ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
-zák 247/2000 Sb § 39a -Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, za zkoušku z odborné
způsobilosti 700 Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z
předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti
ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč.
-zák 247/2000 Sb § 38 -Provozovatel autoškoly, který zajišťoval výuku a výcvik žadatele, poskytne
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností pro účely zkoušky na náklady žadatele
výcvikové vozidlo.

1.
Test, kterým se provádí zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické
přípravy, je složen z 25 otázek s možností získání 50 bodů.
Pro hodnocení testu stupněm „prospěl“ je potřebné získání nejméně 43 bodů.
-se provádí testem písemně nebo pomocí výpočetní techniky
- Na vykonání zkoušky se stanoví doba 30 minut. Žadateli o řidičské oprávnění, který doloží
lékařským vyšetřením, že trpí poruchou dyslexie nebo dysgrafie, prodlouží zkušební komisař
předepsanou dobu na dvojnásobek.
Poznámka: Je potřeba prostudovat zákony, vyhlášky a související předpisy ,učební materiál....(v teorii
v autoškole a také nepodceňovat přípravou doma)
Poté je dobré projít všech cca 866 testových otázek -klikni na soubor všech otázek :
-odkazhttp://etesty2.mdcr.cz/
Teprve potom můžete zkoušet cvičnou zkoušku na témže odkazu. http://etesty2.mdcr.cz/
Pouze zkoušení testů je značně neefektivní.
Více informací – odkaz –

více info. pod tímto textem viz bod 1 (nebo odkaz:....?)

2.
Zkouška z ovládání a údržby vozidla -Skupiny vozidel AM ,A1 ,A2 ,A ,B ,BE ,T tuto zkoušku nemají
-žadatel o řidičské oprávnění pro skupiny vozidel :
C1, C1+E, C, C+E - ovládání a údržba vozidla 3 otázky
D1, D1+E, D a D+E - ovládání a údržba vozidla 4 otázky
-zkouška se provádí ústně u modelů či výcvikového vozidla
Úplné znění 45 otázek – odkaz-

Více informací viz bod 2 pod tímto textem -odkaz-

Vypracované otázky -odkaz- http://www.schroter.cz/samsou/certifikat.htm ovládání a údržba vozidla
Skupiny vozidel AM ,A1 ,A2 ,A ,B ,BE ,T tuto zkoušku nemají

3.

Zkouška z praktické jízdy
praktická jízda s výcvikovým vozidlem
Zkouška z praktické jízdy musí trvat v první části nejméně 10 minut a v druhé části nejméně 20
minut, pokud má být řidičské oprávnění uděleno pro skupinu AM, A1, A2, A, B1, B, B+E nebo T, a
nejméně 35 minut pro ostatní skupiny vozidel.
-Požadavky na prokázání znalostí a dovedností při zkoušce -odkaz- Více info pod textem bod 3
Závěrečné zkoušky skupina AM, A1, A2, A(bez omezení):
-Zvláštní jízdní úkony pro první část zkoušky z praktické jízdy motocyklů zařazených do skupin
vozidel AM, A1, A2 a A
-odkaz- Více info pod textem Bod 4
-Provádění zkoušky z praktické jízdy-metodická pomůcka pro zkušební komisaře k provádění
zkoušek skupin“ AM,A1,A2,A“ -odkaz- :
http://www.profiautoskoly.cz/dokumenty/metodicka_pomucka_pro_zkusebni_komisare_5_2016_160
_ZK_1.pdf
poznámka pro Petra Dýška- je to soubor PDF-stáhni a ulož na stránku prosím
Videa:
-Výukové video pro zkušební komisaře autoškol-motocykly -odkazhttps://www.youtube.com/watch?v=2OkSrCuBVtg
-Motoškola Míra Lisý - nová zkouška v autoškole vyběr 3 cviků Testoval Míra Lisý
https://www.youtube.com/watch?v=GnOCCkMqcv0
-V čem motorkáři chybují? Příliš mačkají přední brzdu a jezdí svisle
https://www.youtube.com/watch?v=AK9f0nnmomM
-Některé videa máme na našich stránkách v záložkách Plán výcviku skupina..A -odkazModelové rozdělení výuky a výcviku na motocykly -odkazhttp://www.asociaceautoskol.cz/admin/files/File/Ruzne/Modelove-rozdeleni-vyuky-a-vycvikumotocyklistu-do-jednotlivych-etap-v-navaznosti-na-zmeny-v-roce-2016.pdf
Doporučuji shlédnout co nejvíce videí atd . a poučit se z chyb druhých– některé máme na našich stránkách v záložkách Plán výcviku skupina..A,B,C,T
– některé najdete na internetu
Prostudujte si co nejvíce literatury zaměřené touto problematikou....např: -odkaz- na pdf
poznámka pro Petra Dýška- je to soubor PDF-stáhni a ulož na stránku prosím
http://www.ibesip.cz/data/web/soubory/motocyklista/besip-jizda-nr.pdf
Bezpečné řízení motocyklu -odkazhttp://www.ibesip.cz/cz/motocyklista
videa :

