
1. [2 b.] Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a
autobusu smí jet:

Na silnici pro motorová vozidla a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km.h-1.a)
Na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km.h-1 a na dálnici rychlostí nejvýše 130
km.h-1.

b)

Na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km.h-1 a na dálnici rychlostí nejvýše 130
km.h-1, s výjimkou řidiče autobusu, který na dálnici smí jet rychlostí nejvýše 110 km.h-1.

c)

2. [4 b.] Blížíte se k místu, kde si děti hrají na chodníku. Jak se musíte zachovat?

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

3. [2 b.] Na jednosměrné pozemní komunikaci smí řidič zastavit a stát:

Pouze vpravo.a)
Pouze vlevo.b)
Vpravo i vlevo.c)
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4. [1 b.] Za vyobrazenou dvojicí dopravních značek:

Bude řidič vjíždět na kruhový objezd; vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu musí dát
přednost v jízdě.

a)

Bude řidič vjíždět na dálnici; je povinen použít připojovací pruh a musí dát přednost v jízdě
vozidlům jedoucím v průběžném pruhu.

b)

Musí řidič odbočit vlevo, přičemž je povinen dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v obou
směrech.

c)

5. [1 b.] Tato výstražná dopravní značka:

Upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se na vozovce vyskytuje volný štěrk,
který by mohl ohrozit bezpečnost účastníků provozu na pozemních komunikacích.

a)

Upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde řidič musí dbát zvýšené opatrnosti
vůči ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích vzhledem k častému výskytu
vodních kaluží.

b)

Upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se může vlivem sesuvů nebo padání
kamenů na pozemní komunikaci vyskytovat kamení nebo zemina.

c)
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6. [2 b.] Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad z boku u motorového vozidla nebo jízdní
soupravy vnější okraj obrysových světel o více než 40 cm, musí být přečnívající konec
nákladu:

Označen červeným praporkem o rozměrech nejméně 20 x 20 cm a dále vzadu červeným
světlem a vpředu neoslňujícím bílým světlem.

a)

Označen vzadu červeným světlem a jinou než trojúhelníkovou červenou odrazkou a vpředu
neoslňujícím bílým světlem a jinou než trojúhelníkovou bílou odrazkou.

b)

Označen vzadu červeným světlem a trojúhelníkovou červenou odrazkou a vpředu neoslňujícím
bílým světlem a trojúhelníkovou bílou odrazkou.

c)

7. [2 b.] Od řidiče motorového vozidla podezřelého ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a
plynulosti provozu na pozemních komunikacích, u kterého je důvodné podezření, že se bude
vyhýbat přestupkovému řízení, je oprávněn vybrat kauci:

Policista.a)
Policista a strážník obecní policie.b)
Policista, strážník obecní policie a celník ve stejnokroji.c)

8. [2 b.] Při jízdě se před Vaším vozidlem zpoza parkujících aut náhle objeví kutálející se míč.
Jak byste měli reagovat?

Okamžitě snížit rychlost jízdy nebo i zastavit vozidlo, protože na vozovku za míčem mohou
vběhnout děti.

a)

Pokračovat v jízdě, protože děti vědí, že mají zůstat stát na okraji chodníku a počkat, až auto
přejede.

b)

Vyhnout se míči, aby nedošlo k poškození Vašeho vozidla, a pokračovat v jízdě nezměněnou
rychlostí.

c)

9. [2 b.] Co může vést ke smyku vozidla při průjezdu zatáčkami?

Malá hmotnost vozidla.a)
Velké rozdíly v nahuštění jednotlivých pneumatik.b)
Malá hmotnost nákladu.c)

10. [2 b.] V obytné zóně smí řidič jet rychlostí:

Nejvýše 50 km/h.a)
Nejvýše 20 km/h.b)
Nejvýše 30 km/h.c)

11. [2 b.] Řidič motorového vozidla:

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.

a)

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.

b)

Se může otáčet v těsné blízkosti železničního přejezdu, pokud je železniční zabezpečovací
zařízení funkční.

c)
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12. [2 b.] V provozu na pozemních komunikacích je zakázáno:

Troubit.a)
Neoprávněně užívat zvláštních výstražných světel a zvláštního zvukového výstražného
znamení, které užívá vozidlo s právem přednostní jízdy.

b)

Svítit za nesnížené viditelnosti.c)

13. [2 b.] Světelné signály:

Jsou nadřazeny všem dopravním značkám.a)
Jsou nadřazeny pokynům příslušníků nebo orgánů vojenské pořádkové služby.b)
Jsou nadřazeny svislým dopravním značkám upravujícím přednost.c)

14. [4 b.] Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou
nejvyšší rychlostí smíte jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?

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

15. [2 b.] Častou příčinou těžkých nehod na dálnici při předjíždění je:

Nedostatečné sledování provozu za vozidlem.a)
Pomalá jízda.b)
Jízda s bezpečnou vzdáleností mezi vozidly.c)

16. [2 b.] Řidič vozidla jedoucího před vámi zřejmě zapomněl vypnout znamení o změně směru
jízdy vlevo. Jak se zachováte?

