Ministerstvo dopravy, Odbor agend řidičů od 5. 6. 2022 v rámci zkoušky z odborné
způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění zařadilo 32 nových testových otázek. Správné
odpovědi naleznete na poslední straně tohoto dokumentu.
_______________________________________________________________________________
OTÁZKA Č. 1
22050007 [1 b.] Dopravní značka na obrázku pro řidiče znamená:

a) Zákaz značku přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění,
odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci
z místa ležícího mimo pozemní komunikaci a předjíždění cyklistů.
b) Zákaz značku přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění,
předjíždění cyklistů a traktorů.
c) Možnost se volně pohybovat v obou jízdních pruzích.

OTÁZKA Č. 2
22050008 [2 b.] Zastavuje-li řidič u okraje pozemní komunikace:
a) Nesmí dávat znamení o změně směru jízdy.
b) Musí dávat znamení o změně směru jízdy.
c) Může dávat znamení o změně směru jízdy.

OTÁZKA Č. 3
22050009 [1 b.] Řidič vozidla z výhledu, který hodlá jet do centra Prahy:

a) Musí přejet do levého jízdního pruhu, jízdní pruh, ve kterém se nachází vede pouze směr
letiště.
b) Může odbočit vlevo i vpravo a najede na městský okruh; z dopravních značek nevyplývá,
který směr je určen pro cestu do centra.
c) Může pokračovat v jízdním pruhu, ve kterém se právě nachází.
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OTÁZKA Č. 4
22050010 [2 b.] Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu:

a) Má řidič vozidla z výhledu přednost před vozidly jedoucími v průběžném pruhu.
b) Nesmí řidič vozidla z výhledu ohrozit vozidla jedoucí v průběžném pruhu.
c) Nesmí řidič vozidla z výhledu ohrozit ani omezit vozidla jedoucí v průběžném pruhu.

OTÁZKA Č. 5
22050011 [1 b.] Vyobrazenou dopravní značkou může být ukončena platnost:

a) Všech dopravních značek.
b) Dopravní značky „Zákaz zastavení“.
c) Dopravní značky „Nejvyšší dovolená rychlost“.

OTÁZKA Č. 6
22050012 [1 b.] Může řidič projet úsekem označeným vyobrazenou dopravní značkou „Jiný
zákaz“, když si chce zkrátit cestu nebo objet komplikovanou dopravní situaci?

a) Ne.
b) Ano.
c) Ano, pokud zná místní situaci.
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OTÁZKA Č. 7
22050013 [1 b.] Tato dopravní značka:

a) Upozorňuje na křižovatku s vyznačením jejího tvaru.
b) Upozorňuje na křižovatku, kde není přednost v jízdě upravena svislými dopravními
značkami.
c) Zakazuje zastavení a stání.

OTÁZKA Č. 8
22050014 [1 b.] Speciální označení osoby nevidomé je:

a) Bílá hůl, která musí být opatřena nejméně jedním reflexním bílým pruhem šířky 50 mm.
b) Hůl s černými a žlutými pruhy o šířce 100 mm, která musí být opatřena nejméně jedním
reflexním bílým pruhem šířky 50 mm.
c) Hůl s bílými a červenými pruhy o šířce 100 mm, která musí být opatřena nejméně jedním
reflexním bílým pruhem šířky 50 mm a nejméně souvislá třetina její délky musí mít průměr
nejméně 12 mm.

OTÁZKA Č. 9
22050015 [2 b.] Jaké platí v České republice legislativní podmínky pro používání dětských
zádržných systémů?
a) Dítě musí být umístěno v dětském zádržném systému do věku 12 let.
b) Dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm musí
být umístěno v dětském zádržném systému.
c) Používání dětského zádržného systému není legislativně upraveno.
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OTÁZKA Č. 10
22050016 [4 b.] Řidič vozidla z výhledu musí ve vyobrazené dopravní situaci:

a) Vždy zastavit vozidlo před přechodem pro chodce.
b) Dát přednost pouze vozidlům přijíždějícím do křižovatky po hlavní pozemní komunikaci.
c) Dát přednost vozidlům přijíždějícím do křižovatky po hlavní pozemní komunikaci a vozidlům
přijíždějícím „zprava“.

OTÁZKA Č. 11
22050017 [2 b.] Jak se zachová řidič vozidla přijíždějící k přechodu pro chodce, kde osoby
zjevně hodlají přecházet pozemní komunikaci?

a) Nesmí ohrozit nebo omezit chodce a v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo
před přechodem pro chodce.
b) Nemusí snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce.

