
1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem?
a) Ne.
b) Ano.

2) [2 b.] "Krajnice":
a) je část povrchu pozemní komunikace ležící mezi okrajem přilehlého jízdního pruhu a hranou koruny pozemní
komunikace, skládá se zpravidla ze zpevněné a nezpevněné části.
b) je část povrchu pozemní komunikace při pravém nebo levém okraji jízdního pruhu.
c) je vždy zpevněná část vozovky při pravém okraji pozemní komunikace, na které je zakázána jízda
nemotorových vozidel.

3) [2 b.] Na pozemní komunikaci objíždí vozidlo překážku. Musí jeho řidič dávat znamení o změně směru své
jízdy?
a) Ne.
b) Ano.

4) [2 b.] Může řidič motorového vozidla předjíždět bezprostředně před přechodem pro chodce, pokud dává
znamení o změně směru jízdy?
a) Ne.
b) Ano.

5) [2 b.] Motorové vozidlo musí mít za jízdy:
a) Vždy rozsvícena všechna světla.
b) Zavřena boční okna.
c) Rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle
zvláštního právního předpisu.

6) [2 b.] Řidič motorového vozidla, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 3.500 kg, smí v obci zastavit a stát:
a) I kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace; ve druhé řadě smí zastavit pouze řidič vozidla
taxislužby.
b) I kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě, pokud tím není ohrožena
bezpečnost a plynulost provozu.
c) Pouze vpravo ve směru jízdy rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace a co nejblíže k němu; řidič vozidla
taxislužby smí zastavit i v druhé řadě.

7) [2 b.] Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel znamená pro řidiče:
a) Povinnost zařadit nižší rychlostní stupeň.
b) Povinnost zastavit vozidlo před světelným signalizačním zařízením.
c) Možnost zvýšit rychlost jízdy.

8) [2 b.] V prostoru čerpací stanice pohonných hmot:
a) Musí ve vozidle vždy zůstat alespoň jedna osoba starší 18 let.
b) Je řidiči zakázáno se vzdalovat od vozidla.
c) Je řidiči i přepravované osobě zakázáno kouřit.

9) [2 b.] Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích:
a) Není povinen ji odstranit, překážku je vždy povinen odstranit správce komunikace na svůj vlastní náklad.
b) Musí ji odstranit nejpozději do 24 hodin, a neučiní-li tak, odstraní ji správce komunikace na svůj vlastní náklad.
c) Musí ji neprodleně odstranit, a neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace.
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10) [1 b.] Tato značka upozorňuje:

a) Na výjezd z parkoviště s udaným směrem výjezdu.
b) Na opakované zatáčky vlevo.
c) Na křižovatku s kruhovým objezdem.

11) [1 b.] Která z těchto dopravních značek zakazuje zastavení?

a) .
b) .
c) .

12) [2 b.] Celník ve stejnokroji:
a) Smí zastavovat vozidla.
b) Nesmí zastavovat vozidla.
c) Smí zastavovat vozidla pouze na hraničním přechodu.
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13) [1 b.] Na vyobrazené křižovatce musíte jako řidič vozidla z výhledu:

a) Odbočit vpravo.
b) Dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zleva.
c) Dát přednost v jízdě vozidlům v obou směrech.

14) [2 b.] Při prudkém sešlápnutí brzdového pedálu vozidla bez protiblokovacího systému brzd (ABS) na náledí
dojde:
a) K maximálnímu brzdnému účinku, při němž vozidlo zastaví s nejkratší brzdnou dráhou.
b) K zablokováni kol vozidla a vozidlo se stává neřiditelným.
c) K zablokování kol zadní nápravy vozidla, při němž vozidlo zůstává řiditelným.

15) [2 b.] Jedete za pomalu jedoucím vozidlem autoškoly. Jak se zachováte?
a) V klidu a trpělivě pojedete za ním a případně jej na vhodném místě předjedete.
b) Krátkým přerušovaným rozsvícením dálkových světel jej upozorníte, že omezuje plynulost silničního provozu.
c) Použijete zvukové výstražné znamení a zvýšenou rychlostí jej předjedete.

16) [2 b.] Za jízdy na motocyklu je řidič povinen:
a) Nosit ochranný oděv, například koženou kombinézu.
b) Mít na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přílbu schváleného typu.
c) Používat pouze kožené plné boty.

17) [2 b.] Při jízdě v obci se před Vaším vozidlem náhle objeví kutálející se míč. Jak byste měli reagovat?
a) Pokračovat v jízdě, protože děti vědí, že mají zůstat stát na okraji chodníku a počkat, až auto přejede.
b) Okamžitě snížit rychlost jízdy nebo i zastavit vozidlo, protože na vozovku za míčem mohou vběhnout děti.
c) Vyhnout se míči, aby nedošlo k poškození Vašeho vozidla, a pokračovat v jízdě nezměněnou rychlostí.
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18) [4 b.] Jako řidič auta z výhledu v dané situaci:

a) Musíte sledovat světelnou signalizaci a chování odbočujících řidičů v protisměru, jimž musíte dát přednost v
jízdě.
b) Musíte zejména sledovat světelnou signalizaci a chování odbočujících řidičů v protisměru, i když Vám musejí
dát přednost v jízdě.
c) Musíte na příkaz dopravní značky odbočit vpravo.

19) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou:

a) 1. Vaše vozidlo, 2. zelené vozidlo jedoucí zprava, 3. žluté vozidlo.
b) 1. Vaše vozidlo, 2. protijedoucí žluté vozidlo, 3. zelené vozidlo.
c) 1. zelené vozidlo jedoucí zprava, 2. Vaše vozidlo, 4. žluté vozidlo.

20) [1 b.] Na vozidle mohou být použita jen taková světelná zařízení:
a) Která jsou pevně spojena s vozidlem, bez ohledu na jejich počet, barvu a umístění.
b) Která jsou pro danou kategorii předepsána a povolena.
c) Jejichž činnost je signalizována kontrolkou.
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21) [1 b.] V technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla:
a) Mohou neoprávněné osoby provádět změny pouze u údajů, u nichž je patrné, že jsou uvedeny chybně.
b) Není povoleno neoprávněným osobám provádět jakékoliv záznamy nebo změny.
c) Může provádět změny kdokoliv, pokud to nejpozději do 30 dnů od provedení změny oznámí příslušnému
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

22) [4 b.] Blížíte se k místu, kde si děti hrají na chodníku. Jak se musíte zachovat?

a) Pokračovat v jízdě stejnou rychlostí, abych neomezil vozidla za sebou.
b) Podle okolností zpomalit jízdu a být připraven brzdit.
c) Dát výstražné zvukové znamení a pokračovat v jízdě.

23) [2 b.] Zákaz účasti na sportovních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost silničního
provozu, nejde-li o akce pořádané v souladu s rozhodnutím příslušného správního úřadu o zvláštním užívání
pozemní komunikace:
a) platí na všech pozemních komunikacích s výjimkou dálnic.
b) platí na dálnici, silnici a místní komunikaci v období od 1.6. do 30.9.
c) platí na dálnici, silnici a místní komunikaci.

24) [2 b.] Zelená karta:
a) osvědčuje zaplacení dálničního poplatku.
b) je mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v tomto osvědčení.
c) je doklad o kontrole měření emisí.

25) [1 b.] U poraněného s podezřením na úraz páteře:
a) smím s poraněným manipulovat bez omezení.
b) manipuluji s poraněným co nejméně, pouze v souvislosti se zajištěním životních funkcí.
c) s poraněným v žádném případě nehýbu.
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Otázka č. A B C D Bodů

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 2

7 2

8 2

9 2

10 1

11 1

12 2

13 1

14 2

15 2

16 2

17 2

18 4

19 4

20 1

21 1

22 4

23 2

24 2

25 1
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Otázka č. A B C D Bodů Odečet

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 2

7 2

8 2

9 2

10 1

11 1

12 2

13 1

14 2

15 2

16 2

17 2

18 4

19 4

20 1

21 1

22 4

23 2

24 2

25 1

50Požadovaný počet bodů: 43 (tj.85%)



1) [2 b.] Místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují, nejde-li o vyústění účelové pozemní
komunikace na jinou pozemní komunikaci, se nazývá:




a) Spojnice pozemních komunikací.
b) Křižovatka.
c) Hranice křižovatky.

2) [2 b.] "Stát" znamená:
a) uvést vozidlo do klidu nad dobu povolenou pro zastavení.
b) zastavit na dobu přesahující 10 minut.
c) zastavit vozidlo na vyhrazeném parkovišti.

3) [2 b.] Řidiči motorových vozidel mohou vjet do vyznačeného středního pruhu pozemní komunikace:

a) Pouze tehdy, pokud je to nutné k objíždění, odbočování nebo vjíždění na pozemní komunikaci.
b) Kdykoliv, pokud tramvaj neomezí v jízdě nebo jej užít k předjíždění tramvaje, která stojí v zastávce.
c) Při předjíždění pomaleji jedoucích motorových vozidel, ale musí dávat včas znamení o změně směru jízdy.

4) [2 b.] Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem:
a) Musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost pouze v nepřehledných úsecích pozemní
komunikace.
b) Nemusí ponechávat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, pokud to nevyžaduje dopravní situace.
c) Musí za ním ponechat dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého
snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.

5) [2 b.] Dávat zvukové výstražné znamení k upozornění řidiče předjížděného vozidla:
a) Je dovoleno pouze mimo obec.
b) Je zakázáno.
c) Je dovoleno.

6) [2 b.] Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:
a) Řidič ani přepravovaná osoba nesmí zacházet s otevřeným ohněm, kouřit mohou pouze na místech k tomu
určených. Nezávislé topení nepojízdného vozidla může v tunelu zůstat zapnuto.
b) Řidič ani přepravovaná osoba nesmí kouřit ani zacházet s otevřeným ohněm. Nezávislé topení nepojízdného
vozidla musí v tunelu být vypnuto.
c) Řidič ani přepravovaná osoba nesmí kouřit ani zacházet s otevřeným ohněm. Nezávislé topení nepojízdného
vozidla může v tunelu zůstat zapnuto.