Upozorníte jej zvukovým výstražným znamením.a)
Nebudete takové vozidlo předjíždět.b)
Upozorníte jej světelným výstražným znamením.c)
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17. [1 b.] Používání pneumatik s protiskluzovými hroty:

Je zakázáno pro všechna vozidla, s výjimkou vozidel záchranné služby.a)
Je povoleno pouze v zimním období.b)
Je povoleno pouze v zimním období a jen v horských oblastech.c)

18. [2 b.] Dálnice, silnice a místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb
silničních a jiných vozidel přizpůsobený:

Stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a
povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

a)

Schopnostem řidiče reagovat na nenadálé situace v silničním provozu.b)
Jízdním vlastnostem vozidla užitého řidičem v silničním provozu.c)

19. [1 b.] V technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla:

Není povoleno neoprávněným osobám provádět jakékoliv záznamy nebo změny.a)
Mohou neoprávněné osoby provádět změny pouze u údajů, u nichž je patrné, že jsou uvedeny
chybně.

b)

Může provádět změny kdokoliv, pokud to nejpozději do 30 dnů od provedení změny oznámí
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

c)

20. [1 b.] Rychlou zdravotnickou záchranou službu přivoláme na telefonním čísle:

155.a)
150.b)
158.c)

21. [2 b.] "Celostátní dopravní informační systém":

obsahuje pouze informace o situaci v provozu na dálnicích.a)
je systém, obsahující všeobecné informace o situaci v provozu na pozemních komunikacích, s
výjimkou silnic II. třídy.

b)

je systém, obsahující aktuální informace o situaci v provozu na pozemních komunikacích, které
mají vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

c)

22. [2 b.] Je porušením zákona, pokud vozidlo svítí za normální, nesnížené viditelnosti pouze
světly pro denní svícení?

Ne.a)
Ano.b)

23. [2 b.] Kolonou vozidel se rozumí:

proud vozidel s výjimkou motocyklů, který při předjíždění nebo objíždění neumožňuje
bezpečné zařazení.

a)

souvislý proud více vozidel, u kterého lze předjíždět každé vozidlo jednotlivě, rozestup mezi
jednotlivými vozidly při předjíždění nebo objíždění umožňuje bezpečné zařazení.

b)

souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé vozidlo jednotlivě, rozestup mezi
jednotlivými vozidly při předjíždění nebo objíždění neumožňuje bezpečné zařazení.

c)
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24. [1 b.] Toto označení:

informuje účastníky provozu o řízení vozidla méně zkušeným řidičem.a)
upozorňuje na povinnost označit vozidlo výstražným trojúhelníkem.b)
označuje prostor určený pro odkládání zavazadel ve vozidle hromadné dopravy.c)

25. [4 b.] Řidič vozidla z výhledu je povinen v této situaci

sledovat pouze přechod pro chodce, vozidla přijíždějící zprava musí dát přednost jemu.a)
sledovat přechod pro chodce a vozidla přijíždějící zprava, kterým musí dát přednost.b)
odbočit vpravo.c)
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Otázka č. A B C D Bodů Odečet

1 2

2 4

3 2

4 1

5 1

6 2

7 2

8 2

9 2

10 2

11 2

12 2

13 2

14 4

15 2

16 2

17 1

18 2

19 1

20 1

21 2

22 2

23 2

24 1

25 4
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1. [2 b.] Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh:

Je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu.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 jízdního pruhu dosáhnout rychlosti nejméně 80
km/h.

c)
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2. [1 b.] Na jakou situaci musím být připraven jako řidič červeného vozidla?

Projíždím úsekem, kde mohu předpokládat větší pohyb chodců, zejména je-li v blízkosti
přijíždějící nebo odjíždějící tramvaj.

a)

Projíždím úsekem, kde je dovolené parkování na chodníku a kde mohu předpokládat vjetí
parkujícího vozidla do mé jízdní dráhy.

b)

Projíždím úsekem, ve kterém se tramvaje pohybují zvýšenou rychlostí.c)

3. [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:

Jako poslední.a)
Jako druhé.b)
Jako třetí.c)

Test: 23. ledna 2022 12:01 (číslo 2) 2 z 9
B - Žadatel



4. [2 b.] Řidič, který při předjíždění motorového vozidla vybočuje ze směru své jízdy:

Nemusí dávat znamení o změně směru jízdy.a)
Musí dávat znamení o změně směru jízdy.b)
Dává znamení o změně směru jízdy jen tehdy, vyžaduje-li to bezpečnost provozu.c)

5. [1 b.] Tato dopravní značka:

Upozorňuje řidiče na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož bezpečné projetí vyžaduje
výrazné snížení rychlosti jízdy.

a)

