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Autoškola

Kde je zakázáno zastavit či stát, to se řidiči dozvědí už v autoškole –
praxe ovšem ukazuje, že se těmito pravidly moc neřídí. Často příliš
nerozlišují mezi klíčovými pojmy zastavení a stání, a je dost dalších

pravidel, která se časem vypaří z hlavy i zkušeným mazákům.

Zastavení a stání

H
lavní rozdíl je mezi zastavením
a stáním. Zákaz prvního je logic-
ky přísnější – kde je zakázáno za-
stavení, je samozřejmě zakázáno

i stání. V zákazu zastavení nesmíte vůbec
„uvést vozidlo do klidu“ a vyložit pasažéry
či náklad, ani na minutku. V zákazu stání
zastavit můžete podle zákona na dobu,
která je „nezbytně nutná k neprodlenému
nastoupení nebo vystoupení přepravova-
ných osob a k neprodlenémunaložení nebo
složení nákladu“. Tahle nezbytně nutná
doba nemá žádný zákonný limit, přestože
dost lidí má v hlavě zafixováno 15 minut.
„Kdepak, o čase zákon vůbec nemluví,“
říká dopravní expert Roman Budský. „Po-
kud budete nakládat a vykládat třeba dvě
hodiny, můžete; musí to být ale opravdu
po dobu nezbytně nutnou a musíte u auta
být. Pokud však odejdete na kafe nebo třeba

vypnete motor a budete čekat na příchod
pasažérů, už to bude stání.“

Hodně se, zvláště v přeplněných městech,
chybuje při stání v úzkých ulicích, typicky
nasídlištích.Naobousměrnýchkomunikacích

musí zůstat volný jízdní pruh o celkové šířce
šesti metrů. „Tedy pro orientaci v šířce dvou
náklaďáků, což se téměř nikde nedaří. V jed-
nosměrce stačí třimetry, to většinou jakž takž
vychází,“ říká Budský, podle nějž většina lidí

vůbec netuší, že porušují zákon a můžou do-
stat pokutu nebo jim automohou odtáhnout.
„Kontrolují, jestli je na místě značka Zákaz
stání nebo zastavení; když není, myslí si, že
tam stát můžou. Což je široce rozšířený omyl.
Značka se dává pro zdůraznění nebo tam,
kde není žádoucí, aby auta stála, byť je vozov-
ka dost široká. Obecné znění zákona ale platí
všude,“ upozorňuje Budský. Dalším běžným
přestupkem je stání v protisměru. Na silnici,
kde se jezdí obousměrně, se totiž stojí zásad-
ně jen vpravo ve směru jízdy, a to co nejblíže
k jejímu okraji. V jednosměrce však smíte za-
stavit či stát vpravo i vlevo.

A je dobré připomenout i to, že zastavení
může zakázat také plná žlutá čára na vozov-
ce, stání pak přerušovaná, případně žlutá
klikatá čára. Žluté zkřížené čárypotomozna-
čují plochu, na niž řidič nesmí vjet, pokud
za nimi nemůže plynule pokračovat v jízdě.

Co autoškola nenaučí
Kde se nesmí stát

Kromě případů, které
řešíme v hlavním textu,
je spousta míst, kde
se také stát či zasta-
vit nesmí, a na něž nevzpomenou často ani
zkušení řidiči. Tak třeba na silnicích I. třídy
vždy a na silnicích II. a III. třídy za snížené vi-
ditelnosti je mimo obec zakázáno zastavení
a stání jindenežnaoznačenýchparkovištích.
(Třídu silnice poznáme podle jejího čísla –
od 1 do 99 je to I. třída, trojciferné číslo ozna-
čuje silnici II. třídy, silnice III. třídy se zpravi-
dla neoznačují). Stání je zakázánonadoprav-
nímokruhuoznačenémznačkouIP1 (kruhse
šipkou). Zákon pak uvádí i řadu dalších kon-
krétních míst, kde nesmíte zastavit ani stát:
třeba v nepřehledné zatáčce a její těsné blíz-
kosti, na mostě, v tunelu, na přechodu pro
chodce a 5m před ním, na křižovatce a blíže
než 5mpřed a za ní (kroměvobci na protější
straně křižovatky tvaru „T“), v připojovacím
a ani odbočovacím pruhu… A také na chod-
níku, ten je jen po pěší!

