
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 proto pøicházíme s iniciati-
vou 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 únor
Ani jedna kalamita vinou kamionu
Prùjezdnost silnièní komunikace a plynulost silnièního provozu je velmi èasto 
ovlivòována jízdou dlouhých a širokých vozidel. Netýká se to pouze rychlost-
ních komunikací, ale i silnic I. tøídy, na kterých se tato vozidla, tedy pøedevším 
kamiony, nutnì vyskytují, neboť dálnièní síť u nás dosud není dostavìna. Šíø-
ka a povrch tìchto „jednièek“ je èasto málo vyhovující pro pøimìøenì rychlou 
a plynulou jízdu. Naložený kamion dovede v prudkých stoupáních èasto výraz-
nì zpomalit jízdu rychlých lehkých vozidel.

Jak mùžeme být vstøícní? Umožnit jízdu rychlejším vozidlùm je ustanovení 
platné v øadì státù a není tam jen tak náhodou. I v tìchto zemích nemají pouze 
široké dálnice. Myslet za ta vozidla, co jedou za námi, a umožnit jim bezpeèné 
pøedjetí na úseku, kdy je možno bezpeèným manévrem rozšíøit prostor po naší 
levé stranì, to je první krok ke smíøení malých a velkých na silnicích. Jejich 
èasté zapnutí varovných svìtel po ukonèení pøedjíždìcího manévru nám dává 
pocit, že jsme udìlali pro plynulost a bezpeènost provozu správnou vìc.
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Jak odvrátit vznik kalamitní situace? Poèítat pøedevším s možností zmìny po-
èasí, která má za následek napø. zmìnu viditelnosti - déšť a mlha. V zimních 
podmínkách to je náhlý pokles teploty, který zpùsobí vznik námrazy na vozovce, 
k èemuž dochází nìkdy pouhou zmìnou nadmoøské výšky. V nížinì je vozovka 
mokrá, na vrcholu horského stoupání bude ledovka nebo se zmìní déšť ve snì-
hovou vánici. V tìchto podmínkách si musíme uvìdomit vlastní zodpovìdnost 
za možný vznik kalamitní situace naším velkým vozidlem. To mùže ve smyku 
zpùsobit zablokování celé komunikace a v pøípadì dostateèného neoznaèení 
vozidla i vznik hromadné dopravní nehody vozidel, jejichž øidièi naše možné 
potíže dostateènì nepøedvídají. Jestliže již dojde k uvíznutí vozidla je rozhod-
nì vhodné v této situaci informovat policii o našich potížích (nejde o dopravní 
nehodu) a neprùjezdnosti silnièní komunikace. Informovat vysílaèkou nebo te-
lefonem další, nám známá vozidla jedoucí ve stejném smìru! Je také vhodné 
v takové situaci nebýt pasivním úèastníkem a pomoci v usmìròování dopravy, 
kdy napø. malá vozidla mohou projet.
V kritické situaci se vèas rozhodnout o výrazném snížení rychlosti, pøípadnì 
i o pøerušení jízdy a o bezpeèném odstavení vozidla. 

Jaké máme vlastní možnosti? 
Jestliže se komunikace, ať již vinou poèasí nebo silnièáøù, stává nesjízdnou, je 
tøeba využít prvního vhodného místa k bezpeènému odstavení vozidla, infor-
movat dle možností policii i ostatní øidièe a vyèkat na zlepšení situace. Zásad-
ním momentem pøi vzniku kalamity je snaha øidièù objet již uvízlá vozidla, což 
bohužel velmi èasto konèí zablokováním celé komunikace. Je naivní domnívat 
se, že projedu tam, kde to ostatní nezvládli. Nikdy se nesnažme využít poslední 
volnou cestu! 

Jsme zodpovìdní a víme, co to je kooperativní zpùsob jízdy? Uvìdomme si, 
že jsme v provozu nejvìtší a ovládáme tìžké vozidlo, máme „vysoké øidièské 
oprávnìní“, a tedy i urèitou odpovìdnost za ostatní „malé“ úèastníky provozu. 
Mìjme snahu pøevzít urèitou vedoucí roli v provozu z pohledu jeho bezpeènos-
ti a jako první v øadì umožnìme prùjezd a plynulou jízdu ostatním. Usilujme 
o to, splnit si každou cestu „bobøíka porozumìní a vzájemné vstøícnosti“. Mys-
leme za ostatní a z naší pozice profesionála jim pomáhejme.
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Jasná volba nejen pro řidiče profesionály


