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Milí řidiči,

dotazník DBQ zkoumá řidičské chování. Je to popis padesáti situací, které můžete zažít
během řízení auta. U každé položky, prosím, označte jak často, pokud vůbec, se vám stávají.
Svou odpověď označte v každém řádku. Na výběr jsou možnosti:

NIKDY

ZŘÍDKA

OBČAS

ČASTO

VELMI

SKORO

ČASTO

VŽDY

Vyzkoušejte si princip testu na příkladu:
č.

Položka

1.

Při odbočování vlevo omylem použiji pravý
blinkr.

Nikdy

Zřídka Občas Často

Velmi Skoro
často vždy

Je samozřejmě nemožné odpovídat zcela přesně: základem dotazníku je vaše vnímání dané
situace. Takže nemusíte uvažovat nad každou položkou moc dlouho, prostě udělejte co
nejpřesnější a nejrychlejší odhad a označte odpověď.
Pokud si svou odpověď rozmyslíte, jednoznačně vyznačte odpověď novou.
Dotazník není časově omezen.
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DBQ
č.

Položka

1.

Chcete se rozjet, ale zjistíte, že máte zařazen
třetí rychlostní stupeň.

2.

Podíváte se na tachometr a zjistíte, že jedete
nevědomky rychleji, než je povoleno.

3.

Zabouchnete si klíče v autě.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Když jedete po dálnici za vozidlem, které
blokuje levý (předjížděcí) pruh, ztrácíte
trpělivost a předjedete ho.
V noci jezdíte po silnicích stejně rychle bez
ohledu na to, zda máte zapnuta potkávací
nebo dálková světla.
Chcete se rozjet, a zjistíte, že máte zataženou
ruční brzdu.
Jezdíte těsně za vozidlem jedoucím před
vámi nebo blikáte na jeho řidiče, abyste mu
tak naznačil(a), že má jet rychleji nebo vám
má uhnout z cesty.
Když parkujete na víceúrovňových nebo
rozlehlých parkovištích, zapomenete, na
kterém podlaží jste auto nechal(a).
Když Vás něco rozptýlí nebo myslíte na
něco jiného, až se zpožděním si uvědomíte,
že vůz před vámi zpomalil, a vy musíte
dupnout na brzdu, abyste odvrátil(a) kolizi.
Chcete zapnout stěrače a místo toho zapnete
světla, případně naopak.

Při odbočování vpravo z vedlejší silnice na
hlavní silnici vjedete do dráhy přijíždějícímu
11.
vozidlu, kterého jste si nevšiml(a) nebo
jehož rychlost jste nesprávně odhadl(a).
Na parkovišti jste špatně odhadl(a) velikost
12. vašeho parkovacího místa a (málem)
narazil(a) do vozidla vedle vás.
Najednou si uvědomíte, že si příliš
13. nevybavujete trasu, kterou jste právě
projel(a).
14.

Minete správný sjezd z dálnice a prodloužíte
si tím cestu.

Saháte na řadicí páku, abyste si
15. připomněl(a), který rychlostní stupeň máte
momentálně zařazený.
Když na silnici s jedním jízdním pruhem
v každém směru uvíznete za pomalu
16.
jedoucím vozidlem, máte snahu ho předjet, i
když je to riskantní.

Nikdy

Zřídka Občas Často

Velmi Skoro
často
vždy
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č.

Položka

Chcete jet do bodu A, ale najednou zjistíte,
17. že jste na cestě do bodu B, protože je to
trasa, po které jezdíte častěji.
18.

Naskočí červená, ale vy to ještě risknete a
projedete.

