

Základní východiska: 

Zásada omezené důvěry neplatí za všech situací. 
Výjimku tvoří případy, kdy11 ze situace v silničním 
provozu vyplývá povinnost dbát na zvýšenou 
opatrnost anebo s předstihem reagovat na 
vzniklou situaci tak, aby bylo zabráněno nehodě. 

Pokyny pro výuku: 

Lektor uvede příklady, kdy má řidič dbát zvýšené 
opatrnosti a kdy musí s předstihem reagovat na 
vzniklou situaci s důrazem na podmínky, kdy je 
viditelnost snížena tmou. Vychází ze situací, na 
které již upozornil v předchozím výkladu (situace, 
kdy se řidič pohybuje v místech častého výskytu 
chodců cyklistů jako jsou restaurační zařízení, 
nádraží… viz učebnice). 

Důležité závěry: 

Každý řidič by si měl uvědomit, že neexistuje 
jasná hranice mezi tím, kdy se může a nemůže 
spoléhat na dodržování předpisů ostatními 
účastníky provozu a není ani dobré se to 
dozvědět u soudu. Platí tak princip opatrnosti, 
řidič musí jezdit obezřetně, předvídat nebezpečí 
a za každých okolností, bez ohledu na to, kdo 
pravidla dodržel, se snažit zabránit dopravní 
nehodě. 

                                                           
8
 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 3 Tdo 727/2005 

9
 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 6 Tdo 143/2011 

10
 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 3 Tdo 593/2007 

11
 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 6 Tdo 143/2011 
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Závěrečné shrnutí zásad pro jízdu v noci 

Studijní cíl: Shrnout předchozí výklad do snadno zapamatovatelných zásad pro jízdu za viditelnosti 
snížené tmou. 

Základní východiska: 

Předchozí výklad 

Pokyny pro výuku: 

Lektor z hlediska omezení rozhledu zdůrazní 
specifikum jízdy v noci – omezení rozhledu 
světelnými podmínkami, ovlivnění kvality 
zrakového vnímání světelnými podmínkami a 
shrne hlavní zásady pro jízdu po vozovce 
osvětlené a neosvětlené lampami veřejného 
osvětlení, souhrnně uvede, kdy má řidič zpomalit 
jízdu, připomene zásady pro nouzové stání a 
shrne zásady společné. 

Důležité závěry: 

Při jízdě za tmy musí řidič zpomalit častěji než ve 
dne. Místy tedy pojede pomaleji než ve dne. Toto 
omezení je však většinou dostatečně 
kompenzováno tím, že v noci bývá intenzita 
provozu výrazně nižší než ve dne, takže 
povětšinou pojede plynuleji a do cíle tak často 
dorazí za kratší dobu než ve dne. Řidič tak nesmí 
spěchat v místech, kde to je nebezpečné a na 
silnici by se měl ve dne i v noci řídit jednoduchou 
zásadou profesora Bradáče, dlouholetého ředitel 
Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 
technického v Brně, který říká: „Je lepší přijet o 
15 minut později, než nepřijet vůbec.“. 

 

Důležitá ustanovení zákona č. 361 ze dne 14. září 2000, 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu), na která se 
metodika odkazuje 

§ 2 

Vymezení základních pojmů 

ff) …snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně 
zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například 
od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu. 

§ 18 

Rychlost jízdy 

(1) Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a 
nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její 
kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet 
jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. 

Osvětlení vozidel 

§ 32 

(2) Vozidlo musí mít za jízdy při snížené viditelnosti rozsvícena obrysová a potkávací nebo 
dálková světla, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu2). 

(3) Řidič nesmí užít dálková světla, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena nebo mohl-li 
by být oslněn řidič protijedoucího vozidla, řidič vozidla jedoucího před ním nebo jiný účastník provozu 
na pozemních komunikacích, strojvedoucí vlaku, řidič jiného drážního vozidla nebo řidič plavidla. Při 
zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl 
oslnit řidiče vozidla v protisměru. 



 

 33 

(4) Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla 
do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy. 

(5) Činná plocha světel nesmí být zakryta nebo nadměrně znečištěna. 

Provoz na dálnici 

§ 35 

(1) Na dálnici je dovolen jen provoz motorových vozidel a jízdních souprav, jejichž nejvyšší 
dovolená rychlost2) není nižší než 80 km.h-1. V úseku dálnice procházejícím obcí je dovolen i provoz 
motorových vozidel a jízdních souprav pro veřejnou hromadnou dopravu, jejichž nejvyšší povolená 
rychlost2) není nižší než 65 km.h-1. Mimo obslužná zařízení dálnice je ostatním účastníkům provozu 
na pozemních komunikacích zakázán vstup na dálnici, chůze a jízda po dálnici. 

§ 5 

Povinnosti řidiče 

(1) Řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen 

d) dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem, osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace6), osobám těžce zdravotně postiženým a zvířatům, brát ohled na vozidlo přepravující 
děti, řidiče začátečníka nebo osobu těžce zdravotně postiženou označené podle prováděcího 
právního předpisu a na výcvikové vozidlo označené podle zvláštního právního předpisu4), 

l) mít na sobě oděvní doplňky s označením z retroreflexního materiálu stanovené prováděcím 
právním předpisem podle § 56 odst. 8, nachází-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo 
obec v souvislosti s nouzovým stáním; to neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového 
vozidla. 

