
Cz!"# 11:

Autostrady i tunele

Autostrady to drogi, dzi!ki którym czas podró"y si! zmniejsza poniewa"
pasy ruchu s# oddzielone od siebie i nie ma skrzy"owa$. Jest to
prawdopodobnie najbezpieczniejszy sposób poruszania si! du"ych ilo%ci
pojazdów, g&ównie poniewa" nie ma ryzyka zderzenia czo&owego. Jednak w
porównaniu z innymi rodzajami dróg, ryzyko karambolu jest wi!ksze.
Cz!%' ta opisuje zasady odno%nie tego kto mo"e jecha' autostrad#,
znaczenie znaków na autostradzie oraz jak w&#czy' si! do ruchu, zjecha' z
autostrady oraz jak bezpiecznie wyprzedza'.

Zasady ogólne
Poni"sze znaki zobaczysz przed wjazdem na autostrad! lub przed
w&#czeniem si! do ruchu. Znak po lewej stronie okre%la, kto nie mo$e
wjecha' na autostrad!:

osoby, które nie posiadaj% pe&nego prawa jazdy na kategori!
pojazdu, który prowadz#,
pojazdy niezdolne do poruszania si! z pr!dko%ci# przynajmniej 50
km/h,
pojazdy o pojemno%ci silnika nie przekraczaj#cej 50cm3.
osoby je"d"#ce na tabliczkach z liter# “L”,
pojazdy do przewo"enia osób niepe&nosprawnych
pojazdy, które nie korzystaj# z napompowanych opon,

Autostrada Autostrada Wjazd na autostrad!
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rowerzy%ci,
piesi, oraz
zwierz!ta.

Wjazd na autostrad!
Przy wje(dzie na autostrad!, zachowaj ostro"no%' i skup uwag!, a tak"e
ust#p pierwsze$stwa pojazdom na autostradzie. W&#czaj#c si! do ruchu na
autostradzie musisz post!powa' zgodnie z nast!puj#cymi krokami.

Korzystaj z pasa “rozbiegowego”, aby si! rozp!dzi' zanim w&#czysz
si! do ruchu na autostradzie.
Wcze%nie zasygnalizuj innym kierowcom, "e zamierzasz w&#czy' si!
do ruchu.
Gdy zbli"asz si! do zjazdu z autostrady, spójrz w lusterka i sprawd(
martwe punkty, aby poczeka' na bezpieczn# luk! mi!dzy pojazdami
na lewym pasie autostrady.
Przestrzegaj znaków drogowych oraz oznakowania dróg.
Nie wje"d"aj na zakreskowane pola przed w&#czeniem si! do ruchu
na autostradzie.
Ust#p pierwsze$stwa pojazdom, które znajduj# si! ju" na
autostradzie.
Dostosuj swoj# pr!dko%' tak, aby w&#czaj#c si! do ruchu jecha' z
pr!dko%ci# jak najbli"sz# ogólnej pr!dko%ci strumienia ruchu na
danym pasie.
Ka"d# zmian! pasów traktuj jako osoby manewr. Zosta$ na lewym
pasie dopóki nie dostosujesz si! do pr!dko%ci ruchu zanim zaczniesz
wyprzedza'.

Na autostradzie
Musisz jecha' prosto. Zakr!canie lub cofanie nie jest dozwolone.
Musisz porusza' si! z dostateczn# pr!dko%ci# i w taki sposób, aby
nie zak&óca' ruchu innych pojazdów.
Nie mo$esz jecha' cz!%ci# autostrady, która nie jest jezdni#, na
przyk&ad poboczem, za wyj#tkiem sytuacji awaryjnej.
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Nie mo$esz zatrzymywa' si! ani parkowa' na "adnej cz!%ci
autostrady, chyba "e zepsuje Ci si! samochód lub zatrzyma Ci!
policja.
Nie mo$esz jecha' pasem najbli"szym osi jezdni na autostradzie
(pasem zewn!trznym) samochodem, którego maksymalna pr!dko%'
jest ograniczona do 80km/h lub mniej. Wyj#tkiem od tej regu&y s#
miejsca, w których ograniczenie pr!dko%ci wynosi 80 km/h lub mniej.
Nie mo$esz zabiera' lub wysadza' pasa"erów na autostradzie.

