
1) [2 b.] "Obec":
a) je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními
značkami,které se vždy umísťují na účelových komunikacích.
b) je území vyznačené v mapě, musí mít název a je označeno dopravní značkou "Nejvyšší dovolená rychlost".
c) je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními
značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují.

2) [2 b.] Chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet
pozemní komunikaci po přechodu pro chodce:
a) řidič nesmí ohrozit, ale může je omezit.
b) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro
chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje.
c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro
chodce; tyto povinnosti se vztahují na všechny řidiče.

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 zastavit.
c) Je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu.

4) [2 b.] Na křižovatce, kde není dopravními značkami rozlišena přednost v jízdě, řidič musí dát přednost v jízdě:
a) Vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zleva nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům
hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zleva.
b) Motorovým vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava, tramvajím v obou směrech a chodcům
přicházejícím zprava.
c) Vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům
hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

5) [2 b.] V tunelu došlo k poruše motorového vozidla, které se stalo nepojízdným. Jako řidič takového vozidla
nesmíte:
a) Kouřit; zacházet s otevřeným ohněm v tunelu smíte, pokud je to nezbytné k odstranění závady vozidla.
b) Kouřit ani zacházet s otevřeným ohněm.
c) Zacházet s otevřeným ohněm; kouřit v tunelu smíte jen na místech označených jako únikové východy.

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) Pouze světelným a zvukovým výstražným znamením.
b) Společně se zvukovým výstražným znamením.
c) Jiným zřetelným způsobem, například způsobilou a náležitě poučenou osobou.

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

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

9) [2 b.] V provozu na pozemních komunikacích je zakázáno:
a) Neoprávněně užívat zvláštních výstražných světel a zvláštního zvukového výstražného znamení, které užívá
vozidlo s právem přednostní jízdy.
b) Troubit.
c) Svítit za nesnížené viditelnosti.
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10) [2 b.] Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být
přečnívající konec nákladu:
a) Označen vzadu červeným světlem a trojúhelníkovou červenou odrazkou a vpředu neoslňujícím bílým světlem a
trojúhelníkovou bílou odrazkou.
b) Označen vzadu červeným světlem a jinou než trojúhelníkovou červenou odrazkou a vpředu neoslňujícím bílým
světlem a jinou než trojúhelníkovou bílou odrazkou.
c) Označen červeným praporkem o rozměrech nejméně 30 x 30 cm a dále vzadu červeným světlem a vpředu
neoslňujícím bílým světlem.

11) [1 b.] Tato dopravní značka:

a) Upozorňuje na zvedací most na pozemní komunikaci.
b) Upozorňuje na jednotlivé hrboly, výtluky nebo stružky na vozovce.
c) Upozorňuje na umělou nerovnost na vozovce (zpomalovací práh).
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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) .

13) [1 b.] Lze před nejbližší dopravní značkou zastavit za účelem neprodleného vyložení nákladu?

a) Ne.
b) Ano.

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) Pokračujete v jízdě stejným způsobem s dálkovými světly.
c) Vypnete světla vozidla a pokračujete sníženou rychlostí v jízdě.
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15) [2 b.] Při řízení vozidla hromadné dopravy osob řidič:
a) Musí volit způsob a rychlost jízdy tak, aby neohrozil bezpečnost a pohodlí cestujících.
b) Musí každou hodinu kontrolovat vnější osvětlení vozidla.
c) Smí jet rychlostí maximálně 60 km/h.

16) [2 b.] Pokud kontrolka směrových světel bliká výrazně rychleji než obvykle, může být příčinou:
a) Závada na některé ze žárovek směrových světel.
b) Závada na startéru vozidla.
c) Závada na přepínači směrových světel.

17) [2 b.] Co může vést ke smyku vozidla při průjezdu zatáčkami?
a) Velké rozdíly v nahuštění jednotlivých pneumatik.
b) Malá hmotnost nákladu.
c) Malá hmotnost vozidla.