Např.: Twist of the Wrist – Neboli „Bible zatáčení“ Pozn:-odkaz zde není
-Kurzy bezpečně na motorce atd :-odkaz- https://www.youtube.com/watch?v=bcRjmLi7Js4

vše čerpáno na : odkaz : http://www.schroter.cz/predpisy/vyhl167-2002.htm

Texty k jednotlivým částem zkoušky:
Více informací – odkaz –
1 (nebo odkaz:....?)

více info. pod tímto textem viz bod

1.
§ 17
Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy
(K § 40 odst. 3 zákona)
(1) Test, kterým se provádí zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a
zdravotnické přípravy, je složen z 25 otázek s možností získání 50 bodů.
(2) Otázky v testu jsou sestaveny takto:
a) 10 otázek ověřujících znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích a jejich užití řidičem,
b) 4 otázky ověřující znalost zásad bezpečné jízdy a ovládání vozidla,
c) 3 otázky ověřující znalost dopravních značek, světelných a akustických signálů, výstražných světel,
speciálních označení vozidel a osob, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace včetně
náležitého chování řidiče, jež odpovídá jejich významu,
d) 3 otázky ověřující schopnost řešení dopravních situací,
e) 2 otázky ověřující znalost předpisů o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
f) 2 otázky ověřující znalost předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích,
g) 1 otázka ověřující znalost zdravotnické přípravy.

(3) V testu jsou použity následující typy otázek:
a) otázka, ke které jsou přiřazeny 3 odpovědi, z nichž pouze jedna je správná,
b) otázka, ke které jsou přiřazeny odpovědi „ano“ nebo „ne“,
c) otázka, ke které jsou přiřazeny tři obrázky, z nichž pouze jeden je ve vztahu k otázce správný.
(4) Otázky v testu podle odstavce 2 písm. b), e) a f) jsou zaměřeny na prokázání znalostí
žadatele o řidičské oprávnění v následujících oblastech:
a) význam sledování situace v provozu na pozemních komunikacích, ohleduplného a ukázněného
chování k ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích,
b) vliv únavy, alkoholu, návykových látek a léčiv na reakční a rozpoznávací schopnosti řidiče, na
reakční dobu a změnu v chování řidiče obecně,
c) nejdůležitější zásady týkající se dodržování bezpečnostní vzdálenosti mezi vozidly, brzdných drah
a řízení vozidla v souvislosti s různými povětrnostními podmínkami,
d) vliv povětrnostních podmínek na stav pozemní komunikace a rizik vyplývajících z těchto změn pro
řízení vozidla, včetně vlivu změn denní a noční doby na řízení vozidla,
e) způsob řízení vozidla na jednotlivých kategoriích pozemních komunikací a rizik spojených s
řízením vozidla na různých kategoriích pozemních komunikací při různé hustotě provozu, vlastností
různých stavebních provedení pozemních komunikací a jejich vliv na bezpečnost řízení vozidla,
způsob bezpečného řízení vozidla v tunelech,
f) zvláštní rizikové faktory, týkající se nedostatku zkušeností ostatních účastníků provozu na
pozemních komunikacích, jako jsou zejména děti, chodci, cyklisté a lidé se sníženou pohyblivostí,
g) rizika spočívající v odlišnostech způsobu řízení různých druhů motorových vozidel, problematika
zorného pole a zrakového vnímání řidiče při řízení různých druhů vozidel,
h) doklady požadované při provozu vozidla,
i) zásady chování a jednání v případě vzniku dopravní nehody nebo podobné události a opatření,
která mají být v těchto případech provedena (označení místa dopravní nehody, oznámení dopravní
nehody, poskytnutí první pomoci),

