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Test se vztahuje k platné legislativě k začátku roku 2011 s důrazem na novinky a méně známe 
skutečnosti v silničním provozu a řešení dopravy v Ostravě. 

1. Lékárnička od 1. 1. 2011 musí mimo jiné obsahovat také: 

A – masku resuscitační, isotermickou fólii, leták o postupu při zvládání dopravní nehody a přístroj 
na měření hladiny alkoholu v krvi. 

B – masku resuscitační, isotermickou fólii  

C – papírový pytlík pro zklidnění dýchání zraněného v šoku, igelit proti vlhkosti při položení 
zraněného na vozovku či krajnici. 

2. Níže uvedená doplňková tabulka, která v případě, že je umístěna pod dopravní značkou č. B 2 
„Zákaz vjezdu všech vozidel“, povoluje vjezd cyklistů v protisměru do jednosměrné pozemní 
komunikace, se označuje: 

 

A – č.  E 12b „Vjezd cyklistů v protisměru povolen“.  

B – č.  E 1 „Cyklisto, v protisměru  jeď po pravé straně vozovky“.  

C – č. A 100 „Dej pozor, z kola se lehce padá dolů“  

3. Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která 
při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe 
nebo jiného: 

A – by si měl sehnat velmi dobrého právníka.  

B – se vystavuje postihu dle silničního zákona § 2 s podstoupením řešení silničnímu správnímu 
úřadu. 

C – se vystavuje postihu dle trestního zákona § 151 s odnětím svobody 0 – 5 let. 

4. V případě, že byl Váš ŘP vydán v období od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004: 

A – měl být ŘP vyměněn do 31. prosince 2010. 

B – tak ho rovnou zahoďte a choďte pěšky nebo na kole. 

C – je nutné ŘP vyměnit nejpozději do 31. prosince 2013. 
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5. Informace o možnostech parkování v zónách s placeným stáním a rozmístění parkovacích automatů 
v Ostravě získáte na adrese: 

A – www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/ostrava/obcan/magistrat/odbory-magistratu/odbor-
dopravy/pid/6210 

B – www.moznostiparkovaniarozmisteniparkovacichautomatuvostrave.cz 

C – portal.dopravniinfo.cz 

6. Ochranná přilba pro cyklisty starší 18 let při jízdě na kole od 1. 1. 2011: 

A – není povinná. 

B – je povinná. 

C – je povinná pouze při jízdě po dálnici.  

7. Který účastník silničního provozu, resp. který dopravní prostředek musí být povinně vybaven 
oděvním doplňkem s označením z retroreflexního materiálu (podle vyh. č. 30/2001 Sb. v plat. zn.)? 

A – chodec v době mezi soumrakem a jitřenkou 

B – cyklista, jízdní kolo  

C – motorové vozidlo 

8. Oživování (resuscitace) dle letáku o postupu při zvládání dopravní nehody probíhá: 

A – zahájit proplesknutím osoby, zjistit puls na krční tepně, v případě nehmatného pulsu začít 
nepřímou srdeční masáží, 15 stlačeními uprostřed hrudníku frekvencí 50/min, provést jeden 
vdech a pokračovat v rytmu 15 stlačení hrudníku : 1 vdech, zachránce je povinen provádět 
umělé vdechy i nepřímou masáž srdce až do příjezdu zdravotnické záchranné služby nebo 
do vlastního vyčerpání.  

B – zahájit nepřímou srdeční masáží, 30 stlačeními uprostřed hrudníku frekvencí 100/min, provést 
dva vdechy a pokračovat v rytmu 30 stlačení hrudníku : 2 vdechy, hrudník stlačovat do hloubky 
4-5 cm, nemůže-li zachránce z nějakého důvodu provádět umělé vdechy, pak až do příjezdu 
zdravotnické záchranné služby provádí srdeční masáž frekvencí 100/min. 

C – oživování (resuscitaci) leták vůbec neřeší. V letáku je uveden návod na vyplnění evropského 
formuláře o dopravní nehodě. 

9. V roce 2010 došlo na území Ostrava – město: 

A – k 2 513 dopravním nehodám s 14 smrtelnými zraněními.  

B – k 2 511 dopravním nehodám s 15 smrtelnými zraněními.  

C – k 1 256 dopravním nehodám s 30 smrtelnými zraněními. 
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10. BESIP Team je:  

A – ojedinělý a specifický projekt Ministerstva dopravy - BESIP, který si klade za cíl preventivně 
působit v oblasti bezpečnosti silničního provozu mezi potenciálními a přímými účastníky 
silničního provozu. 

B – zlidovělé označení oddělení bezpečnosti silničního provozu na Ministerstvu dopravy. 

C – speciální oddíl dopravní policie jezdící na služebních koních. 

11. Každý železniční přejezd má na zadní části skříně s výstražnými světly nebo na samostatném 
výstražném kříži jedinečné označení začínající písmenem P a řadou číslic:  

A – jedná se poznávací znaky odborové soutěže „Veselý železničář“. 

B – jedná se o ojedinělý systém evidence železničních přejezdů. V případě nehody na železničním 
přejezdu se nahlášením unikátního čísla přejezdu na tísňovou linku IZS může rychle zastavit 
železniční provoz v příslušném úseku. 

C – jde o značení typu přejezdu. 

12. Řidič je mj. povinen dle § 5 zákona o silničním provoze se podrobit vyšetření ke zjištění, zda není 
ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou na výzvu:  

A – policisty, příslušníka Vojenské policie, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka 
obecní policie. 

B – policisty nebo strážníka obecní policie. 

C – osoby blízké. 

13. Reflexní materiál třeba na oblečení chodce nebo cyklisty je v noci vidět:  

A – na srovnatelnou vzdálenost jako červené oblečení. 

B – na srovnatelnou vzdálenost jako žluté oblečení 

C – na 3 x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než 10 x větší vzdálenost než oblečení modré. 

14. Ve správním obvodu Ostravy jako obce s rozšířenou působností státní správu ve věcech 
projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, včetně přestupků 
z porušení odpovědnosti z provozu vozidla a správních deliktů a silniční správní úřad a speciální 
stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy provádí: 

A – odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a odbor dopravy Magistrátu 
města Ostravy. 

B – pouze odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. 

C – Policie ČR Dopravní inspektorát. 
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15. Aktiv města Ostravy pro BESIP (zkr. Aktiv BESIP): 

A – je zřízen rozhodnutím Zastupitelstva města Ostravy, aby metodicky vedl a zajišťoval metodický 
materiál pro dopravně preventivní činnosti na mateřských a základních školách, střediscích 
volného času a dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží na území města Ostravy.     

B – je občanským sdružením aktivních nadšenců pro bezpečnost v silničním provoze v Ostravě. 

C – je zřízen odborem dopravy MMO jako pracovní skupina a každoročně metodicky vede a 
zajišťuje metodický materiál pro dopravně preventivní činnosti na mateřských a základních 
školách, střediscích volného času a dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží na celém 
území správního obvodu města Ostravy. 

 

 

Správné odpovědi: 

1 B,   2 A,   3 C,   4 C,   5 A,   6 A,   7 C,   8 B,   9 B,   10 A,   11 B,   12 A,   13 C,   14 A,   15 C    