Test: 16.10.2011 17:38 (číslo 2)

A - Žadatel 
1 z 7



7) [2 b.] Světelné signály:
a) Jsou nadřazeny svislým dopravním značkám upravujícím přednost.
b) Jsou nadřazeny všem dopravním značkám.
c) Jsou nadřazeny pokynům příslušníků nebo orgánů vojenské pořádkové služby.

8) [2 b.] V obytné zóně:
a) Mohou chodci užít k chůzi pouze chodníku, a kde chodník není, mohou užít pozemní komunikaci v celé šířce.
b) Smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce.
c) Mohou chodci užít k chůzi pouze chodníku, a kde chodník není, užijí levou krajnici či levý okraj vozovky.

9) [2 b.] Svítí-li zvláštní výstražné světlo modré barvy na stojícím vozidle:
a) Musí ostatní řidiči zastavit vozidlo na krajnici.
b) Musí řidiči ostatních vozidel podle okolností snížit rychlost jízdy a popřípadě i zastavit vozidlo.
c) Musí řidiči ostatních vozidel vždy zastavit vozidlo.

10) [1 b.] Tato dopravní značka:

a) Upozorňuje na každou křižovatku, na které je provoz řízen světelnými signály.
b) Upozorňuje na místo, kde je provoz řízen světelnými signály, které by řidič jinak neočekával, nebo kde nejsou
viditelné z dostatečné vzdálenosti.
c) Upozorňuje na železniční přejezd, který je vybaven přejezdovým zabezpečovacím zařízením, které by jinak
neočekával.
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11) [1 b.] Vyberte dopravní značku, která řidiče upozorňuje na místo, kde je provoz řízen světelnými signály, které
nejsou viditelné z dostatečné vzdálenosti nebo jsou v místě, kde by je řidič jinak neočekával:

a) .
b) .
c) .

12) [2 b.] Při přepravě nákladu nesmějí po straně z vozidla vyčnívat:

a) Žádné předměty, které nejsou viditelně označeny červeným praporkem o rozměrech nejméně 30 x 30 cm.
b) Předměty, které lze snadno přehlédnout, jako jsou například jednotlivé tyče nebo roury.
c) Žádné předměty.

13) [1 b.] Za první skupinou dopravní značek:

a) Bude řidič vozidla z výhledu vjíždět na kruhový objezd.
b) Musí řidič vozidla z výhledu na nejbližší křižovatce odbočit vpravo nebo vlevo.
c) Může řidič vozidla z výhledu pokračovat v jízdě v přímém směru, neohrozí-li řidiče jedoucího na křižovatce
zleva.
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14) [2 b.] Chodec na přechodu pro chodce signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve
směru přecházení. Jak se zachováte?

a) Zvukovým výstražným znamením dám najevo, že nemůže přecházet přes vozovku a budu pokračovat v jízdě.
b) Snížím rychlost jízdy nebo zastavím vozidlo před přechodem pro chodce a umožním chodci nerušené a
bezpečné přejití vozovky.
c) Budu pokračovat v jízdě, protože nevidomý člověk bez doprovodu nesmí přecházet vozovku.

15) [2 b.] Smyku předního kola v zatáčce a tím způsobenému pádu motocyklu předejdeme:
a) Zvýšením brzdné síly na předním kole páčkou ruční brzdy.
b) Zvýšením výkonu přenášeného zadním kolem přidáním plynu.
c) Odbrzděním předního kola ještě před naklopením motocyklu.

16) [2 b.] Jaká je možná příčina vzniku nebezpečí pádu motocyklu v zatáčkách?
a) Zvýšený okraj na vnější straně vozovky.
b) Olej na vozovce.
c) Svislé dopravní značení.

17) [2 b.] Řidič jedoucí před Vámi dává výstražné světelné znamení. Jak se zachováte?
a) Snížíte rychlost jízdy a použijete také světelné výstražné znamení.
b) Zajedete co nejblíže k pravému okraji vozovky a zastavíte.
c) Pokračujete v jízdě za nezměněných podmínek.

18) [4 b.] Na této frekventované pozemní komunikaci jste se zařadili do levého odbočovacího pruhu. Na křižovatce
jste zjistili, že jste měli jet vpravo. Jak se zachováte?

a) Zvukovým výstražným znamením upozorníte ostatní řidiče, že odbočujete vpravo.
b) Odbočíte vlevo a budete počítat se zajížďkou.
c) Zastavíte a pokusíte se couváním zařadit do správného odbočovacího pruhu.
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19) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

a) 1. zelené vozidlo jedoucí zleva, 2. protijedoucí zelené vozidlo, 3. Vaše vozidlo, 4. oranžové nákladní vozidlo.
b) 1. zelené vozidlo jedoucí zleva, 2. protijedoucí zelené vozidlo, 3. oranžové nákladní vozidlo, 4. Vaše vozidlo.
c) 1. protijedoucí zelené vozidlo, 2. zelené vozidlo jedoucí zleva, 3. oranžové nákladní vozidlo, 4. Vaše vozidlo.

