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Autoškola

Tramvaje jsou pro spoustu řidičů velkou neznámou. Tak velkou,
že se jich spíš bojí a dávají jim automaticky všude přednost.
Tu samozřejmě nemají – a proto se nové i původní otázky
testů autoškoly „soužití“ s tramvajemi docela dost věnují.

Pozor na tramvaje!

T
ramvaje jsou doménou velkých
měst, a pokud děláte autoškolu
„na okrese“, nemusíte se s nimi vů-
bec setkat. Namnohamístech je sice

dopravní situace upravena značkami, jinde
ovšem taková „nápověda“ chybí. Proto je dob-
ré znát základní princip: tramvaj se v provozu
v naprosté většině případů chová jako jakékoli
normální vozidlo. Jako například na úvodní
fotografii z testu, kde máte vybrat jednu ze tří
možností – řidič osobního automobilu jedoucí
v přímém směru: a) jede současně s tramvají,
b) má přednost v jízdě před tramvají, c) musí
dát přednost v jízdě tramvaji.

Správná odpověď je za b). Proč? „Řidič
tramvaje odbočuje doleva, já jsem na hlavní,
musí mi dát přednost. Chová se jako šofér
jakéhokoli jiného vozidla,“ říká dlouholetý
zkušební komisař a dopravní expert Roman
Budský. Dalším podobným variacím téhož

tématu se věnují i další testové otázky. Jsou
ovšem i složitější situace – typickým příkla-
dem je velká křižovatka na pražské Letenské

pláni. Jedete po ní rovně, na křižovatce za-
hýbáte mírně doleva do ulice Veletržní. Ze-
spoda přijíždějí tramvaje od Strossmayerova

náměstí – ty vám dávají přednost, mají tam
i značku Dej přednost v jízdě. Souběžně
s vámi po vaší levici ovšem jede tramvaj dolů
(opačnýmsměremnež taprvní) – dávápravý
blinkr a má přednost. „Takže tahle tramvaj
přednostmá, ale druhá vám ji dává. Z pohle-
du řidiče zmatek. Většinou to vypadá tak, že
tam auta stojí a dávají přednost všem,“ popi-
suje expert. A radí jednoduchou pomůcku.
„Tramvaj má výjimku ze zákona v případě,
že by její řidič musel ostatní vozidla vnímat
zpětnýmzrcátkem (máhonastavené na dve-
ře, takže vozidla v okolních pruzích nevidí).
Tudíž v naší situaci – jedu podél tramvaje,
položím si otázku: jak se na mě řidič dívá?
Oknem ne, zrcátkem, má přednost. V přípa-
dě, že namě tramvaják vidí oknem, výjimku
nepotřebuje (stejně jako na hlavní fotografii)
a chová se jako každý jiný řidič. Říkám tomu
zrcátkové pravidlo,“ uzavírá Roman Budský.

Co autoškola nenaučí
Vyjeďte z města

Během své praxe zku-
šebního komisaře jsem
se při zkouškách docela
často setkával s absol-
venty, kteří nikdy nevyjeli ven změsta – a tak
si ani nezkusili třeba jízdu devadesátkou,
natož po dálnici. Celý jejich výcvik probíhal
namaloměstě, často jen za dne – bez nočních
jízd – a za značkou konec obce byli bezradní.
Mnohdy měli křižovatky naučené nazpaměť
– u tohohle keře dávám vždy blinkr a nikdy
přednost – ale pravidlo, proč to tak je, jim zů-
stalo utajeno. Neuměli se ani orientovat po-
dle cedulí. Je opravdu důležité vybrat si kva-
litní autoškolu (a nestydět se na to při výběru
důkladně vyptat), která vezme třeba tři frek-
ventanty najednou na „výpravu“ z jednoho
krajskéhoměsta do druhého. Po cestě se pro-
střídají, naučí se orientaci podle směrových
tabulí; ještě navíc sledují ostatní studenty, jak
jedou oni, což je také vlastně výcvik. Musejí
jet 90 km/h, aby nebrzdili provoz, řadit pět-
ku, šestku…Roman Budský, Nadace Vize0

1. Řidič vozidla z výhledu se chystá
odbočit vlevo. Musí dát přednost
v jízdě tramvaji?

a) Ano.
b) Ne.