j) pravidla zajištění bezpečné přepravy osob a věcí,
k) bezpečnostní opatření při vystupování z vozidla,
l) konstrukční součásti vozidla, které mají vliv na bezpečnost jízdy, zejména systém řízení, systém
zavěšení kol, brzdový systém, pneumatiky, světlomety, světla, ukazatele směru, odrazová skla, zpětná
zrcátka, ostřikovače čelního skla a stěrače, výfukový systém, bezpečnostní pásy a zvukové výstražné
zařízení, včetně rozpoznání jejich běžných poruch a závad,
m) bezpečnostní vybavení vozidla, zejména bezpečnostní pásy, opěrky hlav a dětské zádržné systémy,
n) pravidla týkající se užívání vozidla ve vztahu k životnímu prostředí, zejména přiměřené používání
zvukových výstražných zařízení, spotřeba pohonných hmot, omezení znečišťujících emisí.
(5) Otázky v testu podle odstavce 2 písm. b), e) a f) jsou vedle oblastí uvedených v odstavci 4 u
skupin vozidel AM, A1, A2 a A dále zaměřeny na prokázání znalostí žadatele o řidičské oprávnění v
následujících oblastech:
a) používání ochranné výstroje, zejména rukavic, bot, oblečení a ochranné přilby,
b) viditelnost motocyklisty pro jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích,
c) rizikové faktory vyplývající ze stavu pozemní komunikace, se zřetelem na kluzké části pozemní
komunikace např. kryty kanalizace, vodorovné dopravní značky a tramvajové koleje.
(6) Otázky v testu podle odstavce 2 písm. b), e) a f) jsou vedle oblastí uvedených v odstavci 4 u
skupin vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E dále zaměřeny na prokázání znalostí žadatele
o řidičské oprávnění v následujících oblastech:
a) doba řízení, bezpečnostní přestávky, doba odpočinku a užívání záznamových zařízení,
b) přeprava nákladu nebo cestujících,
c) doklady potřebné pro provoz vozidla a doklady potřebné pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu
nákladu nebo cestujících,
d) zásady chování a jednání v případě vzniku dopravní nehody nebo podobné události a opatření,
která mají být v těchto případech provedena, včetně pravidel uplatňovaných při provádění
záchranných akcí nebo evakuace cestujících, a základní znalost poskytování první pomoci,