18) [4 b.] Na křižovatce nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. V jakém pořadí projedou řidiči
křižovatkou?

a) Modré vozidlo má přednost v jízdě před červeným.
b) Jako první projede křižovatkou rychleji jedoucí vozidlo.
c) Červené vozidlo má přednost v jízdě před modrým.
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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, 2. protijedoucí modré vozidlo, 3. zelené vozidlo jedoucí 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 křižovatkou současně s protijedoucím červeným vozidlem, před zeleným nákladním automobilem,
který Vám musí dát přednost v jízdě.
b) Musíte dát přednost v jízdě oběma přijíždějícím vozidlům. Jako první projede křižovatkou protijedoucí červený
automobil.
c) Musíte dát přednost v jízdě protijedoucímu červenému vozidlu. Následně projedete před zeleným nákladním
automobilem, který Vám musí dát přenost v jízdě.

21) [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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22) [1 b.] Na tabulku registrační značky:
a) Smí být umisťovány pouze předměty, jejichž plocha nepřesahuje 5 cm2.
b) Nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost,
není-li stanoveno jinak.
c) Smí být umístěny pouze státní znak České republiky nebo vyobrazení státní vlajky České republiky.

23) [2 b.] Řidičské oprávnění může být uděleno:
a) Osobě, která je starší 18 let, pokud o udělení řidičského oprávnění požádá.
b) Osobě, která je odborně způsobilá, i když je ve výkonu sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení
motorových vozidel.
c) Pouze osobě, která není ve výkonu sankce zákazu řízení motorových vozidel a plní ostatní podmínky pro
udělení řidičského oprávnění.

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 ekologického poplatku.

25) [1 b.] Rychlou zdravotnickou záchranou službu přivoláme na telefonním čísle:
a) 158.
b) 150.
c) 155.
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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.] "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.] Patří vojenský policista mezi osoby, které jsou oprávněny k řízení provozu na pozemních komunikacích?
a) Ano.
b) Ne.

3) [2 b.] Řidič vjíždějící z účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci:
a) Nemusí dát přednost jezdcům na zvířatech nebo organizovanému útvaru chodců jdoucím po pozemní
komunikaci, musí dát přednost v jízdě pouze vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci.
b) Nemusí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech nebo organizovanému útvaru chodců nebo
průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci.
c) Musí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech nebo organizovanému útvaru chodců nebo
průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci.

4) [2 b.] Na dálnici je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:
a) Jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice nebo ze silnice pro motorová vozidla; vozidlo smí být vlečeno
jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici nebo silnici pro motorová vozidla opustit.
b) Je-li vlečeno po krajnici nebo v odstavném pruhu.
c) Je-li možno při jízdě po rovině dosáhnout rychlosti nejméně 65 km/h.

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

a) Ano.
b) Ne.

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) Jiným zřetelným způsobem, například způsobilou a náležitě poučenou osobou.
c) Pouze světelným a zvukovým výstražným znamením.
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7) [2 b.] Tento pokyn policisty znamená:

a) "Stůj!"
b) "Pozor!"
c) "Volno"

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

9) [2 b.] Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě pouze na vozidle, jehož řidič měl účast na dopravní
nehodě nebo ke hmotné škodě na věci přepravované v tomto vozidle nepřevyšující 100 000 Kč:
a) Nejsou účastnící dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu policistovi.
b) Nesmí účastnící dopravní nehody tuto ohlásit policistovi.
c) Jsou účastnící dopravní nehody povinni neprodleně ohlásit tuto nehodu policistovi.

10) [2 b.] Z jedoucího vozidla dává policista ve stejnokroji znamení k zastavení vozidla:
a) Zapínáním potkávacích nebo dálkových světel.
b) Kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem, popřípadě rozsvícením nápisu "STOP".
c) Zvukovým výstražným znamením a zapnutím zařízení umožňujícího výstražnou funkci směrových světel.
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11) [1 b.] Tato dopravní značka upozorňuje na:

a) Nebezpečí výskytu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel.
b) Místo hromadné dopravní nehody.
c) Povinnost dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi vozidly jedoucími v koloně.

12) [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) .

Test: 16.10.2011 17:47 (číslo 2)

D - Žadatel
3 z 7



13) [1 b.] Za touto dopravní značkou:

a) Je řidiči zakázáno jet rychlostí více než 30 km/h.
b) Je řidiči přikázáno jet rychlostí nejméně 30 km/h, pokud s ohledem na provozní podmínky lze této rychlosti
dosáhnout.
c) Je řidiči doporučeno řidiči jet rychlostí nejvýše 30 km/h.

