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NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ
Začátek každého nového roku probíhá zpravidla stále podle stejného scénáře – bujaré veselí,
ohňostroj a předsevzetí. Do jaké míry se člověku podaří naplnit vše, co si předsevzal, je již
otázkou. Na změnu dopravního chování a jízdního stylu není nikdy pozdě, tak proč to tentokrát nezkusit právě s předsevzetím. Jak na to?
Stačí začít jezdit plynule, ohleduplně k ostatním účastníkům, nepodléhat stresu za volantem
a dodržovat dopravní předpisy. Ve vaší peněžence tak s každou jízdou zůstane více prostředků, stejně jako zůstane nedotčené bodové konto řidiče. Stačí dodržovat několik jednoduchých zásad. Zásad, jejichž dodržení zvládne opravdu každý …

Bezpečně a hospodárně celým rokem 2009
 Dodržujte nejvyšší dovolenou rychlost. V obci 50 km/h, mimo obec 90 km/h, na dálnici
130 km/h. Pojedete bezpečně a zároveň snížíte spotřebu paliva vašeho vozidla.

 Při jízdě za zhoršených podmínek zpomalte. Snížená viditelnost klade vyšší nároky na
koncentraci řidiče. Déšť, sníh a náledí na silnici výrazně prodlužují brzdnou dráhu a zhoršují ovládání vozidla. Ve vysoké rychlosti tak snadno dostanete smyk.

 Dodržujte bezpečnou vzdálenost za vozidlem jedoucím před vámi. Obecně se řiďte
pravidlem dvou sekund. Pokud řídíte nákladní vozidlo nebo autobus udržujte bezpečný
odstup alespoň 3 sekundy. Ovšem pozor, tento rozestup funguje jen na suché vozovce!

 Sledujte situaci za vozidlem a to zejména při jízdě na dálnici. Počítejte s tzv. mrtvými
úhly zrcátek.

 Při sbíhání jízdních pruhů respektujte pravidlo zipu.
 Jezděte vpravo. Levý jízdní pruh je určen zejména pro předjíždění, nebo odbočení vlevo.
 Používejte blinkry při předjíždění cyklistů a to i v případech, kdy nemusíte pohnout
volantem. Jednak je to povinné ze zákona a navíc, řidič za vámi bude vědět, že před ním
je nějaká překážka.

 Zapněte výstražná směrová světla vždy, když se blížíte ke stojící koloně vozidel.
 Včas řaďte vyšší převodové stupně a brzděte motorem. Využívejte pružnosti a síly
motoru, kterou disponuje.

 Nesledujte nehody v protisměru. Zpomalujete tak svůj jízdní pruh a zvyšujete nebezpečí vzniku další nehody.

 Nerozptylujte se. Věnujte svou plnou pozornost řízení vozidla. Netelefonujte za jízdy.
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