
Dopravně znalostní soutěž Aktivu města Ostravy pro BESIP 

 otázka 

 

1 a.) Při vjezdu na kruhový objezd označený dopravními značkami (viz. foto) řidič: 

A - musí vždy použít blinkr pro odbočení vpravo. 

B - nedává znamení o změně směru. 

C - střídavě zapíná a vypíná potkávací a dálková světla. 

1 b.) Na fotce je jedná z nejnehodovějších křižovatek v Ostravě - křižovatka Těšínská x 
Fryštátská. Nejčastější příčinou dopravních nehod je střet vozidel při přejíždění z pruhu do 
pruhu na okružním pásu. Pokud v jízdním pásu na okruhu přejíždíte z jednoho pruhu do 
druhého, musíte: 

A - tento manévr udělat co nejrychleji, ať nepřekážíte vozidlům jedoucím za Vámi.  

B - dávat znamení o změně směru jízdy a nesmíte ohrozit ani omezit řidiče v pruhu, do 
kterého přejíždíte.  

C - troubit a pustit si nahlas rádio, ať ostatní upozorníte na svůj záměr vybočit z pruhu. 
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 otázka 

 

2 a.) Řidiči autobusu hromadné dopravy osob nebo trolejbusu musí v obci řidiči ostatních 
vozidel:  

A - umožnit vyjetí ze zastávky nebo ze zastávkového pruhu, a to snížením rychlosti 
jízdy, popřípadě i zastavením vozidla. 

B - umožnit vyjetí ze zastávky nebo zastávkového pruhu, pokud to ale pro řidiče 
ostatních vozidel neznamená zastavit vlastní vozidlo.  

C - nemusí vůbec nic. 

 

2 b.) Při vyjíždění z autobusových zastávek Mariánskohorská na ul. Grmelova si řidiči 
dopravního podniku (stejně tak jako i na jiných zastávkách) stěžují: 

A - že jim řidiči ostatních vozidel dle zákona neumožňují vyjet ze zastávkového zálivu.  

B - že nemají čas si z vozidla odskočit do blízkého obchodu na svačinu.  

C - že je zastávka betonová a ne ze zámkové dlažby. 
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3 a.) V případě přechodu pro chodce přes tramvajovou trať:  

A - řidič tramvaje není povinen umožnit nerušené a bezpečné přecházení chodci, který 
je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít. 

B - se přechod pro chodce musí vyznačovat i přesto, že chodec se může mylně 
domnívat o své přednosti před tramvají.  

C - má přednost ten silnější. 

 

3 b.) Na přechodu pro chodce přes tramvajovou trať na ul. Výškovická u Kotvy dochází 
k častým nehodám mezi tramvajemi a chodci, protože: 

A - srážka s tramvají je v Zábřehu znakem mužnosti.  

B - si chodci neuvědomují, že tramvaj má přes přechod pro chodce vždy přednost.  

C - se tramvaje v těchto místech stávají neviditelné. 
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4 a.) Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou 
bezpečnostní vzdálenost: 

A - která se dá projet při aktuální rychlosti vozidla při napočítání přibližně 2 sekund. Na 
stavu vozovky nezáleží. 

B - kterou doporučují výrobci brzdového systému toho daného vozidla.    

C - aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého 
zastavení vozidla, které jede před ním. 

 

4 b.) Na mostě ul. Rudná ve Vítkovicích před světelně řízenou křižovatkou s ul. Závodní 
dochází nejčastěji k dopravním nehodám:  

A - nedodržením bezpečné vzdálenosti za vozidlem, které je nuceno přibrzdit nebo 
zastavit vlivem činnosti semaforů na křižovatce.  

B - v kategorii - střet se zvěří převážně s krtky. 

C - za pěkného počasí z důvodu kochání se výhledem do okolí z výšky mostu. 
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5 a.) Délka brzdné dráhy vozidla brzdícího z počáteční rychlosti 60 km/h do úplného 
zastavení je přibližně o 10 m delší, než u stejného vozidla za stejných podmínek brzdícího 
z počáteční rychlosti 50 km/h do úplného zastavení. Okamžitá rychlost vozidla brzdícího 
z počáteční rychlosti 60 km/h v místě, kde vozidlo brzdící z počáteční rychlosti 50 km/h 
zastaví, je: 

A - přesně 10 km/h, neboť rychlost vozidla klesá přímo úměrně s ujetou dráhou 
vozidla. 

B - přibližně 40 km/h, neboť rychlost vozidla klesá přímo úměrně s časem a dráha 
vozidla je dána obsahem plochy pod křivkou této závislosti. 

C - vozidlo do této vzdálenosti vůbec nedojede, z vyšší počáteční rychlosti vozidlo 
zastaví dříve. 

5 b.) V blízkosti přechodu pro chodce na Mostě mládeže je preventivně umístěn policejní 
radar, protože:  

A - si řidiči vozidel stěžovali na příliš rychlé chodce v těchto místech.  