Když vás rozčílí chování nějakého řidiče,
19. jedete za ním a dáte mu najevo, co si o něm
myslíte.
Začnete předjíždět, aniž byste se předtím
podíval(a) do zpětného zrcátka, a řidič za
20.
vámi, který již zahájil svůj předjížděcí
manévr, na vás zatroubí.
Pozdě v noci nebo v časných ranních
21. hodinách vědomě nerespektujete nejvyšší
povolenou rychlost.
Zjistíte, že jezdíte v rozporu s platnými
22. předpisy, protože jste zapomněl(a)
zaplatit/obnovit povinné ručení.
V zamyšlení necháte zapnutá dálková světla
23. a až „problikávání“ ostatních motoristů vás
na tuto skutečnost upozorní.
Při odbočování vpravo málem srazíte
24. cyklistu, který se náhle objeví po vaší pravé
ruce.
V řadě vozidel odbočujících vpravo
z vedlejší na hlavní silnici věnujete tolik
25.
pozornosti dopravě zleva, že málem narazíte
na vůz před vámi.
Někdy jedete autem z večírku nebo z
26. restaurace, přestože jste si vědom/a toho, že
jste pil/a alkoholický nápoj.
Máte averzi vůči některým účastníkům
27. silničního provozu a tento postoj dáváte
všemožně najevo.
V zamyšlení nebo z nepozornosti si
nevšimnete chodce čekajícího před
28. vyznačeným přechodem pro chodce nebo
červené na semaforu, která se právě
rozsvítila před přechodem pro chodce.
29.

Parkujete na místech, kde to není dovoleno,
a riskujete tím pokutu.

30.

Při předjíždění nesprávně odhadnete rychlost
protijedoucího vozidla.

31.

Při couvání narazíte na překážku, které jste si
předtím nevšiml(a).

Až v posledním okamžiku si všimnete osoby
32. vycházející zpoza autobusu nebo
zaparkovaného vozidla.
Špatně si naplánujete trasu své cesty a
33. dostanete se tak do dopravní zácpy, které jste
se jinak mohl(a) vyhnout.

Nikdy

Zřídka Občas Často

Velmi Skoro
často
vždy
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č.

Položka

Předjedete kolonu stojících nebo pomalu se
pohybujících vozidel, načež zjistíte, že tato
34.
kolona se vytvořila před svedením dopravy
do jednoho jízdního pruhu.
35.

Pomalu jedoucí vozidlo předjedete v pravém
nebo v odstavném pruhu dálnice.

„Říznete“ levotočivou zatáčku tak, že musíte
36. následně prudce strhnout řízení, abyste
zabránil(a) střetu s protijedoucím vozidlem.
37.

Na kruhovém objezdu nebo před křižovatkou
najedete do nesprávného pruhu.

38.

Vyjedete z kruhového objezdu nesprávným
výjezdem.

39.

Nedáte přednost autobusu, jehož řidič
signalizuje, že se chystá vyjet ze zastávky.

Nerespektujete značku „Dej přednost
40. v jízdě“ a téměř se srazíte s vozidlem, které
má přednost.
Nepodíváte se do zrcátek předtím, než
41. vyjedete od krajnice, změníte jízdní pruh,
nebo odbočíte.
42.

Pokusíte se předjet vozidlo, u něhož jste si
nevšiml(a), že signalizuje odbočení doleva.

43.

Vědomě projedete prázdnou jednosměrnou
komunikaci v protisměru.

44.

Při jízdě na prázdných silnicích pozdě v noci
nerespektujete červenou na semaforu.

45.

Díváte se do mapy nebo manipulujete s
rádiem a řízení se věnujete jen tak na půl.

46.

Při odbočování z hlavní silnice na vedlejší
komunikaci přehlédnete přechod pro chodce.

47.

Necháte se strhnout k „závodům“ s ostatními
řidiči.

48.

Na úzké nebo silně frekventované silnici
děláte „myšky“ při předjíždění.

Na kluzké vozovce příliš prudce brzdíte
49. anebo při smyku točíte volantem na
nesprávnou stranu.
Špatně vyhodnotíte čas potřebný
50. k bezpečnému odbočení doleva, a málem se
srazíte s protijedoucím vozidlem.

Nikdy

Zřídka Občas Často

Velmi Skoro
často
vždy