20) [1 b.] Na vozidle mohou být použita jen taková světelná zařízení:
a) Jejichž činnost je signalizována kontrolkou.
b) Která jsou pro danou kategorii předepsána a povolena.
c) Která jsou pevně spojena s vozidlem, bez ohledu na jejich počet, barvu a umístění.

21) [1 b.] Vlastník silničního motorového vozidla, který žádá o trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel, je
povinen odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulku s přidělenou státní
poznávací značkou:
a) Nejpozději v den podání žádosti o trvalé vyřazení tohoto vozidla z registru vozidel.
b) Nejpozději do 3 měsíců ode dne podání žádosti o trvalé vyřazení tohoto vozidla z registru vozidel.
c) Nejpozději do 7 dnů ode dne podání žádosti o trvalé vyřazení tohoto vozidla z registru vozidel.
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22) [4 b.] Jako řidič automobilu z výhledu projedete touto křižovatkou:

a) Jako druhý, protože zelené vozidlo, které přijíždí zprava, má přednost v jízdě.
b) Jako první nebo druhý. Vozidla projíždějí křižovatkou v pořadí, v jakém k ní přijela.
c) Jako první, protože zelené vozidlo, které přijíždí zprava, vám musí dát přednost v jízdě.

23) [2 b.] Zákaz účasti na sportovních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost silničního
provozu, nejde-li o akce pořádané v souladu s rozhodnutím příslušného správního úřadu o zvláštním užívání
pozemní komunikace:
a) platí na dálnici, silnici a místní komunikaci v období od 1.6. do 30.9.
b) platí na dálnici, silnici a místní komunikaci.
c) platí na všech pozemních komunikacích s výjimkou dálnic.

24) [2 b.] Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje na:
a) Vlastníka vozidla, který odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla. Na ostatní uživatele vozidla se toto
pojištění nevztahuje.
b) Vlastníka vozidla při účasti na organizovaném motoristickém závodu, kde řidič není povinen dodržovat
pravidla o provozu na pozemních komunikacích.
c) Každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.

25) [1 b.] Jak se zachováte při kolapsovém stavu, kdy postižený upadne a ztrácí vědomí?
a) zvednu nohy postiženého a zajistím volné dýchací cesty
b) postiženého posadím a zavolám záchranou službu
c) ihned zahájím resuscitaci
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1) [2 b.] "Řidič" je:
a) ten, kdo řídí motorové nebo nemotorové vozidlo, ne však tramvaj.
b) ten, kdo řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj.
c) pouze ten, kdo řídí motorové vozidlo.

2) [2 b.] Vztahuje se na řidiče tramvaje povinnost zastavit vozidlo pře přechodem pro chodce, pokud by ohrozil
nebo omezil chodce, který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce?
a) Ano.
b) Ne.

3) [2 b.] Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací jízdní pruh:
a) Musí řidič jedoucí v průběžném pruhu snížit rychlost jízdy.
b) Je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu.
c) Je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu zastavit.

4) [2 b.] Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za
křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí:	
a) Pokud důvodem zastavení vozidla je plnění povinnosti umožnit chodci nerušené a bezpečné přejití vozovky na
přechodu pro chodce nebo povinnost dát přednost v jízdě při odbočování vlevo.
b) Pokud řidič musel zastavit vozidlo proto, že kvůli hustému provozu zastavila i vozidla jedoucí před ním.
c) Pokud důvodem zastavení vozidla je, že řidič hodlá v této křižovatce nebo v její bezprostřední blízkosti couvat.

5) [2 b.] Při zastavení vozidla před železničním přejezdem:
a) Musí řidič motorového vozidla okamžitě vypnout motor.
b) Nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče v protisměru.
c) Musí řidič motorového vozidla zařadit rychlostní stupeň nebo použít parkovací brzdu.

6) [2 b.] Vozidla se před železničním přejezdem řadí:

a) Za sebou v pořadí, ve kterém přijela.
b) Tak, aby všichni řidiči měli náležitý výhled na železniční přejezd.
c) Náhodně.

7) [2 b.] Jaký je vztah mezi světelnými signály a svislými dopravními značkami upravujícími přednost?

a) Svislé dopravní značky upravující přednost jsou nadřazeny světelným signálům.
b) Světelné signály jsou postaveny na roveň svislým dopravním značkám upravujícím přednost.
c) Světelné signály jsou nadřazeny svislým dopravním značkám upravujícím přednost.
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8) [2 b.] Pěší zóna je:
a) Oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Stezka pro chodce" a konec je označen dopravní značkou
"Konec stezky pro chodce".
b) Každý chodník, oddělený od vozovky výškově nebo jinak, který jiní účastníci provozu než chodci nesmí
použít.
c) Oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Pěší zóna" a konec je označen dopravní značkou "Konec
pěší zóny".

9) [2 b.] Svítí-li zvláštní výstražné světlo modré barvy na stojícím vozidle, musí řidiči ostatních vozidel podle
okolností:
a) Opatrně otočit vozidlo a jet jinou trasou.
b) Urychleně opustit místo, kde toto vozidlo stojí.
c) Snížit rychlost jízdy a popřípadě i zastavit vozidlo.