14) [2 b.] Ve výhledu z motorového vozidla vidíte děti, které si hrají na chodníku. Jak se zachováte?
a) Budete s ohledem na možné vběhnutí dětí do vozovky připraven(-a) brzdit a podle okolností snížíte rychlost
jízdy.
b) Protože jsou děti na chodníku, nemáte důvod ke zvýšení opatrnosti ani ke změně způsobu jízdy.
c) Z dostatečné vzdálenosti upozorníte hrající si děti na možné nebezpečí zvukovým výstražným znamením.

15) [2 b.] Při přepravě vozidlem hromadné dopravy osob cestující:
a) Musí dbát pokynů a příkazů řidiče.
b) Nemá žádné povinnosti.
c) Nesmí stát v uličce.

16) [2 b.] Může řidič číst za jízdy z mapy?
a) Ne, zvyšuje se tím riziko dopravní nehody. Řidič se musí věnovat řízení vozidla.
b) Ano, ale pouze při rychlosti nižší než je 50 km/h.
c) Ano, s výjimkou jízdy na dálnici.

17) [2 b.] Mezi prvky aktivní bezpečnosti patří:
a) Airbag.
b) Deformovatelná příď.
c) Dobrý výhled z vozidla.
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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. zelené vozidlo jedoucí zleva, 2. protijedoucí zelené vozidlo, 3. oranžové nákladní vozidlo, 4. Vaše vozidlo.
b) 1. protijedoucí zelené vozidlo, 2. zelené vozidlo jedoucí zleva, 3. oranžové nákladní vozidlo, 4. Vaše vozidlo.
c) 1. zelené vozidlo jedoucí zleva, 2. protijedoucí zelené vozidlo, 3. Vaše vozidlo, 4. oranžové nákladní vozidlo.
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20) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

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

21) [1 b.] Pokud je technickou prohlídkou silničního vozidla shledána nebezpečná závada:
a) Vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu a nesmí být v provozu používáno.
b) Vozidlo je technicky způsobilé k provozu pouze na dobu 30 dnů.
c) Stanice kontroly technického stavu vozidla je povinna závadu odstranit.

22) [1 b.] Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla:
a) Tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě.
b) Tak, aby ani v případě vážné dopravní nehody nemohlo dojít k její ztrátě.
c) Tak, že ji vždy za použití šroubů nebo nýtů pevně spojí s karoserií.

23) [2 b.] Řidič, který dosáhl 12 bodů a pozbyl řidičské oprávnění, musí při podání žádosti o vrácení řidičského
oprávnění:
a) prokázat, že se podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti a předložit výpis z evidenční karty řidiče.
b) prokázat, že je zdravotně způsobilý a předložit potvrzení o absolvování výuky a výcviku v autoškole.
c) prokázat, že se podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti a předložit posudek o zdravotní způsobilosti včetně
dopravně psychologického vyšetření.

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

25) [1 b.] Při umělém dýchání z plic do plic u dospělého:
a) dýchám frekvencí alespoň 20 vdechů/min a vždy se snažím o co největší vdech
b) dýchám úplně normálně frekvencí 6-8 vdechů/min, bez extrémního nádechu a vdechu do poraněného
c) vdechuji do plic poraněného jen obsah vzduchu ve svých ústech
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1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

a) Ne.
b) Ano.

2) [2 b.] "Železniční přejezd":
a) je místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí a je vždy označeno dopravní značkou "Stůj,
dej přednost v jízdě".
b) je místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí a příslušnou dopravní značkou se neoznačuje.
c) je místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na
samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou.

3) [2 b.] Řidič motorového vozidla: 

a) Se může otáčet v těsné blízkosti železničního přejezdu, pokud je železniční zabezpečovací zařízení funkční.
b) Se může otáčet na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty nebo v jejich těsné blízkosti, pokud tím
neohrozí bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.
c) Se nesmí otáčet na místech nepřehledných nebo jinak nebezpečných, např. v nepřehledné zatáčce a její blízkosti
nebo před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním.

4) [2 b.] Řidič smí na dálnici a na silnici pro motorová vozidla vjíždět a z nich vyjíždět:
a) Kdekoliv.
b) Z kteréhokoliv místa nebo pozemku přiléhajícího k dálnici nebo silnici pro motorová vozidla.
c) Jen na místech k tomu určených.

