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Autoškola

Každý řidič musí být hodně opatrný, kolem něj se pohybují
mnohem zranitelnější spoluúčastníci silničního provozu.

Pravidla na ně myslí víc než dříve, ať už zpřísněním předpisů,
nebo (pro mnohé až přehnaným) zřizováním cyklopruhů.

Pozor na cyklisty

L
etošní zavedení minimálního bočního
odstupu 1,5metru při předjíždění cyk-
listy mnohé motoristy rozčílilo, vzhle-
dem ke zvýšení bezpečnosti však bylo

namístě. Také jemu se věnuje jedna znových
testových otázek ve formě animace, takže ji
v novinách nevyužijeme. Zbývá však mini-
málně desítka dalších otázek, týkajících se
soužití řidičů a „kolařů“.

V relativně nedávné době vznikla spousta
dopravního značení – všechny ty cyklopruhy
a cyklokoridory – v němž se lidé za volanty aut
moc neorientují. Ale ono to není až tak složi-
té – jen je třeba rozlišovat mezi vyhrazeným
jízdním pruhempro cyklisty, jízdním pruhem
procyklisty (tzv. ochranným)akonečněpikto-
gramovým koridorem pro cyklisty. Jak to tedy
je? Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty je bílou
čarou orámovaný pruh s piktogramy jízdního
kola. „Je vyhrazen cyklistům, na jeho počátku

musí být ještě příslušná dopravní značka. Cyk-
listé tu mají přednost, nesmíte je nijak ohro-
zit. Do pruhu se nesmí vjíždět ani zasahovat
autem; je to stejné jako pruh vyhrazený třeba
pro autobusy MHD. Ani skútr zde jet nesmí,

nemohou do něj ani chodci! Především v kři-
žovatkách bývá tento pruh červeně podbar-
ven,“ říká dopravní expert Roman Budský.

Pak tu máme „jízdní pruh pro cyklisty“,
říká semuochranný – odvozovkyhoodděluje

přerušovaná čára, tenčí, než u vyhrazeného
jízdního pruhu, a značka kola je namalova-
ná pouze na vozovce; svislá dopravní značka
chybí. „Ani v jednomzpruhůnesmíte zastavit
a stát, do ochranného ale lze s velkým autem
v případě potřeby přesahovat. Nesmíte však
ohrozit cyklisty, a to ani při odbočení – hlídejte
si zpětné zrcátko, abyste nepřehlédli souběž-
ně jedoucího cyklistu,“ radí Budský.

Pozor také při zaparkování, když máte
cyklopruh vlevo vedle auta (jako v animaci)
– vystupujte opatrně! „Cyklista nemůže tušit,
žemuněkdonáhle otevře dveře do jízdní drá-
hy,“ říká Roman Budský. A ještě jeden pikto-
gram můžete potkat – cyklokoridor. „To jsou
jen šipky na vozovce doplněné symbolem
jízdního kola s cyklistou a neznamenají nic
víc než upozornění, že se tu vyskytují cyklis-
té ve zvýšené míře. Do tohoto prostoru však
řidiči s autymůžou, byť někteří se toho bojí.“

Co autoškola nenaučí
Nebojte se nalepit
zetko

Kdy je řidič považován
za zkušeného? Všeobec-
ně uznávaná hranice je
sto tisíc ujetých kilometrů, ideální je najezdit
první tři tisíce pod dohledem, třeba rodiče.
Po sto tisících simůžete říct, že už o tomněco
víte, důležité je ale nebýt nikdy namyšlený.
I jako řidič s půlmilionem můžu chybovat,
neboněkdo jinýudělá věc, s níž jsemsenikdy
nesetkal – zkrátka je nutné vždycky, opravdu
při každé jízdě, byť do krámu pro rohlíky, se-
dat za volant s pokorou, a samozřejmě řídit
defenzivně, předvídat, jet plynule, uvažovat
za ostatní. A vůbec se nestyďte nalepit si
na kufr auta „zetko“ – samolepku začáteční-
ka, červený trojúhelník v zeleném poli. Není
to ostuda, a taky to není jen „prosba o tole-
ranci“ – zákon jasně říká, že řidič je povinen
brát ohled na vozidlo řidiče začátečníka,
označené podle právního předpisu. A zkuše-
ný šofér se pozná i podle toho, že se tím řídí.

Roman Budský, nadace Vize0

1. Řidič vozidla z výhledu při
objíždění označené překážky
v provozu:

a) nesmí omezit cyklistu jedoucího
ve vyhrazeném jízdním pruhu,

b) může omezit cyklistu jedoucího
ve vyhrazeném jízdním pruhu.

2. Řidič vozidla z výhledu hodlá
na nejbližší křižovatce odbočit
vpravo. Za této situace:

a) řidič nesmí omezit cyklistu
přejíždějícího pozemní komunikaci
na přejezdu pro cyklisty,

b) řidič nesmí ohrozit cyklistu
přejíždějícího pozemní komunikaci
na přejezdu pro cyklisty.

3. Co znázorňuje vodorovná
dopravní značka na obrázku?

a) Přejezd pro cyklisty.
b) Prostor určený pro cyklisty čekající

na světelný signál „Volno“.
c) Pruh nebo stezku pro cyklisty.

4. Ve zřízeném prostoru pro
cyklisty na křižovatce se světelnými
signály se mohou řadit pouze:

a) potahová vozidla a cyklisté,
b) motocyklisté a cyklisté,
c) cyklisté.

5. Co znázorňuje vodorovná
dopravní značka na obrázku?

a) Prostor pro cyklisty.
b) Piktogramový koridor pro cyklisty.
c) Jízdní pruh pro cyklisty.