10) [1 b.] Tato dopravní značka:

a) Upozorňuje na železniční přejezd bez závor.
b) Zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá výška včetně přepravovaného nákladu přesahuje 3 m.
c) Upozorňuje zejména na místo, kde tramvaj křižuje směr jízdy ostatních vozidel.

Test: 16.10.2011 17:38 (číslo 3)

A - Žadatel 
2 z 7



11) [1 b.] Vyberte dopravní značku, která řidiče upozorňuje na místo, kde je provoz řízen světelnými signály, které
nejsou viditelné z dostatečné vzdálenosti nebo jsou v místě, kde by je řidič jinak neočekával:

a) .
b) .
c) .

12) [2 b.] Nakládání či skládání nákladu na pozemní komunikaci:
a) Nesmí omezit plynulost provozu na pozemních komunikacích.
b) Nesmí probíhat za snížené viditelnosti.
c) Nesmí ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

13) [1 b.] Za nejbližší svislou dopravní značkou jako řidič vozidla z výhledu:

a) Musíte dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům.
b) Musíte jet po krajnici, pokud je to nezbytné pro vyhnutí se protijedoucím vozidlům, která nesmíte omezit.
c) Máte přednost v jízdě před protijedoucími vozidly.
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14) [2 b.] Častou příčinou vzniku dopravních nehod při jízdě na dálnici je:
a) Pomalá jízda nákladních vozidel.
b) Jízda v pravém jízdním pruhu.
c) Jízda s nedostatečnou vzdáleností mezi vozidly jedoucími za sebou.

15) [2 b.] Jedete za pomalu jedoucím vozidlem autoškoly. Jak se zachováte?
a) V klidu a trpělivě pojedete za ním a případně jej na vhodném místě předjedete.
b) Použijete zvukové výstražné znamení a zvýšenou rychlostí jej předjedete.
c) Krátkým přerušovaným rozsvícením dálkových světel jej upozorníte, že omezuje plynulost silničního provozu.

16) [2 b.] Za jízdy na motocyklu je řidič povinen:
a) Nosit ochranný oděv, například koženou kombinézu.
b) Používat pouze kožené plné boty.
c) Mít na hlavě nasazenou a řádně připevněnou ochrannou přílbu schváleného typu.

17) [2 b.] Ve výhledu z motorového vozidla vidíte skupinu dětí na chodníku. Jak se zachováte?
a) Protože jsou děti na chodníku, nemáte důvod ke zvýšení opatrnosti ani ke změně způsobu jízdy.
b) Použijete zvukové výstražné znamení a přejedete k levému okraji jízdního pruhu.
c) S ohledem na možné vběhnutí dětí do vozovky snížíte rychlost jízdy a zvýšíte pozornost.

18) [4 b.] Řidič je povinen přibližovat se k přechodu pro chodce:

a) Rychlostí nejvýše 40 km/h.
b) Rychlostí nejméně 20 km/h.
c) Takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce a umožnit tím chodci nerušené a
bezpečné přejití vozovky.
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19) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:

a) Druhé.
b) Třetí.
c) Poslední.

20) [1 b.] Úprava barvy světla vyzařovaného světelným zařízením vozidla je:
a) Zakázána.
b) Povolena pouze záměnou žárovky jiné barvy.
c) Je možná změna jiným způsobem, např. přestříkáním.

21) [1 b.] Registrační značku silničním motorovým vozidlům přiděluje:
a) příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel motorového
vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště nebo sídla.
b) dopravní inspektorát Policie České republiky, v jehož správním obvodu má provozovatel motorového vozidla
bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště nebo sídla.
c) obecní policie, v jejímž správním obvodu má provozovatel motorového vozidla bydliště nebo místo podnikání,
liší-li se od bydliště nebo sídla.
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22) [4 b.] Jako řidič vozidla z výhledu:


a) Jste povinen dát přednost vozidlu přijíždějícímu zleva.
b) Můžete pokračovat v jízdě křižovatkou. Jste na hlavní pozemní komunikaci.
c) Máte přednost v jízdě před řidičem přijíždějícím zleva.

23) [2 b.] Zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel není ten:
a) Kdo má podle posudku o zdravotní způsobilosti poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných
psychoaktivních látkách.
b) Kdo je v pracovní neschopnosti.
c) Kdo je osobou těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou anebo osobou sluchově postiženou

24) [2 b.] Závadou ve sjízdnosti dálnice se rozumí taková změna v její sjízdnosti, kterou:
a) Nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému
stavu dálnice a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
b) Řidič nemohl zjistit z dopravního zpravodajství.
c) Kterou vyvolal hustý provoz na dálnici.

25) [1 b.] U dopravní nehody s poraněním voláme jako první:
a) hasiče (150)
b) policii (158)
c) záchrannou službu (155)
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1) [2 b.] Stát znamená:
a) Uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení.
b) Uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných
osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.
c) Přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče, například při závadě na vozidle.

2) [2 b.] "Krajnice":
a) je část povrchu pozemní komunikace ležící mezi okrajem přilehlého jízdního pruhu a hranou koruny pozemní
komunikace, skládá se zpravidla ze zpevněné a nezpevněné části.
b) je vždy nezpevněná část vozovky, na kterou je zakázáno vjíždět.
c) je část povrchu pozemní komunikace, která je určena pro povolené předjíždění vpravo.

