
MOTOROVÁ VOZIDLA
 

 

Vyučující: Ing. Lucie Pelčáková, DiS.
E-mail: lpelcakova@zahradnickaskola.cz
Tel.: 602 602 515 
facebook: Lucie Zahradnickaskola
Skype: Lucie Zahradnickaskola 

1. Znovu si přečtěte svůj zá
2. Přečtěte si článek: https://www.garaz.cz/clanek/jak

jezdete-vpravo-21001741
3. Podívejte se na toto vide

Pravidlo zipování: https://www.youtube.com/watch?v=yilwsyiTt1g
 
Dozvěděli jste se něco no
 
K zamyšlení: Oba řidiči ch
přednost? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek si nakreslete ne
do středního pruhu. Kdo

Jíz

4. Udělejte si zápis do sešitu
5. Zápis do sešitu bude psán vlastní rukou.
6. Je-li vhodné zápis doplnit nákresem, udělejte jej. 
7. Pokud zákon odkazuje na nějaký jiný paragraf, písmeno nebo odstavec, najděte jeho znění 

v zákoně (www.zakonyprolidi.cz).
  
Podklady pro zápis: Zákon 361/2000 Sb. §1
 
§ 13 
 
(1) Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí vpravo; vlevo se smí jet jen tehdy, brání
nebo jestliže je to bezpečnější s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu. Při jízdě podél nástupního nebo ochranného 
ostrůvku je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Podél tramvaje se jezdí vpravo, pokud není dopravní značkou "Objíždění 
tramvaje" povolena jízda vlevo. 
(2) Na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podélném směru vjet jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, 
vjíždění na pozemní komunikaci, nebo vyžadují
vozovky dostatek místa; tramvajový pás zvýšený nad nebo snížený pod úroveň vozovky nebo od vozovky jinak oddělený 
například obrubníkem se smí přejíždět jen příčně, a to na místě k tomu přizpůsobeném. Při vjíždění na tramvajový pás 
nesmí řidič ohrozit ani omezit v jízdě tramvaj.
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Opakování 
 

ápis z minulé hodiny - jízda v jízdních pruzích. 
https://www.garaz.cz/clanek/jak-jezdit-v-pruzich-pustte

21001741 
eo: 

https://www.youtube.com/watch?v=yilwsyiTt1g 

ového? Doplňte si informaci do sešitu. 

htějí přejet do prostředního jízdního pruhu. Který

ebo nalepte do sešitu. Označte vozidla čísly, v jak
o pojede první? 

 
zda ve zvláštních případech 

 
Udělejte si zápis do sešitu - vyberte důležité informace. 
Zápis do sešitu bude psán vlastní rukou. 

li vhodné zápis doplnit nákresem, udělejte jej.  
zákon odkazuje na nějaký jiný paragraf, písmeno nebo odstavec, najděte jeho znění 

akonyprolidi.cz). 

on 361/2000 Sb. §13, §14, §15 

Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí vpravo; vlevo se smí jet jen tehdy, brání
nebo jestliže je to bezpečnější s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu. Při jízdě podél nástupního nebo ochranného 

át zvýšené opatrnosti. Podél tramvaje se jezdí vpravo, pokud není dopravní značkou "Objíždění 

Na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podélném směru vjet jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, 
na pozemní komunikaci, nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti, například není-li mezi tramvajovým pásem a okrajem 

vozovky dostatek místa; tramvajový pás zvýšený nad nebo snížený pod úroveň vozovky nebo od vozovky jinak oddělený 
přejíždět jen příčně, a to na místě k tomu přizpůsobeném. Při vjíždění na tramvajový pás 

nesmí řidič ohrozit ani omezit v jízdě tramvaj. 

Vytvořeno: 19.10.2020 

pustte-rychlejsi-a-

ý z nich má 

kém pořadí přejedou 

zákon odkazuje na nějaký jiný paragraf, písmeno nebo odstavec, najděte jeho znění 

Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí vpravo; vlevo se smí jet jen tehdy, brání-li jízdě vpravo překážka 
nebo jestliže je to bezpečnější s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu. Při jízdě podél nástupního nebo ochranného 

át zvýšené opatrnosti. Podél tramvaje se jezdí vpravo, pokud není dopravní značkou "Objíždění 

Na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podélném směru vjet jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, 
li mezi tramvajovým pásem a okrajem 

vozovky dostatek místa; tramvajový pás zvýšený nad nebo snížený pod úroveň vozovky nebo od vozovky jinak oddělený 
přejíždět jen příčně, a to na místě k tomu přizpůsobeném. Při vjíždění na tramvajový pás 
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§ 14 
(1) Je-li vyznačen jízdní pruh dopravní značkou "Vyhrazený jízdní pruh" (dále jen "vyhrazený jízdní pruh") pro určitý druh 
vozidel, platí pro řidiče ostatních vozidel obdobně § 13 odst. 2, a je-li vyhrazený jízdní pruh vyznačen na tramvajovém pásu, 
též § 21 odst. 7. Jízdní pruh nelze vyhradit pro motocykly. 
(2) Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazen jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič 
vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla. Řidič vozidla ve 
vyhrazeném jízdním pruhu je povinen dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče ostatních vozidel. 
(3) Jede-li vozidlo, pro které je vyhrazen jízdní pruh, ve vyhrazeném jízdním pruhu nebo tramvaj jinou rychlostí než ostatní 
vozidla jedoucí stejným směrem, nejde o vzájemné předjíždění. 
(4) Je-li provoz ve vyhrazeném jízdním pruhu vyznačeném na tramvajovém pásu řízen světelnými signály pro tramvaje, řídí 
se řidič vozidla jedoucí v tomto jízdním pruhu těmito světelnými signály. 
(5) Je-li vyznačen jízdní pruh vodorovnými dopravními značkami jako jízdní pruh pro cyklisty, použijí se pro cyklisty a řidiče 
jiných vozidel odstavce 1 až 3 obdobně. Na jízdní pruh pro cyklisty smí řidič jiného vozidla vjet v podélném směru rovněž 
tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký. Při vjíždění na jízdní pruh pro cyklisty nesmí řidič 
ohrozit cyklistu jedoucího v tomto pruhu. 
 
§ 15 
(1) Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na 
zvýšeném tramvajovém pásu, musí řidič jiného vozidla zastavit vozidlo; je-li v zastávce více vozidel hromadné dopravy osob, 
musí zastavit za druhým z nich. V jízdě smí pokračovat teprve tehdy, neohrozí-li již cestující, kteří nastupují nebo vystupují. 
To neplatí, zastaví-li autobus nebo trolejbus u okraje vozovky. 
(2) Za autobusem s označením "Označení autobusu přepravujícího děti", který zastavil v označené zastávce, musí řidič 
jiného vozidla zastavit vozidlo. Pokračovat v jízdě může až po odjezdu autobusu ze zastávky. Řidiči protijedoucích vozidel 
musí přihlédnout k možnosti vběhnutí dětí do vozovky a jízdu přizpůsobit tak, aby děti nebyly ohroženy. 
  
 
 
 

 
ODEVZDÁNÍ 
- odevzdání do pá 23.10.2020 do 12:00 
- sešit vyfoťte  
- odevzdání primárně mailem 
 
 