6. V úseku pozemní komunikace,
který následuje za touto svislou
dopravní značkou, jako řidič
motorového vozidla:

a) smíte ve vyhrazeném jízdním
pruhu pro cyklisty zastavit na dobu
nezbytně nutnou k neprodlenému
nastoupení nebo vystoupení
přepravovaných osob anebo
k neprodlenému naložení nebo
složení nákladu,

b) smíte zastavit a stát ve vyhrazeném
jízdním pruhu pro cyklisty,

c) nesmíte zastavit a stát
ve vyhrazeném jízdním pruhu
pro cyklisty.

7. S čím jako řidič motorového
vozidla musíte počítat v místech
označených touto vodorovnou
dopravní značkou?

a) S blížícím se přejezdem pro cyklisty.
b) Se zvýšeným provozem cyklistů.
c) S blížícím se prostorem určeným

pro cyklisty čekající na světelný
signál „volno“.

8. Co znázorňuje tato informativní
směrová značka?

a) Směrová tabulka pro cyklisty
informuje o čísle cyklistické trasy.

b) Dopravní značka označuje
cyklostezku.

c) Směrová tabulka označuje jízdní
pruh pro cyklisty a jeho číslo.

9. Tato svislá dopravní značka
upozorňuje:

a) na stezku pro cyklisty,
b) na dětské dopravní hřiště,
c) na zvýšený výskyt cyklistů.

10. Může „osoba starší 10 let
jedoucí na koloběžce“ přejíždět
přes přechod pro chodce?

a) Ne, platí pro ni pravidla pro jízdu
na jízdním kole.

b) Ano, platí pro ni pravidla pro
chodce.

11. U dopravní nehody s poraněním
voláme jako první:
a) hasiče (150),
b) policii (158),
c) záchrannou službu (155).

12. Za nejbližší dopravní značkou
v daném případě:

a) musíte dát přednost v jízdě
vozidlům jedoucím po hlavní
pozemní komunikaci; tato značka je
nadřazena světelným signálům,

b) se musíte řídit světelnými signály,
které jsou této dopravní značce
nadřazeny,

c) musíte dát přednost v jízdě pouze
vozidlům hromadné dopravy osob.

1 a), 2 b), 3 b), 4 c), 5 c), 6 c), 7 b), 8 a), 9 c),
10 a), 11 c), 12 b), 13 c), 14 c), 15 a), 16 c),
17 a), 18 a), 19 a), 20 a), 21 c), 22 a), 23 b)
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Správná řešení

neomezí ani neohrozí ostatní řidiče,
c) je řidič povinen před zařazením

do průběžného jízdního pruhu
dosáhnout rychlosti nejméně
80 km/h.

19. Během jízdy může kouřit:
a) řidič osobního motorového vozidla,
b) řidič motocyklu a mopedu,
c) řidič vozidla hromadné dopravy

osob.

20. Lze místo, kde se spojují
vyobrazené pozemní komunikace,
považovat za křižovatku?

a) Ne.
b) Ano.

21. Přejíždět z jednoho jízdního
pruhu do druhého smí řidič jen
tehdy:
a) neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním

pruhu, do kterého přijíždí; znamení
o změně směru nedává,

b) neohrozí-li řidiče jedoucího
v jízdním pruhu, do kterého přijíždí;
znamení o změně směru nedává,

c) neohrozí-li a neomezí-li řidiče
jedoucího v jízdním pruhu,
do kterého přejíždí; přitom musí
dávat znamení o změně směru jízdy.

22. Řidiči je na dálnici a na silnici
pro motorová vozidla zakázáno:
a) otáčení, couvání a vjíždění na střední

dělicí pás včetně míst, kde je pás
přerušen,

b) couvání; vjíždění na střední dělicí
pás a otáčení je dovoleno jen
v místech, kde je tento pás přerušen,

c) otáčení; couvání a vjíždění na střední
dělicí pás je dovoleno jen v místech,
kde tento pás není přerušen.

23. Svislé stálé dopravní značky jsou
nadřazeny:
a) pokynům policisty,
b) vodorovným dopravním značkám,
c) Světelným signálům.

13. Řidiči protijedoucích vozidel se
vyhýbají:
a) vlevo, včas a v dostatečné míře,
b) vpravo, při zachování minimálního

bočního odstupu 1m,
c) vpravo, včas a v dostatečné míře.

14. Na jednosměrné pozemní
komunikaci smí řidič zastavit a stát:
a) pouze vpravo,
b) pouze vlevo,
c) vpravo i vlevo.

15. Odbočují-li řidiči protijedoucích
vozidel vlevo:

a) vyhýbají se vlevo ( jejich vozidla se
míjejí pravými boky),

b) vyhýbají se vpravo ( jejich vozidla se
míjejí levými boky),

c) vyhýbají se podle okolností
a dostatku prostoru v křižovatce
vpravo i vlevo.

16. Řidič nesmí zastavit a stát:
a) v připojovacím pruhu, nejméně

50m před místem připojení
k průběžnému pruhu,

b) jen v odbočovacím pruhu,
c) v připojovacím nebo odbočovacím

pruhu.

17. K měření rychlosti vozidel je
oprávněna:
a) Policie České republiky a obecní

policie,
b) Policie České republiky,
c) Policie České republiky, obecní

policie a celní správa.

18. Je-li pro zařazování
do průběžného jízdního pruhu
zřízen připojovací pruh:

a) je řidič povinen před zařazením
do průběžného pruhu užít
připojovacího pruhu,

b) nemusí ho řidič před zařazením
do průběžného pruhu užít, pokud
přejetím do průběžného pruhu
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