Poprawne korzystanie z pasów
Bardzo wa"ne jest, aby% zrozumia& do czego s&u"y ka"dy pas ruchu na
autostradzie. Aby &atwiej by&o wyja%ni' jak i kiedy zmienia' pasy, ka"demu
pasowi przypisali%my numer. Poni"szy obrazem pokazuje, "e pas 1 jest
pasem najbli"szym pobocza. Pas ten jest nazywany tak"e pasem
wewn!trznym. Na autostradzie dwupasmowej, pas ruchu najbli"szy pasowi
zieleni to pas 2 (nazywany tak"e pasem zewn!trznym). Na autostradzie
trzypasmowej, pas ten to pas 3.
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Pas 1
Obowi#zuje regu&a “trzymania si! lewej strony”. Zosta$ na tym pasie, chyba
"e wyprzedzasz.
Pas 2
Na autostradzie dwupasmowej, korzystaj z tego pasa tylko do wyprzedzania
i zjed( z powrotem na pas 1 gdy sko$czysz manewr. Mo"esz korzysta' z
tego pasa tak"e, aby dostosowa' si! do pojazdów w&#czaj#cych si! do
ruchu z lewej strony.
Na autostradzie trzypasmowej, mo"esz jecha' %rodkowym pasem, gdy pas
1 porusza si! wolniej.
Pas 3
Je"eli poruszasz si! autostrad# trzypasmow#, musisz korzysta' z tego
pasa, tylko je"eli pojazdy na pasie 1 i 2 poruszaj# si! w kolumnie, a Ty
musisz wyprzedzi' lub dostosowa' si! do pojazdów w&#czaj#cych si! do
ruchu z lewej strony. Gdy sko$czysz wyprzedzanie, wró' na lew# stron! i
pozwól, aby pojazdy z ty&u poruszaj#ce si! szybciej wyprzedzi&y Ci!.
Nie mo$esz korzysta' z pasa ruchu najbli"szego pasowi zieleni (pas 2 lub
3, w zale"no%ci od szeroko%ci autostrady) je"eli prowadzisz:

pojazd dostawczy o znamionowej ca&kowitej masie przekraczaj#cej
3,500 kilogramów,
pojazd pasa"erski z miejscami do siedzenia dla wi!cej ni" 8
pasa"erów (nie licz#c kierowcy), lub
pojazd ci#gn#cy przyczepk!, przyczep! do przewozu koni lub
przyczep! kempingow#.

Mo"esz jednak korzysta' z tego pasa w wyj#tkowych okoliczno%ciach gdy
nie mo"esz przejecha' pasem wewn!trznym, bo jest zablokowany. Mo"esz
z niego korzysta' tak"e w miejscu na autostradzie, w którym obowi#zuje
ograniczenie pr!dko%ci do 80km/h lub mniej.

Odleg&o"# mi!dzy pojazdami
Cz!%' 8 opisuje “zasad! dwóch sekund”, która pomo"e Ci w utrzymaniu
bezpiecznej odleg&o%ci za pojazdami przed Tob#. Stosuj t! zasad! na
autostradach – jazda zbyt blisko obni"a Twoj# umiej!tno%' bezpiecznego
zatrzymania si! i znacznie ogranicza widoczno%' z przodu.
Gdy jedziesz w kolumnie, instynktownie mo"esz podje"d"a' bli"ej do
pojazdu przed Tob#, aby chroni' swoj# pozycj!. Pami!taj, "e musisz
zostawi' wystarczaj#co miejsca przed sob#, aby móc bezpiecznie si!
zatrzyma'.
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Sygnalizacja
Gdy jeste% na autostradzie, musisz sygnalizowa' ka"dy swój ruch. Na
przyk&ad zmiana pasa z pasa 3 na pas 1 sk&ada si! z dwóch oddzielnych
etapów.

W pierwszym etapie, raz sygnalizujesz, "e chcesz zmieni' pas z 3 na
2.
W drugim etapie, sygnalizujesz ponownie, "e chcesz zmieni' pas z 2
na 1.

