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Jiří Melč, tel. 737536547
jiri.melc@gmail.com
info@autoskola-melc.cz

Křižovatky

●

křižovatky:
–

nerozlišené dopravními značkami

–

rozlišené dopravními značkami

–

s řízeným provozem
●
●

–

řízení provozu světelnými signály (semafor)
řízení provozu pokyny policisty

kruhový objezd
●

●

●
●

Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami
"Kruhový objezd" společně se značkou "Dej přednost v jízdě!" nebo
"Kruhový objezd" společně se značkou "Stůj, dej přednost v jízdě" musí
dát přednost v jízdě (§ 22 odst. 5).
Značka „Kruhový objezd“ je vždy doplněna značkou "Dej přednost v
jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě" (vyhláška č. 30/2001 Sb. § 10
odst. 1 a)).
Při vjíždění na kruhový objezd nedáváme znamení o změně směru jízdy.
Při vyjíždění z kruhového objezdu dáváme znamení o změně směru
jízdy.

Kruhový objezd

Jízda křižovatkou
●

1) Hlavní
●

●

●

2) Přednost zprava
●

●

●

●

Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům,
tramvajím jedoucím v obou směrech (§ 21 odst. 5).
Pravidlo je podřízené 1) pravidlu.

4) Vyhýbání se vlevo
●

●

Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odst. 1, musí dát řidič
přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava (§ 22 odst. 2).
Platí na všech nerozlišených křižovatkách.

3) Odbočování vlevo
●

●

Řidič na vedlejší musí dát přednost v jízdě vozidlům na hlavní (§ 22
odts. 1).
Dodatková tabulka – tvar křižovatky.

Odbočují-li řidiči protijedoucích vozidel vlevo, vyhýbají se vlevo (§ 21
odst. 3).

5) Tramvaj
●

Tramvaj, která při odbočování nebo jiné změně směru jízdy křižuje směr
jízdy vozidla jedoucího po její pravé nebo levé straně a dává znamení o
změně směru jízdy, má přednost v jízdě (§ 21 odst. 7).

Světelné signály (semafor)
●

1) Plná světla
●

Svítí-li signál „Signál“ pro opuštění křižovatky“ umístění v protilehlém
rohu křižovatky, neplatí pro odbočování vlevo § 21 odst. 5.

Světelné signály (semafor)
●

2) Světla se směrovou šipkou (jednoduchá nebo kombinovaná)
●

●

Svítí-li světlo se zelenou směrovou šipkou – možnost pokračovat v jízdě jen ve
směru šipky/šipek.
Směřuje-li zel. šipka vlevo, neplatí pro odbočování vlevo § 21 odst. 5.

●

Světelné signály (semafor)
3) Doplňková zelená šipka/šipky + červené plné světlo
●

Možnost pokračovat v jízdě jen ve směru šipky/šipek, při tom musí dát
řidič přednost vozidlům ve volném směru.

Policista

Vztahy mezi obecnou, místní a přechodnou úpravou
provozu na pozemních komunikacích § 76
●

●
●

●

Místní úprava (provedená značkami, světelnými signály) je
nadřazená obecné (stanovená zákonem 361/2000 Sb.).
1. policista
2. světelné signály (jsou nadřazeny svislým dopr.zn. upravující
přednost)
3. svislé dopravní značky
●
●

●

4. vodorovné dopravní značky
●
●

●

přenosné
stálé
přechodné
stálé

Příklad: křižovatka, přenosná dopr. zn. zákaz zastavení (při čištění
ulic), svislé vs. vodorovné (přikázaný směr jízdy přímo vs. směrové
šipky – křižovatka na I. P. Pavlova; řadící pruhy vs. směrové šipky)

Pozor!!!!!

●

●

●

Na nerozlišené křižovatce se nemůže předjíždět!! (§ 17 odst. 5)
Při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné zóny
nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci, se musí vykázat přednost v jízdě (§ 23 odst. 1).
Viz příklad, kde je chyba ve značení (chybí značka začátek obytné zóny, řidič červeného auta
neví, že modré vyjíždí z obytné zóny).
Křižovatka s odbočovacím pruhem:
–

odbočovací pruh je součástí křižovatky!!!
(modré auto má přednost)

–

rozpor mezi orgánem zodpovědným za
stanovení místní úpravy a zákonem
(podle zákona by modré auto mohlo odbočit
až při plném zeleném světlu)

Brzdná dráha a (bezpečná) vzdálenost mezi vozidly (§ 19)
●

●

●

Brzdná dráha závisí na povrchu vozovky, pozor na vozovku na
mostech.
Při dvojnásobné rychlosti má vozidlo čtyřnásobnou kinetickou energii
– přibližně tedy i čtyřnásobně delší brzdnou dráhu.
Bezpečná vzdálenost závisí na povrchu vozovky. Na suché vozovce:
2 vteřinová vzdálenost nebo polovina rychlosti v metrech.

