
1) [2 b.] "Připojovací pruh":
a) je přídatný jízdní pruh určený pro zařazování vozidel do jízdního proudu průběžného pruhu.
b) je jízdní pruh, připojený pro bezpečné couvání a otáčení nebo zastavení a stání.
c) je jízdní pruh, připojený mezi pravý a levý jízdní pruh, určený pro předjíždění vozidel na přehledných místech
pozemní komunikace.

2) [2 b.] "Zastavit vozidlo" znamená:
a) přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče.
b) uvést vozidlo do klidu nad dobu povolenou pro stání.
c) přerušit jízdu z důvodů vyvolaných provozem na pozemních komunikacích, maximálně však na dobu 3 minut.

3) [2 b.] Vozidlo vjíždějící na pozemní komunikaci:

a) Musí být v případě, že tak lze učinit bez větších obtíží, předem očištěno.
b) Musí být předem očištěno tak, aby neznečišťovalo pozemní komunikaci.
c) Musí být očištěno na nejbližším vhodném místě po vjetí na pozemní komunikaci.

4) [2 b.] Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem:
a) 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.
b) Nemusí ponechávat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, pokud to nevyžaduje dopravní situace.
c) Musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost pouze v nepřehledných úsecích pozemní
komunikace.

5) [2 b.] V obci smí řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3.500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě
šikmo k okraji pozemní komunikace jen:
a) Zůstane-li při stání volný alespoň jeden pruh široký nejméně 2 m.
b) Nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
c) Zůstane-li při zastavení volný alespoň jeden jízdní pruh široký 2,5 m.

6) [2 b.] Při zastavení vozidla před železničním přejezdem:
a) Nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče v protisměru.
b) Musí řidič motorového vozidla zařadit rychlostní stupeň nebo použít parkovací brzdu.
c) Musí řidič motorového vozidla okamžitě vypnout motor.

7) [2 b.] "Signál žlutého světla ve tvaru chodce", jímž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující vpravo nebo
vlevo, upozorňuje řidiče, že při jízdě směrem, kterým tato šipka ukazuje:
a) Není zřízen chodník a chodci proto mohou jít po levém okraji vozovky.
b) Křižuje směr chůze přecházejících chodců, kterým musí dát přednost.
c) Začíná obytná zóna nebo pěší zóna.

8) [2 b.] Přednost při čerpání pohonných hmot mají:
a) Řidiči vozidel hromadné dopravy osob (např. autobusů).
b) Řidiči vozidel přepravujících zboží, které podléhá rychlé zkáze.
c) Řidiči vozidel s právem přednostní jízdy.

9) [2 b.] Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně
přepravovaných věcí nižší než 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu
policistovi:
a) Pokud o to požádá svědek dopravní nehody.
b) Jestliže při ní vznikla škoda na vozidle hromadné přepravy osob.
c) Jestliže při ní došlo k poškození životního prostředí.

10) [2 b.] Při přepravě sypkých substrátů, například písku, musí být:
a) Náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání, například plachtou.
b) Vozidlo viditelně označeno zvláštním označením vozidla přepravujícího sypké substráty.
c) Vozidlo vybaveno zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, které musí být při jízdě zapnuté.
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11) [1 b.] Do úseku pozemní komunikace označeného touto dopravní značkou:

a) Smí vjet jen jezdec na jízdním kole.
b) Nesmí vjet jezdec na jízdním kole.
c) Nesmí vjet jednostopá motorová vozidla.

12) [1 b.] Která z vyobrazených dodatkových tabulek vyznačuje skutečný tvar křižovatky a současně i hlavní a
vedlejší pozemní komunikaci: 



a) .
b) .
c) .

Test: 16.10.2011 17:47 (číslo 1)

D+E - Žadatel
2 z 6



13) [1 b.] V úseku za touto dopravní značkou:

a) Musí řidič dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit.
b) Má vždy řidič motorového i nemotorového vozidla přednost před chodci, kteří ho nesmějí omezit.
c) Musí řidič dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům jen na přechodech pro chodce.

14) [2 b.] Za jízdy v noci se vám náhle v dálkových světlech objeví lesní zvěř. Jak se zachováte?
a) Okamžitě ztlumíte světla na potkávací a snížíte rychlost jízdy.
b) Vypnete světla vozidla a pokračujete sníženou rychlostí v jízdě.
c) Pokračujete v jízdě stejným způsobem s dálkovými světly.