e) bezpečnostní opatření při demontáži nebo výměně kol,
f) hmotnosti a rozměry vozidla,
g) omezení zorného pole řidiče vyplývající z konstrukčního provedení vozidla,
h) zásady platné pro nakládání vozidla, kontrolu nákladu, uložení a upevnění nákladu,
charakteristické vlastnosti některých druhů nákladu (sypké materiály, tekutiny, zavěšené náklady),
způsoby nakládky a vykládky rozměrných věcí při užití nakládacího zařízení (pouze u skupin vozidel
C1, C1+E, C a C+E),
i) principy odpovědnosti řidiče platné pro přepravu cestujících s ohledem na zajištění pohodlí a
bezpečnosti cestujících, zvláštnosti přepravy dětí, včetně kontroly prováděné před odjezdem vozidla
(pouze u skupin vozidel D1, D1+E, D a D+E),
j) základy konstrukce a funkce spalovacího motoru, palivového systému, elektrického systému,
zapalovacího systému a převodového ústrojí, funkce provozních kapalin, zásady jejich kontroly,
doplňování a výměny, zásady mazání jednotlivých částí vozidla a jejich kontroly a údržby v rámci
ochrany před mrazem (pouze u skupin vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E),
k) zásady konstrukce, montáže a správného užívání pneumatik, včetně údržby,
l) typy brzdných systémů, jejich funkce, hlavní části, zapojení, užívání a denní údržba brzdných
systémů a regulátorů rychlosti, používání brzd s protiblokovacím systémem,
m) typy spojovacích systémů, jejich funkce, hlavní části, zapojení, užívání a denní údržba (pouze u
skupin vozidel C1+E, C+E, D1+E a D+E),
n) metody používané k odhalení příčin poruch,
o) zásady preventivní údržby vozidel a nezbytných běžných oprav,
p) odpovědnost řidiče při nakládce, přepravě a vykládce nákladu (pouze u skupin vozidel C1, C1+E,
C a C+E).
(7) Jednotlivé správné odpovědi jsou hodnoceny jedním, dvěma nebo čtyřmi body. Jedním
bodem se hodnotí správné zodpovězení otázek podle odstavce 2 písm. c), e) a g). Dvěma body se
hodnotí správné zodpovězení otázek podle odstavce 2 písm. a), b) a f). Čtyřmi body se hodnotí
správné zodpovězení otázek podle odstavce 2 písm. d).
(8) Pro hodnocení testu stupněm „prospěl“ je potřebné získání nejméně 43 bodů.

Více informací viz bod 2 pod tímto textem -odkazBod 2
§ 18
Zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla
(K § 41 odst. 3 zákona)
(1) Při zkoušce z ovládání a údržby vozidla prokazuje žadatel o řidičské oprávnění pro skupiny
vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E znalosti základních soustav vozidla a činitelů, které
mají vliv na bezpečnost jízdy, ekonomiku provozu a na životní prostředí, znalosti v provádění údržby
vozidla, jakož i rozpoznávání a odstraňování vyskytujících se poruch s ohledem na požadavky
bezpečnosti provozu motorových a přípojných vozidel.
(2) Tělesně postižená osoba prokazuje znalosti podle odstavce 1 k vozidlu konstrukčně
přizpůsobenému jejímu postižení.
(3) Úplné znění otázek ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla pro skupiny vozidel C1, C1+E,
C, C+E, D1, D1+E, D a D+E je uvedeno v příloze č. 6.

Úplné znění 45 otázek – odkazÚPLNÉ ZNĚNÍ OTÁZEK
ke zkoušce z ovládání a údržby vozidla

Pro skupinu vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E
1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.
2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubky drážek dezénu pneumatiky.
3. Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost.

4. Jaké jsou nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy.
5. Popište postup při výměně kola.
6. Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho
výměnu.
7. Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru řidiči vozidla a
signalizaci případných projevů poruch během jízdy vozidla.
8. Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladicí soustavy vozidla a zajištění regulace provozní
teploty motoru.
9. Popište signalizaci teploty chladicí kapaliny řidiči a postup, došlo-li k přehřátí motoru (např. při
dlouhém couvání nebo popojíždění v koloně apod.).
10. Popište kontrolu a ošetřování vzduchové chladicí soustavy vozidla a zajištění regulace provozní
teploty motoru.
11. Popište hlavní části palivové soustavy vznětového motoru.
12. V čem spočívá údržba a ošetřování palivové soustavy vznětového motoru.
13. Popište postup při odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru.
14. Popište postup při hledání příčiny zavzdušnění palivové soustavy vznětového motoru.
15. Popište funkci regulátoru otáček vstřikovacího čerpadla a funkci omezovače rychlosti.
16. Popište kontrolu a údržbu výfukového systému motoru.
17. Popište, jakou funkci plní filtr pevných částic, jeho umístění na vozidle a jakými způsoby lze
ovlivnit jeho životnost.
18. Popište činnost turbodmychadla, funkci chladiče vzduchu (mezichladiče) a způsob jejich
ošetřování.
19. Popište ošetřování čističe vzduchu (suchý, mokrý) a v čem spočívá údržba plnicího systému