Pojazdy wokó& Ciebie
Regularnie sprawdzaj lusterka, poniewa" musisz ci#gle wiedzie' co si!
dzieje dooko&a. Pami!taj tak"e o martwych punktach Twojego pojazdu.
Unikaj przebywania w martwych punktach innych kierowców. Ci#gle si!
rozgl#daj – unikaj patrzenia tylko na pojazd bezpo%rednio przed Tob#.
Zamiast tego, spójrz na ca&# kolumn! samochodów. Korzystaj ze swojego
pola widzenia, aby jecha' p&ynnie i unika' niepotrzebnego hamowania.
Je"eli zauwa"ysz przed sob# ostro hamuj#ce pojazdy, w&#cz %wiat&a
awaryjne, aby ostrzec pojazdy jad#ce za Tob#.
Przed zmian# pasa pami!taj o kolejno%ci “lusterko, kierunkowskaz, lusterko,
manewr”. Pami!taj, "e pojazdy mog# za Tob# mog# jecha' szybko.
Przynamniej dwukrotne spojrzenie w lusterko pomo"e Ci oceni' z jak#
pr!dko%ci# zbli"aj# si! pojazdy za Tob# i zobaczy' pojazdy przeje"d"aj#ce
przez martwe punkty.
Unikaj sytuacji, w której inni kierowcy musz# hamowa' lub zmienia' pas,
aby dostosowa' si! do Twojego sposobu jazdy na autostradzie (wyj#tkiem
jest w&#czanie si! do ruchu na autostradzie). Naucz si! odczytywa' zamiary
kierowców wokó& Ciebie. Na autostradzie pojazd w Twoim lusterku z
w&#czonym prawym kierunkowskazem próbuje powiedzie' Ci, "e Ci!
dogania i ma zamiar wyprzedzi' Twój pojazd.

Wyprzedzanie
Wyprzedzaj tylko z prawej strony, chyba "e pojazdy poruszaj# si! wolno w
kolumnie i kolumna samochodów po Twojej prawej stronie jedzie wolniej ni"
Ty. Je"eli masz zamiar zjecha' z wolnego pasa na szybki, najpierw dostosuj
swoj# pr!dko%'.
Przed rozpocz!ciem wyprzedzania pami!taj o kolejno%ci “lusterko,
kierunkowskaz, lusterko, manewr” i sprawdzeniu martwych punktów.
Sprawd( czy droga jest wolna (za i przed Tob#) oraz w&#cz kierunkowskaz z
wyprzedzeniem.
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Pami!taj, "e pojazdy na autostradzie jad# du"o szybciej ni" na zwyczajnych
drogach. Zachowaj szczególn# ostro"no%' o zmierzchu, w ciemno%ci oraz
przy niesprzyjaj#cych warunkach atmosferycznych, gdy trudniej jest okre%li'
pr!dko%', odleg&o%' i drog! hamowania. W&#cz kierunkowskaz i wró' na
pierwotny pas tak szybko jak to mo"liwe.

Znaki bramkowe

Znaki bramkowe to konstrukcje u"ywane do wystawiania znaków drogowych
nad pasami ruchu na autostradach i drogach dwujezdniowych. S# cz!sto
spotykane i pami!taj, aby zwraca' na nie uwag!, podobnie jak na inne znaki
ustawione wzd&u" drogi.

Wyjazd z autostrady
Poni"sze znaki pokazuj# odleg&o%' do nast!pnego zjazdu z autostrady.
Zaplanuj zjazd z wyprzedzeniem i korzystaj z tych znaków, aby
wystarczaj#co wcze%nie ustawi' si! na odpowiednim pasie.

Przy zje(dzie z autostrady, najpierw wje"d"asz na pas dla samochodów
zwalniaj#cych. Je"eli to mo"liwe, utrzymuj normaln# pr!dko%' dopóki nie
wjedziesz na ten pas, ale nast!pnie zwolnij oraz obserwuj znaki, które
poka"# Ci obowi#zuj#ce ograniczenie pr!dko%ci. Skorzystaj z
pr!dko%ciomierza, aby upewni' si!, "e jedziesz zgodnie z nowym
obni"onym ograniczeniem pr!dko%ci. Pami!taj, "e pas do zjazdu z
autostrady oraz drogi &#cz#ce dwie autostrady mog# ostro zakr!ca'.
Je"eli przegapisz swój zjazd, jed( dalej do nast!pnego zjazdu. Nie próbuj
przeje"d"a' przez wysepk! lub cofa' poboczem.

300m do nast!pnego
zjazdu

200m do nast!pnego
zjazdu

100m do nast!pnego
zjazdu
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Kiedy zjedziesz z autostrady lub je"eli autostrada si! sko$czy, zobaczysz
poni"sze znaki.