Vyznačuje skutečný tvar hlavní pozemní komunikace.b)
Označuje zejména nebezpečnou zatáčku a usměrňuje provoz ve směru šipky.c)

6. [2 b.] Tento pokyn policisty znamená:

"Stůj!"a)
"Volno"b)
"Pozor!"c)
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7. [2 b.] Při přepravě nákladu nesmějí po straně z vozidla vyčnívat:

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

c)

8. [2 b.] Mezi prvky pasivní bezpečnosti patří:

Účinný brzdový systém.a)
Zádržné systémy.b)
Aerodynamická stabilita.c)

9. [2 b.] Za minimální bezpečnou vzdálenost mezi za sebou jedoucími vozidly je zpravidla
považován:

Časový rozestup dvou sekund.a)
Časový rozestup pěti sekund.b)
Časový rozestup tři čtvrtě sekundy.c)

10. [1 b.] Přestavbou silničního vozidla je:

Změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního
vozidla.

a)

Každá oprava vozidla, při které bylo použito náhradních dílů.b)
Nahrazení nebo doplnění vozidla součástí nebo výbavou, která splňuje podmínky stanovené
zákonem.

c)

11. [4 b.] Můžete jako řidič vozidla z výhledu vjet do křižovatky před vozidlem, které ve
vyobrazené situaci přijíždí zleva?

Nemohu, protože bych mu neumožnil bezpečný a plynulý průjezd křižovatkou.a)
Mohu. Druhé vozidlo přijíždí zleva a musí mi proto dát přednost v jízdě.b)
Mohu, protože jsem na hlavní pozemní komunikaci a proto mám přednost v jízdě.c)
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12. [2 b.] V prostoru čerpací stanice pohonných hmot je zakázáno:

Seřizovat motor vozidla.a)
Zdržovat se déle, než je nezbytně nutné.b)
Opravovat vozidlo.c)

13. [2 b.] Kdy smíte při jízdě s motorovým vozidlem, které je vybaveno světly pro denní svícení,
těmito světly svítit?

Pouze při nesnížené viditelnosti, a to bez současného použití obrysových světel.a)
Při nesnížené viditelnosti samostatně a při současném použití obrysových světel i při snížené
viditelnosti.

b)

Pouze v době od 6.00 hodin do 20.00 hodin a jen při současném použití obrysových světel.c)

14. [2 b.] V tunelu došlo k poruše motorového vozidla, které se stalo nepojízdným. Jako řidič
takového vozidla nesmíte:

Kouřit ani zacházet s otevřeným ohněm.a)
Kouřit; zacházet s otevřeným ohněm v tunelu smíte, pokud je to nezbytné k odstranění závady
vozidla.

b)

Zacházet s otevřeným ohněm; kouřit v tunelu smíte jen na místech označených jako únikové
východy.

c)

15. [2 b.] Sníh, náledí nebo rozbředlý sníh na vozovce vyžadují:

Jízdu se zvýšenou opatrností, přizpůsobenou stavu vozovky.a)
Brzdění s použitím parkovací brzdy.b)
Zatížení vozidla na hodnotu celkové hmotnosti uvedené v technickém průkazu vozidla.c)
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16. [4 b.] Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou
nejvyšší rychlostí smíte jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem?

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

17. [1 b.] Hrozí trestní postih, pokud neposkytnete první pomoc?

Ano, s možností nepodmíněného trestu odnětí svobody.a)
Ne, v žádném případě, je to moje vlastní vůle.b)
Podle závažnosti úrazu nebo postižení poraněného.c)

18. [2 b.] Řidič vozidla, které je vybaveno zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, smí
tohoto světla užívat:

Pouze za snížené viditelnosti, například za deště, tmy nebo sněžení, pokud by jeho jízdou byla
ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

a)

Je-li nutné upozornit ostatní účastníky provozu na hrozící nebezpečí, například při nutnosti
náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo.

b)

Pokud by jeho jízdou nebo pracovní činností mohla být ohrožena bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích.

c)

19. [1 b.] V technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla:

Není povoleno neoprávněným osobám provádět jakékoliv záznamy nebo změny.a)
Mohou neoprávněné osoby provádět změny pouze u údajů, u nichž je patrné, že jsou uvedeny
chybně.

b)

Může provádět změny kdokoliv, pokud to nejpozději do 30 dnů od provedení změny oznámí
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

c)
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20. [2 b.] Zelená karta:

osvědčuje zaplacení dálničního poplatku.a)
je mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v tomto osvědčení.

b)

je doklad o kontrole měření emisí.c)

21. [2 b.] Snížit spotřebu paliva vozidla lze:

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

22. [2 b.] "Obec":

je území od první stavby do ukončení obce označené dopravní značkou "Konec nejvyšší
dovolené rychlosti".

a)

je zastavěné území, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými
dopravními značkami; na účelových komunikacích se značky neosazují.

