
Cz!"# 8:

Ograniczenia pr!dko"ci

Kierowca nie powinien prowadzi! pojazdu z pr"dko#ci$, która przekracza
pr"dko#! potrzebn$ do zatrzymania pojazdu w odleg%o#ci, któr$ kierowca
widzi, &e jest wolna.
Cz"#! ta opisuje zasady zachowania tempa jazdy w du&ym ruchu oraz
obowi$zuj$ce ograniczenia pr"dko#ci na ró&nych rodzajach drogi oraz dla
ró&nych pojazdów.
Jako kierowca musisz zawsze mie! #wiadomo#! z jak$ pr"dko#ci$ jedziesz
i okre#li! odpowiedni$ pr"dko#! jazdy bior$c pod uwag":

warunki jazdy,
innych u&ytkowników dróg,
panuj$ce warunki pogodowe,
wszelkie mo&liwe niebezpiecze'stwa, oraz
ograniczenia pr"dko#ci.

Warunki jazdy odnosz$ si" od nat"&enia ruchu wokó% oraz jako#ci drogi.
Jako kierowca powiniene# przewidzie!, &e inni u&ytkownicy drogi, w tym
motocykli#ci, rowerzy#ci, piesi, dzieci w wieku szkolnym, zwierz"ta i inne,
znajduj$ si" lub mog$ znajdowa! si" na drodze.
Mo&liwe niebezpiecze'stwa to wszystko to, co mo&e spowodowa! wypadek,
na przyk%ad nadje&d&aj$ce z przeciwka pojazdy podczas skr"cania w drog"
g%ówn$. To tak&e wszystko, czego nie widzisz i to, czego mo&esz si" do
pewnego stopnia spodziwa!, na przyk%ad pieszy, który wchodzi na jezdni"
przed Tob$ lub dziecko wbiegaj$ce na drog" spomi"dzy zaparkowanych
samochodów lub zwierz"ta na jezdni. To tak&e Twój w%asny stan fizyczny i
psychiczny podczas jazdy (na przyk%ad zdenerwowanie lub zm"czenie) oraz
stan Twojego pojazdu.
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Bezpieczna jazda w"ród innych pojazdów - zasada dwóch sekund
Twój pojazd to Twoja odpowiedzialno#!. Musisz mie! swój pojazd pod
kontrol$ przez ca%y czas. Musisz prowadzi! swój pojazd z pr"dko#ci$, która
pozwoli Ci zatrzyma! go:

bezpiecznie, w kontrolowany sposób,
po prawid%owej stronie drogi,
w odleg%o#ci, któr$ widzisz, &e jest wolna.
bez ryzyka lub szkody dla Ciebie, Twoich pasa&erów i/lub innych
u&ytkowników drogi.

Podczas jazdy, odleg%o#! mi"dzy Twoim pojazdem a pojazdem jad$cym
przed Tob$ znana jest jako bezpieczna ró&nica odleg%o#ci. Utrzymuj
bezpieczn$ odleg%o#! jad$c przynajmniej dwie sekundy za pojazdem przed
Tob$. Ta zasada to tak zwana zasada dwóch sekund. Mo&esz post"powa!
zgodnie z poni&szymi krokami, aby sprawdzi! czy si" do niej stosujesz:

Na suchej drodze wybierz sobie punkt, na przyk%ad latarnie uliczn$
lub znak drogowy.
Gdy pojazd przed Tob$ przeje&d&a obok tego punktu, powiedz na
g%os “Only a fool breaks the two-second rule”, co znaczy “tylko idiota
%amie zasad" dwóch sekund”.
Sprawd( swoje ustawienie w stosunku do wybranego wcze#niej
punktu, gdy ko'czysz wypowiada! to zdanie. Je&eli ju& przejecha%e#
wybrany punkt, jedziesz zbyt blisko pojazdu przed Tob$ i musisz si"
odsun$!.
Podczas jazdy na mokrej nawierzchni, dwukrotnie zwi"ksz odleg%o#!
mi"dzy Twoim pojazdem a pojazdem jad$cym przed Tob$
wypowiadaj$c zdanie “Only a fool breaks the two-second rule” dwa
razy.