Zatrzymywanie si! oraz parkowanie
Na autostradzie mo"esz zatrzyma' si! lub zaparkowa' tylko w przypadku
gdy:

samochód si! zepsuje,
zatrzymuje Ci! policja,
wyst#pi sytuacja awaryjna (na przyk&ad wypadek),
wyst!puj# roboty drogowe, lub
znajdujesz si! przy punkcie op&at za autostrad!.

Przed rozpocz!ciem d&ugiej podró"y po autostradzie, upewnij si!, "e Twój
pojazd:

jest w stanie przeby' d&ug# podró" z pr!dko%ci#, jaka wyst!puje na
autostradzie.
ma odpowiednie ci%nienie w oponach,
ma wystarczaj#c# ilo%' oleju i ch&odziwa, oraz
ma wystarczaj#c# ilo%' paliwa, aby dowie(' Ci! przynajmniej do
najbli"szej stacji paliw.

Upewnij si! tak"e, "e wszelkie przewo"one lub holowane &adunki s#
zabezpieczone oraz "e masz wystarczaj#co pieni!dzy lub odpowiedni
karnet, je"eli korzystasz z p&atnej autostrady.

Koniec autostrady za
1km

Koniec autostrady za
500m Koniec autostrady
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Co zrobi# gdy zepsuje si! samochód
Je"eli masz %wiat&a awaryjne, w&#cz je.
Przesu$ samochód na pobocze. Je"eli nie jest to mo"liwe, zrób co w
Twojej mocy, aby ostrzec innych kierowców, "e samochód jest na
drodze.
Zawsze wysiadaj z pojazdu od strony pasa"era. Nie próbuj chodzi'
pieszo po autostradzie.
Szybko zorganizuj pomoc i nie zostawiaj pojazdu bez opieki d&u"ej ni"
to konieczne. Poczekaj na pomoc po skrajnej stronie autostrady.
Je"eli prowadzisz pojazd ci!"arowy lub autobus, rozstaw trójk#t
ostrzegawczy.
Skorzystaj z telefonu na poboczu autostrady lub telefonu
komórkowego, aby powiadomi' policj!.
Gdy ponownie w&#czasz si! do ruchu na autostradzie, najpierw rozwi$
pr!dko%' na poboczu.
Odczekaj na bezpieczn# luk! mi!dzy pojazdami zanim w&#czysz si!
do ruchu.
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Utrudnienia
Je"eli zauwa"ysz, "e co% blokuje strumie$ ruchu przed Tob#, skorzystaj z
telefonu na poboczu autostrady lub telefonu komórkowego, aby powiadomi'
policj!. Nie próbuj usuwa' przeszkody samodzielnie.

Tunele
W tunelu obowi#zuj# ogólne zasady kodeksu drogowego oraz ustaw o
ruchu drogowym, ale przy wje(dzie, przeje"d"aniu oraz wyje"d"aniu z
tunelu musisz pami!ta' o specjalnych kwestiach bezpiecze$stwa
drogowego.

Zbli$aj%c si! do tunelu
Sprawd( czy masz wystarczaj#c# ilo%' paliwa w poje(dzie przed
wjazdem do tunelu.
Zdejmij okulary s&oneczne,
W&#cz %wiat&a mijania,
Je"eli us&uga jest dost!pna, w&#cz wyznaczon# stacj! radiow#, w
której us&yszysz instrukcje bezpiecze$stwa podczas podró"y.
Cz!stotliwo%' stacji b!dzie wy%wietlona na tablicy informacyjnej przy
wje(dzie do tunelu,
Zachowaj bezpieczn# odleg&o%' od pojazdu jad#cego przed Tob#.
Pami!taj, "e wje"d"asz do tunelu i jazda zbyt blisko drugiego pojazdu
mo"e spowodowa' wypadek. Zalecana minimalna odleg&o%' dla
samochodu lub motocykla to 50 metrów oraz 100 metrów dla
pozosta&ych pojazdów. Zawsze pami!taj o “zasadzie dwóch sekund”.
Miej %wiadomo%', "e istniej# pewne ograniczenia odno%nie
korzystania z tuneli przez samochody ci!"arowe.
• Maksymalna dozwolona wysoko%' pojazdu b!dzie okre%lona na
znaku. Musisz j# sprawdzi' przed wjazdem do tunelu.