Roman Budský, Platforma Vize0

Také dnes probereme jednu z testo-
vých animací. Některé jsou záměrně
udělané tak, abyste museli sami vyhod-
notit, co by pro vás jako řidiče mohlo
být největším možným rizikem. Hned
v prvním videu nových testových otá-
zek se odehrává banální situace: je-
dete po hlavní silnici ve městě, kus
před vámi přijíždí zleva cyklista, vy
jej za chvíli dojedete a bez problémů
s předepsaným bočním odstupem
předjedete a necháte za sebou, on stále
pokračuje v jízdě za vámi. Za chvíli
dorazíte na křižovatku, na níž hodláte
odbočit doleva, přičemž po chodníku
jde chodkyně, která následně mimo
přechod přechází a křižuje vaši jízdní
dráhu, současně bílá dodávka z ved-
lejší silnice čeká, až zahájíte odbočo-
vací manévr, a odbočí doprava (mimo
vaši trasu). Následná otázka zní takto:

1. Vyhodnoťte nejzávažnější riziko
v animaci:

a) dodávka na vedlejší pozemní
komunikaci,

b) přecházející chodkyně,
c) cyklista.

2. Tato svislá dopravní značka označuje:

a) parkoviště, na kterém lze zastavit za úče-
lem vystoupení a nastoupení osob,

b) parkoviště, kde je dovoleno zastavení
a stání,

c) záchytné parkoviště, ze kterého lze po-
kračovat v jízdě prostředkem hromadné
dopravy osob.

3. Smí řidič motorového vozidla, který
není držitelem platného parkovacího

oprávnění pro danou oblast, zaparko-
vat za touto dopravní značkou v sobotu
v poledne?

a) Ano, pokud uhradí parkovné.
b) Ne.
c) Ano, bezplatně.

4. Ve vyobrazené situaci řidič vozidla
z výhledu vpravo:

a) smí stát,
b) smí zastavit,
c) nesmí zastavit a stát.

5. Může řidič vjet do prostoru
označeného vodorovnou dopravní
značkou „Žluté zkřížené čáry“, pokud
mu dopravní situace za touto plochou
neumožňuje pokračovat v jízdě?

a) Ne.
b) Ano.
c) Ano, pokud nebude bránit v jízdě jiným
vozidlům.

6. Vyobrazený směrový sloupek:

a) označuje okraj pozemní
komunikace,

b) vyznačuje vyústění účelové
komunikace na jinou pozemní
komunikaci,

c) se používá při usměrňování provozu
a pro zdůraznění podélné čáry
souvislé vodorovného dopravního
značení.

7. Tato dopravní značka:

a) určuje povinnost dát přednost
v jízdě vozidlům na hlavní pozemní
komunikaci,

b) přikazuje řidiči dát přednost vozidlům
připojujícím se zprava,

c) neexistuje.

8. Nelze-li přepnout dálková světla
na potkávací nebo způsobují-li
světlomety oslnění:
a) vozidlo smí být užito při zapnutých
obrysových světlech,

b) vozidlo nesmí být užito v provozu
na pozemních komunikacích,

c) vozidlo smí být užito pouze za nesnížené
viditelnosti.

9. Dopravní značka „Jednosměrný
provoz“ vymezuje úsek komunikace,
kde je zakázáno:

a) zastavit a stát, s výjimkoumíst
označených jako parkoviště,

b) jet rychlostí vyšší než 20 km/h, jestliže
dopravní značkou není dovolena
rychlost vyšší,

c) couvat, pokud to není nezbytně nutné,
například k zajetí do garáže nebo vyjetí
z ní.

10. Zjistí-li se při pravidelné technické
prohlídce jedna „vážná závada“ (stupně
„B“), je vozidlo:
a) nezpůsobilé k provozu,
b) způsobilé k provozu na dobu 3měsíců,
c) způsobilé k provozu na dobu 30 dnů
ode dne vyznačení zápisu výsledku
technické prohlídky silničního vozidla
v technickémprůkazu vozidla.

11. Řidič nesmí kouřit:
a) jen při jízdě na jízdním kole,
b) při řízení nákladního automobilu,
c) při jízdě namotocyklu, namopedu
a na jízdním kole.

