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Autoškola

25. října 2022 začnou autoškoly používat při zkoušení kompletní sadu
nových testových otázek. Je jich celkem 145 – dvacítka „dynamických“

ve formě videí, 125 klasických obrázkových nebo jen textových. V našem
seriálu je probereme, nezapomeneme ovšem ani na otázky dosavadní.

Naučte se pravidla

P
odívejte se na obrázek vpravo: zdán-
livě banální křižovatka se zelenou
na semaforu. A přece tahle otázka
vyvedla z míry skoro polovinu těch,

kteří ji při závěrečných zkouškách v autoško-
le dostali. Čím? Správnou odpovědí totiž je,
že při odbočení vlevo musí dát „řidič z vý-
hledu“ (což je termín, používaný ve všech
nových testech, je to ten, jehož očima se
na scénu díváte) přednost protijedoucímu
autu, které přijíždí do křižovatky rovně.

„Lidé často zapomínají, že světelné sig-
nály jsou nadřazeny svislým dopravním
značkám upravujícím přednost. Takže řidiči
na této křižovatcepři odbočování vlevo často
přednost nedávají, domnívají se, že pokraču-
jí po hlavní silnici – svítící semafor neberou

v úvahu,“ říká místopředseda Asociace auto-
škol ČR Jiří Novotný.

Takže ještě jednou, úplně laickými slovy:

zelená na semaforu zcela „vypíná“ značky
umístěnénadním(podobně jakonezastavíte
na zelenou na „stopce“). Tvar křižovatky vás

tedy nemusí vůbec zajímat – při odbočování
musíte dát přednost protijedoucím autům,
respektive „motorovým i nemotorovým vo-
zidlům“, případně chodcům na přechodu.

A co říká Novotný na výhradu (která ně-
kolikrát zazněla i od redakčních kolegů), že
na snímku není dobře vidět, jestli protije-
doucí automá také zelenou. „Topřece vůbec
není podstatné. Mohu odbočit, jen pokud
pustím všechny ve volném směru, tedy
všechny, které křižuji. Nepotřebuji vědět, co
jede proti mně, ale jak si mám počínat, po-
kud by tam něco jelo,“ říká Novotný s tím, že
záměrem tvůrců nových otázek není lidi na-
chytat, ale naučit správnému chování na sil-
nici. „Proto ochotně vysvětlujeme všechny
zdánlivé záludnosti testů,“ doplňuje expert.

1. Jak se zachováte na následující
křižovatce jako řidič vozidla z výhledu,
který odbočuje vlevo?

a) Dámpřednost v jízdě vozidlůmna hlavní
pozemní komunikaci, poté odbočím
vlevo před protijedoucímmodrým
vozidlem.

b) Křižovatkou projedu jako poslední.
c) Dámpřednost v jízdě vozidlůmna hlavní
pozemní komunikaci amodrému
protijedoucímu vozidlu.

2. Dopravní značka na obrázku pro
řidiče znamená:

a) zákaz značku přejíždět nebo ji nákladem
přesahovat, pokud to není nutné k objíž-
dění, odbočování namísto ležící mimo
pozemní komunikaci nebo vjíždění
na pozemní komunikaci zmísta ležícího
mimo pozemní komunikaci a předjíždění
cyklistů.

b)možnost se volně pohybovat v obou
jízdních pruzích.

c) zákaz značku přejíždět nebo ji
nákladempřesahovat, pokud to není
nutné k objíždění, předjíždění cyklistů
a traktorů.

3. Na uvedené křižovatce řidič vozidla
z výhledu:

a) smí odbočit vpravo, přitommusí dát
přednost v jízdě vozidlům a jezdcům
na zvířatech jedoucím ve volném směru
a útvarům chodců jdoucím ve volném
směru.

b) nemusí se při odbočení vpravo řídit
světelnými signály, neboť těmto je
nadřazena přenosná svislá dopravní
značka „Práce na silnici“, která
informuje o poruše světelných signálů.

c) je doplňkovou zelenou šipkou
informován o přednosti v jízdě vozidel
přijíždějících zprava.

4. Můžete jako řidičmotorového vozidla
z výhledu zastavit u okraje vozovky
na dobu nezbytně nutnou k vystoupení
spolujezdce?

a) Ne.
b) Ano.
c) Ano, ale jen v případě, že neohrozím
nebo neomezím cyklistu jedoucího
v jízdním pruhu pro cyklisty.

5. Ve vyobrazené dopravní situaci řidič
vozidla z výhledu:

a)může objíždět tramvaj, pokud neohrozí
osoby vystupující z tramvaje.

b)může objíždět tramvaj, pokud neohrozí
protijedoucí řidiče.

c) nesmí objíždět tramvaj, pokud to není
umožněno dopravní značkou „Objíždění
tramvaje“.

6. Řidič osobního automobilu na nejbliž-
ší křižovatce:

a) nesmí odbočit vpravo.
b)může odbočit vpravo.
c)musí odbočit vpravo.

7. Řidič vozidla z výhledu:

a) porušuje předpisy tím, že
objíždí autobus po tramvajovém
pásu.

b) nesmí objíždět autobus, zastaví
za ním a vyčká jeho odjezdu
ze zastávky.

c)musí předpokládat nečekané vběhnutí
chodce do vozovky vmístě zastávky
autobusu.

8. Řidič vozidla z výhledu:

a) nesmí objíždět autobus, zastaví za ním
a vyčká jeho odjezdu ze zastávky.

b) autobus v zastávce objede.
c) porušuje předpisy tím, že objíždí autobus
po tramvajovémpásu.