motoru.
20. Popište, jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými způsoby lze ovlivnit její životnost.
21. Popište, jakou funkci plní u vozidla převodovka, rozdělovací převodovka, spojovací hřídel,
rozvodovka, diferenciál a kolové redukce, v čem spočívá jejich ošetřování.
22. Popište rozdíl mezi synchronizovanou a nesynchronizovanou převodovkou, způsob jejich
ovládání a použití ve vozidlech.
23. Popište význam kombinovaných (půlených) převodovek a jakou funkci plní uzávěrka
diferenciálu.
24. Popište, jakou funkci plní na vozidle tlumiče pérování a stabilizátor, projevy jejich nesprávné
činnosti na technický stav vozidla a bezpečnost jízdy.
25. Popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle, proč se nesmí za jízdy vypínat motor.
26. Popište účel antiblokovacího systému (ABS) na vozidle a kontrolu jeho správné funkce.
27. Popište účel systému regulace prokluzu kol hnacích náprav (ASR) a kontrolu jeho správné
funkce.
28. Popište funkci provozní, parkovací, pomocné (odlehčovací) a nouzové brzdy.
29. Popište princip pomocné (odlehčovací) brzdy (motorové, retardéru elektromagnetického a
retardéru hydrodynamického).
30. Popište princip činnosti kapalinové brzdy a vzduchokapalinové brzdy.
31. Popište princip činnosti vzduchové brzdy, vyjmenujte její hlavní části.
32. Popište postup při ošetřování a údržbě jednotlivých částí vzduchové brzdy.
33. Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody.
34. Vysvětlete, co se rozumí pod pojmem geometrie řídící nápravy vozidla.

35. Popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla.
36. Popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost.
37. Vysvětlete rozdíl mezi paralelním a sériovým zapojením akumulátorů a správný postup při jejich
zapojení a odpojení.
38. Popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění.
39. Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla.
40. Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce (volantu) vozidla.
41. Popište postup při připojení tažného lana a tažné tyče a možnosti jejich použití.
42. Popište postup při montáži sněhových řetězů.
43. Popište základní funkce tachografu a v čem spočívá jeho obsluha.
44. Popište postup při připojování a odpojování přívěsu.
45. Vyjmenujte povinné vybavení vozidla.

Požadavky na prokázání znalostí a dovedností při zkoušce
-odkaz- Více info pod textem bod 3
Bod 3.
§ 19
Zkouška z praktické jízdy
(K § 42 odst. 5 zákona)
(1) V první části zkoušky z praktické jízdy žadatel o řidičské oprávnění prokazuje následující
znalosti a dovednosti:
a) u všech skupin vozidel s výjimkou skupin vozidel AM, A1, A2 a A