B - řidiči motorových vozidel v těchto místech nedodržují nejvyšší povolenou rychlost 
50km/h. Nejspíše si neuvědomují podstatný vliv rychlosti vozidla, z které se začíná 
brzdit, na délku potřebnou pro zastavení vozidla.  

C - jím dopravní podnik sleduje rychlost tramvají stojících v zastávce. 
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6 a.) Sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidla před přechodem pro chodce, je řidič vozidla 
jedoucího stejným směrem: 

A - povinen také snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem pro chodce. 

B - zvýšit svou obezřetnost.   

C - povinen odhadnout, zda se při rychlosti svého vozu s chodcem na přechodu 
pro chodce nestřetne. 

6 b.) Chodcům při přecházení přechodů pro chodce na ul. Hlavní třída v Porubě (viz. foto) 
hrozí největší nebezpečí:  

A - zakopnutím. 

B - v podobě alergické reakce na bílou barvu přechodu. 

C - od řidičů vozidel jedoucích v druhém jízdním pruhu, pokud řidič vozidla v prvním 
jízdním pruhu dá dle zákona chodci přednost snížením rychlosti jízdy nebo 
zastavením svého vozidla. 
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7 a.) Jízdní pruh vyznačený svislou dopravní značkou „Vyhrazený jízdní pruh“ a vodorovnou 
dopravní značkou s odpovídajícím symbolem nebo textem pro určitý druh vozidel, slouží 
tento jízdní pruh: 

A - k objíždění kolon. 

B -k upřednostnění dopravy, která je přívětivější k městskému provozu (městská 
hromadná doprava, cyklistická doprava, TAXI služba).   

C - pro rychlý dojezd vozidel s právem přednostní jízdy, např. sanitky.  

7 b.) Ve vyhrazených jízdních pruzích pro cyklisty řidiči motorových vozidel nejčastěji 
porušují zákon tím:  

A - že ve vyhrazených pruzích zastavují či stojí, což nutí cyklisty vjíždět do souběžného 
jízdního pruhu, kde hrozí větší pravděpodobnost střetu cyklisty s ostatními vozidly. 

B - že v nich jedou rychlostí chůze. 

C - že v nich jedou na první rychlostní stupeň a cyklisté za nimi jsou obtěžováni 
nadměrným znečištěním vzduchu výfukovými plyny. 
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8 a.) Pro zastavení a stání vozidla na pozemních komunikacích v jízdních pruzích platí: 

A - řidič za oknem musí nechat papírek s předpokládaným odjezdem a telefonní 
kontakt na sebe. 

B - při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý 
směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 
3 m pro oba směry jízdy.   

C - při stání i zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m 
pro oba směry jízdy; to neplatí v případě, že se jedná o souvislou řadu stojících 
vozidel. 

8 b.) Na ul. Kuršova (v blízkosti nádraží Svinov) se také potýkají:  

A - s nelegálně stojícími vozidly (hlavně cestujících blízké železnice), kteří svými 
vozidly brání průjezdu např. popelářských strojů či sanitek a také ztěžují bezpečný 
výjezd vozidel místních obyvatel ze svých pozemků. 

B - s nedostatečným využitím chodníků a vjezdů na soukromé pozemky pro parkování 
přespolních. 

C - s velkým množství parkujících trojkolek a koloběžek. 
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9 a.) Základní povinností účastníka provozu na pozemních komunikacích mj. je: 

A - vždy mít u sebe průkaz totožnosti, řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla 
tzv. „malý techničák“ a doklad potvrzující pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla tzv. „zelenou kartu“. 

B - přizpůsobit své chování zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu 
pozemních komunikací, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních 
komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.   

C - nosit na sobě výstražnou reflexní vestu žluté nebo oranžové barvy. 

9 b.) V levotočivé zatáčce na ul. 17. listopadu v blízkosti lokality zvané „Na Mlýnku“ ve směru 
od Hlučína dochází za zhoršených povětrnostních podmínek (déšť, sníh náledí):  

A - k bezkoliznímu projetí zatáčky neb je zde v zimních měsících (od 1. 11. do 31. 3.) 
povinná zimní výbava, tj. gumy pro zimní období s minimální hloubkou dezénu a 
sněhové řetězy v případě souvislé vrstvy sněhu na vozovce. 

B - ke kumulaci lyžařů a sáňkařů. 

C - k nezvládnutí řízení vozidla s následným vyjetím vozidla mimo vozovku, protože 
řidiči podceňují rychlost svého vozidla, stavební podobu zatáčky a sníženou 
přilnavost gum svého vozidla na mokrém, zasněženém či namrzlém povrchu 
vozovky.  
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10 a.) Řidič se na řízené (tj. v činnosti jsou trojbarevné světlené signály) křižovatce a v její 
těsné blízkosti nesmí: 

A - otáčet. 

B - rozjíždět. 

