
Vážení kolegové, øidièi, dopravci,

pøes svou nepostradatelnost se u nás kamionová dopra-
va, jemnì øeèeno, netìší velké oblibì. Víme, že je to 
èásteènì i vlastní vinou, a tak pøicházíme s iniciativou 
namíøenou do vlastních øad.
V roce 2009 proto realizujeme projekt nazvaný Rok 
smíøení, jehož cílem je omezit negativní projevy pohy-
bu kamionù, které v oèích veøejnosti kazí image silnièní dopravy.
Sdružení ÈESMAD BOHEMIA každý mìsíc vyhlašuje jednu dopravnì bezpeè-
nostní prioritu, jejíž naplnìní pøispìje ke zlepšení soužití „malých a velkých“ 
vozidel na našich silnicích. Priority jsou odvozeny od toho, èím kamionová 
doprava dráždí veøejnost. Projekt chce obèanùm a politikùm jasnì øíci, že jsme 
schopni sebereflexe a máme snahu situaci zlepšit. 
Obracíme se na Vás všechny s prosbou o spolupráci. Pomùžete nejen sobì, ale 
i ostatním úèastníkùm silnièního provozu a celé veøejnosti. Máme tak šanci stát 
se jedním z tahounù moderního pojetí vztahù na silnici.

Martin Špryòar
generální tajemník

Sdružení ÈESMAD BOHEMIA

Priorita na bøezen
Ani jedno náhlé vyboèení
Je to o soustøedìní na øízení vozidla, o trvalé pozornosti, o sledování provozu 
za vozidlem o neomezování a neohrožování druhých a pøedevším o slušném 
chování vùèi ostatním úèastníkùm silnièního provozu.
Samotný manévr náhlého vyboèení klade znaèné nároky na kvalitu rozhodo-
vacího procesu øidièe.
Na prvním místì je to uvìdomìní si podstaty tohoto manévru, ve kterém 
s vozidlem zabíráme urèitou èást šíøky vozovky, jízdního pruhu, ve kterém 
jsme povinni dát pøednost vozidlùm, které v tomto pruhu již jedou. To bez 
ohledu na to, že pøi vyboèení zabereme pouze èást tohoto pruhu. Pøesto do-
jde k omezení již v pruhu jedoucích vozidel. Pokud jedeme na obousmìrné 
komunikaci, dochází k výraznému omezení vozidel jedoucích v protismìru.
Dále je nutné vìnovat pozornost situaci za vozidlem i pøed ním, pøedevším, 
zda již nejsme, nebo budeme pro rychlost vozidla jedoucího v druhém jízd-
ním pruhu bezprostøednì pøedjíždìni. Orientací a prvním pøedpokladem pro 
správné rozhodnutí je pro nás rychlost pøiblížování druhého vozidla. 
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Náhlé vyboèení je tedy nutno oznaèit jako bezohledné jednání, pokud:
- øidiè vyboèí s vozidlem ze smìru jízdy bez ohledu na již probíhající ma-

névr pøedjetí
- vytlaèuje již pøedjíždìjící vozidla do dalšího jízdního pruhu, 
- svým náhlým a neoèekávaným jednáním docílí u druhého vozidla pøeru-

šení pøedjíždìcího manévru
- vytváøí nebezpeènou malou šíøku mezi pøedjíždìným a pøedjíždìjícím vo-

zidlem 
- na poslední chvíli zapíná ukazatel o zmìnì smìru jízdy, nebo ho vùbec 

nepoužije.

Opodstatnìné dùvody pro náhlé vyboèení:
jsou to pøedevším situace probíhající na pravém okraji vozovky, které øidiè 
registruje buïto pohledem v zorném poli, nebo v pravém vnìjším zpìt-
ném zrcátku:

- spatøení špatnì viditelného chodce nebo neosvìtleného cyklisty,
- náhlé vyhnutí se velkému výtluku v povrchu komunikace,
- pøekážka ležící na pravém okraji vozovky – plech, kámen, døevo, hromada 

sypkého materiálu, aj.,
- vjetí vozidla z pøipojovacího pruhu, nedání pøednosti,
- nedání pøednosti vozidlem vjíždìjícím do køižovatky ze silnice bez pøed-

nosti v jízdì (vedlejší).

Uvedené dùvody však pøesto nemusí nastat, pokud jsme dostateènì pøedvídaví 
a myslíme za ostatní úèastníky provozu, poèítáme s jejich chybným jednáním 
a vèas se na tyto situace pøipravíme. 

Vždy si pøipomeneme, že náhlé vyboèení je mimoøádná 
a nebezpeèná situace!

Partneøi projektu:
Jasná volba nejen pro řidiče profesionály