15) [2 b.] Při jízdě se před Vaším vozidlem zpoza parkujících aut náhle objeví kutálející se míč. Jak byste měli
reagovat?
a) Okamžitě snížit rychlost jízdy nebo i zastavit vozidlo, protože na vozovku za míčem mohou vběhnout děti.
b) Pokračovat v jízdě, protože děti vědí, že mají zůstat stát na okraji chodníku a počkat, až auto přejede.
c) Vyhnout se míči, aby nedošlo k poškození Vašeho vozidla, a pokračovat v jízdě nezměněnou rychlostí.

16) [2 b.] Vzduchový vír nebo náraz vzniklý při předjíždění:
a) Je nebezpečím pro stabilitu předjížděných vozidel, zejména jednostopých.
b) Nemá vliv na předjížděná vozidla.
c) Je nebezpečný pouze pro jednostopá vozidla.

17) [2 b.] Mezi prvky pasivní bezpečnosti patří:
a) Aerodynamická stabilita.
b) Zádržné systémy.
c) Účinný brzdový systém.
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18) [4 b.] Jako řidič vozidla z výhledu máte v úmyslu po projetí křižovatkou v přímém směru zastavit 20 m od
křižovatky. Smíte tak ve vyobrazené situaci učinit?

a) Ano, ale pouze u levého okraje vozovky.
b) Ne, protože dopravní značka zakazuje zastavení.
c) Ano, protože dopravní značka zakazuje pouze stání.

19) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:

a) Jako třetí.
b) Jako druhé.
c) Jako poslední.
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20) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

a) Počkáte, zda dá protijedoucímu automobilu přednost v jízdě řidič vozidla, které jede před Vámi.
b) Máte přednost v jízdě před protijedoucím automobilem.
c) Počkáte, až protijedoucí automobil odbočí, protože má přednost v jízdě.

21) [1 b.] Historickým vozidlem je:
a) Vozidlo, které nesmí být použito k provozu na pozemních komunikacích.
b) Vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz
historického vozidla.
c) Každé vozidlo, jehož konstrukce neodpovídá technickým požadavkům na nově vyráběná vozidla.

22) [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.

23) [2 b.] Policista může zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku (tzv. botičky) nebo
odtažením vozidla, jestliže:
a) na vozidle není umístěna státní poznávací značka.
b) je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno.
c) řidič při kontrole nepředloží osvědčení o registraci vozidla a doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

24) [2 b.] Povinnost mít uzavřené pojištění odpovědnosti z provozu vozidla platí při provozování vozidla:
a) Na všech pozemních komunikacích, včetně účelových komunikací, které nejsou veřejně přístupné.
b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacich a účelových komunikacích, s výjimkou účelových komunikací,
které nejsou veřejně přístupná.
c) Na všech pozemních komunikacích, s výjimkou účelových pozemních komunikací.

25) [1 b.] Jak zjistíte stav vědomí pacienta:
a) zkusím bolestivý podnět ostrým předmětem
b) oslovím ho, zkusím bolestivý podnět (štípnutí do ušního lalůčku)
c) poraněného hlasitě oslovím a zkusím posadit
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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 2

11 1

12 1

13 1

14 2

15 2

16 2

17 2

18 4

19 4

20 4

21 1

22 1

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 2

11 1

12 1

13 1

14 2

15 2

16 2

17 2

18 4

19 4

20 4

21 1

22 1

23 2

24 2

25 1

50Požadovaný počet bodů: 43 (tj.85%)



1) [2 b.] Za křižovatku se nepovažuje:
a) Místo, kde se protínají nebo spojují dvě účelové pozemní komunikace.
b) Vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci.
c) Místo, kde se protínají nebo spojují dvě polní cesty nebo dvě lesní cesty.

2) [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

a) I vozidlo, které splňuje jen některé technické podmínky stanovené zvláštním předpisem, pokud řidič dbá při
jízdě zvýšené opatrnosti.
b) Jen vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem.
c) I vozidlo, které sice nesplňuje technické podmínky, ale majitel vozidla dovolí vozidlo užít nebo jeho užití
přikáže.