OTÁZKA Č. 12
22050018 [2 b.] Chodci ve vyobrazené dopravní situaci:

a) Musí použít místo pro přecházení, pokud jsou od něj vzdáleni do 50 m.
b) Nemusí použít místo pro přecházení, pokud jsou od něj vzdáleni do 50 m.
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OTÁZKA Č. 13
22050019 [1 b.] Tato dopravní značka:

a) Stanovuje řidiči dodržet rozestup min. 200 m za vpředu jedoucím vozidlem.
b) Značka zobrazuje minimální počet šipek na vozovce, které by měl řidič vidět na vozovce za
vpředu jedoucím vozidlem za běžných podmínek.
c) Informuje řidiče hodlajícího podélně zaparkovat vozidlo o nutnosti dodržet vyznačený
rozestup mezi vozidly.

OTÁZKA Č. 14
22050020 [2 b.] Řidič vozidla z výhledu hodlá pokračovat v jízdě vlevo. Přitom:

a) Nemusí dát přednost protijedoucímu vozidlu, neboť pokračuje po hlavní pozemní
komunikaci.
b) Musí dát přednost protijedoucímu vozidlu.
c) Nemusí dát přednost protijedoucímu vozidlu, neboť jede na signál „VOLNO“.

OTÁZKA Č. 15
22050021 [1 b.] Tato svislá dopravní značka upozorňuje řidiče na:

a) Nebezpečné klesání.
b) Nebezpečné stoupání.
c) Na úsek, kde místní podmínky činí stoupání pozemní komunikace nebezpečným.
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OTÁZKA Č. 16
22050022 [1 b.] Řidič osobního vozidla z výhledu ve vyobrazené dopravní situaci:

a) Má přednost v jízdě před protijedoucími vozidly.
b) Musí dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům a jet rychlostí nejvýše 20 km/h.
c) Musí dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům lehčím než 22 tun.

OTÁZKA Č. 17
22050023 [2 b.] Řidič vozidla z výhledu ve vyobrazené dopravní situaci v obci:

a) Je informován o motorovém vozidle, které tvoří překážku na pozemní komunikaci ve
vzdálenosti 150 metrů a musí přizpůsobit jízdu této mimořádné dopravní situaci.
b) Je informován o motorovém vozidle, které tvoří překážku na pozemní komunikaci ve
vzdálenosti 100 metrů a musí přizpůsobit jízdu této mimořádné dopravní situaci.
c) Je informován o motorovém vozidle, které tvoří překážku provozu na pozemní
komunikaci ve vzdálenosti 50 metrů nebo kratší a musí přizpůsobit jízdu této
mimořádné dopravní situaci.
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OTÁZKA Č. 18
22050024 [2 b.] Osoba na kolečkových lyžích je považována z hlediska pravidel provozu na
pozemních komunikacích za:

a) Chodce.
b) Cyklistu.
c) Jezdce na osobním přepravníku.
OTÁZKA Č. 19
22050025 [1 b.] Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel
ve vyobrazené dopravní situaci znamená pro řidiče modrého vozidla:

a) Povinnost zastavit vozidlo před světelným signalizačním zařízením.
b) Povinnost snížit rychlost jízdy, přičemž nemusí zastavit vozidlo.

OTÁZKA Č. 20
22050026 [1 b.] Tato dopravní značka upozorňuje řidiče na:

a) Železniční přejezd se závorami ve vzdálenosti 240 m.
b) Železniční přejezd bez závor ve vzdálenosti 240 m.
c) Železniční přejezd se závorami ve vzdálenosti 180 m.
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OTÁZKA Č. 21
22050027 [1 b.] Řidič vozidla z výhledu je upozorňován:

a) Na skutečnost, že za zatáčkou je ve vzdálenosti 240 m železniční přejezd.
b) Na tři po sobě následující zatáčky, z nichž první je vpravo.
c) Na nebezpečnou zatáčku vpravo.

OTÁZKA Č. 22
22050028 [1 b.] Tato dopravní značka:

a) Upozorňuje na úsek pozemní komunikace směřující na nechráněné nábřeží nebo břeh vodní
plochy.
b) Upozorňuje na místo, kde je možné použít přívoz.
c) Upozorňuje na zvedací nebo jiný pohyblivý most.

OTÁZKA Č. 23
22050029 [1 b.] Tato dopravní značka upozorňuje na:

a) Zvedací nebo jiný pohyblivý most.
b) Nábřeží.
c) Zvýšenou hladinu vodní plochy.
8

OTÁZKA Č. 24
22050030 [2 b.] Smí řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd?

a) Ano, situace je dostatečně přehledná a závory jsou zvednuty.
b) Ne

OTÁZKA Č. 25
22050031 [2 b.] Řidič vozidla z výhledu ve vyobrazené dopravní situaci:

a) Může pokračovat v jízdě a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo
vlevo.
b) Je povinen zastavit vozidlo v místě, odkud má náležitý rozhled do křižovatky.
c) Je povinen zastavit vozidlo před příčnou čárou souvislou.