2. Řidič osobního vozidla
odbočujícího ve vyobrazené
situaci vlevo:

a) musí dát přednost v jízdě pouze
protijedoucí tramvaji,

b) má přednost v jízdě před tramvajemi
v obou směrech,

c) musí dát přednost v jízdě tramvajím
v obou směrech.

3. Řidič vozidla z výhledu hodlá
odbočit vlevo. V jakém pořadí projedou
vozidla touto křižovatkou?

a) Vozidlo z výhledu, tramvaj.
b) Tramvaj, vozidlo z výhledu.
c) Obě vozidla mohou projet současně.

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

a) Jako první projede tramvaj, následně
vozidlo z výhledu.

b) Tramvaj i vozidlo z výhledu projedou
současně.

c) Jako první projede vozidlo z výhledu,
následně tramvaj.

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.Můžete při vjíždění na tramvajový pás
omezit v jízdě tramvaj?

a) Ano.
b) Ne.

Následující tři otázky z testů se
vztahují k této jediné znázorněné
dopravní situaci:

7. Řidič vozidla z výhledu:
a) projede křižovatkou jako poslední,
b) projede křižovatkou jako první,
c) dává přednost v jízdě oběma tramva-

jím.

8. Řidič vozidla z výhledu:
a) dává přednost v jízdě tramvaji č. 2,
b) dává přednost v jízdě oběma tramva-

jím,
c) projede křižovatkou jako první.

9. Tramvaje č. 1 a 2 projedou křižovat-
kou:
a) obě současně jako první, spolu se zele-

ným nákladním automobilem,
b) obě současně spolu se zeleným ná-

kladním automobilem po projetí vozi-
dla z výhledu,

c) obě současně jako druhé po projetí ze-
leného nákladního automobilu.

Následující čtyři testové otázky se
vztahují k této jediné znázorněné
dopravní situaci:

10. Řidič vozidla z výhledu:
a) dává přednost v jízdě oběma tramvajím,
b) dává přednost v jízdě zelenému vozidlu,
c) projede křižovatkou jako první.

11. Řidič vozidla z výhledu:
a) projede křižovatkou jako první,
b) dává přednost v jízdě tramvaji č. 1,
c) projede křižovatkou jako poslední.

12. Řidič vozidla z výhledu:
a) dává přednost v jízdě tramvaji č. 2,
b) projede křižovatkou jako první,
c) dává přednost v jízdě tramvaji č. 1 a zele-
nému vozidlu.

13. Jako první projede křižovatkou:
a) vozidlo z výhledu,
b) tramvaj č. 1 a 2,
c) vozidlo z výhledu současně se zeleným
vozidlem.

14. Řidič smí oddělený tramvajový pás
přejíždět jen příčně. Může přitom ome-
zit v jízdě tramvaj?

a) Ano.
b) Ne.

15. Tato dopravní značka:

a) upozorňuje na místo, kde tramvaj křižuje
směr jízdy ostatních vozidel,

b) upozorňuje na místo, kde má řidič povin-
nost dát přednost v jízdě tramvaji, a to ze-
jménamimo křižovatku,

c) upozorňuje na místo nebo úsek pozemní

1 b) – zde se často chybuje, je třeba si
všimnout, že tramvaj vyjíždí z pěší zóny;
2 c), 3 b), 4 a),
5 c) – k této otázce podrobněji:
Pokud tramvaj jede na tramvajovém pásu
v úrovni vozovky (jako v otázce), může
na něj řidič vjet jen při objíždění, předjíž-
dění, odbočování, otáčení, vjíždění na po-
zemní komunikaci a také pokud to vyža-
dují zvláštní okolnosti, například není-li
mezi tramvajovým pásem a okrajem vo-
zovky dost místa. Nikdy ale nesmí ohro-
zit, ale ani omezit jedoucí tramvaj – nesmí
jí zkrátka sebeméně překážet v jízdě. Ne-
může ani pomaleji jedoucí tramvaj před-
jet, platí, že podél tramvaje se jezdí vpravo.
Jedinou výjimkou
je situace, kdy je
osazena dopravní
značka IP 23b (Ob-
jíždění tramvaje –
jízda podél tram-
vaje vlevo). Po-
kud jede tramvaj
na tramvajovém
pásu zvýšeném
nebo sníženém
pod úroveň vozovky nebo jinak odděle-
ném (např. obrubníkem), smí se tento
pás přejíždět jen příčně, a to zásadně jen
na místě k tomu přizpůsobeném. A také
zde platí, že řidič tramvaje nesmí být nejen
ohrožen, ale ani omezen.