• Szerokie &adunki mog# by' niedozwolone. Je"eli przewozisz
szeroki &adunek, musisz skontaktowa' si! z osobami
obs&uguj#cymi tunel z wyprzedzeniem, aby sprawdzi' czy Twój
&adunek jest dozwolony w tunelu.
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• Wielko%' pojazdu – czasami w tunelach wyst!puje zakaz
korzystania z prawego pasa przez du"e pojazdy towarowe lub
inne pojazdy niepasa"erskie je"eli liczba osi pojazdu równa si! lub
przekracza liczb! okre%lon# na znaku nakazu, który widnieje na
drodze dojazdowej do tunelu.

Aby uzyska' wi!cej informacji, skontaktuj si! z obs&ug# tunelu.

W tunelu
Trzymaj si! swojego pasa i nie wyprzedzaj.
Nie mo"esz jecha' prawym pasem w tunelu je"eli prowadzisz pojazd,
który ma zakaz korzystania z tego pasa.
Nie skr!caj i nie cofaj.
Nie zatrzymuj si!, chyba "e wyst#pi&a sytuacja awaryjna.
Stosuj si! do ograniczenia pr!dko%ci. Istniej# dwa formaty znaków
ograniczenia pr!dko%ci.
• standardowy znak ograniczenia pr!dko%ci ma zastosowanie, gdy
mamy do czynienia ze sta&ym ograniczeniem pr!dko%ci. Musisz
przestrzega' ograniczenia pr!dko%ci i pami!ta', "e jest to
maksymalna dozwolona pr!dko%', a nie pr!dko%' wymagana.

• gdy ograniczenie pr!dko%ci zmienia si!, zobaczysz znaki zmiennej
tre%ci, czyli czarny kwadrat z czerwonym okr!giem oraz bia&ymi
lub "ó&tymi liczbami w ca&ym tunelu. Liczby pokazuj# ograniczenie
pr!dko%ci i b!d# si! zmienia' w zale"no%ci do warunków ruchu i
wzgl!dów bezpiecze$stwa drogowego. Musisz przestrzega'
ograniczenia pr!dko%ci i pami!ta', "e jest to maksymalna
dozwolona pr!dko%', a nie pr!dko%' wymagana. Zawsze pami!taj
o “zasadzie dwóch sekund”.

Zachowaj odleg&o%' mi!dzy pojazdami. Zalecana minimalna
bezpieczna odleg&o%' dla samochodu lub motocykla to 50 metrów
oraz 100 metrów dla pozosta&ych pojazdów.
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Zatrzymywanie si!
Je"eli kto% poleci Ci zatrzyma' si!, powiniene% zatrzyma' si! oraz:

w&#czy' %wiat&a awaryjne,
zachowa' bezpieczn# odleg&o%' od pojazdu przed Tob#,
wy&#czy' silnik,
sprawdzi' czy obs&uga tunelu wydaje polecenia przez radio,
sprawdzi' czy na znakach elektronicznych w tunelu nie ma jakiej%
informacji oraz, je%li to konieczne, opu%ci' tunel korzystaj#c z
najbli"szego wyj%cia dla pieszych.

Awaria lub wypadek
Je"eli w tunelu nast#pi awaria lub wypadek, powiniene%:

w&#czy' %wiat&a awaryjne,
wy&#czy' silnik,
uda' si! do stacji awaryjnej i za pomoc# telefonu alarmowego
zawiadomi' obs&ug! tunelu,
sprawdzi' czy przez radio wydawane s# jakie% instrukcje, oraz
sprawdzi' czy na znakach elektronicznych w tunelu wy%wietlane s#
jakie% informacje.

Po"ar w samochodzie
Je"eli w Twoim samochodzie jest dym lub wybuchnie po"ar, powiniene%:

wy&#czy' silnik,
natychmiast opu%ci' pojazd,
uda' si! do stacji awaryjnej i za pomoc# telefonu alarmowego
zawiadomi' obs&ug! tunelu, oraz
opu%ci' tunel przez najbli"sze wyj%cie.
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Po"ar w samochodzie innego kierowcy
Je"eli w samochodzie innego kierowcy jest dym lub wybuch& po"ar,
powiniene%:

wyjecha' z tunelu, je"eli po"ar jest za Tob#, lub
je"eli po"ar jest przed Tob#, wy&#czy' silnik, natychmiast opu%ci'
pojazd i opu%ci' tunel przez najbli"sze wyj%cie awaryjne.

Wyjazd z tunelu
Stosuj si! do znaków drogowych.
Zachowaj bezpieczn# pr!dko%' i ustawienie na drodze.
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