3) [2 b.] Řidič, který při objíždění vozidla, jež zastavilo nebo stojí, nebo při objíždění překážky provozu na
pozemních komunikacích anebo chodce, vybočuje ze směru své jízdy:
a) Nesmí ohrozit ani omezit protijedoucí řidiče a ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
b) Nemusí dávat znamení o změně směru jízdy.
c) Nesmí ohrozit pouze řidiče jedoucí za ním.

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

5) [2 b.] Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič:
a) Dávat zvuková výstražná znamení.
b) Náhle snížit rychlost jízdy.
c) Zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.

6) [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.

7) [2 b.] Při řízení křižovatky policistou mohou pokračovat v jízdě vozidla:

a) ke kterým stojí policista bokem.
b) ke kterým stojí policista čelem.
c) ke kterým stojí policista zády.
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8) [2 b.] Pěší zóna je:
a) Oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Pěší zóna" a konec je označen dopravní značkou "Konec
pěší zóny".
b) Oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Stezka pro chodce" a konec je označen dopravní značkou
"Konec stezky pro chodce".
c) Každý chodník, oddělený od vozovky výškově nebo jinak, který jiní účastníci provozu než chodci nesmí použít.

9) [2 b.] Řidič motorového vozidla, který je povinen užít přenosného výstražného trojúhelníku, jej musí umístit:
a) Na krajnici vozovky ve vzdálenosti nejméně 80 m, na dálnici a silnici I. třídy nejméně 130 m za vozidlem.
b) Na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50
m, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem; v obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší.
c) V libovolné vzdálenosti na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný.

10) [2 b.] Celník ve stejnokroji:
a) Nesmí zastavovat vozidla.
b) Smí zastavovat vozidla.
c) Smí zastavovat vozidla pouze na hraničním přechodu.

11) [1 b.] Touto dopravní značkou se ruší:

a) Zákaz předjíždění pro nákladní automobily.
b) Zákaz souběžné jízdy nákladního a osobního automobilu.
c) Jízda ve vyznačených jízdních pruzích v obci.
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12) [1 b.] Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje stání v označeném úseku pozemní komunikace?

a) .
b) .
c) .

13) [1 b.] Dopravní značka, kterou vidíte jako nejbližší, znamená:

a) Hlavní pozemní komunikace.
b) Konec hlavní pozemní komunikace.
c) Dej přednost v jízdě!

14) [2 b.] Přilnavost mezi pneumatikou a povrchem vozovky je závislá na:
a) Huštění pneumatiky, hloubce jejího dezénu a druhu povrchu vozovky.
b) Huštění pneumatiky a hloubce jejího dezénu. Druh povrchu vozovky nemá výraznější vliv na přilnavost.
c) Druhu povrchu vozovky. Huštění a hloubka dezénu pneumatiky výrazně přilnavost neovlivňují.
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15) [2 b.] Jak při výměně pravého předního kola nejlépe zajistíte vozidlo před nežádoucím pohybem:
a) Levé zadní kolo se zajistí dvěma zakládacími klíny, jedním klínem před kolem a jedním za kolem.
b) Před levé přední kolo a před libovolné zadní kolo se dá po jednom zakládacím klínu.
c) Zakládací klín se dá před levé přední kolo.

16) [2 b.] Vzduchový vír nebo náraz vzniklý při předjíždění:
a) Je nebezpečím pro stabilitu předjížděných vozidel, zejména jednostopých.
b) Nemá vliv na předjížděná vozidla.
c) Je nebezpečný pouze pro jednostopá vozidla.

17) [2 b.] Přípojné vozidlo je:
a) Pouze přívěs.
b) Přívěs i návěs.
c) Pouze návěs.

18) [4 b.] Jakou rychlostí je možno přejíždět přes tento železniční přejezd?

a) Nejvýše 30 km/h.
b) Nejvýše 50 km/h.
c) Nejvýše 40 km/h.
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19) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

a) 1. Vaše vozidlo, 2. protijedoucí modré vozidlo, 3. zelené vozidlo jedoucí zprava.
b) 1. Protijedoucí modré vozidlo, 2. Vaše vozidlo současně se zeleným vozidlem jedoucím zprava.
c) 1. Vaše vozidlo současně se zeleným vozidlem jedoucím zprava, 2. protijedoucí modré vozidlo.

20) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

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

21) [1 b.] Silniční vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:
a) Technickou prohlídkou silničního vozidla, jeho ústrojí a částí nebyly zjištěny žádné závady nebo jen lehké
závady.
b) Technickou prohlídkou silničního vozidla, jeho ústrojí a částí byly zjištěny jen závady, které neohrožují
bezprostředně bezpečnost jízdy.
c) Technickou prohlídkou silničního vozidla, jeho ústrojí a částí nebyly zjištěny žádné závady.

Test: 16.10.2011 17:47 (číslo 2)

D+E - Žadatel
5 z 7



22) [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 do 7 dnů ode dne 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 v den podání žádosti o trvalé vyřazení tohoto vozidla z registru vozidel.

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.
c) platí na dálnici, silnici a místní komunikaci v období od 1.6. do 30.9.

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

25) [1 b.] Jak se zachováte při kolapsovém stavu, kdy postižený upadne a ztrácí vědomí?
a) ihned zahájím resuscitaci
b) postiženého posadím a zavolám záchranou službu
c) zvednu nohy postiženého a zajistím volné dýchací cesty
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1) [2 b.] "Silnice pro motorová vozidla":
a) je účelová pozemní komunikace určená pro rychlou jízdu motorových vozidel.
b) je místní pozemní komunikace označená dopravní značkou "Dálnice".
c) je pozemní komunikace označená dopravní značkou "Silnice pro motorová vozidla".

2) [2 b.] "Přechod pro chodce":
a) je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, které nesmí být řízeno akustickými signály.
b) je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, které musí být vždy označeno přerušovaně
svítícím světelným signálem ve tvaru kráčejícího chodce.
c) je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou.

3) [2 b.] Podél nástupního ostrůvku nebo ochranného ostrůvku se jezdí:
a) vpravo; vlevo se smí jet jen při předjíždění nebo odbočování vlevo.
b) vpravo; vlevo se smí jet jen tehdy, brání-li jízdě vpravo překážka nebo jestliže je to bezpečnější s ohledem na
rozměry vozidla nebo nákladu.
c) vpravo i vlevo, pokud je nástupní ostrůvek nebo ochranný ostůvek ve stejné úrovni s vozovkou.

4) [2 b.] Na silnici pro motorová vozidla:
a) Je zakázáno zastavit a stát, s výjimkou míst na krajnici, kde je parkování povoleno.
b) Je zakázáno stát mimo místa označená jako parkoviště; na krajnici je zde možné zastavit i mimo vyznačené
parkoviště.
c) Je zakázáno zastavit a stát mimo místa označená jako parkoviště.

5) [2 b.] Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič:
a) Náhle snížit rychlost jízdy.
b) Zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.
c) Dávat zvuková výstražná znamení.

6) [2 b.] Vyžadují-li to okolnosti, zejména není-li znamení o změně směru jízdy dávané směrovými světly nebo
paží dostatečně viditelné, například pro šířku nákladu, musí se dávat znamení o změně směru jízdy:
a) Společně se zvukovým výstražným znamením.
b) Pouze světelným a zvukovým výstražným znamením.
c) Jiným zřetelným způsobem, například způsobilou a náležitě poučenou osobou.

7) [2 b.] Při vlečení motorového vozidla na tyči musí být délka tyče taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla:
a) Menší než 1 m a větší než 5 m.
b) Menší než 1,5 m a větší než 5 m.
c) Menší než 1 m a větší než 6 m.

8) [2 b.] V prostoru čerpací stanice pohonných hmot je zakázáno:
a) Opravovat motor vozidla.
b) Opravovat elektrická zařízení na vozidle.
c) Opravovat jakoukoli součást vozidla.

9) [2 b.] Dojde-li při dopravní nehodě k poškození pozemní komunikace, jsou účastníci dopravní nehody povinni:
a) Neprodleně ohlásit tuto událost vlastníkovi pozemní komunikace.
b) Neprodleně ohlásit tuto událost příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
c) Neprodleně ohlásit tuto událost Policii České republiky.

10) [2 b.] Stanovené osvětlení, odrazky a státní poznávací značka, rozpoznávací značka státu ani vyznačení
nejvyšší povolené rychlosti:
a) Nesmějí být zakryty přepravovaným nákladem ani zařízeními sloužícími k jeho upevnění a ochraně (např.
plachta, řetězy nebo lana).
b) Mohou být zakryty zařízeními sloužícími k upevnění a ochraně nákladu (např. plachta, řetězy nebo lana),
nelze-li náklad jinak zajistit.
c) Mohou být zakryty nákladem, pokud je za jízdy na vozidle v chodu zvláštní výstražné světlo oranžové barvy.
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11) [1 b.] Tato dopravní značka:

a) Označuje zastávku autobusu linkové osobní dopravy.
b) Zakazuje vjezd autobusů.
c) Zakazuje vjezd všech motorových vozidel, s výjimkou autobusů.