b)

je zastavěné území, označené dopravní značkou "Zóna s dopravním omezením" a dopravní
značkou "Konec zóny s dopravním omezením".

c)

23. [2 b.] "Průběžný pruh":

je jízdní pruh označený svislou dopravní značkou "Okruh" nebo "Změna směru okruhu".a)
je jízdní pruh probíhající obcí od jejího začátku až do ukončení dopravní značkou "Konec
obce".

b)

je jízdní pruh probíhající v původním směru (bez odbočení) křižovatkou nebo v místě, kde se
mění počet jízdních pruhů.

c)

24. [2 b.] Řidič, který dosáhl 12 bodů a pozbyl řidičské oprávnění, musí při podání žádosti o
vrácení řidičského oprávnění:

prokázat, že se podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti a předložit výpis z evidenční karty
řidiče.

a)

prokázat, že je zdravotně způsobilý a předložit potvrzení o absolvování výuky a výcviku v
autoškole.

b)

prokázat, že se podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti a předložit posudek o zdravotní
způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření.

c)
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25. [1 b.] S čím jako řidič motorového vozidla musíte počítat v místech označených touto
vodorovnou dopravní značkou?

S blížícím se prostorem určeným pro cyklisty čekající na světelný signál "volno".a)
S blížícím se přejezdem pro cyklisty.b)
Se zvýšeným provozem cyklistů.c)
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Otázka č. A B C D Bodů Odečet

1 2

2 1

3 4

4 2

5 1

6 2

7 2

8 2

9 2

10 1

11 4

12 2

13 2

14 2

15 2

16 4

17 1

18 2

19 1

20 2

21 2

22 2

23 2

24 2

25 1
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1. [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Ve vyobrazené dopravní situaci:

Smíte odbočit vlevo, aniž byste někomu musel(a) dávat přednost.a)
Nesmíte odbočit vlevo, neboť zelený plný kruhový světelný signál "Volno" umožňuje projet
křižovatku pouze v přímém směru.

b)

Smíte odbočit vlevo, ale musíte dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po
přechodu pro chodce.

c)

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

Ano.a)
Ne.b)

3. [2 b.] Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen:

Neprodleně zastavit vozidlo.a)
Neprodleně zastavit vozidlo, jen pokud došlo ke zranění nebo usmrcení osob.b)
Neprodleně zastavit vozidlo, jen pokud došlo při této nehodě ke škodě na majetku převyšující
částku 50 000 Kč nebo ke zranění nebo usmrcení osob.

c)
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4. [1 b.] Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde:

Může docházet k častému výskytu domácích zvířat na pozemní komunikaci, přičemž na značce
může být použít i jiný určený symbol zvířete.

a)

Může docházet k častému výskytu divoké zvěře na pozemní komunikaci, přičemž na značce
může být použít i jiný určený symbol volně žijícího živočicha.

b)

Platí zákaz hnaní domácích zvířat po pozemní komunikaci.c)

5. [2 b.] Náklad, který přečnívá vpředu nebo vzadu vozidlo, musí být zvláštním způsobem
označen, pouze pokud takto přečnívá:

O více než 75 cm.a)
O více než 100 cm.b)
O více než 125 cm.c)

6. [2 b.] Při jízdě v obci se před Vaším vozidlem náhle objeví kutálející se míč. Jak byste měli
reagovat?

Okamžitě snížit rychlost jízdy nebo i zastavit vozidlo, protože na vozovku za míčem mohou
vběhnout děti.

a)

Pokračovat v jízdě, protože děti vědí, že mají zůstat stát na okraji chodníku a počkat, až auto
přejede.

b)

Vyhnout se míči, aby nedošlo k poškození Vašeho vozidla, a pokračovat v jízdě nezměněnou
rychlostí.

c)

7. [1 b.] Pokud je technickou prohlídkou silničního vozidla shledána nebezpečná závada:

Vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu a nesmí být v provozu používáno.a)
Vozidlo je technicky způsobilé k provozu pouze na dobu 30 dnů.b)
Stanice kontroly technického stavu vozidla je povinna závadu odstranit.c)

8. [2 b.] Při jízdě v pěší zóně:

Musí řidič dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, a v případě nutnosti
musí zastavit vozidlo.

a)

Musí řidič dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit ani omezit.b)
Platí pro řidiče ve vztahu k chodcům stejná ustanovení jako na kterékoli jiné pozemní
komunikaci.

c)
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9. [2 b.] Vozidla se před železničním přejezdem řadí:

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

10. [2 b.] Provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla:

Osobě, která je držitelem jen cestovního pasu a odpovídajícího řidičského oprávnění.a)
Osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti.b)
Osobě, u které nezná její věk.c)

11. [4 b.] Jakou rychlostí můžete přejet přes železniční přejezd, pokud nesvítí přerušované bílé
světlo přejezdového zabezpečovacího zařízení?

