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Autoškola

Překvapivě jednou z nejproblematičtějších nových testových
otázek byla na první pohled banální situace, v níž třetina
frekventantů pohořela. Nevšimla si dodatkové tabulky pod

dopravní značkou – a těch je kolem nás opravdu plno.

Dodatkové tabulky

U
rčitě si vybavíte sami spousty tako-
vých epizod. „Proč najednou jedeš
sedmdesát?“ ptá se spolujezdec.
„Byla tam značka“. „Jenže pod ní

byla malá tabulka s nápisem 8–15 hod., a je
osm večer.“ „Jo, aha, tak té jsem si nevšiml.“
Ale podobně „neviditelný“může být dodatek-
-piktogram, doplňující, že za deště, za mlhy
– nebo jako v testovací otázce (na hlavním
obrázku) pro autobusy. Jenže spousta zkouše-
ných dodatkovou tabulku přehlédla a usoudi-
la, že v osobním autě nesmějí odbočit vpravo.

Dodatkových tabulek je spousta, podle
zákona zpřesňují, doplňují nebo omezují
význam dopravní značky, pod kterou jsou
umístěny. „Řidič musí opravdu zaregistrovat
celek vytvořený z dopravní značky a tabulky
pod ní umístěné. A bude-li nad sebou umís-
těno více dopravních značek, dodatková ta-

bulka se vztahuje právě a jenomk té, podníž
je bezprostředně umístěna. Napříkladmůže-
me mít na jednom sloupku značku Nejvyšší

dovolená rychlost 30 km/h a pod ní Zákaz
zastavení – a hned pod ní dodatkovou tabul-
ku s textem 8–18 hod. Musíme proto vědět,

že třicítka platí stále, časové omezení pouze
pro značku zakazující zastavení,“ připomíná
dopravní expert Roman Budský.

Acosevlastněmůžeuvádětnadodatkových
tabulkách?„Jednakurčenésymbolyzpřílohy
č. 6 vyhlášky 294/2015, dále vhodné textové
informace, ale také jiné srozumitelné symbo-
ly. Velkým problémem ovšem bývají rozsáh-
lejší texty na tabulkách, nutně psané titěr-
ným písmem, aby se vše vešlo. Projíždějící
řidič má často problém to za běžné rychlosti
jízdy rozluštit,“ dodává Budský. A přidává
ještě nuanci, kterou si uvědomuje málokdo.
„Pojem Zásobování se vztahuje jen na do-
dávku zboží, ne jeho vyzvedávání. Rozváž-
ková služba vyzvedávající pizzu v restauraci
umístěné za zákazem vjezdu tedy potřebuje
povolení tabulkou Mimo dopravní obsluhy;
Mimo zásobování nestačí.“

Co autoškola nenaučí
První parkování

Coby čerství řidiči se
řiďte tím, na co máte,
aby vám to bylo poho-
dlné. Autoškoly často
bazírují na tom, aby žák uměl nacouvat u ob-
choďáku mezi dvě auta. Proč? Může spíše
způsobit zbytečnou nehodu. Zpočátku stačí,
když se naučí vejít do svého místa, když ko-
lem nikdo není. Co na tom, že stojí stometrů
od vchodu; za půl roku bude stát u něj, až se
to naučí. Nezbytné je ale umět parkovat po-
délně. Zase takový kumšt to není – postavíte
se vedle zaparkovaného auta s bočnímodstu-
pem tři čtvrtě až jedenmetr tak, aby se kryla
zrcátka či středové sloupky. Pakkrokem,klid-
ně na neutrál bez plynu – rychlost řídíte po-
volovánímspojky – couváte. Zatočíte doprava
pod úhlem45 stupňů, hlídáte si pravý přední
roh auta. Pak zatahujete doleva a hlídáte si už
jen zadek, abyste neťukli do auta za vámi. Zá-
klad je jet krokem, abyste stihli včas přerušit
manévr, když se nedaří, a zkusit to znovu.

Roman Budský, nadace Vize0

1. Řidič osobního automobilu
na nejbližší křižovatce:
a) může odbočit vpravo,
b) musí odbočit vpravo,
c) nesmí odbočit vpravo.