1 c). U animace se zastavme. Zdánlivě se zdá
být největším problémem situace na křižo-
vatce,kdepřecházímimopřechodchodkyně
a najíždí bílá dodávka, cyklistu jsme předjeli
a už ho neřešíme. Vysvětluje RomanBudský:
„Vtomjeprávětazáludnost.Největšímpoten-
ciálním rizikem není dodávka na vedlejší,
protože náš řidič ji po celou dobu vidí, šofér
dodávky se chová předvídatelně a navíc vozi-
dla nekřižují své dráhy. A není to překvapivě
ani chodkyně přecházející přes silnici, na niž
odbočujeme. Ano, vkročila do jízdní dráhy
bez rozhlédnutí, ale náš šofér ji zdálky viděl,
vnímal její chování a navíc vůči níměl povin-
nost ji neohrozit. Ovšem cyklista, který byl
na začátku spotu předjet, nebezpečný být
může. Po celou dobu ho v animaci vnímáme
vpravémzrcátkunašehovozu.Tenzpomalu-
je, abynechalpřejít chodkyniaměl správnou
rychlost pro bezpečné odbočení. Cyklista
ovšem jede nezměněnou rychlostí směrem
knám.Ano, zákonmuzakazuje zpravapřed-
jet souběžně jedoucí vozidlo, které odbočuje
doprava a dává znamení o změně směru jíz-
dy, ale pokud by nedodržel svou povinnost
nepředjíždět zprava, mohl by nám zkřížit
dráhu. V případě střetu by byl sice na vině
on, ale byla by to zbytečná nehoda, velmi
pravděpodobněminimálně se zraněním.“
2 a), 3 c), 4 c), 5 a), 6 b), 7 c), 8 b), 9 c),
10 c), 11 c), 12 c), 13 a), 14 a), 15 c), 16 a),
17 a), 18 b)

Test

Správná řešení

a) Motorové vozidlo určené pro přepravu
osob, s deseti místy k sezení, jehož
maximální přípustná hmotnost je
7 500 kg.

b) Motorové vozidlo určené pro přepravu
nákladu, se třemi místy k sezení,
jehož maximální přípustná hmotnost
je 7 900kg.

c) motorové vozidlo určené pro
přepravu nákladu, se dvěma místy
k sezení, jehož maximální přípustná
hmotnost je 12 000kg.

18. Ten, kdo se v rozporu se
zákonem nepodrobil pravidelné
lékařské prohlídce, a není proto
držitelem platného posudku
o zdravotní způsobilosti:
a) je zdravotně způsobilý k řízení

motorových vozidel do doby, než se
pravidelné lékařské prohlídce podrobí,
nejdéle však po dobu šesti měsíců,

b) je zdravotně nezpůsobilý k řízení
motorových vozidel,

c) ztrácí řidičské oprávnění.

12. Dojde-li při dopravní nehodě
k poškození životního prostředí, jsou
účastníci dopravní nehody povinni:
a) neprodleně ohlásit tuto událost
vlastníkům všech dotčených pozemků,

b) neprodleně ohlásit tuto událost Inspekci
životního prostředí,

c) neprodleně ohlásit tuto událost Policii
České republiky.

13. Vyobrazená dopravní značka:

a) přikazuje řidiči motorového vozidla
o třech a více kolech pokračovat v jízdě
až po nasazení sněhových řetězů
na nejméně dvě hnací kola,

b) doporučuje řidiči motorového vozidla
o třech a více kolech pokračovat v jízdě
až po nasazení sněhových řetězů,

c) zakazuje vjezd vozidlům s nasazenými
sněhovými řetězy.

14. Pokud kontrolka směrových světel
bliká výrazně rychleji než obvykle,
může být příčinou:
a) závada na některé ze žárovek směrových
světel,

b) závada na přepínači směrových světel,
c) závada na startéru vozidla.

15. Moped:
a) se nesmí vléci, smí se však užít jako
vlečné vozidlo,

b) se smí vléci, nesmí se však užít jako
vlečné vozidlo,

c) se nesmí vléci ani užít jako vlečné vozidlo.

16. Jste řidičem vozidla z výhledu.
Určete, v jakém pořadí projedou
vozidla vyobrazenou křižovatkou:

a) 1. vaše vozidlo, 2. protijedoucí žluté
vozidlo, 3. zelené vozidlo,

b) 1. vaše vozidlo, 2. zelené vozidlo jedoucí
zprava, 3. žluté vozidlo,

c) 1. zelené vozidlo jedoucí zprava, 2. vaše
vozidlo, 3. žluté vozidlo.

17. Které z následujícíchmotorových
vozidel smíte řídit s řidičským
oprávněním skupiny D?

18. díl
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 nové testové otázky jsou vyznačenymodře, animace najdete na stránkách noveotazky.cz