12) [1 b.] Označte dodatkovou tabulku, která vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je
tato dodatková tabulka umístěna.

a) .
b) .
c) .
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13) [1 b.] V situaci na obrázku musí řidič při řízení zohlednit, že:

a) Je dopravní značkou předem upozorňován na přechod pro chodce, který bude následovat ve vzdálenosti 150 m.
b) Je dopravní značkou upozorňován na úsek o délce 150 m, kde lze očekávat zvýšený pohyb chodců.
c) Je dopravní značkou předem upozorňován na práci na silnici, která je vykonávána ve vzdálenosti 150 m.

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) Budu pokračovat v jízdě, protože nevidomý člověk bez doprovodu nesmí přecházet vozovku.
c) Snížím rychlost jízdy nebo zastavím vozidlo před přechodem pro chodce a umožním chodci nerušené a
bezpečné přejití vozovky.

15) [2 b.] Při začínajícím drobném dešti se snížení přilnavosti pneumatik nejvýrazněji projeví na vozovce:
a) S betonovým povrchem.
b) S asfaltovým povrchem.
c) Dlážděné.

16) [2 b.] Brzdná dráha jízdní soupravy složené z motorového vozidla a brzděného přívěsu je v porovnání s
brzdnou drahou samotného motorového vozidla:
a) Stejná.
b) Delší.
c) Kratší.

17) [2 b.] Co se rozumí pasivní bezpečností vozidla?
a) Souhrn vlastností vozidla vylučujících následky dopravní nehody.
b) Souhrn vlastností vozidla minimalizujících příčiny vzniku dopravní nehody.
c) Souhrn vlastností vozidla minimalizujících škody v průběhu dopravní nehody.
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18) [4 b.] Může řidič vozidla z výhledu odbočit vpravo, aniž by porušil pravidla bezpečného provozu?

a) Ano, na světelném signalizačním zařízením je dán pokyn "Volno". Řidič může pokračovat v započatém jízdním
úkonu.
b) Ne, situace před vozidlem mu to nedovoluje kvůli odbočujícím vozidlům v protisměru.
c) Ne, před křižovatkou se zařadil do jízdního pruhu, odkud nesmí odbočit směrem vpravo i když dává znamení o
změně směru jízdy.

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

a) 1. Protijedoucí modré vozidlo, 2. Vaše vozidlo současně se zeleným vozidlem jedoucím zprava.
b) 1. Vaše vozidlo současně se zeleným vozidlem jedoucím zprava, 2. protijedoucí modré vozidlo.
c) 1. Vaše vozidlo, 2. protijedoucí modré vozidlo, 3. zelené vozidlo jedoucí zprava.
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20) [4 b.] Jako první projede křižovatkou

a) vozidlo z výhledu současně se zeleným vozidlem.
b) tramvaj č. 1.
c) vozidlo z výhledu.

21) [1 b.] Přestavbou silničního vozidla je:
a) Nahrazení nebo doplnění vozidla součástí nebo výbavou, která splňuje podmínky stanovené zákonem.
b) Každá oprava vozidla, při které bylo použito náhradních dílů.
c) Změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.

22) [1 b.] Nová přípojná vozidla za osobní automobil:
a) Podléhají registraci pouze na žádost jejich vlastníka.
b) Nepodléhají registraci.
c) Podléhají registraci.

23) [2 b.] Ten, kdo se v rozporu se zákonem nepodrobil pravidelné lékařské prohlídce a není proto držitelem
platného posudku o zdravotní způsobilosti:
a) Ztrácí řidičské oprávnění.
b) Je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel do doby, než se pravidelné lékařské prohlídce podrobí,
nejdéle však po dobu šesti měsíců.
c) Je zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel.

24) [2 b.] Zelená karta:
a) je doklad o kontrole měření emisí.
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) osvědčuje zaplacení dálničního poplatku.