5) [2 b.] Řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout:
a) Musí vypnout motor a zapalování a použít parkovací brzdu nebo zařadit rychlostní stupeň.
b) Musí dát výstražné znamení zapnutím výstražného světelného zařízení, vypnout motor a zapalování.
c) Musí učinit taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a
nemohla je neoprávněně užít jiná osoba.

6) [2 b.] Přední světla do mlhy smí řidič užít:
a) Nezávisle na zadních světlech do mlhy.
b) Jen společně se zadními světly do mlhy.
c) Jen pokud rychlost jízdy nepřekročí 50 km/h.
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7) [2 b.] Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny:
a) Barvou nebo jiným srozumitelným způsobem; přechodná změna místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích je vyznačena žlutou nebo oranžovou barvou.
b) Na tabulích; přechodné změny provozu jsou provedeny červenou barvou.
c) Pomocí příslušných dopravních zařízení.

8) [2 b.] Při jízdě v pěší zóně:
a) Musí řidič dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, a v případě nutnosti musí zastavit
vozidlo.
b) Musí řidič dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit ani omezit.
c) Platí pro řidiče ve vztahu k chodcům stejná ustanovení jako na kterékoli jiné pozemní komunikaci.

9) [2 b.] Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě pouze na vozidle, jehož řidič měl účast na dopravní
nehodě nebo ke hmotné škodě na věci přepravované v tomto vozidle nepřevyšující 100 000 Kč:
a) Nejsou účastnící dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu policistovi.
b) Jsou účastnící dopravní nehody povinni neprodleně ohlásit tuto nehodu policistovi.
c) Nesmí účastnící dopravní nehody tuto ohlásit policistovi.

10) [2 b.] Ve zvláštním motorovém vozidle nesmějí být přepravovány:
a) Osoby starší 60 let.
b) Osoby mladší 18 let.
c) Osoby mladší 15 let.

11) [1 b.] Tato dopravní značka znamená:

a) Zatáčka vlevo.
b) Zatáčka vpravo.
c) Nebezpečné stoupání.
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12) [1 b.] Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost?

a) .
b) .
c) .

13) [1 b.] Lze za nejbližší dopravní značkou zastavit za účelem neprodleného vystoupení přepravovaných osob?

a) Ne.
b) Ano.

14) [2 b.] Častou příčinou těžkých nehod na dálnici při předjíždění je:
a) Pomalá jízda.
b) Nedostatečné sledování provozu za vozidlem.
c) Jízda s bezpečnou vzdáleností mezi vozidly.

15) [2 b.] Při jízdě v obytné zóně se před Vaším vozidlem náhle objeví kutálející se míč. Jak byste měli reagovat?
a) Pokračovat v jízdě, protože děti vědí, že mají zůstat stát mimo vozovku a počkat, až auto přejede.
b) Okamžitě začít brzdit, 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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16) [2 b.] Řidič vozidla jedoucího před vámi zřejmě zapomněl vypnout znamení o změně směru jízdy vlevo. Jak se
zachováte?
a) Nebudete takové vozidlo předjíždět.
b) Upozorníte jej zvukovým výstražným znamením.
c) Upozorníte jej světelným výstražným znamením.

17) [2 b.] Musíte být opatrní, chcete-li použít k jízdě vozidlo, se kterým jedete poprvé?
a) Ano. Pouze pokud je vozidlo na jiný typ paliva.
b) Ano. Ovládací prvky a rozměry vozidla mohou být pro Vás nezvyklé.
c) Ne. Každé vozidlo se ovládá stejně.

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

a) Nejvýše 40 km/h.
b) Nejvýše 30 km/h.
c) Nejvýše 50 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 současně se zeleným vozidlem jedoucím zprava, 2. protijedoucí modré vozidlo.
b) 1. Vaše vozidlo, 2. protijedoucí modré vozidlo, 3. zelené vozidlo jedoucí zprava.
c) 1. Protijedoucí modré vozidlo, 2. Vaše vozidlo současně se zeleným vozidlem jedoucím zprava.

20) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Ve vyobrazené dopravní situaci:

a) Nesmíte odbočit vlevo, neboť zelený plný kruhový světelný signál "Volno" umožňuje projet křižovatku pouze v
přímém směru.
b) Smíte odbočit vlevo, aniž byste někomu musel(a) dávat přednost.
c) Smíte odbočit vlevo, ale musíte dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce.