Aktivní x pasivní bezpečnost
●

●

●

aktivní bezpečnost: výkon motoru, účinnost brzd, ABS, podvozek
(tlumiče, pneu), výkon osvětlení vozidla, výhled z vozidla, stabilita
vozidla, vše co snižuje únavu řidiče a soustředění (odhlučnění,
klimatizace)...........vše, co zabraňuje nehodě

pasivní bezpečnost: bezpečnostní pásy, airbagy, deformovatelné
části vozidla (absorbují náraz), hlavové opěrky...........vše, co snižuje
riziko zranění v případě nehody

Airbagy jsou doplňkem bezpečnostních pásů!!! Bez zapnutých
bezpečnostních pásů riskujete sebevraždu airbagem.

–

●

●

Použití:

–
–

●

Spojuje motor s koly (přes převodovku a diferenciál).

Mnemotechnická pomůcka – obrázek. Clutch plate – lamela spojky,
flywheel - setrvačník.
–

●

Spojka

1) při řazení – zcela uberu plyn, plyn do záběru spojky
2) při startu
3) při nízkých otáčkách, aby nezhasl motor (když otáčky
klesnou k cca 1000 ot./min = spojka)

Jak?: dolů rychle vs. nahoru pomalu (rychle – pomalu – rychle)
Levá noha je težká, pravá lehká!!!

Převodová ústrojí automobilu
●

Motor v přední části, pohon zadních kol, soukolí nejsou ve stálém záběru:

Převodovka
●

●

Slouží k optimálnímu využití otáček motoru, kdy motor pracuje výkonně a přitom i
hospodárně.
Dále slouží k: brzdění vozidla motorem, řazení zpětného chodu, řazení neutrálu (odpojení
hnací síly motoru na poháněná kola na libovolně dlouhou dobu, pozn. spojka slouží ke
krátkodobému odpojení). Jen při zařazeném neutrálu je možné, aby vozidlo stálo a spojka byla
sepnuta (nesešlápnuta).

●

Převodovka mění v určitém poměru otáčky motoru k otáčkám hnacích kol.

●

Spojka nebo zařazený neutrál = kachna.

●

Řadím vždy lehce, otevřenou dlaní a 2-fázově (vysunout – výdrž – zasunout).

●

Nižší rychlostní stupeň má větší sílu.

●

Soukolí ve stálém záběru.

Převodovka
●

Převodovka Škoda 105/120

●

Soukolí (hnací ozubená kola) jsou ve stálém záběru.

●

●

●

●

●

Hnací (primární, 9, input shaft) a hnaný (sekundární, 11, output
shaft) hřídel.
Ozubená kola na hnaném hřídeli nemají vnitřní drážkování, tzn. že se
mohou otáčet nezávisle na hnaném hřídeli.
Synchronizační spojka (6, 7)– slouží k zapojení soukolí (hnacích
kol) s hnaným hřídelem.
Synchronizace – vyrovnání (srovnání) otáček ozubeného kola na
hnaném hřídeli a otáček hnaného hřídele (nebo taky vyrovnání
otáček hřídele a ozubeného kola na něm). Proč se otáčky musejí
vyrovnat?...Aby nedošlo k poškození. Nejdříve se vyrovnají otáčky a
poté se zařadí rychlostní stupeň.
Hnaný hřídel je ukončen pastorkem (malé ozubené kolo, 12).

Převodovka

Převodovka Škoda 105/120
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

18 – skříň převodovky (v přední části je rozšířena o komoru spojky)
13 – hřídel spojky
10 – pouzdro hřídele spojky
20 – válec kapalinového vypínání spojky
21 – vypínací pístní tyčka
22 – vypínací páka spojky
23 – ložisko spojky
lamela – hnací část spojky, která se uvolňuje
14 – zasouvací páka
17 – pryžová manžeta
15, 16 – zasouvací vidlice
1a, 1b; 2a, 2b; 3a, 3b; 4a, 4b – hnací kolo
6, 7 – synchronizační spojka
9 – ložiska, kde je uložen hnací hřídel
8 – rozpínací opěrný kroužek
5c – ozubené kolo, které slouží k zařazení zpětného chodu (stejný smysl otáčení hnacího a
hnaného hřádele)
11 – ložiska, kde je uložen hnaný hřídel
19 – hnací kolo pohonu rychloměru
12 – pastorek (hnací moment je z převodovky přenášen do rozvodovky, resp. diferenciálu)

Převodovka
●

Zařazený rychlostní stupeň v závislosti na rychlosti na rovině!