25) [1 b.] Rychlou zdravotnickou záchranou službu přivoláme na telefonním čísle:
a) 158.
b) 150.
c) 155.
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1) [2 b.] "Tramvajový pás":
a) je součástí pozemní komunikace, která je vždy označena jako hlavní pozemní komunikace.
b) je část pozemní komunikace určená především pro provoz tramvají.
c) je část pozemní komunikace určená pro provoz tramvají; za tramvajový pás se nepovažuje pouze jedna kolej
pro oba směry jízdy.

2) [2 b.] "Krajnice":
a) je vždy zpevněná část vozovky mezi okrajem přilehlého jízdního pruhu a hranou koruny vozovky, určená pro
zastavení, otáčení a předjíždění vpravo.
b) je část povrchu pozemní komunikace určená výhradně pro jízdu nemotorových vozidel.
c) je část povrchu pozemní komunikace ležící mezi okrajem přilehlého jízdního pruhu a hranou koruny pozemní
komunikace, skládá se zpravidla ze zpevněné a nezpevněné části.

3) [2 b.] Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:
a) Neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o
změně směru jízdy.
b) Neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; znamení o změně směru nedává.
c) Neohrozí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; znamení o změně směru nedává.

4) [2 b.] Pokud přijíždíte na tuto křižovatku, musíte dát přednost v jízdě všem vozidlům přijíždějícím:

a) Jen zleva.
b) Zprava i zleva.
c) Jen zprava.

5) [2 b.] Řidič motorového vozidla, jehož celková hmotnost převyšuje 3 500 kg, smí v obci zastavit a stát:
a) i kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace. Ve druhé řadě smí řidič zastavit pouze řidič vozidla
taxislužby.
b) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo
i vlevo, v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace.
c) i kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě, pokud tím není ohrožena
bezpečnost a plynulost provozu.

6) [2 b.] Motorové vozidlo musí mít za jízdy:
a) Vždy rozsvícena všechna světla.
b) Rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle
zvláštního právního předpisu.
c) Zavřena boční okna.
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7) [2 b.] Světelné signály:
a) Jsou nadřazeny pokynům příslušníků nebo orgánů vojenské pořádkové služby.
b) Jsou nadřazeny svislým dopravním značkám upravujícím přednost.
c) Jsou nadřazeny všem dopravním značkám.

8) [2 b.] Hry dětí na pozemní komunikaci:
a) Jsou dovoleny pouze v obytné zóně.
b) Jsou dovoleny v obytné a pěší zóně.
c) Jsou zakázány.

9) [2 b.] Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně
přepravovaných věcí nižší než 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu
policistovi:
a) Jestliže nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na
pozemních komunikacích.
b) Jestliže nehoda vznikla v důsledku nedání přednosti v jízdě.
c) Jestliže je nutno některé ze zúčastněných vozidel odstranit pomocí odtahové služby.

10) [2 b.] Při přepravě nákladu:
a) Smí být užitečná hmotnost vozidla překročena nejvýše o 10%.
b) Smí být užitečná hmotnost vozidla překročena nejvýše o 20%.
c) Nesmí být překročena maximální přípustná hmotnost vozidla a maximální přípustná hmotnost na nápravu
vozidla.

11) [1 b.] Tato dopravní značka zakazuje vjezd vozidlům:

a) Přepravujícím výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad a označeným podle zvláštních
předpisů.
b) Přepravujícím náklad, který může způsobit znečištění vody, vodních zdrojů nebo ovzduší.
c) Vezoucím na přípojném vozidle cisternu, která není řádně označená podle zvláštního předpisu oranžovou
barvou.
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12) [1 b.] Která z vyobrazených dodatkových tabulek vyznačuje úsek platnosti dopravní značky, pod kterou je
umístěna: 



a) .
b) .
c) .

13) [1 b.] Za vyobrazenou dvojicí dopravních značek:

a) Bude řidič vjíždět na kruhový objezd; vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu musí dát přednost v jízdě.
b) Musí řidič odbočit vlevo, přičemž je povinen dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v obou směrech.
c) Bude řidič vjíždět na dálnici; je povinen použít připojovací pruh a musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím
v průběžném pruhu.
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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) Budu pokračovat v jízdě, protože nevidomý člověk bez doprovodu nesmí přecházet vozovku.
b) Zvukovým výstražným znamením dám najevo, že nemůže přecházet přes vozovku a budu pokračovat v jízdě.
c) Snížím rychlost jízdy nebo zastavím vozidlo před přechodem pro chodce a umožním chodci nerušené a
bezpečné přejití vozovky.

