
 

Motto (Občanský zákoník): 

§ 4  (1) Má se za to, že každá 
svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a 

opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat 

 

Pokus o prevenci „letních nehod“ - zvláštnosti prázdninového provozu:  

Vyšší počet nezkušených a mladých řidičů – první řidičské zkušenosti  

Jízda s naloženými, přeloženými a také vypůjčenými vozidly – skupina B je také 3500kg s přívěsem 

do 750 kg, nebo naopak motocykl do 125ccm s automatem! 

Alkohol, návykové látky – častěji nežli  v jiných obdobích  

Záměna dopravní cesty – silnice – se sportovištěm 

Vyšší počty cyklistů, chodců, zvířat i zvěře 

Vyšší agresivita podporovaná  volnou prázdninovou atmosférou , teplotou a hustotou provozu, 

stressem 

Změna denního režimu – delší den , posun denní aktivity, jiné vnímání času 

Změna teplot – přehřívání organizmu, pitný režim,nesoulad teplot v in a exterieru, přecenění vlivu 

klimatizace a nesprávná volba jejího nastavení 

Změna délek jízd – únava- m.j. řidič podle zákona nesmí„řídit vozidlo nebo jet na zvířeti, jestliže je 

jeho schopnost k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti snížena v důsledku jeho zdravotního 

stavu“…zákon bohužel nezmiňuje výslovně  únavu. 

 

 

Málo přestávek –řidič v nákladní a autobusové dopravě má délku jízdních úseků  a 

přestávek, jejich délku a rozvržení stanoveny předpisem – např. 4,5 hodiny jízdy  a nejpozději 

pak 45 minut pauza - denně nejvýše 9 hodin  a 2 x v týdnu 10 - řidiči v soukromí, mimo 

pracovní vztah, přímý   limit určen nemají! 

  

Stress- z přípravy cesty, načasování, jízdy s naloženým vozidlem, atmosféra a nesoustředění 

v autě –děti, partneři, zvířata 

 

Řidičské neumění a omezená schopnost: 

sebereflexe řidiče 

jízdy v neznámém prostředí 

kooperativní jízdy v kolonách 

dodržování bezpečného odstupu 

jízdy v noci 

jízdy v pruzích 

užívání cizích jazyků-nápisy, upozornění  



plánování času (musím přece jet rychleji, nežli udává navigace..), dobu jízdy nelze plánovat 

aritmeticky, ale s vysokými rezervampředcházet střetům a nesouladu ve vozidle-  vytvářet 

mezi posádkou vozidla příznivou a nekonfliktní atmosféru  

 

Preventivní zdůraznění : 

Logistika- volba trasy podle očekávané hustoty provozu, denní doby a dne v týdnu podle 

individuálního obvyklého biorytmu  

 

Přestávky –volba  podle individuální obvyklé doby jízdy (např. při obvyklých pouze krátkých 

jízdách 15 minut do a z práce ve dne – neplánovat cestu na dovolenou v noci  a  přestávky 

dělat klidně každou hodinu) 

 

Kalkulace časového plánu s ohledem na opravy komunikací 

 

Při opravách a objížďkách počítat i s chybami v dopravním značení –dělníci jsou jen lidé 

 

Empatizovat s ostatními  – všichni chceme bezpečně dojet k cíli 

 

Bohužel: 

-i denně pravidelně jezdící řidič je pro plánování dovolenkové jízdy řidičem svátečním 

- všichni, nejen muži neustále o něco soupeří, a to i jako partneři při jízdě nejen s ostatními, 

ale i mezi sebou 

 

 
 

Prostě jezděte rozumně   a nezkazte léto ani život ani jiným , ale ani sami sobě ! 

 

Oslík Bohumil @Blanka Savincová  

 