2. Tato dopravní značka:

a) zakazuje zastavení a stání,
b) upozorňuje na křižovatku, kde není

přednost v jízdě upravena svislými
dopravními značkami,

c) upozorňuje na křižovatku
s vyznačením jejího tvaru.

3. Na nejbližší křižovatce řidič osobního
vozidla z výhledu:

a)musí odbočit vlevo,
b) nesmí odbočit vpravo,
c) smí odbočit vpravo.

4. Za vyobrazenou dopravní značkou se
můžete jako řidičmotorového vozidla
setkat:

a) s jízdou cyklistů v protisměru,
kterým musíte dát přednost,

b) s cyklisty v protisměru, kteří vedou
kolo,

c) s jízdou cyklistů v protisměru, které
nesmíte ohrozit.

5. Řidič vozidla z výhledu musí
ve vyobrazené dopravní situaci:

a) dát přednost vozidlům přijíždějícím
do křižovatky po hlavní pozemní
komunikaci a vozidlům přijíždějícím
„zprava“,

b) dát přednost pouze vozidlům
přijíždějícím do křižovatky po hlavní
pozemní komunikaci,

c) vždy zastavit vozidlo před přechodem
pro chodce.

6. Jaké platí v České republice
legislativní podmínky pro používání
dětských zádržných systémů?
a) Používání dětského zádržného systému

není legislativně upraveno.
b) Dítě musí být umístěno v dětském

zádržném systému do věku 12 let.
c) Dítě,jehožtělesnáhmotnostnepřevyšuje
36kga tělesnávýškanepřevyšuje 150cm,
musí být umístěno v dětském zádržném
systému.

7. Za touto dopravní značkou:

a) může řidič zastavit na dobu nezbytně
nutnou k neprodlenému nastoupení
nebo vystoupení přepravovaných osob
anebo k neprodlenému naložení nebo
složení nákladu; stát tam však nesmí,

b) nesmí řidič ani zastavit na dobu nezbytně
nutnou k neprodlenému nastoupení
nebo vystoupení přepravovaných osob
anebo k neprodlenému naložení nebo
složení nákladu,

c) nesmí řidič zastavit, stát ani zastavit
vozidlo.

8. Ve zvláštním motorovém vozidle
nesmějí být přepravovány:
a) osoby mladší 18 let,
b) osoby starší 60 let,
c) osoby mladší 15 let.

9. V pěší zóně smí řidič jet rychlostí:
a) nejvýše 10 km/h,
b) nejvýše 20 km/h,
c) nejvýše 30 km/h.

10. Nemohou-li se řidiči

protijedoucích vozidel bezpečně
vyhnout v situaci, kdy k bezpečnému
vyhnutí není nutné, aby musel jeden
z řidičů couvat:
a) musí dát přednost v jízdě ten, na jehož

straně jízdy je překážka nebo zúžená
vozovka,

b) musí dát přednost v jízdě ten, na jehož
straně jízdy není překážka nebo
zúžená vozovka,

c) musí dát přednost v jízdě ten, proněhož
je to snazší nebo méně nebezpečné.

11. Řidič při vjíždění na pozemní
komunikaci zmísta ležícíhomimo
pozemní komunikaci musí:

a) dát přednost v jízdě ostatním účastníkům
provozu na pozemních komunikacích,

b) brát ohled na ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích,

c) dát přednost v jízdě vozidlůmpřijíždějícím
zprava.

12. Tramvaj zastavila v zastávce bez
nástupního ostrůvku. Řidič jiného
vozidla jedoucího za touto tramvají
musí:
a) zastavit vozidlo; pokračovat v jízdě smí
tehdy, neohrozí-li již cestující, kteří
nastupují nebo vystupují,

b) zastavit vozidlo na dobu, než tramvaj
odjede z prostoru zastávky,

c) tramvaj se zvýšenou opatrností objet
vlevo; přitommusí svou jízdu přizpůsobit
zejménamožnosti vstoupení chodců
do vozovky.

