Zkouška z praktické jízdy

(1) V první části zkoušky z praktické jízdy žadatel o řidičské oprávnění prokazuje následující
znalosti a dovednosti:
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.
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,
3. 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) Ve druhé části zkoušky z praktické jízdy žadatel o řidičské oprávnění prokazuje následující
znalosti a dovednosti:
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,
(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;
g) u skupin vozidel B, schopnost řídit hospodárně a šetrně k životnímu prostředí s přihlédnutím
k otáčkám motoru za minutu, k přeřazování rychlostních stupňů, k brzdění a zrychlování,
h)

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.