1. před zahájením jízdy prověřit stav pneumatik, osvětlení vozidla a směrových světel, zvukového
výstražného zařízení, funkčnost řízení a brzd, čelního skla, stěračů, provozních kapalin, přístrojové
desky a funkčnost sdělovačů, přizpůsobit si sedadlo a opěrku hlavy do správné polohy, přizpůsobit si
zpětná zrcátka, zapnout si bezpečnostní pás a ověřit, že jsou zavřeny všechny dveře, u skupin vozidel
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E navíc prověřit stav posilovačů brzd a systémů řízení, kol,
disků kol, blatníků, oken a záznamového zařízení,
2. následně nastartovat motor a provést plynulé rozjetí vozidla (v průběhu zkoušky provést rozjezd
do kopce a z kopce), couvat se zatáčením vlevo i vpravo, zabrzdit vozidlo na přesnost zastavení,
zaparkovat vozidlo a opustit parkovací prostor, zajet k obrubníku a vyjet od něho, objet stojící vozidla
a překážky, u skupiny vozidel B a B1 navíc otočit vozidlo přední částí do protisměru za použití chodu
vpřed a zpětného chodu,
b) před zahájením jízdy u skupiny vozidel AM, A1, A2 a A prověřit stav pneumatik, brzd, řízení,
vnějšího osvětlení vozidla, směrových světel, spínače výstražných světel, je-li k dispozici,
výstražného zvukového zařízení, převodu hnací síly, například sekundárního řetězu, hnacího řemenu
nebo hřídele, hladiny oleje v motoru a hladiny brzdové kapaliny, upravit si ochrannou výstroj, včetně
rukavic, bot a oblečení, řádně upevnit na hlavě ochrannou přilbu a provést následující zvláštní jízdní
úkony vyobrazené v příloze č. 7 k této vyhlášce, kterými žadatel prokazuje dostatečnou připravenost
a schopnost samostatného ovládání motocyklu bez přítomnosti druhé osoby na sedadle spolujezdce:
1. sejmout motocykl ze středového stojanu, vést jej bez použití motoru vpřed a vzad se zatočením
doleva a doprava, se zaparkováním do omezeného prostoru a postavit motocykl na středový stojan; v
případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan,
2. provést jízdu při nízké rychlosti zahrnující následování zkušebního komisaře rychlostí chůze v
přímém směru, bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“, slalom, jízdu po dráze ve tvaru
„8“, opakované rozjetí s jednou nohou na stupačce přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s
následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu,
3. provést jízdu ve vyšších rychlostech zahrnující slalom v rychlosti nejméně 40 km.h-1 a vyhýbání
se překážce při rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny vozidel AM při rychlosti 45 km.h-1),
4. provést brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h-1, nouzové brzdění
na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny vozidel AM z rychlosti 45 km.h1).
c) u skupiny vozidel B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T
1. provést kontrolu karoserie, dveří pro řidiče a cestující, prvků povinné výbavy vozidla, jejich
umístění a použitelnost včetně schopnosti sestavení výstražného trojúhelníku a kontrolu ostatního
bezpečnostního vybavení,
2. prokázat znalosti v umístění, upevnění a zajištění nákladu na vozidle nebo přípojném vozidle

včetně bezpečnosti práce při jeho nakládání a vykládání z vozidla nebo přípojného vozidla a
dovednosti bezpečného zaparkování a zajištění vozidla pro nakládku a vykládku,
d) u skupiny vozidel B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E a T připojit přívěs nebo návěs, aby se vytvořila
jízdní souprava, přičemž tento úkon musí začínat s tažným vozidlem zaparkovaným vedle přívěsu
nebo návěsu, tj. nikoliv v jedné řadě, a provést kontrolu spojovacího zařízení, brzd a elektrických
spojení, umístění, upevnění a zajištění předepsaného nákladu a tento přívěs nebo návěs po všech
předepsaných jízdních úkonech odpojit a tažné vozidlo zaparkovat vedle přívěsu nebo návěsu do
původní pozice,
e) u skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T prokázat znalosti použití
záznamových zařízení, principů brzdových systémů a omezovačů rychlosti a prověřit odlehčovací
brzdu a řídicí systémy,
f) u skupiny vozidel D1, D1+E, D a D+E
1.provést kontrolu nouzových východů, hasicích přístrojů a ostatního bezpečnostního vybavení,
2.prokázat znalost pravidel týkajících se zastavení a stání s ohledem na bezpečné nastupování
cestujících do autobusu a vystupování z něj.
(2) Ve druhé části zkoušky z praktické jízdy žadatel o řidičské oprávnění prokazuje následující
znalosti a dovednosti:
a) u všech skupin vozidel
1. schopnost ovládání motorového vozidla v podmínkách provozu na pozemních komunikacích,
zejména zachování správného směru jízdy, řízení s ohledem na snížení spotřeby paliva a emisí,
zrychlení vozidla až na vhodnou rychlost a udržování této rychlosti i během řazení jednotlivých
rychlostních stupňů, jízda v zatáčkách, vjetí do křižovatky a její bezpečné projetí, přizpůsobení
rychlosti vozidla při odbočování vlevo a vpravo, jízda na pozemních komunikacích v přímém směru,
míjení protijedoucích vozidel, včetně úseků s omezeným prostorem, přizpůsobení rychlosti vozidla
podmínkám provozu na pozemních komunikacích, zařazení se do jiného jízdního pruhu, dodržování
správné vzdálenosti mezi vozidly v jednotlivých jízdních pruzích, předjíždění jiných vozidel, je-li to
možné, jízda kolem překážek, například zaparkovaných vozidel, dodržování bezpečného bočního
odstupu, popřípadě předjíždění jinými vozidly, odbočení na křižovatce vlevo i vpravo, odbočení
mimo pozemní komunikaci, rozjezd po zaparkování, po zastavení v provozu a po výjezdu z vozovky,
2. znalost jízdy na kruhovém objezdu, přejíždění železničního úrovňového přejezdu, jízdy podél
zastávek tramvají, autobusů a trolejbusů, přejíždění přechodů pro chodce, jízdy s kopce a do kopce
při velkém podélném sklonu, vjezd na dálnici nebo výjezd z dálnice nebo silnice pro motorová
vozidla, zařazení do pruhu s rychleji jedoucími vozidly, přejezd do pruhu s pomaleji jedoucími
vozidly, průjezd dálničním uzlem a tunelem, pokud jsou takové dopravní situace v místě konání
zkoušky dostupné a

