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Autoškola

Nové testové otázky přinášejí i jeden „špek“, který uniká i naprosté
většině řidičů, třeba i s dlouholetou praxí. Kde vlastně končí
rychlostní omezení, označené přenosnou dopravní značkou?

Kdykončí omezení?

J
ak vypadají klasické svislé dopravní
značkyomezující rychlost, ví každý.Aví
i to, že třeba omezení na 70 km/h skon-
čí buď na vzdálenější hranici nejbližší

křižovatky, nebo další značkou s přeškrtnu-
tou číslicí; za ní pak platí nejvyšší dovolená
rychlost vyplývající z obecné úpravy provo-
zu (90 nebo 50 km/h), případně stanovená
zónovou značkou. Fajn. Jenže podívejte se
na hlavní fotografii – rychlost v úseku oprav
silnice zde omezuje značka přenosná (umís-
těná v tomto případě na vozidle) – ovšem
žádné ukončující značky se v tomto případě
nedočkáte.

A přesně na to se ptá jedna z nových
testových otázek, která zní takto: „Plat-
nost přenosné dopravní značky „nejvyšší
dovolená rychlost“ umístěné na vozidle,
které označuje pohyblivé pracoviště tvoře-
né pomalu se pohybujícím vozidlem nebo

skupinou vozidel, končí: a) pouze svislou
přenosnou dopravní značkouKonec nejvyš-
ší dovolené rychlosti, Konec všech zákazů

nebo křižovatkou, b) 300m ve směru jíz-
dy za tímto vozidlem nebo za posledním
vozidlem skupiny, jde-li o skupinu vozidel,

c) 100m ve směru jízdy za tímto vozidlem
nebo za posledním vozidlem skupiny, jde-
-li o skupinu vozidel. Správná odpověď?
„Céčko“ – tedy sto metrů za posledním au-
tem údržby. Ví to ovšem málokdo – jen si
vzpomeňte, kolikrát jste nad tím na dálnici
přemýšleli...

A kpřenosnýmdopravnímznačkám ještě
jedna zajímavost – podle zákona 361 musejí
být umístěny na „červeno-bíle pruhovaném
sloupku (stojánku)“. Kolik takových jste vi-
děli? „Často bývá značka na rezavém kusu
trubky a její přenosnost je dána jaksi tím, že
se dá odnést jinam. Tím ale zákonnou de-
finici nenaplňuje, a přestože každý soudný
řidič se bude uvedenou rychlostí v zájmu
vlastní bezpečnosti řídit, pokud by se třeba
před úřady hájil kvůli překročení rychlosti,
byl by zřejmě úspěšný. Zákon byměly dodr-
žovat obě strany,“ říká Roman Budský.

Co autoškola nenaučí
Před první
samostatnou jízdou

Než vyrazíte po kurzu
poprvé do provozu,
nezapomeňte na ne-
smírnědůležitou, ale podceňovanouvěc: se-
znamte se s autem, s nímžpojedete, a zkont-
rolujte hlavní věci.Musítemít jistotu, že auto
je v pořádku a že je bezpečné – za vše už
totiž zodpovídáte vy jako řidič. Nikdo po vás
nechce, aby se z vás stal automechanik, ale
zkuste si doma, kde se otvírá kapota, kde
se dolévá ostřikovač, abyste směs nenalili
do chladicí kapaliny. Připomeňte si základní
pravidla kontrolek na palubní desce – červe-
ná znamená velký průšvih, žlutá „dej si po-
zor, něco se děje“, zelená jsou světla, modrá
dálková světla – pozor na přepnutí nechtě-
ným šťouchnutím, abyste neoslňovali proti-
jedoucí auta. Ideálně zkontrolujte u bílé zdi,
jestli svítí všechna světla a blinkry, obejděte
kola, zda nemáte podhuštěné pneu. Těch
pětminut zdržení za to stojí.

Roman Budský, nadace Vize0

1. Odmísta vyobrazených dopravních
značek platí, že:

a) řidičmůže jet rychlostí nejvýše
100 km/h, neboť ve vzdálenosti 1000m
probíhá práce na silnici,

b) řidičmůže jet rychlostí nejvýše 110 km/h
až domísta, kde probíhá práce na silnici.

2. Vyobrazenou dopravní značkou
může být ukončena platnost:

a) dopravní značky „Zákaz zastavení“,
b) dopravní značky „Nejvyšší dovolená
rychlost“,

c) všech dopravních značek.

3. Technickou silniční kontrolou
semimo jiné rozumí kontrola
technického stavu vozidla. Řidič
motorového vozidla je povinen:

a) na výzvu policisty podrobit vozidlo
technické silniční kontrole, pouze pokud
uplynula doba 1 roku od řádné technické
prohlídky vozidla,

b) na výzvu policisty podrobit vozidlo
technické silniční kontrole,

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

4. Jakou rychlostí můžete jet v obci jako
řidič osobního automobilu z výhledu
na vyobrazené situaci za nejbližší
informativní značkou zónovou?

a) 80 km/h.
b) 110 km/h.
c) 50 km/h.

5. Do úseku pozemní komunikace
za touto dopravní značkoumůžete jako
řidičmotorového vozidla smaximální
přípustnou hmotností nepřevyšující
3 500kg jet jen v případě, že použijete
zimní pneumatiky s hloubkou dezénu
hlavních dezénových drážek nebo
zářezů nejméně:

a) 4mm, a to v období od 1. listopadu do
31. března,

b) 4mm, a to bez ohledu na datum
a aktuální nebo předpokládané
povětrnostní podmínky,

c) 2mm, a to bez ohledu na datum
a aktuální nebo předpokládané
povětrnostní podmínky.

