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Autoškola

Řidiči se často musejí vyrovnávat s několika problémy najednou:
přijíždějí ke křižovatce, uhýbají motorkářům... A právě takové
situaci se věnuje jedna z nejproblematičtějších nových otázek.

Pozor na chytáky!

T
ypická situace zejména při doprav-
ních zácpách ve velkých městech
– auta stojí ve dvou řadách na kři-
žovatce, prostředkem projíždí mo-

torkář nebo skútrař, aby se tak dostal před
auta amohl z křižovatky vyrazit první. Nové
testy zobrazují takový děj animací, kdy auta
pomalu zastavují a mezi ně se „cpe“ skútr.

A právě v této „dynamické animaci“ chy-
bovalo absolutně nejvíc zkoušených (téměř
polovina z 1 208). Protože naším cílem je při-
pravit zájemce na úskalí testů, nemůžeme
nezmínit, že se tato testová otázka tvůrcům
moc nepovedla. Po zhlédnutí animace se
totiž ptá na něco, co se v ní vůbec neodehra-
je, a to jestli může cyklista jedoucí stejným
směrem vozidla v koloně předjíždět nebo
objíždět z pravé strany po okraji vozovky
nebo po krajnici (to podle pravidel nesmí
v případě, že vozidlo odbočuje vpravo

a dává znamení o změně směru jízdy, což
není náš případ). Žádný cyklista ovšem
ve videu není. A přestože další dvěmožnosti

odpovědi zmiňují motocyklistu, žádná se
neptá na to, zda je jeho předjíždění v sou-
ladu s pravidly. Není – ale v tomto případě

se to ze situace nijak nedozvíme. Správně
je za a) – tedy že cyklista může vozidla ob-
jíždět. Dopravní expert takto postavenou
otázku obhajuje. „Přestože se cyklista
na scéně neobjevuje, upozorňujeme na zna-
lost pravidel silničního provozu, aby řidiči
očekávali možnost jízdy cyklisty na pravém
boku. Představte si, že dojíždíte a motocy-
klisté vás středem předjíždějí kupředu, vy
jim v dobrém úmyslu chcete uhnout více
vpravo – a bum. Zrovna jede cyklista, který
se po pravém boku může pohybovat legál-
ně. Výsledek: jste viníkem nehody. Chceme
tedy upozornit na to, comůže nastat – i když
někomu uhýbám, musím si uvědomit, jaká
pravidla platí,“ tvrdí místopředseda Asoci-
ace autoškol ČR Jiří Novotný. Záměr tvůrců
otázky je tedy zřejmý, výsledkem je ale spíše
než edukace starý dobrý chyták. Takže po-
zor na něj!

1. Které směrové sloupky označují
úsek pozemní komunikace, kde hrozí
zvýšené nebezpečí námrazy:
a)modré,
b) bílé,
c) červené.

2. Cyklistovi, který dává znamení
o změně směru jízdy proto, abymohl
přejet z vyhrazeného jízdního pruhu
pro cyklisty do průběžného pruhu,
řidič jedoucí v přilehlém pruhu:

a) nemusí tento úkon umožnit, jedná
se o jízdu z pruhu do pruhu, cyklista
nesmí ohrozit ani omezit řidiče jedoucí
v pruhu, do kterého se zařazuje,

b) nemusí tento úkon umožnit, pokud jej
neohrozí,

c) musí tento úkon umožnit snížením
rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením
vozidla.

3. Tato dopravní značka označuje:

a) placené parkoviště s parkovacím
automatem na mince,

b) parkoviště, na kterém řidič musí
ve vozidle viditelně umístit kotouč
s nastavením začátku stání,

c) parkoviště na kruhovém objezdu.

4. Toto označení:

a) informuje účastníky provozu o řízení
vozidla méně zkušeným řidičem,

b) označuje prostor určený pro odkládání
zavazadel ve vozidle hromadné dopravy,

c) upozorňuje na povinnost označit
vozidlo výstražným trojúhelníkem.

5. Zastavuje-li řidič u okraje pozemní
komunikace:
a) musí dávat znamení o změně směru

jízdy,
b) nesmí dávat znamení o změně směru

jízdy,
c) může dávat znamení o změně směru

jízdy.

6. Řidič vozidla z výhledu, který hodlá
jet do centra Prahy:

a) musí přejet do levého jízdního pruhu,
jízdní pruh, ve kterém se nachází, vede
pouze směr letiště,

b) může odbočit vlevo i vpravo a najede
na Městský okruh; z dopravních
značek nevyplývá, který směr je určen
pro cestu do centra,

c) může pokračovat v jízdním pruhu,
ve kterém se právě nachází.

7. Do oblasti za těmito dopravními
značkami:

a) je možné vjet za účelem parkování
vozidla,

b) je možné vjet za účelem zkrácení si
cesty,

c) je zakázáno vjet.

8. Při zařazování z připojovacího
pruhu do průběžného pruhu:

a) nesmí řidič vozidla z výhledu ohrozit
vozidla jedoucí v průběžném pruhu,

b) má řidič vozidla z výhledu přednost
před vozidly jedoucími v průběžném
pruhu,

c) nesmí řidič vozidla z výhledu ohrozit

ani omezit vozidla jedoucí v průběžném
pruhu.