Převodovka

Diferenciál
●

●

●

Diferenciál – umožňuje, aby kola mohli mít různé otáčky a tedy při průjezdu zatáčkou měli
různou dráhu.
U terénních automobilů je funkce diferenciálu nežádoucí, protože při protáčení (bez odporu)
jednoho kola se vlivem činnosti diferenciálu zastaví kolo druhé.
Vozidlo bez diferenciálu je náchylné ke smyku, navíc dochází k většímu opotřebování pneu.

Diferenciál

Stručné pokyny k jízdě
●

●

●

V autoškole budeme každou křižovatku, pokud dáváme
přednost, projíždět na II. rychlostní stupeň!!! To platí i na
kruhovém objezdu!! Pokud vůbec nic nevidím, tak I. rychlostní
stupeň.
Při přednosti zprava: 1.) spojka + 2.) noha k brzdě. Opačně,
pokud jedu z kopce.
Kruhový objezd, pokud nebudu zastavovat, jezdím na II. rychlostní
stupeň.

Mrtvý úhel
●

Blind spot (mrtvý úhel), rear-view mirrors (zpětná zrcátka), indirect vision (nepřímý výhled – výhled
přes zrcátko).

●

Mrtvý úhel – prostor, kam řidič nevidí ani přes zrcátka (např. za sloupkem karoserie aj.).

●

Vykrytí mrtvého úhlu – pohled přes rameno.

Úplné znění otázek ke zkoušce z ovládání a údržby
vozidla (vyhláška č. 167/2002 Sb.)
●

A. Pro řidičské oprávnění skupiny A a podskupiny A1

●

1. popište úkony kontroly motocyklu před jízdou,

●

2. popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky,

●

3. jakým způsobem se kontroluje stopa motocyklu, a co může být příčinou nepřesného vedení,

●

4. popište napnutí sekundárního hnacího řetězu motocyklu,

●

5. popište, jak se provádí kontrola vůle řízení a vůle ložisek v kolech,

●

6. popište seřízení mechanické brzdy předního kola a její ošetřování,

●

7. popište seřízení mechanické brzdy zadního kola a její ošetřování,

●

8. popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody,

●

9. popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny u kapalinových brzd, popište jejich ošetřování,

●

10. popište rozdíl v mazání dvoudobého a čtyřdobého motoru motocyklu,

●

11. popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení motocyklu,

●

12. popište způsobem ošetřování vzduchového a kapalinového chlazení motoru motocyklu,

●

13. popište způsob kontroly olejových náplní motocyklu,

●

14. popište postup při ošetřování akumulátoru motocyklu a faktory ovlivňující jeho životnost,

●

15. vyjmenujte povinné vybavení motocyklu.

●

B. Pro řidičské oprávnění skupiny, B, B+E a podskupiny B1

●

1. popište úkony kontroly vozidla před jízdou,

●

2. popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky,

●

3. popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost,

●

4. jaké jsou nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy,

●

5. popište postup při výměně kola,

●

6. jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá,

●

7. popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu,

●

●

8. popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru řidiči vozidla a signalizaci případných projevů poruch během jízdy
vozidla,
9. popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladicí soustavy vozidla, signalizaci teploty chladící kapaliny řidiči a postup, došlo-li k přehřátí motoru (např.
při dlouhém couvání nebo popojíždění v koloně apod.),

●

10. popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jeho životnost,

●

11. popište, jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými způsoby lze ovlivnit její životnost,

●

12. popište, jakou funkci plní u vozidla převodovka a k čemu slouží její synchronizace,

●

13. popište, jakou funkci plní na vozidle tlumiče pérování, projevy jejich nesprávné činnosti na technický stav vozidla a bezpečnost jízdy,

●

14. popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny a její doplnění, co signalizuje rozsvícení kontrolky brzdového systému na přístrojové desce řidiče,

●

15. popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle, proč se nesmí za jízdy vypínat motor,

●

16. popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody,

●

17. popište účel antiblokovacího systému (ABS) na vozidle a kontrolu jeho správné funkce,

●

18. popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla,

●

19. popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost,

●

20. popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění,

●

21. popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla,

●

22. vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce (volantu) vozidla,

●

23. popište postup při připojení tažného lana,

●

24. popište postup při připojování přívěsu,

●

25. vyjmenujte povinné vybavení vozidla.

Zdroje a odkazy
●

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=361/2000
(zákon č. 361/2000 Sb.)

●

www.autoskola-melc.cz

●

www.dopravni-znaceni.eu

●

http://etesty.mdcr.cz/

●

http://doprava.praha-mesto.cz/

●

http://www.facebook.com/pages/Praha-Czech-Republic/Autoskola-Melc/162730581317

●

http://www.autoskola-melc.cz/staff/jmelc/first-aid/

●

http://www.autoskola-melc.cz/staff/jmelc/