OTÁZKA Č. 26
22050032 [1 b.] Řidič vozidla z výhledu v následujícím úseku:

a) Musí jet rychlostí minimálně 20 km/h.
b) By měl jet doporučenou rychlostí 20 km/h.
c) Nesmí překročit rychlost 20 km/h.
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OTÁZKA Č. 27
22050001 [4 b.] Ve vyobrazené dopravní situaci na silnici pro motorová vozidla:

https://etesty2.mdcr.cz/Content/ImageQuestion/3557
a) Řidiči všech vozidel mají povinnost se zařadit co nejvíce vlevo, aby při pravém okraji
komunikace vytvořili prostor pro průjezd vozidla s právem přednostní jízdy z důvodu kolony
stojících a pomalu jedoucích vozidel.
b) Řidič červeného vozidla nesplnil povinnost vytvořit prostor pro průjezd vozidla s právem
přednostní jízdy z důvodu kolony stojících a pomalu jedoucích vozidel.
c) Jsou řidiči vozidel povinni vytvořit prostor pro průjezd vozidla s právem přednostní jízdy až v
okamžiku jeho příjezdu.

OTÁZKA Č. 28
22050002 [4 b.] Ve vyobrazené dopravní situaci:

https://etesty2.mdcr.cz/Content/ImageQuestion/3559
a) By měli řidič vozidla z výhledu i cyklista předvídat možnost otevření dveří do vozovky
vzhledem k vystupující osobě z vozidla na chodník.
b) Nesmí cyklista vyjet z jízdního pruhu pro cyklisty z důvodu vyhýbání se překážce a musí jet
takovou rychlostí, aby před ní stačil zastavit.
c) Cyklista porušil pravidla silničního provozu, protože nedodržel minimální bezpečný boční
odstup 1,5 m od zaparkovaných vozidel.
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OTÁZKA Č. 29
22050003 [4 b.] Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou:

https://etesty2.mdcr.cz/Content/ImageQuestion/3561
a) Může motocyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé
strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici. To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dáváli znamení o změně směru jízdy.
b) Může motocyklista tato vozidla předjíždět nebo objíždět, pokud je mezi vozidly dostatek
místa.
c) Může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany
po pravém okraji vozovky nebo krajnici. To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li
znamení o změně směru jízdy.

OTÁZKA Č. 30
22050004 [4 b.] Ve vyobrazené dopravní situaci řidič vozidla z výhledu:

https://etesty2.mdcr.cz/Content/ImageQuestion/3563
a) Aby zabránil střetu s motocyklistou, sníží rychlost jízdy a přestože odbočuje vlevo, uhýbá k
pravému okraji vozovky.
b) Musí se zařadit co nejdále vlevo v části vozovky určené pro jeho směr jízdy, neboť odbočuje
vlevo, na předjíždějícího motocyklistu nemusí brát ohled.
c) Aby zabránil střetu s motocyklistou musí se zařadit co nejdále vlevo v části vozovky určené
pro jeho směr jízdy a vytvořit tak bezpečný prostor v pravé části vozovky.
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OTÁZKA Č. 31
22050005 [4 b.] Ve vyobrazené dopravní situaci musí řidič vozidla z výhledu:

https://etesty2.mdcr.cz/Content/ImageQuestion/3565
a) Umožnit vyjetí autobusu ze zastávky.
b) Zastavit a pokračovat v jízdě až po vyjetí autobusu ze zastávky, aby se předešlo
střetu s chodci, kteří mohou vyběhnout zpoza autobusu do vozovky.
c) Přizpůsobit své chování a rychlost vozidla tak, aby mohl včas reagovat na případné
vběhnutí chodců zpoza autobusu do vozovky.
OTÁZKA Č. 32
22050006 [4 b.] S ohledem na defenzivní způsob jízdy řidič vozidla z výhledu:

https://etesty2.mdcr.cz/Content/ImageQuestion/3567
a) Věnuje pozornost pouze chodcům, jinak má dostatečný přímý rozhled a nemusí tak
snižovat rychlost jízdy, protože je na hlavní pozemní komunikaci.
b) By měl zvýšit pozornost a přizpůsobit svou jízdu zejména kvůli omezenému výhledu
způsobenému zastavením autobusu v zastávce.
c) Musí zastavit vozidlo za autobusem a vyčkat jeho odjezdu ze zastávky.

Správné odpovědi:
1a, 2b, 3c, 4b, 5c, 6a, 7b, 8a, 9b, 10c, 11a, 12a, 13b, 14b, 15a, 16b, 17c, 18a, 19a, 20a, 21c, 22a,
23a, 24b, 25a, 26b, 27b, 28a, 29c, 30a, 31c, 32b
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