9. Jakou rychlostí je možno přejíždět
přes tento železniční přejezd?

a) Nejvýše 30 km/h.
b) Nejvýše 60 km/h.
c) Nejvýše 50 km/h.

10. Jste řidičem vozidla z výhledu. Urče-
te, kolikáté projede vaše vozidlo touto
křižovatkou:

a) poslední.
b) druhé.
c) třetí.

11. Na této frekventované pozemní
komunikaci jste se zařadili do levého
odbočovacího pruhu. Na křižovatce
jste zjistili, že jsteměli jet vpravo. Jak se
zachováte?

a) Odbočíte vlevo a budete počítat se zajížď-
kou.

b) Zastavíte a pokusíte se couváním zařadit
do správného odbočovacího pruhu.

c) Zvukovým výstražným znamením upozor-
níte ostatní řidiče, že odbočujete vpravo.

1 a)Důvod:modré auto vyjíždí
z obytné zóny, což se dá snadno pře-
hlédnout. 2 a), 3 a), 4 a), 5 c)
6 b) Jedna z otázek, v nichž se velmi
často chybuje kvůli přehlédnutí
dodatkové tabulky, podle níž zákaz
odbočení platí pouze pro auto-
busy. 7 c), 8 a) V zastávce stojí
školní autobus, opatřený speciálním
označenímO4. A ten řidič v žádném
případě objíždět v zastávce nesmí.
 9 c)Na přejezdu svítí bílé přeru-
šované světlo znamenající volno.
V případě, že přejezd není světlem
vybaven, jemaximální rychlost
30 km/h. 10 a), 11 a), 12 a), 13 a),
14 a), 15 b), 16 b), 17 b), 18 b)
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Správná řešení

Pozor na značky a semafory

b)Modré vozidlomá přednost v jízdě před
červeným.

c) Jako první projede křižovatkou rychleji
jedoucí vozidlo.

16. Na této křižovatce:

a) je přednost v jízdě upravena svislými
dopravními značkami.

b) není přednost v jízdě upravena svislými
dopravními značkami.

c)má přednost v jízdě vozidlo z výhledu.

17. Kměření rychlosti vozidel je opráv-
něna:
a) jen policie.
b) policie a obecní policie.
c) jen obecní policie.

18. Jak se zachováte v této situaci?

a) Situace je dostatečně přehledná, a tak
pojedu dál, i když svítí na světelném
signalizačním zařízení signál „Stůj“.

b) Zastavím v takové vzdálenosti od signali-
začního zařízení, abych umožnil průjezd
případnýmprotijedoucím vozidlům.
Počkámna signál „Volno“.

c) Úsek projedu zvýšenou rychlostí. Žádné
vozidlo v protisměru nejede. Nebudu
čekat na signál „Volno“.

12. Na vyobrazenémmístěmusí řidič:

a) odbočit vlevo, přičemžmusí dát přednost
vozidlůmpřijíždějícím zprava.

b) odbočit vlevo, přičemžmá přednost před
vozidly přijíždějícími zprava.

c) odbočit vpravo, přičemžmá přednost
před vozidly přijíždějícími zleva.

13. Jste řidičem vozidla z výhledu. V ja-
kém pořadí projedou vozidla vyobraze-
nou křižovatkou?

a) 1. vaše vozidlo, 2. modré protijedoucí
vozidlo, 3. oranžové nákladní vozidlo.

b) 1. vaše vozidlo, 2. oranžové nákladní vozi-
dlo, 3.modré protijedoucí vozidlo.

c) 1. modré protijedoucí vozidlo, 2. vaše
vozidlo, 3. oranžové nákladní vozidlo.

14. Jedete v obci jako řidič vozidla
z výhledu. Je vaší povinností umožnit
autobusu vyjetí ze zastávky?

a) Ano, a to snížením rychlosti jízdy nebo
i zastavením vozidla.

b) Ne, protože autobus vyjíždí od okraje
pozemní komunikace.

c) Ano, avšak pouze snížením rychlosti
nebo změnou směru jízdy, nikoli zastave-
ním vozidla.

15. Na křižovatce nevyplývá přednost
v jízdě z dopravních značek. V jakém
pořadí projedou řidiči křižovatkou?

a) Červené vozidlomá přednost v jízdě před
modrým.
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Co autoškola nenaučí
Kolik autoškola stojí
a jak dlouho trvá?

Ve větších městech je
dnes obvyklá cena ko-
lem 17-18 tisíc korun,
vmenších se platí o nějaké dva tisíceméně.
Lepší autoškoly mohou být naopak zase
třeba o 20% dražší. Výuka trvá standardně
kolem dvou měsíců, pak se ale může i tři
týdny čekat na termíny zkoušek. Minimál-
ní délka výuky na osobní automobil (sku-
pina B) je 32 hodin (po 45minutách) teorie
a 29 hodin jízd. Ty se spojují po dvou, aby
se něco stihlo. Jak autoškolu vybrat? Pokud
žádnouprověřenouneznáte, chce to získat
reference. Tou nejlepší je vyzpovídat ab-
solventy: jezdili opravdu celých 90minut,
nebo to instruktor zkracoval? Jak příjemní
byli učitelé? Často se mě – coby zkušební-
ho komisaře – ptávali na nejlepší autoško-
ly třeba rodiče. Svůj názor jsem jim vždy
řekl. V dnešní době mohou být vodítkem
i sociální sítě, kde si lidé sdělují zkušenosti.
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