9. Řidiči motorových vozidel mohou
vjet do vyznačeného středního pruhu
pozemní komunikace:

a) kdykoliv, pokud tramvaj neomezí v jízdě
nebo jej užít k předjíždění tramvaje,
která stojí v zastávce,

b) při předjíždění pomaleji jedoucích
motorových vozidel, alemusí dávat včas
znamení o změně směru jízdy,

c) pouze tehdy, pokud je to nutné k
objíždění, odbočování nebo vjíždění na
pozemní komunikaci.

10. Přečnívá-li za nesnížené viditelnosti
náklad vozidlo vpředu nebo vzadu
o více než jedenmetr, musí být
přečnívající konec nákladu:

a) označen červeným praporkem
o rozměrech nejméně 30 x 30cm,

b) označen vzadu červenou a vpředu
bílou odrazkou jiného než
trojúhelníkového tvaru,

c) označen vzadu červenou a vpředu bílou
odrazkou trojúhelníkového tvaru.

11. V obytné zóně řidič:
a) nesmí stát jinde než na místech

označených jako parkoviště, zastavit ale
může i mimo parkoviště,

b) nesmí zastavit a stát jinde než
na místech označených jako parkoviště,

c) nesmímimo parkoviště ani zastavit
vozidlo.

12. Jako poslední projede křižovatkou:

a) vozidlo z výhledu,
b) modré nákladní vozidlo,
c) žluté vozidlo.

Odpovědi: 1 a), 2 c), 3 b), 4 a), 5 a), 6 c),
7 a), 8 a), 9 c), 10 a), 11 a), 12 c), 13 c),
14 a), 15 a), 16 a), 17 a), 18 b), 19 b)

Test
se jeho a protijedoucí vozidlo mohou
bezpečně vyhnout.

17. Řidič vozidla z výhledu:

a) smí pokračovat v jízdě pouze ve směru
přímo a přitom musí dát přednost
v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava,

b) smí pokračovat v jízdě pouze ve směru
přímo a přitom má přednost v jízdě,
protože přijíždí po hlavní pozemní
komunikaci,

c) smí pokračovat v jízdě pouze ve směru
přímo a přitom nemusí dát přednost
v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava.

18. Řidič vozidla z výhledu:

a) musí dát přednost v jízdě červenému
vozidlu, protože toto vozidlo přijíždí
zprava,

b) nemusí dát přednost v jízdě
červenému vozidlu jedoucímu zprava,
protože toto vozidlo se pohybuje
v připojovacím pruhu,

c) musí snížením rychlosti jízdy umožnit
plynulou jízdu červenému vozidlu
jedoucímu zprava.

19. Přípojné vozidlo, které jede
v prostředním jízdním pruhu, má
nejvyšší povolenou rychlost 75 km/h.
Může toto vozidlo jet po dálnici?

a) Ano.
b) Ne.

13. Na téže nápravě musí být
používány:
a) pneumatiky stejného rozměru

a značky,
b) pneumatiky stejného rozměru bez

ohledu na homologaci a typ dezénu,
c) pouze shodné pneumatiky, přičemž

shodnou pneumatikou se rozumí
pneumatika stejného rozměru,
konstrukce, druhu dezénu a značky.

14. Řidič vozidla z výhledu je
upozorňován:

a) na nebezpečnou zatáčku vlevo,
b) na skutečnost, že za zatáčkou je

ve vzdálenosti 240m železniční přejezd,
c) na skutečnost, že za zatáčkou je

ve vzdálenosti 80m železniční přejezd.

15. Pokud jako řidič vidíte na vozovce
tento symbol, musíte:

a) přizpůsobit jízdu tomu, že se blížíte
k přechodu pro chodce,

b) snížit rychlost jízdy na 20 km/h,
protože vjíždíte do pěší zóny,

c) zastavit vozidlo, protože za ním začíná
stezka pro chodce, na kterou nesmíte
vjíždět.

16. Za touto dopravní značkou řidič:

a) musí dbát zvýšené opatrnosti a dát
přednost v jízdě protijedoucímu
vozidlu, pokud se s ním nemůže
bezpečně vyhnout,

b) nemusí měnit způsob jízdy,
protože má přednost v jízdě před
protijedoucími vozidly,

c) protijedoucího vozidla smí
do následujícího úseku pozemní
komunikace vjet pouze v případě, kdy
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Co autoškola nenaučí
Jak v autoškole začít?

Nejdůležitější je, abyste
se hned na začátku na-
učili správnou techni-
ku ovládání auta. Není
možné –některé autoškoly to ale bohužel dě-
lají – dát žákovi teoretické základy a správné
zacházení s autemho učit až za jízdy, kdy zá-
roveňmusí věnovat plnou pozornost nástra-
hám provozu. Důsledkem jsou nesprávné
návyky, jichž se pak člověk často těžce zba-
vuje i léta. Takže po teoretické přípravě (jak
zacházet smotorem, převodovkou, spojkou,
brzdami) musíte rozhodně na cvičiště. Tady
pochopíte funkci pedálů, nastavení sedadla,
opěradla, zpětných zrcátek, bezpečnostní-
ho pásu – teprve potom se můžete učit star-
tovat, rozjíždět, zastavovat, přidávat plyn,
hledat bod záběru spojky, řadit. To všechno
se má odehrávat na místě s dostatečným
prostorem, aby se vám správné ovládací ná-
vyky dostaly hluboko pod kůži. Na silnici se
pak užmůžete plně věnovat řešení složitých
situací. Roman Budský, Platforma Vize 0

2. díl