21) [1 b.] Proděravěním kontrolní nálepky, osvědčující technickou způsobilost vozidla, se vyznačuje:
a) Rok provedení příští pravidelné technické prohlídky.
b) Rok a měsíc, do kterého platí osvědčení o technické způsobilosti vozidla.
c) Rok, měsíc a den provedení příští pravidelné technické prohlídky.
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22) [1 b.] Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla:
a) Tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě.
b) Tak, aby ani v případě vážné dopravní nehody nemohlo dojít k její ztrátě.
c) Tak, že ji vždy za použití šroubů nebo nýtů pevně spojí s karoserií.

23) [2 b.] Policista může zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku (tzv. botičky) nebo
odtažením vozidla, jestliže:
a) je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno.
b) na vozidle není umístěna státní poznávací značka.
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 dálnicích, silnicích, místních komunikacich a účelových komunikacích, s výjimkou účelových komunikací,
které nejsou veřejně přístupná.
b) Na všech pozemních komunikacích, včetně účelových komunikací, které nejsou veřejně přístupné.
c) Na všech pozemních komunikacích, s výjimkou účelových pozemních komunikací.

25) [1 b.] Hrozí trestní postih, pokud budete provádět první pomoc a poraněný zemře nebo bude mít trvalé
následky:
a) ne
b) ano
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1) [2 b.] Lze místo, kde se spojují vyobrazené pozemní komunikace, považovat za křižovatku?


a) Ne.
b) Ano.

2) [2 b.] Řidič motorového vozidla je povinen na výzvu policisty nebo celníka:
a) Přibrat jako spolujezdce osobu, které ujelo vozidlo hromadné dopravy osob.
b) Podrobit vozidlo kontrole největší přípustné hmotnosti vozidla.
c) Doplnit nádrž vozidla pohonnými látkami.

3) [2 b.] Řidič vozidla z výhledu:

a) Musí snížením rychlosti jízdy umožnit plynulou jízdu červenému vozidlu jedoucímu zprava.
b) Musí dát přednost v jízdě červenému vozidlu, protože toto vozidlo přijíždí zprava.
c) Nemusí dát přednost v jízdě červenému vozidlu jedoucímu zprava, protože toto vozidlo se pohybuje v
přípojovacím pruhu.
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4) [2 b.] Světelný ukazatel nad pozemní komunikací ukazuje:

a) Okamžitou rychlost jízdy vozidel, která projíždějí daným úsekem.
b) Nejvyšší dovolenou rychlost jízdy v daném úseku.
c) Nejnižší dovolenou rychlost jízdy v daném úseku.

5) [2 b.] V tunelu došlo k poruše motorového vozidla, které se stalo nepojízdným. Jako řidič takového vozidla
nesmíte:
a) Zacházet s otevřeným ohněm; kouřit v tunelu smíte jen na místech označených jako únikové východy.
b) Kouřit ani zacházet s otevřeným ohněm.
c) Kouřit; zacházet s otevřeným ohněm v tunelu smíte, pokud je to nezbytné k odstranění závady vozidla.

6) [2 b.] Řidič motorového vozidla smí dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením
dálkových světel nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel:
a) Jen mimo obec při předjíždění k upozornění řidiče předjížděného vozidla.
b) Pokud chce upozornit ostatní řidiče na silniční kontrolu.
c) Pouze k odvrácení hrozícího nebezpečí nebo k upozornění řidiče předjížděného vozidla.

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 m a větší než 6 m.
c) Menší než 1,5 m a větší než 5 m.

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

9) [2 b.] Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně ohlásit tuto událost policistovi, dojde-li při nehodě:
a) K hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku
100 000 Kč.
b) K hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku
30 000 Kč.
c) K hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 50
000 Kč.
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10) [2 b.] Znamení k zastavení vozidla dává policista ve stejnokroji:
a) Píšťalkou.
b) Kýváním směrovkou nahoru a dolů.
c) Vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybuje v
horním půlkruhu.

11) [1 b.] Tato dopravní značka:

a) Upozorňuje na místo, kde se zužuje vozovka z pravé strany.
b) Upozorňuje na nebezpečné klesání.
c) Upozorňuje na snížení počtu jízdních pruhů v místě, kde levý pruh je průběžný.

