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ZÁTĚŽ KLADENÁ NA ŘIDIČE VOZIDEL S 

PRÁVEM PŘEDNOSTNÍ JÍZDY 

 Stresory pro řidiče 

 Snižují pozornost a koncentrovanost řidiče 

 

 Vnější stresory: 

 Hluk v kabině, prašnost 

 Hustota silničního provozu 

 Špatné osvětlení při jízdě v noci, za deště atd. 

 

 Vnitřní stresory: 

 Nevhodná životospráva 

 Únava 

 Nadužívání kávy, energetických nápojů 

 Osobní problémy atd. 
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PRÁVEM PŘEDNOSTNÍ JÍZDY 

 Stresory pro řidiče vozidel s právem 

přednostní jízdy 

 

 Zodpovědnost za včasný příjezd k místu události 

 

 Zodpovědnost za spolujezdce ve vozidle 

 

 Zodpovědnost za nespáchání dopravní nehody při 

jízdě se zapnutými výstražnými světli a zvukovým 

zařízením 
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PRÁVEM PŘEDNOSTNÍ JÍZDY 

 Požadavky na osobnost řidiče vozidel s 

právem přednostní jízdy – praxe 
 Jsou podrobováni řidiče vozidel s právem přednostní jízdy speciálnímu 

psychologickému vyšetření? 

 Jakým způsobem dále probíhá práce a školení těchto řidičů vozidel s právem 

přednostní jízdy? 

 psychologic
ké testy 
VSTUPNÍ 

speciání 
školení 
řidičů 

VSTUPNÍ 

psychologic
ké testy 

PERIODICKÉ 

speciání 
školení 
řidičů 

PERIODICKÉ 

kondiční 
jízdy 

HZS Hasičský 
záchranný 
sbor 

ANO ANO xxx ANO ANO 

RZ Rychlá 
zdravotní 
služba 

ANO ANO xxx ANO ANO 

PČR Policie České 
republiky 

ANO N/A xxx ANO NE 

CeS Celní správa ANO ANO NE ANO NE 

ObP Obecní 
policie 

ANO ANO xxx ANO NE 

DP Dopravní 
podnik 

xxx ANO xxx ANO NE 
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 Závěr 

 Nejlépe jsou výcvik, školení, kondiční jízdy řešeny u 

HZS a RZP 

 Zvýšit praktickou dovednost řidičů vozidel s právem 

přednostní jízdy  

 U takto specializovaných profesí řidičů vytvořit 

koncept využívání již existujících speciálních 

pracovišť pro praktický výcvik 

 Navrhnout a vytvořit koncepci pro rozšíření 

výcvikové metodiky v armádě i do civilního prostředí 

právě pro takto specifické profese řidičů, jako jsou 

řidiči vozidel s právem přednostní jízdy 
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