Zastavení a stání 

§ 26 

(3) Řidič motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstražným 
trojúhelníkem,2) musí tohoto trojúhelníku užít po dobu nouzového stání, například při přerušení jízdy 
pro závadu na vozidle nebo nákladu, v důsledku dopravní nehody nebo pro náhlou nevolnost, jestliže 
takové vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích. Trojúhelník musí umístit na okraj 
vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, 
na dálnici nejméně 100 m za vozidlem. V obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší. 
Je-li motorové vozidlo vybaveno výstražným světelným zařízením,2) musí ho řidič užít nejméně po 
dobu, než výstražný trojúhelník umístí na vozovce. 

Zajímavé odkazy pro doplnění výkladu 
Rozhled řidiče 

 Viditelnost: https://www.youtube.com/watch?v=L1nrvuidztU  

 Slepý úhel: https://www.youtube.com/watch?v=dpDZ_dG7iq4  

 Průzor: https://www.youtube.com/watch?v=2_ahbCLR0lg 

 Neviditelný cyklista: https://www.youtube.com/watch?v=1ruZmh3x5q0 

Zrakové vnímání 

 Zrak řidiče: https://www.youtube.com/watch?v=7shs8wA1Trw 

Rychlost přiměřená rozhledu 

https://www.youtube.com/watch?v=L1nrvuidztU
https://www.youtube.com/watch?v=dpDZ_dG7iq4
https://www.youtube.com/watch?v=2_ahbCLR0lg
https://www.youtube.com/watch?v=1ruZmh3x5q0
https://www.youtube.com/watch?v=7shs8wA1Trw
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 Brzdná dráha, vliv hloubky dezénu: http://www.bezpecnecesty.cz/cz/bezpecna-jizda-v-
aute/brzdna-draha-a-rychlost    

 Rychlost a brzdná dráha: https://www.youtube.com/watch?v=Iyeljja4cR4  

 Dohledná vzdálenost: https://www.youtube.com/watch?v=CN2QncTHHNU 

Vozidlo 

 Světla: https://www.youtube.com/watch?v=rsDzpYMhVHM 

 Hella aCOL: https://www.youtube.com/watch?v=lVxIB84ETNE  

 SLA (Škoda) : https://www.youtube.com/watch?v=maOZ8_2ZpX0  

 AFS (Mazda): http://www.mazda.cz/videa/technologie/technologie-modelu-mazda3-system-
adaptivnich-reflektor/  

 LA (Volkswagen): https://www.youtube.com/watch?v=jgs6ZBWh9tQ  

 Noční vidění: https://www.youtube.com/watch?v=3u4qzaHdS8A  

 Volvo - rozpoznávání cyklistů: http://www.auto-mania.cz/volvo-predstavilo-system-
rozpoznavani-cyklistu-video/   

 Volvo – další systémy: http://www.denik.cz/autosalon/nove-volvo-xc90-bude-bezpecne-
chodce-uvidi-i-ve-tme-a-nesnese-jizdu-na-cervenou-.html  

 Odkaz: Systém rozpoznávající únavu: http://www.ibesip.cz/cz/ridic/bezpecne-
vozidlo/moderni-technologie-vozidel/aktivni-bezpecnost-prvky-aktivni-bezpecnosti/system-
sledovani-bdelosti-ridice  

Zásady bezpečné jízdy: 

 Bezpečné dvě vteřiny: https://www.youtube.com/watch?v=bytlBhEdhZ8 

 Řídíme čitelně: https://www.youtube.com/watch?v=x8aTR7O4fNg 

http://www.bezpecnecesty.cz/cz/bezpecna-jizda-v-aute/brzdna-draha-a-rychlost
http://www.bezpecnecesty.cz/cz/bezpecna-jizda-v-aute/brzdna-draha-a-rychlost
https://www.youtube.com/watch?v=Iyeljja4cR4
https://www.youtube.com/watch?v=CN2QncTHHNU
https://www.youtube.com/watch?v=rsDzpYMhVHM
https://www.youtube.com/watch?v=lVxIB84ETNE
https://www.youtube.com/watch?v=maOZ8_2ZpX0
http://www.mazda.cz/videa/technologie/technologie-modelu-mazda3-system-adaptivnich-reflektor/
http://www.mazda.cz/videa/technologie/technologie-modelu-mazda3-system-adaptivnich-reflektor/
https://www.youtube.com/watch?v=jgs6ZBWh9tQ
https://www.youtube.com/watch?v=3u4qzaHdS8A
http://www.auto-mania.cz/volvo-predstavilo-system-rozpoznavani-cyklistu-video/
http://www.auto-mania.cz/volvo-predstavilo-system-rozpoznavani-cyklistu-video/
http://www.denik.cz/autosalon/nove-volvo-xc90-bude-bezpecne-chodce-uvidi-i-ve-tme-a-nesnese-jizdu-na-cervenou-.html
http://www.denik.cz/autosalon/nove-volvo-xc90-bude-bezpecne-chodce-uvidi-i-ve-tme-a-nesnese-jizdu-na-cervenou-.html
http://www.ibesip.cz/cz/ridic/bezpecne-vozidlo/moderni-technologie-vozidel/aktivni-bezpecnost-prvky-aktivni-bezpecnosti/system-sledovani-bdelosti-ridice
http://www.ibesip.cz/cz/ridic/bezpecne-vozidlo/moderni-technologie-vozidel/aktivni-bezpecnost-prvky-aktivni-bezpecnosti/system-sledovani-bdelosti-ridice
http://www.ibesip.cz/cz/ridic/bezpecne-vozidlo/moderni-technologie-vozidel/aktivni-bezpecnost-prvky-aktivni-bezpecnosti/system-sledovani-bdelosti-ridice
https://www.youtube.com/watch?v=bytlBhEdhZ8
https://www.youtube.com/watch?v=x8aTR7O4fNg