13. Na křižovatce, kde není dopravními
značkami rozlišena přednost v jízdě,
řidič musí dát přednost v jízdě:
a)motorovým vozidlůmnebo jezdcům
na zvířatech přijíždějícím zprava,
tramvajím v obou směrech a chodcům
přicházejícím zprava,

b) vozidlůmnebo jezdcůmna zvířatech
přijíždějícím zleva nebo organizované
skupině chodců nebo průvodcůmhnaných
zvířat se zvířaty přicházejícím zleva,

c) vozidlůmnebo jezdcůmna zvířatech
přijíždějícím zprava nebo organizované
skupině chodcůneboprůvodcůmhnaných
zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

14. Jaký je vztahmezi světelnými
signály a svislými dopravními značkami
upravujícími přednost?

1 a). Nepřehlédněte dodat-
kovou tabulku, podle níž
značka nad ní platí pouze
pro autobusy. Dodatkových
tabulek je celá řada – viz
obrázky (shora): označují
například počet, tvar
křižovatky, skutečný tvar
křižovatky s vyznačením
hlavní silnice, vzdálenost
kmístu, od něhož platí
značka, pod níž je tabulka
umístěna.

Dále se setkáváme se šipkami označujícími
začátek, průběh a konec úseku platnosti
značky:

Jiné šipky (níže) pak vyznačují směr
kmístu, k němuž se vztahuje značka:

Poměrně dost dodatkových tabulek se
vztahuje k cyklistům. První v případě, že
je umístěna pod značkou
Jednosměrný provoz, infor-
muje o tom, že v protisměru
je povolena jízda cyklistů,
na cožmusí řidič dbát amá
povinnost cyklisty neohrozit.
Druhá tabulka je podobná,
ale bývá umístěna pod
značkou Zákaz vjezdu všech
vozidel – a povoluje vjezd
cyklistů v protisměru, třetí
ukazuje šipkamimožný směr jejich jízdy.
Na této tabulce je uveden takzvaný „vhodný
symbol“, v tomto případě
spolu se značkou Jiné nebez-
pečí upozorňuje na nedo-
statečný výškový průjezdní
profil vozovky.
Další odpovědi: 2 b), 3 b), 4 c), 5 a), 6 c),
7 a), 8 c) – Mezi zvláštní vozidla patří např.
traktory (pásové i kolové), přípojná vozidla
za traktor, pracovní stroje, nemotorová
vozidla tažená nebo tlačená pěšky jdoucí
osobou, rolby, jednonápravové traktory
s přívěsem, invalidní vozíky atd.;
9 b), 10 a), 11 a), 12 a), 13 c), 14 a),
15 b), 16 b), 17 a), 18 c).

Test

Správná řešení

a) Světelné signály jsou nadřazeny svislým
dopravním značkám upravujícím
přednost.

b) Svislé dopravní značky upravující přednost
jsou nadřazeny světelným signálům.

c) Světelné signály jsou postaveny na roveň
svislým dopravním značkám upravujícím
přednost.

15. Při zařazování z připojovacího
pruhu do průběžného pruhu:
a) řidič nesmí omezit řidiče vozidla
jedoucího v průběžnémpruhu,

b) řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucí
v průběžnémpruhu,

c)musí řidič jedoucí v připojovacím pruhu
dosáhnout stejné rychlosti jako ostatní
řidiči.

16. Mám, jako řidič automobilu
z výhledu, za povinnost dát vozidlu
přijíždějícímu zprava přednost v jízdě?

a) Ano.
b) Ne.

17. Je jezdec na koni, který se pohybuje
po pozemní komunikaci, řidičem a platí
pro něj povinnosti a práva účastníků
provozu na pozemních komunikacích?
a) Ano.
b) Ne.

18. Zjistíme-li závady na brzdovém
systému, které zjevně znemožňují
účinně zastavit vozidlo, a tím ohrožují
bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích:
a) vozidlo lze provozovat na pozemních
komunikacích na základě jednorázového
povolení policie,

b) s vozidlem lze přiměřenou rychlostí dojet
jen do nejbližšíhomísta, kde lze závadu
odstranit,

c) vozidlo nesmí být užito k provozu
napozemníchkomunikacích, smí všakbýt
vlečeno na tyči.

7. díl
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