3) [2 b.] Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí:
a) Vpravo; vlevo se smí jet tehdy, brání-li jízdě vpravo překážka nebo jestliže je to bezpečnější s ohledem na
rozměry vozidla nebo nákladu.
b) Výlučně vpravo; vlevo za žádných okolností.
c) Zásadně vlevo.

4) [2 b.] Při jízdě po silnici pro motorová vozidla:
a) Je zakázáno zastavit a stát mimo místa označená jako parkoviště.
b) Je zakázáno zastavit a stát, s výjimkou míst na krajnici, kde je parkování povoleno.
c) Platí stejná ustanovení jako pro zastavení a stání na ostatních pozemních komunikacích.

5) [2 b.] Kdy smíte při jízdě s motorovým vozidlem, které je vybaveno světly pro denní svícení, těmito světly
svítit?
a) Pouze při nesnížené viditelnosti, a to bez současného použití obrysových světel.
b) Při nesnížené viditelnosti samostatně a při současném použití obrysových světel i při snížené viditelnosti.
c) Pouze v době od 6.00 hodin do 20.00 hodin a jen při současném použití obrysových světel.

6) [2 b.] Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:
a) Řidič ani přepravovaná osoba nesmí kouřit ani zacházet s otevřeným ohněm. Nezávislé topení nepojízdného
vozidla musí v tunelu být vypnuto.
b) Řidič vozidla neoznačuje vozidlo jako překážku v provozu na pozemních komunikacích.
c) Řidič vozidla a přepravované osoby mohou zůstat ve vozidle, pokud neprodleně oznámili zastavení vozidla
policii nebo osobě vykonávající dohled nad provozem tunelu.

7) [2 b.] Svislé stálé dopravní značky jsou nadřazeny:
a) Pokynům policisty.
b) Vodorovným dopravním značkám.
c) Světelným signálům.

8) [2 b.] V obytné a pěší zóně je stání dovoleno:
a) Jen na místech označených jako parkoviště.
b) Kdekoliv, s výjimkou míst označených dopravní značkou "Zákaz zastavení" nebo "Zákaz stání".
c) Jen na krajnici nebo na chodníku, i když tato místa nejsou označena jako parkoviště.

9) [2 b.] Svítí-li zvláštní výstražné světlo modré barvy na stojícím vozidle, musí řidiči ostatních vozidel podle
okolností:
a) Snížit rychlost jízdy a popřípadě i zastavit vozidlo.
b) Opatrně otočit vozidlo a jet jinou trasou.
c) Urychleně opustit místo, kde toto vozidlo stojí.
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10) [1 b.] Tato dopravní značka znamená:

a) Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech).
b) Zákaz vjezdu všech motorových vozidel (v obou směrech).
c) Zákaz vjezdu osobních automobilů.

11) [1 b.] Která z vyobrazených dodatkových tabulek vyznačuje úsek platnosti dopravní značky, pod kterou je
umístěna: 



a) .
b) .
c) .

12) [2 b.] Nakládání či skládání nákladu na pozemní komunikaci:
a) Nesmí probíhat za snížené viditelnosti.
b) Nesmí ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
c) Nesmí omezit plynulost provozu na pozemních komunikacích.
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13) [1 b.] Za touto dopravní značkou smíte jet rychlostí:

a) Nejvýše 60 km/h, protože vjíždíte do obce.
b) Nejvýše 50 km/h, protože vjíždíte do obce.
c) Nejvýše 20 km/h, protože vjíždíte do obytné zóny.

14) [2 b.] Může být schopnost k řízení vozidla ovlivněna i po požití malého množství alkoholu, např. půl litru
desetistupňového piva?
a) Ne, malé množství požitého alkoholu neovlivňuje schopnost k řízení motorového vozidla.
b) Ano, i malé množství požitého alkoholu snižuje schopnost k řízení motorového vozidla.
c) Ne, pokud se alkohol pije zároveň s černou kávou.

15) [2 b.] Řidič nesmí přepravovat na druhém sedadle motocyklu:
a) Osobu mladší 17 let.
b) Osobu mladší 12 let.
c) Osobu mladší 15 let.

16) [2 b.] Při průjezdu levotočivé zatáčky na motocyklu by dráha jízdy měla vést:
a) Podle uvážení řidiče a jízdních vlastností motocyklu.
b) Co nejblíže při pravém okraji vozovky.
c) Co nejblíže ke středové dělící čáře.

17) [2 b.] Při zvyšování rychlosti jízdy se zorné pole řidiče:
a) Rozšiřuje.
b) Nemění.
c) Zužuje.
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18) [4 b.] Vozidla projedou křižovatkou v pořadí:

a) 1. vozidlo z výhledu, 2. červené vozidlo, 3. bílé vozidlo.
b) 1. vozidlo z výhledu, 2. bílé vozidlo, 3. červené vozidlo.
c) 1. bílé vozidlo, 2. červené vozidlo, 3. vozidlo z výhledu.