C - bavit se se spolucestujícími. 

10 b.) Otáčení se na řízené (tj. v činnosti jsou trojbarevné světlené signály) křižovatce ulic 
Horní a Provaznická z důvodu mylného projetí vedle ležícího velkého rondelu v Hrabůvce:  

A - je v pořádku, protože rondel je špatně vyznačen a řidiči na řízené křižovatce mají 
možnost rychle svůj omyl napravit a k rondelu se vrátit. 

B - v pořádku není, protože světelné signály na řízené křižovatce jsou nastaveny 
na vozidla, která křižovatkou projíždí. Otáčením vozidla na signál volno může dojít 
ke kolizi s vozidly, která jedou na signál volno z jiného směru.  

C - je v pořádku, pokud v blízkosti není hlídka městské nebo státní policie. 
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11 a.) Svítí-li signál „Signál pro opuštění křižovatky“  

umístěný v protilehlém rohu křižovatky:  

A - neplatí pro řidiče odbočujícího vlevo mj. povinnost dát přednost 
protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům.  

B - řidiči čekající na odbočení vlevo na hranici křižovatky mohou vjet do křižovatky i 
na plný světelný signál „Stůj“. 

C - je to informace pro řidiče, že CPK (centrální počítač křižovatky) doporučuje použít 
pro průjezd křižovatkou levé výjezdové rameno. 

11 b.) V běžných případech se při vypnutí světelné signalizace na řízené křižovatce řidiči řídí 
dle pevných svislých dopravních značek upravujících přednost. I proto je nutné:  

A - mít stále čistá skla a dobrý výhled z vozidla  

B - zjistit si, v kolik hodin se na řízených křižovatkách na vaší cestě signalizace vypínají 
a dle toho volit strategii jízdy po městě.  

C - i na každodenně projížděných křižovatkách stále sledovat dopravní značení, aby 
řidič uprostřed vypnuté křižovatky nezačínal přemýšlet, komu to má dát nakonec 
přednost. Na řízené křižovatce Plzeňská x Horní x Moravská (u ÚMObu Ostrava-
Jih) se takto za rok 2008 staly 4 DN z celkem 14 dopravních nehod.  
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12 a.) Řidič dává na křižovatce přednost vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím 
nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím 
zprava:  

A - pouze na křižovatkách s nevyznačenou předností v jízdě.  

B - na křižovatkách s nevyznačenou předností v jízdě nebo na křižovatkách, kde hlavní 
a vedlejší komunikace neprochází křižovatkou v přímém směru (tzv. „zalomená 
přednost“). 

C - pouze v pěší zóně. 

12 b.) V křižovatce ul. Bílovecká a (severní) rampa ul. Opavská směr Poruba je nutné zvýšit 
obezřetnost:  

A - také proto, že ne každý řidič sjíždějící od Svinovských mostů si je vědom, že i když 
je na hlavní pozemní komunikaci, tak při jízdě přímo nebo vlevo musí dát přednost 
v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava po hlavní pozemní komunikaci od Svinova.  

B - protože po výjezdu zpod Svinovských mostů Vás vždy oslní slunce.  

C - protože na chodníku jsou stojany s akčními nabídkami v blízkém stavebně 
obchodním centru. 
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13 a.) Přesné dodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
v aktuálním znění (zákon o silničním provozu) a dalších právních norem kromě snížení počtu 
dopravních nehod, zraněných a mrtvých také přináší:  

A - fungování všech dopravně inženýrských opatření vedoucích ke kvalitnější, rychlejší 
a bezpečnější dopravě, které jsou založeny na předpokladu, že se všichni účastníci 
silničního provozu chovají dle platné legislativy (např. úseky s liniovou koordinací 
světelné signalizace).  

B - úbytek pracovních míst u dopravní policie. 

C - zhoršení statistik o dopravní nehodovosti ve srovnání se zeměmi Evropské unie.  

13 b.) Světelně řízené křižovatky v úseku od křižovatky ul. Opavská x Polská (obchodní 
centrum Třebovice) až po křižovatku Opavská x 17. listopadu (Slovan) jsou v tzv. „liniové 
koordinaci“. To znamená:  

A - pokud nekolejové vozidlo projede křižovatku vymezující koordinovaný úsek 
po hlavní pozemní komunikaci na signál „VOLNO“, bude v koordinovaném úseku 
dodržovat maximální dovolenou rychlost 50 km/h a nebude aktivován žádný 
samostatný světelně řízený přechod pro chodce, projede celý úsek bez jediného 
zastavení na červený signál „STŮJ“.  

B - všechny linie obrub a podélných čar vodorovného dopravního značení jsou 
rovnoběžné. 

C - všechny křižovatky v úseku jsou koordinovaně ručně řízeny dispečery v linii hasiči, 
policie a rychlá zdravotní služba pro zajištění rychlého průjezdů vozů jejich 
organizací. 