Nejvýše 30 km/h.a)
Nejvýše 40 km/h.b)
Nejvýše 50 km/h.c)
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12. [2 b.] Přípojné vozidlo, které jede v prostředním jízdním pruhu, má nejvyšší povolenou
rychlost 75 km/h. Může toto vozidlo jet po dálnici?

Ano.a)
Ne.b)

13. [1 b.] Nejbližší dopravní značka:

Platí pro všechny následující křižovatky v přímém směru, pokud její platnost není ukončena
dopravní značkou "Konec hlavní pozemní komunikace".

a)

Platí jen pro nejbližší křižovatku.b)
Platí pro všechny křižovatky na území obce, které je označeno příslušnou dopravní značkou.c)
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14. [2 b.] Na signál se zeleným plným kruhovým světlem "Volno":

Nesmíte odbočit vpravo, neboť uvedený signál platí pouze pro jízdu v přímém směru a
odbočení neumožňuje.

a)

Smíte odbočit vpravo, přičemž musíte dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru
po přechodu pro chodce.

b)

Smíte odbočit vpravo, přičemž chodci přecházející ve volném směru po přechodu pro chodce
Vám musí dát přednost.

c)

15. [2 b.] Je jezdec na koloběžce, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem?

Ne.a)
Ano.b)

16. [2 b.] Častou příčinou těžkých nehod na dálnici je:

Únava pramenící z nedostatečného odpočinku a následný mikrospánek řidiče.a)
Pomalá jízda.b)
Jízda v jízdním pruhu pro pomalá vozidla.c)

17. [1 b.] Nově registrovaná přípojná vozidla:

Mají registrační značku shodnou s tažným vozidlem.a)
Nemusí mít žádnou registrační značku.b)
Mají po zaregistrování svou přidělenou registrační značku.c)

18. [2 b.] Jedete za autobusem, který zastavuje v zastávce při pravém okraji vozovky. Jak se
zachováte?

Předjedete jej zvýšenou rychlostí dříve než zastaví, abyste nemusel(a) zohledňovat vystupující
cestující.

a)

Zastavíte těsně za ním.b)
Objedete jej zleva sníženou rychlostí; berete v úvahu možnost zvýšeného pohybu chodců.c)
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19. [2 b.] Projíždíte podél pastviny s pasoucím se dobytkem. Měl(a) byste:

Předpokládat možnost vběhnutí zvířete do vozovky.a)
Použít zvukové výstražné znamení.b)
Zvýšit rychlost jízdy.c)

20. [2 b.] Dálnice, silnice a místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb
silničních a jiných vozidel přizpůsobený:

Stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a
povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

a)

Schopnostem řidiče reagovat na nenadálé situace v silničním provozu.b)
Jízdním vlastnostem vozidla užitého řidičem v silničním provozu.c)

21. [1 b.] Kdy zahájíte zevní srdeční masáž:

jen pokud u poraněného nehmatám pulza)
pokud je poraněný v hlubokém bezvědomí a nedýcháb)
pokud masivně krvácíc)

22. [2 b.] Je porušením zákona, pokud vozidlo svítí za normální, nesnížené viditelnosti pouze
světly pro denní svícení?

Ne.a)
Ano.b)

23. [2 b.] Na výzvu policisty je řidič povinen podrobit vozidlo kontrole technického stavu vozidla.
Zjistí-li se při této kontrole vážná nebo nebezpečná závada

náklady na provedení kontroly je povinen uhradit policii řidič vozidla.a)
náklady na provedení kontroly hradí pojišťovna, u které je vozidlo pojištěno.b)
náklady na provedení kontroly hradí provozovatel vozidla.c)
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24. [1 b.] Ve vyobrazené situaci řidič vozidla z výhledu vpravo:

smí zastavit.a)
nesmí zastavit a stát.b)
smí stát.c)

25. [4 b.] Řidič vozidla z výhledu hodlá odbočit vlevo. V jakém pořadí projedou vozidla touto
křižovatkou?

vozidlo z výhledu, tramvaj.a)
tramvaj, vozidlo z výhledu.b)
obě vozidla mohou projet současně.c)
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1. [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

Ano.a)
Ne.b)

2. [1 b.] Na vyobrazené křižovatce musíte jako řidič vozidla z výhledu:

Dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zleva.a)
Odbočit vpravo.b)
Dát přednost v jízdě vozidlům v obou směrech.c)
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3. [1 b.] Tato dopravní značka:

Upozorňuje na jiné nebezpečí než to, které je možno označit příslušnou výstražnou značkou.a)
Upozorňuje na změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, změnu v organizaci
dopravy, neobvyklé stavební uspořádání pozemní komunikace, místo s častým výskytem nehod
apod.

b)

Železniční přejezd, který není označen jinými dopravními značkami.c)

4. [2 b.] Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje:

Na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné
smlouvě.

a)

Na škodu způsobenou pouze provozovatelem tohoto vozidla a jeho rodinnými příslušníky.b)
Na škodu způsobenou výlučně provozovatelem tohoto vozidla.c)