19) [4 b.] Vozidlo z výhledu projede křižovatkou jako:

a) druhé, protože protijedoucí vozidlo odbočuje z hlavní silnice na silnici vedlejší a má přednost v jízdě.
b) první.
c) druhé.

20) [1 b.] Zjistíme-li závady na brzdovém systému, které zjevně znemožňují účinně zastavit vozidlo a tím ohrožují
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích:
a) Vozidlo nesmí být užito k provozu na pozemních komunikacích, smí však být vlečeno na tyči.
b) Vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích na základě jednorázového povolení policie.
c) S vozidlem lze přiměřenou rychlostí dojet jen do nejbližšího místa, kde lze závadu odstranit.
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21) [1 b.] Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla:
a) Na kterékoliv viditelné místo na vozidle.
b) Do místa určeného konstrukčním řešením vozidla.
c) Na kteréhokoliv místo na přídi nebo zádi vozidla; přitom však nesmí zakrýt předepsané osvětlení vozidla.

22) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

a) Máte přednost v jízdě před zeleným vozidlem, protože zelené vozidlo přijíždí zleva.
b) Dáte přednost v jízdě zelenému vozidlu, protože zelené vozidlo přijíždí zleva.
c) Dáte přednost v jízdě zelenému vozidlu, protože zelené vozidlo přijíždí zprava.

23) [2 b.] Policista může zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku (tzv. botičky) nebo
odtažením vozidla, jestliže:
a) k vozidlu není uzavřeno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
b) vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní
účastníky provozu.
c) vozidlo je z jakéhokoliv důvodu technicky nezpůsobilé k provozu.

24) [2 b.] Silnice jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený:
a) Stavebnímu a dopravně technickému stavu silnice, bez ohledu na povětrnostní podmínky.
b) Možnostem finančního krytí investic z prostředků správce dané pozemní komunikace.
c) Stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu silnic a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

25) [1 b.] Jak budete postupovat, jste-li sami a opakovaně se Vám nedaří zajistit dýchací cesty:
a) přeruším snažení po 3-4 pokusech a zahájím zevní srdeční masáž
b) vzdám se jakékoliv další aktivity
c) budu pokračovat v opakovaných pokusech, dokud se mi to nepodaří
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1) [2 b.] "Doklad totožnosti":
a) je doklad, kterým občan České republiky nebo cizinec prokazuje svoji totožnost podle zvláštního právního
předpisu.
b) je každý doklad, na kterém je uvedeno jméno, příjmení a trvalý pobyt.
c) je pouze občanský průkaz.

2) [2 b.] Je řidič povinen dbát zvýšené opatrnosti vůči výcvikovým vozidlům autoškoly?
a) Ne.
b) Ano.

3) [2 b.] Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh:

a) Nemusí ho řidič před zařazením do průběžného pruhu užít, pokud přejetím do průběžného pruhu neomezí ani
neohrozí ostatní řidiče.
b) Je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu.
c) Je řidič povinen před zařazením do průběžného jízdního pruhu dosáhnout rychlosti nejméně 80 km/h.

4) [2 b.] Během jízdy na dálnici mimo obec se ukázalo, že s Vaším vozidlem ve stoupání nelze dosáhnout rychlosti
nejméně 80 km/h (např. pro nedostatečný výkon motoru nebo pro hmotnost přepravovaného nákladu).
Můžete pokračovat v jízdě po dálnici?
a) Ne. Dálnici musíte opustit na nejbližším výjezdu.
b) Ano. Důležité je, že vozidlo může dosáhnout této rychlosti na rovině.
c) Ne. Vozidlo musíte odstavit na krajnici a označit jako překážku provozu.

5) [2 b.] Motorové vozidlo musí mít za jízdy:
a) Vždy rozsvícena všechna světla.
b) Zavřena boční okna.
c) Rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle
zvláštního právního předpisu.

6) [2 b.] Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před
železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet řidič rychlostí:
a) Nejvýše 40 km.h-1.
b) Nejvýše 30 km.h-1.
c) Nejvýše 50 km.h-1.
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7) [2 b.] Na signál se zeleným plným kruhovým světlem "Volno":

a) Smíte odbočit vpravo, přičemž musíte dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro
chodce.
b) Nesmíte odbočit vpravo, neboť uvedený signál platí pouze pro jízdu v přímém směru a odbočení neumožňuje.
c) Smíte odbočit vpravo, přičemž chodci přecházející ve volném směru po přechodu pro chodce Vám musí dát
přednost.

8) [2 b.] V obytné zóně smí řidič jet rychlostí:
a) Nejvýše 20 km/h.
b) Nejvýše 50 km/h.
c) Nejvýše 30 km/h.

9) [2 b.] Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně ohlásit policistovi:
a) Nehodu, při níž došlo k usmrcení nebo zranění osoby; nejsou povinni ohlásit nehodu, při níž došlo jen k hmotné
škodě bez ohledu na její výši.
b) Nehodu, při níž došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze
zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč.
c) Každou nehodu bez ohledu na výši hmotné škody.
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10) [1 b.] Tato dopravní značka:

a) Upozorňuje na dvojitou zatáčku, z nichž první je vlevo.
b) Upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může dojít ke smyku vozidla.
c) Upozorňuje na převrácení vozidla v důsledku dopravní nehody.