U&yj nieruchomego punktu dla lepszego pomiaru dwusekundowej luki.
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Unikaj zbyt wolnej jazdy
Na zwyk%ej drodze podczas normalnych warunków ruchu, utrzymuj szybko#!
strumienia ruchu jednocze#nie przestrzegaj$c ograniczenia pr"dko#ci.
Musisz zachowa! bezpieczn$ odleg%o#! od pojazdu jad$cego przed Tob$,
ale nie powiniene# jecha! zbyt wolno, aby Twój pojazd nie blokowa%
niepotrzebnie innych u&ytkowników drogi. Je&eli b"dziesz jecha% zbyt wolno,
mo&esz frustrowa! innych kierowców, co z kolei mo&e doprowadzi! do
niebezpiecznego wyprzedzania.

Ograniczenia pr!dko"ci
Ograniczenia pr"dko#ci na znakach okre#laj$ maksymaln$ pr"dko#!, z jak$
pojazd mo&e porusza! si" nie %ami$c prawa na odcinku drogi pomi"dzy
kolejnymi znakami ograniczenia pr"dko#ci zak%adaj$c, &e pojazd nie jest w
&aden sposób ograniczony innymi okoliczno#ciami.
Znaki okre#laj$ maksymaln$ pr"dko#!, z jak$ mo&e porusza! si" Twój
pojazd na konkretnej drodze lub odcinku drogi, a nie pr"dko#! wymagan$
na danej drodze.
Istniej$ dwa rodzaje ograniczenia pr"dko#ci:

ograniczenia pr"dko#ci, które odnosz$ si" do konkretnej drogi, oraz
ograniczenia pr"dko#ci, które odnosz$ si" do konkretnego rodzaju
pojazdu.

PAMI$TAJ
Nigdy nie jed% bli&ej ni& wskazuje zasada dwóch sekund. Je&eli

jedziesz zbyt blisko pojazdu przed Tob' (siedzisz mu na ogonie), który
nagle zahamuje mo&esz nie mie# czasu, aby zareagowa#. Je&eli
wjedziesz w inny pojazd, b!dziesz odpowiedzialny za wszelkie

wyrz'dzone szkody.
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Ograniczenia pr!dko"ci na drogach
Na wszystkich drogach publicznych obowi$zuje ograniczenie pr"dko#ci. W
wi"kszo#ci przypadków obowi$zuje “domy#lne” ograniczenie pr"dko#ci.
Ograniczenie to niejako automatycznie obowi$zuje na okre#lonym rodzaju
drogi, je&eli nie ma znaku ograniczenia pr"dko#ci, który nakazuje inaczej.
Poni&sza tabela okre#la domy#lne ograniczenia pr"dko#ci dla ró&nych
rodzajów dróg zgodnie z Ustaw$ o Ruchu Drogowym z 2004 roku.

W%adze lokalne mog$ okre#li! specjalne ograniczenia pr"dko#ci dla dróg, na
przyk%ad:

ograniczenia obowi$zuj$ce o okre#lonych godzinach, na przyk%ad
kiedy dzieci przychodz$ lub wychodz$ ze szko%y. Patrz cz"#! 19,
po ró&nych stronach drogi dwujezdniowej,
w okre#lonych miejscach, na przyk%ad w tunelach, gdzie ograniczenie
pr"dko#ci mo&e by! obni&one, je&eli istnieje potrzeba zamkni"cia
jednego pasa,
przy grupie zakr"tów, oraz
podczas robót drogowych.