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 úseku za touto dopravní značkou:

a) Smí jet řidič rychlostí nejvýše 20 km/h.
b) Smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km/h.
c) Smí jet řidič rychlostí nejvýše 30 km/h.

14) [2 b.] Častou příčinou vzniku dopravních nehod při jízdě na dálnici je:
a) Jízda s nedostatečnou vzdáleností mezi vozidly jedoucími za sebou.
b) Jízda v pravém jízdním pruhu.
c) Pomalá jízda nákladních vozidel.

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) Vyhnout se míči, aby nedošlo k poškození Vašeho vozidla, a pokračovat v jízdě nezměněnou rychlostí.
c) Pokračovat v jízdě, protože děti vědí, že mají zůstat stát na okraji chodníku a počkat, až auto přejede.

16) [2 b.] Za okružní jízdu se považuje: 



a) mezinárodní příležitostná přeprava osob na objednávku po předem vyhrazené okružní trase, a je přepravovaná
stejná skupina cestujících stejným vozidlem.
b) přeprava osob na lince osobní dopravy městy a obcemi, kdy výchozí a konečné místo cesty je stejné.
c) jízda s cestovní kanceláří s poznávacím cílem .

17) [2 b.] Silniční linkovou osobní dopravou se rozumí:
a) Pravidelné poskytování přepravních služeb na určené trase dopravní cesty, při kterém cestující vystupují a
nastupují na předem určených zastávkách.
b) Pravidelné poskytování přepravních služeb za úplatu na trase, při které cestující nastupují a vystupují na
místech, která si sami určí.
c) Nepravidelné poskytování přepravních služeb na libovolné trase, při které cestující nastupují a vystupují na
předem určených zastávkách
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18) [4 b.] Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd?

a) Ano.
b) Ne.

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

a) Poslední.
b) Druhé.
c) Třetí.
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20) [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

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

21) [1 b.] Před zahájením technické prohlídky motorového vozidla musí být u silničního motorového vozidla:
a) předložen jen protokol o měření emisí. Nálepka s vyznačením doby platnosti provedeného měření emisí nemusí
být vylepena.
b) pouze vylepená nálepka s vyznačením doby platnosti měření emisí.
c) předložen protokol o měření emisí s kladným výsledkem a na zadní tabulce registrační značky musí být
umístěna kontrolní nálepka s vyznačením doby platnosti provedeného měření.

22) [1 b.] V technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla:
a) Není povoleno neoprávněným osobám provádět jakékoliv záznamy nebo změny.
b) Mohou neoprávněné osoby provádět změny pouze u údajů, u nichž je patrné, že jsou uvedeny chybně.
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.] Řidič, který dosáhl 12 bodů a pozbyl řidičské oprávnění, musí při podání žádosti o vrácení řidičského
oprávnění:
a) prokázat, že se podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti a předložit výpis z evidenční karty řidiče.
b) prokázat, že je zdravotně způsobilý a předložit potvrzení o absolvování výuky a výcviku v autoškole.
c) prokázat, že se podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti a předložit posudek o zdravotní způsobilosti včetně
dopravně psychologického vyšetření.

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

25) [1 b.] Při umělém dýchání z plic do plic u dospělého:
a) dýchám frekvencí alespoň 20 vdechů/min a vždy se snažím o co největší vdech
b) dýchám úplně normálně frekvencí 6-8 vdechů/min, bez extrémního nádechu a vdechu do poraněného
c) vdechuji do plic poraněného jen obsah vzduchu ve svých ústech
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1) [2 b.] "Nemotorové vozidlo" je:
a) pouze ruční vozík nebo jízdní kolo.
b) pouze potahové vozidlo.
c) vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo.

2) [2 b.] Během jízdy může kouřit:
a) Řidič motocyklu.
b) Řidič nákladního vozidla.
c) Řidič autobusu.

3) [2 b.] Řidič na pozemní komunikaci s jednosměrným provozem:

a) Nesmí couvat, i když je to nezbytně nutné, například k zajetí do řady stojících vozidel nebo vyjetí z ní.
b) Smí couvat, jestliže je to nezbytně nutné, například k zajetí do řady stojících vozidel nebo vyjetí z ní.
c) Smí couvat, jestliže je tato pozemní komunikace široká nejméně 6 metrů.