11) [1 b.] Která z vyobrazených dodatkových tabulek vyznačuje směr k místu, ke kterému se vztahuje dopravní
značka, pod kterou je tato tabulka umístěna: 



a) .
b) .
c) .

12) [2 b.] Vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při nastupování do autobusu, trolejbusu či
tramvaje mimo zastávku vstoupily do vozovky:
a) Je dopravce oprávněn zastavovat ostatní vozidla.
b) Musí řidič na nezbytně nutnou dobu zastavit ostatní projíždějící vozidla.
c) Je každý z cestujících starší 18 let oprávněn zastavovat ostatní vozidla.
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13) [1 b.] Řidič vozidla z výhledu:

a) Nemá přednost v jízdě před protijedoucími vozidly.
b) Má přednost v jízdě před protijedoucími vozidly.
c) Musí dodržovat označený směr jízdy.

14) [2 b.] Chodec na přechodu pro chodce signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve
směru přecházení. Jak se zachováte?

a) Budu pokračovat v jízdě, protože nevidomý člověk bez doprovodu nesmí přecházet vozovku.
b) Snížím rychlost jízdy nebo zastavím vozidlo před přechodem pro chodce a umožním chodci nerušené a
bezpečné přejití vozovky.
c) Zvukovým výstražným znamením dám najevo, že nemůže přecházet přes vozovku a budu pokračovat v jízdě.

15) [2 b.] Motocykl bez postranního vozíku:
a) Se smí vléci, nesmí se však užít jako vlečné vozidlo.
b) Se nesmí vléci, smí se však užít jako vlečné vozidlo.
c) Se nesmí vléci ani užít jako vlečné vozidlo.

16) [2 b.] Je silný dešť důvodem ke snížení rychlosti jízdy?
a) Ne, pokud mají pneumatiky alespoň minimální stanovenou hloubku dezénu.
b) Ano, může dojít ke ztrátě přilnavosti pneumatik a prodlužuje se i brzdná dráha.
c) Ano, ale jen u vozidel, která nejsou vybaveny protiblokovacím systémem brzd (ABS).

17) [2 b.] Při jízdě v obci se před Vaším vozidlem náhle objeví kutálející se míč. Jak byste měli reagovat?
a) Pokračovat v jízdě, protože děti vědí, že mají zůstat stát na okraji chodníku a počkat, až auto přejede.
b) Okamžitě snížit rychlost jízdy nebo i zastavit vozidlo, protože na vozovku za míčem mohou vběhnout děti.
c) Vyhnout se míči, aby nedošlo k poškození Vašeho vozidla, a pokračovat v jízdě nezměněnou rychlostí.
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18) [4 b.] Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj?

a) Ano.
b) Ne.

19) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

a) 1. modré vozidlo jedoucí zleva současně se zeleným vozidlem jedoucím zprava, 2. Vaše vozidlo současně s
protijedoucím červeným vozidlem.
b) 1. modré vozidlo jedoucí zleva, 2. protijedoucí červené vozidlo, 3. zelené vozidlo jedoucí zprava, 4. Vaše
vozidlo.
c) 1. Vaše vozidlo současně s protijedoucím červeným vozidlem, 2. modré vozidlo jedoucí zleva současně se
zeleným vozidlem jedoucím zprava.

20) [1 b.] Nelze-li přepnout dálková světla na potkávací nebo způsobují-li světlomety oslnění:
a) Vozidlo smí být užito pouze za nesnížené viditelnosti.
b) Vozidlo smí být užito při zapnutých obrysových světlech.
c) Vozidlo nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích.
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21) [1 b.] Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla:
a) Tak, že ji vždy za použití šroubů nebo nýtů pevně spojí s karoserií.
b) Tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě.
c) Tak, aby ani v případě vážné dopravní nehody nemohlo dojít k její ztrátě.

22) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

a) Projedete jako druhý, hned po červeném nákladním vozidle, kterému musíte dát přednost v jízdě.
b) Projedete jako první, protože jste na hlavní pozemní komunikaci. Hned po Vás projede červený nákladní
automobil.
c) Projedete jako druhý, hned po protijedoucím žlutém vozidle, kterému musíte dát přednost v jízdě.

23) [2 b.] Zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel není ten:
a) Kdo je osobou těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou anebo osobou sluchově postiženou
b) Kdo má podle posudku o zdravotní způsobilosti poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných
psychoaktivních látkách.
c) Kdo je v pracovní neschopnosti.

24) [2 b.] Závadou ve sjízdnosti silnice se rozumí taková změna v její sjízdnosti, kterou:
a) Mohl řidič náležité obezřetnosti předvídat.
b) Nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému
stavu silnice a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
c) Vyvolal uježděný sníh ležící na vozovce.

25) [1 b.] Pro kvalitně prováděnou srdeční masáž je nejdůležitější
a) jen hloubka stlačení hrudní kosti.
b) dostatečná hloubka stlačení hrudní kosti a frekvence.
c) jen frekvence.
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