Drogi na terenie
zabudowanym, na
przyk%ad w du&ych i
mniejszych miastach
oraz skupiskach

50km/h

Drogi regionalne i
lokalne (bia%e znaki –
oznaczone liter$ “R” lub

80km/h

Drogi krajowe (g%ówne i
drugorz"dne) (zielone
znaki – oznaczone liter$

100km/h

Autostrada
(niebieskie znaki –
oznaczone liter$ “M”)

120km/h

Rodzaj drogi Ograniczenie
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Je&eli w%adze lokalne okre#l$ specjalne ograniczenie pr"dko#ci, zobaczysz
jeden z poni&szych znaków. Znaki ograniczenie pr"dko#ci, jak wi"kszo#!
pozosta%ych znaków nakazu, maj$ czerwone obramowanie, bia%e t%o i czarne
cyfry i litery. Pokazuj$ pr"dko#! w kilometrach na godzin" (km/h). Aby
uzyska! wi"cej informacj na temat znaków nakazów oraz pozosta%ych
znaków drogowych, przeczytaj cz"#! 6.

Po g%ównym znaku ograniczenia pr"dko#ci na g%ównych drogach krajowcyh
oraz pozosta%ych drogach nast"puj$ czasami mniejsze znaki powtarzaj$ce,
które przypominaj$ o ograniczeniu pr"dko#ci obowi$zuj$cym na drodze.
)aden pojazd z wyj$tkiem wozów stra&ackich, karetek pogotowia oraz
pojazdów policji nie mo&e nigdy przekracza! ograniczenia pr"dko#ci.

Okresowe ograniczenia pr!dko"ci
Zwykle ograniczenia pr"dko#ci obowi$zuj$ 24 godziny na dob", przez ca%y
rok. W okre#lonych sytuacjach, w%adze lokalne mog$ og%osi! specjalne
ograniczenie pr"dko#ci na niektórych odcinkach drogi obowi$zuj$ce w
konkretnych godzinach lub konkretnych dniach. Poza wyznaczonymi
godzinami lub dniami, obowi$zuje zwyk%e ograniczenie pr"dko#ci dla danego
miejsca.
Przyk%adem okresowego ograniczenia pr"dko#ci s$ te u&ywane w pobli&u
szkó%. Jeden sposób na pokazanie tego specjalnego ograniczenia to
standardowy znak pionowy z tabliczk$ informacyjn$ pod spodem
pokazuj$c$ okres oraz dni, w jakich obowi$zuje dane ograniczenie
pr"dko#ci.

80km/h 100km/h 120km/h

30km/h 50km/h 60km/h
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Innym sposobem pokazania ograniczenia pr"dko#ci jest elektroniczny znak,
który zapala si" w okresie obowi$zywania danego ograniczenia pr"dko#ci.
Ograniczenie pr"dko#ci wyra&one jest bia%ymi cyframi na czarnym tle z
czerwonym obramowaniem. W okresie gdy nie obowi$zuje specjalne
ograniczenie pr"dko#ci, znak pozostaje pusty. Czasami znak elektroniczny
mo&e by! zamocowany na szarej tablicy z dwoma &ó%tymi #wiat%ami, które
migaj$, gdy znak jest w%$czony. Znak “Przej#cie dla dzieci w wieku
szkolnym” z dwiema migaj$cymi &ó%tymi lampami mo&e wyst"powa! obok
znaku o okresowym ograniczeniu pr"dko#ci. Ostrzega on o obecno#ci dzieci
w wieku szkolnym. Nie mo&esz %ama! okresowego ograniczenia pr"dko#ci,
w czasie jego obowi$zywania.

Sprawdzanie pr!dko"ci
Od czasu do czasu na ró&nych odcinkach drogi policja mo&e korzysta! ze
specjalnych urz$dze', aby sprawdzi! czy pojazdy przestrzegaj$
ograniczenia pr"dko#ci. Dostarczanie, przewo&enie lub korzystanie z
urz$dze', które wykrywaj$ lub zak%ócaj$ sprz"t do kontroli pr"dko#ci
u&ywany przez policj" jest sprzeczne z prawem.