Tramvaj jedoucí po zvýšeném středo-
vém pásu může zastavit v zastávce, kde
není nástupní ostrůvek, takže lidé vstu-
pují přímo na vozovku. Pravidla proto ří-
kají, že řidič jiného vozidla musí zastavit
(a to za posledním vozidlem hromadné
dopravy, pokud je jich v zastávce víc; sou-
prava dvou tramvajových vozů se bere
jako jedno vozidlo!). V jízdě smí pokračo-
vat teprve tehdy,
neohrozí-li ces-
tující, kteří na-
stupují nebo vy-
stupují; nejlepší
je počkat, až se
tramvaj dá do po-
hybu. V žádném
případě nesmí
šofér podlehnout
pokušení tramvaj
v zastávce objet zleva – s jedinou výjim-
kou, jíž je dopravní značka IP 23a „Objíž-
dění tramvaje“.

Další správné odpovědi:
6 b), 7 b), 8 c), 9 b), 10 c), 11 a), 12 b),
13 a), 14 b), 15 a), 16 a), 17 b), 18 c),
19 c), 20 a), 21 b)

Test

Správná řešení
komunikace, kde je povolena jízda podél
tramvaje vlevo.

16. Řidič vozidla, který nehodlá nebone-
může projet podél tramvaje vpravo:
a)musí za ní jet v takové vzdálenosti, aby
umožnil projetí podél tramvaje ostatním
řidičům,

b )musí pokračovat v jízdě za tramvají až
na takové místo, kde lze podél tramvaje
projet vpravo,

c)musí zastavit vozidlo a umožnit ostatním
řidičůmprojetí podél tramvaje.

17. „Vozidlo“:
a) je pouze motorové vozidlo poháněné

vlastní pohonnou jednotkou,
b) je motorové vozidlo, nemotorové vozi-

dlo nebo tramvaj,
c) je každé vozidlo s výjimkou tramvaje.

18. „Motorové vozidlo“:
a) je pouze vozidlo poháněné vlastním

motorem,
b) je vozidlo poháněné vlastní pohonnou

jednotkou, tramvaj a trolejbus,
c) je nekolejové vozidlo poháněné vlastní

pohonnou jednotkou a trolejbus.

19. „Jízdní souprava“:
a) musí být složena vždy jen z jednohomo-

torového vozidla a jednoho přípojného
vozidla,

b) nemůže být složena z více než jednoho
motorového a dvou přípojných vozidel,

c) je souprava složená z jednoho nebo více
motorových vozidel a jednoho nebo
více přípojných vozidel.

20. Vztahuje se na řidiče tramvaje
povinnost zastavit vozidlo před pře-
chodem pro chodce, pokud by ohro-
zil nebo omezil chodce, který zjevně
hodlá přecházet pozemní komunikaci
po přechodu pro chodce?
a) Ne.
b) Ano.

21. Za vozidlem hromadné dopravy
osob, které zastavilo v obci v zastáv-
ce bez nástupního ostrůvku nebo bez
nástupiště na zvýšeném tramvajovém
pásu,musí řidič jiného vozidla:
a) snížit rychlost vozidla s ohledem na bez-
pečnost nastupujících a vystupujících ces-
tujících,

b) vozidlo zastavit; je-li v zastávce více vozi-
del hromadné dopravy osob, musí zasta-
vit za druhým z nich, pokračovat v jízdě
smí teprve tehdy, neohrozí-li již cestující,
kteří nastupují nebo vystupují,

c) vozidlo zastavit i v případě, zastaví-li vo-
zidlo hromadné dopravy osob u okraje
vozovky.

3. díl
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 nové testové otázky jsou vyznačenymodře