5. [2 b.] Přetáčivý smyk u vozidla s pohonem zadních kol a manuální převodovkou budete řešit:

Sešlápnutím spojkového pedálu a natočením volantu směrem, kterým se pohybuje zadní část
vozidla.

a)

Sešlápnutím brzdového pedálu a natočením volantu směrem, kterým se pohybuje zadní část
vozidla.

b)

Sešlápnutím pedálu akcelerátoru a natočením volantu směrem, kterým se pohybuje zadní část
vozidla.

c)

6. [2 b.] Nakládání či skládání nákladu na pozemní komunikaci:

Nesmí ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.a)
Nesmí omezit plynulost provozu na pozemních komunikacích.b)
Nesmí probíhat za snížené viditelnosti.c)

7. [2 b.] Airbagy:

Plní svou funkci pouze při řádném užití zádržných systémů .a)
Plně nahrazují funkci bezpečnostních pásů i jiných zádržných systémů.b)
Plní svou funkci pouze ve vozidlech vybavených systémem ABS.c)
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8. [2 b.] Při jízdě v pěší zóně:

Musí řidič dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, a v případě nutnosti
musí zastavit vozidlo.

a)

Musí řidič dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit ani omezit.b)
Platí pro řidiče ve vztahu k chodcům stejná ustanovení jako na kterékoli jiné pozemní
komunikaci.

c)

9. [2 b.] Řidič nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku:

Během jízdy.a)
Bezprostředně po skončení jízdy.b)
Do 24 hodin po skončení jízdy.c)

10. [2 b.] Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí:

Vpravo; vlevo se smí jet tehdy, brání-li jízdě vpravo překážka nebo jestliže je to bezpečnější s
ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu.

a)

Výlučně vpravo; vlevo za žádných okolností.b)
Zásadně vlevo.c)

11. [2 b.] Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají:

Vpravo, včas a v dostatečné míře.a)
Zásadně vlevo.b)
Tak, aby zachovali boční odstup alespoň 2 m.c)

12. [2 b.] Při zastavení vozidla před železničním přejezdem:

Musí řidič motorového vozidla zařadit rychlostní stupeň nebo použít parkovací brzdu.a)
Musí řidič motorového vozidla okamžitě vypnout motor.b)
Nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče v protisměru.c)

13. [2 b.] Dojde-li při dopravní nehodě k poškození životního prostředí, jsou účastníci dopravní
nehody povinni:

Neprodleně ohlásit tuto událost vlastníkům všech dotčených pozemků.a)
Neprodleně ohlásit tuto událost Inspekci životního prostředí.b)
Neprodleně ohlásit tuto událost Policii České republiky.c)

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

Přibližně čtyřikrát delší.a)
Přibližně třikrát delší.b)
Přibližně dvakrát delší.c)
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15. [4 b.] Jakou rychlostí můžete přejet přes železniční přejezd, pokud nesvítí přerušované bílé
světlo přejezdového zabezpečovacího zařízení?

Nejvýše 30 km/h.a)
Nejvýše 40 km/h.b)
Nejvýše 50 km/h.c)

16. [1 b.] Historickým vozidlem je:

Vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel a kterému byl vydán
průkaz historického vozidla.

a)

Každé vozidlo starší než 15 let.b)
Každé vozidlo starší než 20 let.c)

17. [2 b.] Při začínajícím drobném dešti se snížení přilnavosti pneumatik nejvýrazněji projeví na
vozovce:

Dlážděné.a)
S asfaltovým povrchem.b)
S betonovým povrchem.c)

18. [1 b.] Nová přípojná vozidla za osobní automobil:

Podléhají registraci.a)
Nepodléhají registraci.b)
Podléhají registraci pouze na žádost jejich vlastníka.c)
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19. [2 b.] Při řízení křižovatky policistou mohou pokračovat v jízdě vozidla:

ke kterým stojí policista bokem.a)
ke kterým stojí policista čelem.b)
ke kterým stojí policista zády.c)

20. [2 b.] "Křižovatka":

je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje
vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci.

a)

je místo, v němž se protínají nebo spojují nejvýše tři pozemní komunikace; za křižovatku se
považuje i vyústění polní nebo lesní cesty.

b)

je místo, v němž se protínají pozemní komunikace; za křižovatku se nepovažuje místo, kde se
pozemní komunikace spojují.

c)
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21. [4 b.] Řidič vozidla z výhledu

dává přednost v jízdě oběma tramvajím.a)
dává přednost v jízdě zelenému vozidlu.b)
projede křižovatkou jako první.c)

22. [1 b.] Kdy zahájíte zevní srdeční masáž:

jen pokud u poraněného nehmatám pulza)
pokud je poraněný v hlubokém bezvědomí a nedýcháb)
pokud masivně krvácíc)

23. [2 b.] Řidič, který dosáhl 12 bodů a pozbyl řidičské oprávnění, musí při podání žádosti o
vrácení řidičského oprávnění:

prokázat, že se podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti a předložit výpis z evidenční karty
řidiče.

a)

prokázat, že je zdravotně způsobilý a předložit potvrzení o absolvování výuky a výcviku v
autoškole.

b)

prokázat, že se podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti a předložit posudek o zdravotní
způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření.

c)
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24. [1 b.] Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?

