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Nikdy se nepohybujte a nehrajte si v tìsné blízkosti nákladního automobilu 
s bìžícím motorem - øidiè kamionu se mùže pøipravovat k rozjezdu.

Držte se dál i od kamionu, jehož náklad by se mohl uvolnit nebo jeho upevnìní 
nebudí dùvìru.

Nikdy nepøecházejte vozovku tìsnì pøed stojícím nákladním automobilem. Øidiè ze 
svého místa nevidí bezprostøednì pøed vozidlem ani dítì ani dospìlého. 

Pøi pøecházení vozovky respektujte možnosti kamionu. Má delší brzdnou dráhu 
než osobní automobil, a pokud je plnì naložený, náklad mu brzdnou dráhu ještì 
prodlouží.

Pøi pøecházení se snažte o klidné a jednoznaèné jednání, aby øidiè dopøedu vìdìl, 
co chcete udìlat. Klidnì zvednìte ruku, jako to dìlají dìti ve Švýcarsku, když dávají 
znamení øidièi, že chtìjí pøejít.

Nehrajte si u nákladních vozidel a pøedevším cisteren, oznaèených vpøedu, 
vzadu a po stranách oranžovými tabulkami. Ty znamenají, že vozidlo pøepravuje 
nebezpeèné látky, které by mohly pøi svém úniku ohrozit zdraví i život.

Pøi jízdì na kole musíte pøi setkání s tìžkým kamionem vždy poèítat s nárazem 
vzduchu, s tlakovou vlnou, která mùže porušit rovnováhu pøi øízení kola. Proto 
se vèas na tuto tlakovou vlnu pøipravte snížením rychlosti jízdy, popøípadì až 
zastavením s obìma nohama na zemi.

Pamatujte si jedno dùležité bezpeènostní pravidlo. Èím jsme u kamionu blíž, tím 
obtížnìji nás jeho øidiè registruje, a to i pøes systém zpìtných zrcátek. Øidiè je 
vysoko a my jsme malí.

Jestliže nákladní automobil zaène pípat, je to znamení, že se chystá couvat. Rychle 
pryè, mùže vás snadno pøehlédnout.

V noci se na silnici pohybujte v odìvu s reflexními prvky. Øidiè vás uvidí na delší 
vzdálenost a vèas se vám vyhne.
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