6. Řidič vozidla z výhledu
ve vyobrazené dopravní situaci v obci:

a) je informován omotorovém vozidle,
které tvoří překážku provozu
na pozemní komunikaci ve vzdálenosti
50metrů nebo kratší amusí přizpůsobit
jízdu tétomimořádné dopravní situaci,

b) je informován omotorovém vozidle,
které tvoří překážku na pozemní
komunikaci ve vzdálenosti 100metrů,
amusí přizpůsobit jízdu tétomimořádné
dopravní situaci,

c) je informován omotorovém vozidle,
které tvoří překážku na pozemní
komunikaci ve vzdálenosti 150metrů,
amusí přizpůsobit jízdu tétomimořádné
dopravní situaci.

7. Jste řidičem vozidla z výhledu. Při
jízdě křižovatkou, která je znázorněna
na obrázku:

a) dáte přednost v jízdě zelenému vozidlu,
protože zelené vozidlo přijíždí zleva,

b) dáte přednost v jízdě zelenému vozidlu,
protože zelené vozidlo přijíždí zprava,

c)máte přednost v jízdě před zeleným
vozidlem, protože zelené vozidlo přijíždí
zleva.

8. Řidič předjížděného vozidla:

a) nesmí zvyšovat rychlost ani jinak bránit
předjíždění,

b)může zvyšovat rychlost a bránit i jinak
v předjíždění,

c) může zvyšovat rychlost, pokudmá
silnější vozidlo.

9. Na silnici promotorová vozidla:
a) je zakázáno zastavit a státmimomísta
označená jako parkoviště,

b) je zakázáno zastavit a stát s výjimkou
míst na krajnici, kde je parkování
povoleno,

c) je zakázáno státmimomísta označená
jako parkoviště; na krajnici je zdemožné
zastavit i mimo vyznačené parkoviště.

10. Řidičmotorového vozidla, který je
povinen užít přenosného výstražného
trojúhelníku, jej musí umístit:
a) na krajnici vozovky ve vzdálenosti
nejméně 80m, na dálnici a silnici I. třídy
nejméně 130m za vozidlem,

b) na okraj vozovky tak, aby byl pro
přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný,
a to ve vzdálenosti nejméně 50m,
na dálnici nejméně 100m za vozidlem;
v obcimůže být tato vzdálenost, vyžadují-
-li to okolnosti, kratší,

c) v libovolné vzdálenosti na okraj vozovky
tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas
a zřetelně viditelný.

11. V obytné zóně řidič smí jet rychlostí:
a) nejvýše 20 km/h,
b) nejvýše 40 km/h,
c) nejvýše 30 km/h.

12. Pokud přijíždíte na tuto křižovatku,
musíte dát přednost v jízdě všem
vozidlům přijíždějícím:

1 a), 2 b), 3 b), 4 a), 5 b), 6 a), 7 b),
8 a), 9 a), 10 b), 11 a), 12 c), 13 a),
14 b), 15 b), 16 c), 17 b), 18 a),
19 a), 20 c)

Test

Správná řešení

není ukončena dopravní značkou
„Hlavní pozemní komunikace“,

b) platí jen pro nejbližší křižovatku,
c) platí pro všechny křižovatky na území
obce, které je označeno příslušnou
dopravní značkou.

18. Řidič vozidla z výhledu:

a)má přednost v jízdě před protijedoucími
vozidly,

b) nemá přednost v jízdě před
protijedoucími vozidly,

c)musí dodržovat označený směr jízdy.

19. Ve vyobrazené dopravní situaci
jste řidičem vozidla z výhledu.
Na křižovatce:

a) dáte přednost v jízdě červenému
i zelenému vozidlu. Jako první projede
křižovatkou červené vozidlo,

b) máte přednost v jízdě před červeným
vozidlem. Zelené vozidlo projede
křižovatkou jako první,

c) dáte přednost v jízdě zelenému
i červenému vozidlu. Jako první
projede křižovatkou zelené vozidlo.

20. Při zastavení vozidla před
železničním přejezdem:
a) musí řidič motorového vozidla

zařadit rychlostní stupeň nebo použít
parkovací brzdu,

b) musí řidič motorového vozidla
okamžitě vypnout motor,

c) nesmí řidič užít ani potkávací světla,
pokud by jimi mohl oslnit řidiče
v protisměru.

a) jen zprava,
b) jen zleva,
c) zprava i zleva.

13. Na pozemní komunikaci o třech
jízdních pruzích vyznačených
na vozovce v jednom směru jízdy smí
řidič přejíždět z levého jízdního pruhu
do středního jízdního pruhu jen:
a) tehdy, neohrozí-li řidiče přejíždějícího
do středního jízdního pruhu z pravého
jízdního pruhu,

b) pokudmá jistotu, že neomezí řidiče
vozidel jedoucích za ním,

c) tehdy, neomezí-li řidiče přejíždějícího
do středního jízdního pruhu z pravého
jízdního pruhu.

14. Jízdní pruh, do kterého hodlá přejet
řidič vozidla z výhledu, se nazývá:

a) připojovací pruh,
b) odbočovací pruh,
c) průběžný pruh.

15. Řidičmotocyklu nebomopedu si
za jízdymusí chránit zrak:
a) pouze při zhoršených povětrnostních
podmínkách, například za deště nebo
sněžení,

b) vhodným způsobem, například brýlemi
nebo štítem, pokud tím není snížena
bezpečnost jízdy,

c) pouze za ostrého slunce slunečními
brýlemi s ochrannýmUV faktorem.

16. Která z vyobrazených dopravních
značek zakazuje řidiči jet rychlostí
40 km/h?

a) b) c)

17. Tato dopravní značka:

a) platí pro všechny následující křižovatky
v přímém směru, pokud její platnost

5. díl
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