3. provedení nezbytných bezpečnostních opatření při opouštění vozidla,
b) u skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a T znalost vlastností vozidla, které
mohou zabránit řidiči ve výhledu, vlivu větru na jízdu vozidla, opatření nutných pro předjíždění při
stříkajícím blátě, užívání různých brzdových systémů, používání zpomalovací brzdy a přizpůsobení
stopy délce vozidla a jeho přesahu při odbočování,
c) při zkoušce z praktické jízdy k získání nebo rozšíření rozsahu řidičského oprávnění pro skupinu
vozidel B na jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené
hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500
kg, avšak nepřevyšuje 4 250 kg, prokazuje žadatel o řidičské oprávnění znalosti a dovednosti
obdobně jako u skupiny B+E.
(3) Po celou dobu druhé části zkoušky z praktické jízdy podle odstavce 2 musí žadatel o řidičské
oprávnění prokazovat ohleduplné, ukázněné, předvídavé a přizpůsobivé řidičské chování.
(4) Hodnocení zkoušky z praktické jízdy zahrnuje
a) bezpečný, předvídavý, ohleduplný, přizpůsobivý a rozhodný způsob jízdy,
b) dodržování povinností řidiče v provozu na pozemních komunikacích, přizpůsobení jízdy stavu a
povaze vozovky, aktuálním povětrnostním vlivům a jiným podmínkám provozu na pozemních
komunikacích,
c) respektování ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích, správné a včasné reakce na
jejich chování, se zvýšenou opatrností vůči dětem, chodcům, cyklistům, osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace a jiným zranitelným účastníkům provozu na pozemních komunikacích,
d) schopnost ovládání vozidla z hlediska správného nastavení a používání bezpečnostních pásů,
zpětných zrcátek, opěrek hlavy, sedadel, správné používání světel, schopnost ovládání výstražných
směrových světel, stěračů, ventilátoru topení, klimatizace a ostatního vybavení vozidla,
e) správné používání ovládacích prvků s ohledem na způsob a kvalitu jízdy, ovládání spojky,
převodovky, akcelerátoru, řízení, brzdového systému včetně pomocných brzdových systémů, je-li
jimi vozidlo vybaveno, používání jiných postupů zpomalování jízdy než brzdění a využívání
parkovací brzdy k bezpečnému rozjezdu do svahu,
f) schopnost ovládání vozidla za různých podmínek a při různých rychlostech, s ohledem na druh,
vlastnosti, hmotnost a rozměry vozidla nebo jízdní soupravy; u skupin vozidel B+E, C1, C1+E, C,
C+E, D1, D1+E, D, D+E se posuzuje schopnost ovládání vozidla s ohledem na hmotnost a druh
nákladu, u skupin vozidel D1, D1+E, D, D+E schopnost zajistit pohodlí cestujících při jízdě, bez
náhlého zvýšení rychlosti, s plynulým řízením a plynulým řazením rychlostních stupňů, a bez