4) [2 b.] Řidič odbočující z kruhového objezdu:
a) Musí dávat znamení o změně směru jízdy vlevo.
b) Musí dávat znamení o změně směru jízdy vpravo.
c) Nemusí dávat znamení o změně směru jízdy.

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.] Řidič motorového vozidla smí dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením
dálkových světel nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel:
a) Jen mimo obec při předjíždění k upozornění řidiče předjížděného vozidla.
b) Pouze k odvrácení hrozícího nebezpečí nebo k upozornění řidiče předjížděného vozidla.
c) Pokud chce upozornit ostatní řidiče na silniční kontrolu.

7) [2 b.] Svislé zákazové dopravní značky:
a) Informují řidiče motorových vozidel o omezeních na silnici.
b) Ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení.
c) Upozorňují na místa, kde řidiči hrozí nebezpečí.

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

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

10) [2 b.] K měření rychlosti vozidel je oprávněna:
a) Policie České republiky, obecní policie a celní správa.
b) Policie České republiky.
c) Policie České republiky a obecní policie.
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11) [1 b.] Tato dopravní značka:

a) Upozorňuje na nebezpečné klesání.
b) Upozorňuje na snížení počtu jízdních pruhů v místě, kde levý pruh je průběžný.
c) Upozorňuje na místo, kde se zužuje vozovka z pravé strany.

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



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 práci na silnici, která je vykonávána 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 přechod pro chodce, který bude následovat ve vzdálenosti 150 m.

14) [2 b.] Přilnavost mezi pneumatikou a povrchem vozovky je závislá na:
a) Druhu povrchu vozovky. Huštění a hloubka dezénu pneumatiky výrazně přilnavost neovlivňují.
b) Huštění pneumatiky a hloubce jejího dezénu. Druh povrchu vozovky nemá výraznější vliv na přilnavost.
c) Huštění pneumatiky, hloubce jejího dezénu a druhu povrchu vozovky.

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




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

16) [2 b.] Za okružní jízdu se považuje: 



a) přeprava osob na lince osobní dopravy městy a obcemi, kdy výchozí a konečné místo cesty je stejné.
b) jízda s cestovní kanceláří s poznávacím cílem .
c) mezinárodní příležitostná přeprava osob na objednávku po předem vyhrazené okružní trase, a je přepravovaná
stejná skupina cestujících stejným vozidlem.

17) [2 b.] Mezinárodní silniční doprava je:
a) Doprava, při níž mají dopravce a zasílatel bydliště nebo sídlo ve dvou různých státech.
b) Doprava, při které je dopravcem užito vozidlo s registrační značkou cizího státu, který není členem Evropských
společenství.
c) Doprava, při níž místo výchozí a místo cílové leží na území dvou různých států, nebo doprava, při níž místo
výchozí a cílové sice leží na území téhož státu, ale část jízdy se uskuteční na území jiného státu.
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18) [4 b.] Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí
smíte jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?

a) Nejvýše 50 km/h.
b) Nejvýše 90 km/h.
c) Nejvýše 70 km/h.

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

a) 1. Vaše vozidlo současně se zeleným vozidlem jedoucím zprava, 2. protijedoucí modré vozidlo.
b) 1. Protijedoucí modré vozidlo, 2. Vaše vozidlo současně se zeleným vozidlem jedoucím zprava.
c) 1. Vaše vozidlo, 2. protijedoucí modré vozidlo, 3. zelené vozidlo jedoucí zprava.
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20) [4 b.] Jako řidič vozidla z výhledu:


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

21) [1 b.] Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a v celé šíři vrchního běhounu
jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek:
a) U osobních vozidel 1,5 mm a u nákladních vozidel 2,0 mm.
b) U mopedů nejméně 1,0 mm a u vozidel ostatních kategorií nejméně 1,6 mm.
c) U všech vozidel nejméně 1,0 mm.

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 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.

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 použitím technického prostředku nebo odtažením vozidla.
b) policista může zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím zastavovacího pásu.
c) policista může zabránit v jízdě motorovému vozidlu odejmutím registračních značek.

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

25) [1 b.] Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:
a) Přibližně 100 stačení za minutu.
b) Přibližně 20 stlačení za minutu.
c) Přibližně 60 stlačení za minutu.
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