Elektroniczny znak
okresowego ograniczenia

pr"dko#ci

Elektroniczny znak
okresowego ograniczenia
pr"dko#ci przy szkole
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Ograniczenia pr!dko"ci pojazdów
Niektórzy kierowcy musz' przestrzega! ograniczenia pr"dko#ci
obowi$zuj$cego dla ich pojazdów poza ograniczeniami pr"dko#ci
obowi$zuj$cymi na drogach, którymi si" poruszaj$.
Poni&sza tabela przedstawia ograniczenia pr"dko#ci dla ró&nych pojazdów.

Je&eli ograniczenie pr"dko#ci dla danego pojazdu ró&ni si" od ograniczenia
obowi$zuj$cego na danej drodze, kierowca musi przestrzega! ni&szej
obowi$zuj$cej pr"dko#ci. Na przyk%ad je&eli autobus pi"trowy jedzie drog$ z
ograniczeniem pr"dko#ci do 80km/h, nie mo&e jecha! szybciej ni& okre#la to
ograniczenie pr"dko#ci dla danego pojazdu, które w tym przypadku wynosi
65km/h. Jednak je&eli autobus taki jedzie drog$, na której obowi$zuje
ograniczenie pr"dko#ci do 50km/h to musi przestrzega! tego ograniczenia,
bez wzgl"du na maksymaln$ pr"dko#!, z jak$ móg%by jecha! jego pojazd w
innych warunkach.

65 kilometrów
na godzin!
(65km/h)

• Autobus jednopoziomowy przewo&$cy
stoj$cych pasa&erów.

65 kilometrów
na godzin!
(65km/h)

• Ka&dy autobus lub autokar pi"trowy.

80 kilometrów
na godzin!
(80km/h)

• Ka&dy pojazd ci$gn$cy przyczepk",
przyczep" kempingow$, przyczep" do
przewozu koni lub innego rodzaju przyczep".

80 kilometrów
na godzin!
(80km/h)

• Pojazd dostawczy o znamionowej ca%kowitej
masie przekraczaj$cej 3,500 kilogramów.

80 kilometrów
na godzin!
(80km/h)

• Pojazd, który mo&e przewie(! ponad 8
pasa&erów, nie licz$c kierowcy, ale nie
przewozi pasa&erów stoj$cych.

Ograniczenie
pr!dko"ci pojazdu Rodzaj pojazdu, którego dotyczy ograniczenie
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Droga hamowania - samochody
Wielu kierowców ma b%"dne przekonanie, &e je&eli samochód jad$cy przed
nimi zacznie hamowa!, zd$&$ zareagowa!, zahamowa! i zatrzyma! si"
nadal zachowuj$c taki sam odst"p mi"dzy oboma pojazdami.
Ca%kowita droga hamowania pojazdu zale&y od trzech naspt"puj$cych
czynników:

Twojej spostrzegawczo#ci,
Twojego czasu reakcji,
czasu reakcji Twojego pojazdu, oraz
mo&liwo#ci hamowania Twojego pojazdu.

Twoja spostrzegawczo#! wp%ywa na to, jak d%ugo zajmie Ci spostrze&enie
niebezpiecze'stwa i po jakim czasie Twój mózg zda sobie spraw", &e jest to
niebezpiecze'stwo wymagaj$ce od Ciebie natychmiastowego dzia%ania.
Mo&e to zaj$! od 1/4 do 1/2 sekundy.
Twój czas reakcji to tyle, ile zajmie Ci przesuni"cie stopy z peda%u gazu na
hamulec po tym jak Twój mózg zrozumie, &e jeste# w niebezpiecze'stwie.
Twój czas reakcji mo&e waha! si" od 1/4 do 3/4 sekundy.
Pierwsze dwa czynniki wp%ywaj$ce na drog" hamowania zale&$ od Ciebie, a
alkohol, narkotyki, zm"czenie lub brak koncentracji mog$ na nie wp%yn$!.
Je&eli spostrzegawczo#! i czas reakcji wynosz$ 4 sekundy przy 100km/h,
samochód przejedzie 110 metrów zanim zostanie zastosowany hamulec (to
wi"cej ni& wynosi d%ugo#! boiska do pi%ki no&nej).