prudkého brzdění,
g) u skupin vozidel B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E schopnost řídit hospodárně a
šetrně k životnímu prostředí s přihlédnutím k otáčkám motoru za minutu, k přeřazování rychlostních
stupňů, k brzdění a zrychlování,
h) včasné zpomalování, brzdění a zastavování podle okolností, předvídavost, u skupin vozidel C1,
C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E schopnost používání různých brzdových systémů,
i) pozorovací schopnosti, panoramatické vidění, správné a včasné používání zpětných zrcátek, vidění
na dlouhé, střední a krátké vzdálenosti v souvislosti se schopností včasné a správné reakce,
j) dodržování přednosti v jízdě na křižovatkách a dálničních uzlech, dávání přednosti v jízdě za jiných
okolností, například při změně směru, přejíždění mezi jízdními pruhy, zvláštních jízdních úkonech,
k) schopnost vyhodnocovat světelnou signalizaci, dopravní značky a ostatní značení, dodržování
správného chování na světelné signalizaci, dodržování pokynů osob řídících dopravní provoz, správné
chování podle dopravních značek, například zákazových nebo příkazových, přiměřené jednání podle
vodorovného značení na vozovce,
l) schopnost udržování odstupu, dodržování bezpečné vzdálenosti před vozidlem, bezpečný boční
odstup po stranách vozidla, dostatečná a bezpečná vzdálenost od ostatních účastníků provozu na
pozemních komunikacích,
m) schopnost udržování směru jízdy a správného umístění na pozemní komunikaci při řazení do
jízdních pruhů, na kruhových objezdech, v zatáčkách, přiměřeně podle druhu a vlastností vozidla
nebo jízdní soupravy a schopnost předvídání změny zařazení,
n) schopnost dodržovat a nepřekračovat nejvyšší dovolenou rychlost při nepřekročení nejvyšší
povolené rychlosti, nejet nepřiměřeně nízkou rychlostí při optimálních podmínkách dovolujících
rychlost vyšší, přizpůsobit rychlost povětrnostním podmínkám a podmínkám provozu na pozemních
komunikacích, zvolit takovou rychlost, aby byl schopen bezpečně zastavit vozidlo na vzdálenost, na
kterou má rozhled,
o) schopnost dávat znamení podle potřeby správně a včas, zejména o změně směru jízdy, přiměřeně
reagovat na všechna znamení dávaná ostatními účastníky provozu na pozemních komunikacích
včetně světelných výstražných znamení.

Pod textem Bod 4

Odkaz :

Zvláštní jízdní úkony pro první část zkoušky z praktické
jízdy motocyklů zařazených do skupin vozidel AM, A1,
A2 a A
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 167/2002 Sb.
Zvláštní jízdní úkony pro první část zkoušky z praktické jízdy
motocyklů zařazených do skupin vozidel AM, A1, A2 a A
K § 19 odst. 1 písm. b) bodu 1.
1.1 Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vedení vpřed bez použití motoru se zatočením
doleva, následně vzad se zaparkováním do omezeného prostoru a postavení motocyklu na středový
stojan. Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vyvedení z omezeného prostoru vpravo.
V případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan.

K § 19 odst. 1 písm. b) bodu 2.
2.1 Provedení jízdy při nízké rychlosti – následování zkušebního komisaře rychlostí chůze cca 4
km.h-1 v přímém směru (délka dráhy cca 12 m)

2.2 Bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“ rychlostí cca 4 km.h-1.

2.3 Slalom při rychlosti chůze cca 4 km.h-1.

2.4 Jízda po dráze ve tvaru „8“ při rychlosti chůze cca 4 km.h-1.

2.5 Opakované rozjetí se s jednou nohou na stupačce a přesunutí druhé nohy na stupačku a zastavení
s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu.

2.6 Dráha pro úkony v pomalé rychlosti.

K § 19 odst. 1 písm. B) bodu 3.
3.1 provedení jízdy ve vyšších rychlostech, slalom v rychlosti 40 km.h-1.

3.2 Vyhýbání se překážce při počáteční rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM při rychlosti 45
km.h-1).

K § 19 odst. 1 písm. b) bodu 4.
4.1 Brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM
z rychlosti 45 km.h-1).

4.2 Nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM
z rychlosti 45 km.h-1).

4.3 Dráha pro úkony při vyšší rychlosti.