Piktogramový koridor pro cyklisty.a)
Jízdní pruh pro cyklisty.b)
Prostor pro cyklisty.c)

25. [4 b.] Řidič vozidla z výhledu v této dopravní situaci:

může projet křižovatkou.a)
musí zastavit vozidlo v místě, odkud má náležitý rozhled do křižovatky.b)
musí zastavit vozidlo před příčnou čárou souvislou.c)
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Otázka č. A B C D Bodů Odečet
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2 1

3 1

4 2

5 2

6 2

7 2

8 2

9 2

10 2

11 2

12 2

13 2

14 2

15 4

16 1

17 2
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24 1

25 4
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1. [4 b.] Jako řidič auta z výhledu v dané situaci:

Musíte zejména sledovat světelnou signalizaci a chování odbočujících řidičů v protisměru, i
když Vám musejí dát přednost v jízdě.

a)

Musíte sledovat světelnou signalizaci a chování odbočujících řidičů v protisměru, jimž musíte
dát přednost v jízdě.

b)

Musíte na příkaz dopravní značky odbočit vpravo.c)

2. [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede Vaše vozidlo touto křižovatkou:

Jako poslední.a)
Jako druhé.b)
Jako třetí.c)
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3. [2 b.] Zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel není ten:

Kdo má podle posudku o zdravotní způsobilosti poruchy chování způsobené závislostí na
alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách.

a)

Kdo je v pracovní neschopnosti.b)
Kdo je osobou těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou anebo osobou sluchově
postiženou

c)

4. [2 b.] Při jízdě v obytné zóně se před Vaším vozidlem náhle objeví kutálející se míč. Jak byste
měli reagovat?

Okamžitě začít brzdit, protože na vozovku za míčem mohou vběhnout děti.a)
Pokračovat v jízdě, protože děti vědí, že mají zůstat stát mimo vozovku a počkat, až auto
přejede.

b)

Vyhnout se míči, aby nedošlo k poškození Vašeho vozidla, a pokračovat v jízdě nezměněnou
rychlostí.

c)

5. [2 b.] Může být schopnost k řízení vozidla ovlivněna i po požití malého množství alkoholu,
např. půl litru desetistupňového piva?

Ano, i malé množství požitého alkoholu snižuje schopnost k řízení motorového vozidla.a)
Ne, pokud se alkohol pije zároveň s černou kávou.b)
Ne, malé množství požitého alkoholu neovlivňuje schopnost k řízení motorového vozidla.c)

6. [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Máte přednost v jízdě před protijedoucím automobilem, ale musíte současně sledovat chování
řidiče, který jede před vámi.

a)

Projede křižovatkou jako poslední; jako první projede vozidlo označené zvláštním výstražným
světlem žluté barvy, které přijíždí zleva, a hned po něm protijedoucí automobil.

b)

Musíte dát přednost v jízdě protijedoucímu automobilu; poté můžete pokračovat v jízdě do
křižovatky.

c)
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7. [2 b.] Chodci v pěší zóně:

Musí umožnit jízdu všem vozidlům.a)
Musí umožnit jízdu pouze vozidlům s právem přednostní jízdy.b)
Nemusí při užívání pěší zóny brát ohled na pohyb vozidel.c)

8. [1 b.] Zjistíme-li závady na brzdovém systému, které zjevně znemožňují účinně zastavit
vozidlo a tím ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích:

Vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích na základě jednorázového povolení
policie.

a)

S vozidlem lze přiměřenou rychlostí dojet jen do nejbližšího místa, kde lze závadu odstranit.b)
Vozidlo nesmí být užito k provozu na pozemních komunikacích, smí však být vlečeno na tyči.c)

9. [2 b.] Na krajnici smí řidič motorového vozidla vjet:

Jen pro účely stání.a)
Kdykoliv to uzná za vhodné, s výjimkou míst označených výstražnou dopravní značkou
"Nebezpečná krajnice".

b)

Jen při zastavení a stání nebo jestliže je to nutné při objíždění, vyhýbání, odbočování nebo
otáčení, přitom musí dbát zvýšené opatrnosti.

c)

10. [2 b.] Při jízdě v tunelu došlo k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným.
Řidič porouchaného vozidla je:

Oprávněn podle okolností zastavovat jiná vozidla.a)
Povinen zapnout výstražné světelné zařízení a neprodleně opustit tunel.b)
Povinen neprodleně odstranit závadu, která mu brání v další jízdě, nebo nepojízdné vozidlo z
tunelu odstranit.

c)