15) [2 b.] Snížit spotřebu paliva vozidla lze:




a) použitím dražšího paliva.
b) nepoužíváním nejvyššího převodového stupně.
c) dodržováním tlaku vzduchu v pneumatikách, který je předepsaný výrobcem.

16) [2 b.] Jedete za pomalu jedoucím vozidlem autoškoly. Jak se zachováte?
a) Použijete zvukové výstražné znamení a zvýšenou rychlostí jej předjedete.
b) Krátkým přerušovaným rozsvícením dálkových světel jej upozorníte, že omezuje plynulost silničního provozu.
c) V klidu a trpělivě pojedete za ním a případně jej na vhodném místě předjedete.

17) [2 b.] Prodleva brzd:
a) Brzdnou dráhu prodlužuje.
b) Brzdnou dráhu neovlivňuje.
c) Brzdnou dráhu zkracuje.

18) [4 b.] Jako řidič vozidla z výhledu máte v úmyslu po projetí křižovatkou v přímém směru zastavit 20 m od
křižovatky. Smíte tak ve vyobrazené situaci učinit?

a) Ano, ale pouze u levého okraje vozovky.
b) Ano, protože dopravní značka zakazuje pouze stání.
c) Ne, protože dopravní značka zakazuje zastavení.
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19) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

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

20) [4 b.] Blížíte se k místu, kde si děti hrají na chodníku. Jak se musíte zachovat?

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

21) [1 b.] Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce se počítá ode dne:
a) Prvního zaregistrování silničního vozidla a potom vždy ode dne provedení pravidelné technické prohlídky.
b) Prodeje silničního vozidla a potom vždy ode dne úspěšného provedení pravidelné technické prohlídky.
c) Vyrobení silničního vozidla a potom vždy v pravidelných pětiletých lhůtách.
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22) [1 b.] Nově registrovaná přípojná vozidla:
a) Mají registrační značku shodnou s tažným vozidlem.
b) Nemusí mít žádnou registrační značku.
c) Mají po zaregistrování svou přidělenou registrační značku.

23) [2 b.] Řidič, který dosáhl 12 bodů a pozbyl řidičské oprávnění, je oprávněn požádat o vrácení řidičského
oprávnění nejdříve po uplynutí:
a) 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.
b) půl roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.
c) 1 roku ode dne právní moci rozhodnutí o zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel.

24) [2 b.] Provozovatel motorového	vozidla odpovídá:
a) Pouze za škodu, která byla vyvolána porušením jeho právních povinností.
b) Za škodu vyvolanou zvláštní povahou provozu motorového vozidla.
c) Pouze za škodu, která byla vyvolána porušením povinností řidiče tohoto vozidla.

25) [1 b.] Poraněný je při vědomí a stěžuje si na silnou bolest v oblasti zad, eventuálně na brnění nebo necitlivost
dolních končetin. Jaké by mohl mít poranění?
a) poranění hrudníku
b) zlomeniny dolních končetin
c) poranění páteře, při změně citlivosti také poranění míchy
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1) [2 b.] "Obec":
a) je území vyznačené v mapě, musí mít název a je označeno dopravní značkou "Nejvyšší dovolená rychlost".
b) je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními
značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují.
c) je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními
značkami,které se vždy umísťují na účelových komunikacích.

2) [2 b.] "Jízdní souprava":
a) musí být složena vždy jen z jednoho motorového vozidla a jednoho přípojného vozidla.
b) je souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel.
c) nemůže být složena z více než jednoho motorového a dvou přípojných vozidel.

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

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, že řidič hodlá v této křižovatce nebo v její bezprostřední blízkosti couvat.
b) Pokud řidič musel zastavit vozidlo proto, že kvůli hustému provozu zastavila i vozidla jedoucí před ním.
c) 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.

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

a) Ano.
b) Ne.

6) [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) Pouze v době od 6.00 hodin do 20.00 hodin a jen při současném použití obrysových světel.
c) Při nesnížené viditelnosti samostatně a při současném použití obrysových světel i při snížené viditelnosti.
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7) [2 b.] Místní úprava provozu na pozemních komunikacích:
a) Je úprava silničního provozu podřazená obecné úpravě silničního provozu.
b) Je nadřazená obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích.
c) Neplatí za snížené viditelnosti.