94

Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego



Po tym jak wci#niesz peda% hamulca, minie troch" czasu zanim Twój pojazd
zareaguje. Czas ten zale&y od stanu pojazdu, a w szczególno#ci od stanu
uk%adu hamulcowego.
Ostatni czynnik, który wp%ywa na ca%kowit$ drog" hamowania pojazdu to
mo&liwo#ci hamowania pojazdu. Zale&y ona od wielu rzeczy, na przyk%ad:

hamulcy,
ci#nienia powietrza w oponach, ich bie&nika oraz przyczepno#ci,
masy pojazdu,
zawieszenia pojazdu, oraz
nawierzchni drogi.

Tabela 5: Droga hamowania na suchej drodze

*ród%o: Transport Research Laboratory, UK, 2007, © Urz$d ds. Bezpiecze'stwa Drogowego, 2007

107.585.522.0

77.759.418.3

52.738.014.7

32.421.411.0

24.014.89.2

10.85.35.5

Ca(kowita droga
hamowania (m)Droga hamowania (m)Czas reakcji (m)Pr"dko#!

(km/h)

95

Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego



Tabela 6: Droga hamowania na mokrej drodze

*Ród%o: Transport Research Laboratory, UK, 2007, © Urz$d ds. Bezpiecze'stwa Drogowego, 2007

Warto zauwa&y!, &e porównuj$c pr"dko#ci 50km/h i 100km/h ca%kowita
droga hamowania Twojego samochodu wzrasta z 15 metrów do 60 metrów.
Podwajaj$c pr"dko#! samochodu, ca%kowita droga hamowania zwi"ksza si"
czterokrotnie.
Pami"taj, &e ró&nica pr"dko#ci o 5km/h mo&e oznacza! ró&nic" mi"dzy
&yciem a #mierci$ nara&onego na ryzyko u&ytkownika drogi jakim jest
pieszy.

Przy potr$ceniu samochodem jad$cym 60km/h, ginie 9 na 10
pieszych.
Przy potr$ceniu samochodem jad$cym 50km/h, ginie 5 na 10
pieszych.
Przy potr$ceniu samochodem jad$cym 30km/h, ginie 1 na 10
pieszych.

*Ród%o : RoSPA UK

172.2150.222.0

122.6104.318.3

81.466.714.7

48.537.511.0

35.226.19.2

14.99.45.5

Ca(kowita droga
hamowania (m)Droga hamowania (m)Czas reakcji (m)Pr"dko#!

(km/h)
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Ród%o: Transport Research Laboratory, UK, 2007, © Urz$d ds. Bezpiecze'stwa Drogowego, 2007

Po"lizg
Ka&dy czynnik, który zmniejsza przyczepno#! opon do drogi mo&e
spowodowa! wpadni"cie w po#lizg. Mokra lub t%usta nawierzchnia drogi,
przeci$&enie, zu&yte lub niepoprawnie napompowane opony, b%oto, li#cie,
lód, #nieg, gwa%towne przyspieszenie, nag%e hamowanie lub nadmierna
pr"dko#! niedostosowana do warunków jazdy to czynniki, które mog$
spowodowa! lub przyczyni! si" do wpadni"cia w po#lizg.
Po#lizg na mokrej nawierzchni mo&e nast$pi! podczas jazdy na mokrej
drodze, gdy mi"dzy oponami a nawierzchni$ drogi zgromadzi si" warstwa
wody.
W takiej sytuacji samochód traci kontakt z drog$, co wp%ywa na zdolno#!
hamowania i kierowania.
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Ca(kowita droga hamowania (m)
Sucha droga (m) Mokra droga (m)