11. [2 b.] Z jedoucího vozidla dává policista ve stejnokroji znamení k zastavení vozidla:

Zapínáním potkávacích nebo dálkových světel.a)
Zvukovým výstražným znamením a zapnutím zařízení umožňujícího výstražnou funkci
směrových světel.

b)

Kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem, popřípadě rozsvícením
nápisu "STOP".

c)

12. [2 b.] Řidič nesmí kouřit:

Jen při jízdě na jízdním kole.a)
Při řízení nákladního automobilu.b)
Při jízdě na motocyklu, na mopedu a na jízdním kole.c)
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13. [1 b.] Tato dopravní značka zakazuje vjezd vozidlům:

Přepravujícím výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad a označeným podle
zvláštních předpisů.

a)

Které nejsou opatřeny příslušnou emisní plaketou přidělovanou na základě jejich emisní
kategorie odrážející zátěž životního prostředí.

b)

Přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit ohrožení
životního prostředí, zejména znečištění vody.

c)

14. [1 b.] Vyberte dopravní značku, která označuje konec úseku pozemní komunikace s nejnižší
dovolenou rychlostí:

A) B) C)

.a)

.b)

.c)

15. [2 b.] Při jízdě vozidla po krajnici:

Je nutno dbát zvýšené opatrnosti, vzhledem k možnosti porušení její nezpevněné části a
převrácení vozidla.

a)

Není nutno dbát zvýšené opatrnosti.b)
Musí být uvedeno v činnost výstražné světelné zařízení.c)
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16. [1 b.] Za touto dopravní značkou smíte jet rychlostí:

Nejvýše 50 km/h.a)
Nejvýše 20 km/h.b)
Nejvýše 60 km/h.c)

17. [2 b.] Předjíždíte jezdce na koni. Před zahájením předjíždění:

Zvýšíte rychlost jízdy a použijete světelné výstražné znamení; znamení o změně směru jízdy
nepoužijete.

a)

Snížíte rychlost jízdy a použijete zvukové výstražné znamení.b)
Vezmete v úvahu možnost úleku zvířete a jeho vběhnutí do Vaší jízdní dráhy.c)

18. [2 b.] U vlečeného vozidla musí být za snížené viditelnosti rozsvícena:

Obrysová nebo potkávací světla a při poruše těchto světel musí být vlečené vozidlo na straně ke
středu vozovky osvětleno vpředu neoslňujícím bílým světlem a vzadu červeným světlem.

a)

Obrysová nebo potkávací světla a při poruše těchto světel musí být vozidlo na straně ke středu
vozovky osvětleno vpředu červeným přerušovaným světlem.

b)

Obrysová světla spolu se zapnutým výstražným světelným zařízením; při poruše obrysových
světel lze užít výstražné světelné zařízení samostatně.

c)

19. [1 b.] Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla:

Tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě.a)
Tak, aby ani v případě vážné dopravní nehody nemohlo dojít k její ztrátě.b)
Tak, že ji vždy za použití šroubů nebo nýtů pevně spojí s karoserií.c)
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20. [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:

Jestliže při ní došlo k poškození životního prostředí.a)
Pokud o to požádá svědek dopravní nehody.b)
Jestliže při ní vznikla škoda na vozidle hromadné přepravy osob.c)

21. [1 b.] Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:

Přibližně 60 stlačení za minutu.a)
Přibližně 100 stlačení za minutu.b)
Přibližně 160 stlačení za minutu.c)

22. [2 b.] "Nesmět omezit" znamená:

povinnost řidiče jet vždy při pravém okraji vozovky.a)
povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo
nijak překáženo.

b)

povinnost řidiče dávat přednost v jízdě.c)

23. [2 b.] Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy:

musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče jedoucího za ním.a)
znamení o změně směru jízdy nedává.b)
musí dávat znamení o změně směru jízdy jen pokud za ním jede další vozidlo.c)

24. [2 b.] Dálnice, silnice a místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb
silničních a jiných vozidel přizpůsobený:

Stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a
povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

a)

Stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací. Na
povětrnostní situaci a její důsledky nemusí brát zřetel.

b)

Vlastnostem vozidla a nákladu bez ohledu na dopravně technický stav těchto pozemních
komunikací a povětrnostní situaci a její důsledky.

c)

Test: 23. ledna 2022 12:01 (číslo 5) 6 z 8
B - Žadatel



25. [2 b.] Technickou silniční kontrolou se mimo jiné rozumí kontrola technického stavu vozidla.
Řidič motorového vozidla je povinen:

Na výzvu policisty podrobit vozidlo technické silniční kontrole, pouze pokud uplynula doba 1
roku od řádné technické prohlídky vozidla.

a)

Na výzvu policisty podrobit vozidlo technické silniční kontrole.b)
Na výzvu policisty podrobit vozidlo technické silniční kontrole v případě, kdy vozidlo vykazuje
nebezpečnou závadu.

c)
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