8) [2 b.] Chodci v obytné zóně:
a) Musí umožnit jízdu všem vozidlům.
b) Nemusí při užívání obytné zóny brát ohled na pohyb vozidel.
c) Musí umožnit jízdu pouze vozidlům s právem přednostní jízdy.

9) [2 b.] Účastníci dopravní nehody jsou povinni:
a) Umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob.
b) Umožnit odstranění vozidel poškozených při nehodě na místo ležící mimo silnici bez ohledu na to, vyžaduje-li
to obnovení silničního provozu či nikoliv.
c) Zajistit svědky nehody.

10) [2 b.] Zvláštním způsobem musí být označen náklad, který přečnívá vozidlo vpředu nebo vzadu:
a) O více než 50 cm.
b) O více než 1 metr.
c) O více než 70 cm.

11) [1 b.] Do úseku pozemní komunikace označeného touto dopravní značkou je dovoleno vjet:

a) Jen nemotorovým vozidlům a motocyklům bez postranního vozíku.
b) Jen nemotorovým vozidlům.
c) Jen vozidlům určeným k přepravě osob, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 3.500 kg.
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12) [1 b.] Která z vyobrazených dodatkových tabulek vyznačuje skutečný tvar křižovatky a současně i hlavní a
vedlejší pozemní komunikaci: 



a) .
b) .
c) .

13) [1 b.] Za touto dopravní značkou smíte jet rychlostí:

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

14) [2 b.] Při rychlosti 100 km/h je délka brzdné dráhy Vašeho vozidla oproti brzdné dráze při rychlosti 50 km/h:

a) Přibližně čtyřikrát delší.
b) Přibližně třikrát delší.
c) Přibližně dvakrát delší.
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15) [2 b.] Zvukové výstražné znamení smí řidič ve vztahu k životnímu prostředí použít:
a) Pouze v případech stanovených zákonem.
b) Kdykoliv to uzná za vhodné.
c) Tam kde je to povoleno dopravní značkou.

16) [2 b.] Jedete za autobusem, který zastavuje v zastávce při pravém okraji vozovky. Jak se zachováte?
a) Objedete jej zleva sníženou rychlostí; berete v úvahu možnost zvýšeného pohybu chodců.
b) Zastavíte těsně za ním.
c) Předjedete jej zvýšenou rychlostí dříve než zastaví, abyste nemusel(a) zohledňovat vystupující cestující.

17) [2 b.] Přípojné vozidlo je:
a) Přívěs i návěs.
b) Pouze návěs.
c) Pouze přívěs.

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.
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19) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou?

a) 1. modré protijedoucí vozidlo, 2. Vaše vozidlo, 3. oranžové nákladní vozidlo.
b) 1. Vaše vozidlo, 2. modré protijedoucí vozidlo, 3. oranžové nákladní vozidlo.
c) 1. Vaše vozidlo, 2. oranžové nákladní vozidlo, 3. modré protijedoucí vozidlo,

20) [4 b.] Jak se zachováte jako řidič vozidla z výhledu?

a) Projedete křižovatkou jako první.
b) Dáte přednost červenému automobilu.
c) Dáte přednost zelenému automobilu.

21) [1 b.] Historickým vozidlem je:
a) Vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán průkaz historického
vozidla.
b) Každé vozidlo, jehož konstrukce neodpovídá technickým požadavkům na nově vyráběná vozidla.
c) Vozidlo, které nesmí být použito k provozu na pozemních komunikacích.
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22) [1 b.] Žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel je vlastník vozidla povinen podat:
a) Do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.
b) Do 60 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.
c) Do 30 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.

23) [2 b.] Je-li důvodné podezření, že motorové vozidlo bylo užito při nepovolené sportovní akci na pozemní
komunikaci:
a) policista může zabránit v jízdě motorovému vozidlu odejmutím registračních značek.
b) policista může zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku nebo odtažením vozidla.
c) policista může zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím zastavovacího pásu.

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

25) [1 b.] Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:
a) Přibližně 160 stlačení za minutu.
b) Přibližně 100 stlačení za minutu.
c) Přibližně 200 stlačení za minutu.
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