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

Objíždění, předjíždění 
 

1. Popřemýšlejte, jaký mohl být rozdíl mezi objížděním a předjížděním. 
2. Udělejte si zápis do sešitu - vyberte důležité informace. 
3. Zápis do sešitu bude psán vlastní rukou. 
4. Je-li vhodné zápis doplnit nákresem, udělejte jej.  
5. 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. §16, §17 
§ 16 
Objíždění 
Řidič, který při objíždění vozidla, jež zastavilo nebo stojí, nebo při objíždění překážky provozu 
na pozemních komunikacích anebo chodce vybočuje ze směru své jízdy, nesmí ohrozit ani 
omezit protijedoucí řidiče a ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. 
Přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy. 
 
§ 17 
Předjíždění 
(1) Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy vlevo a není-li již 
pochybnosti o dalším směru jeho jízdy. Při jízdě v připojovacím nebo odbočovacím pruhu se 
smí vpravo předjíždět též vozidlo jedoucí v průběžném pruhu. Odbočovací pruh je přídatný 
jízdní pruh určený pro odbočování (vyřazování) vozidel z průběžného jízdního pruhu. 
(2) Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy, musí dávat znamení o změně 
směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním. Řidič musí dát znamení o změně směru 
jízdy při předjíždění cyklisty. 
(3) Řidič, který se po předjetí zařazuje před vozidlo, které předjel, musí dávat znamení o 
změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče vozidla, které předjel. 
(4) Řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění. 
(5) Řidič nesmí předjíždět 

a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému 
předjetí, 
b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet, 
c) jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu 
na pozemních komunikacích, 
d) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi, 
e) dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li 
možné předjetí vpravo podle odstavce 1 nebo předjetí v dalším volném jízdním pruhu 
vyznačeném na vozovce v tomtéž směru jízdy, 
f) na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí 

1. jde-li o předjíždění vpravo podle odstavce 1, 
2. jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů a motocyklů bez postranního vozíku, 
3. na hlavní pozemní komunikaci, 
4. na křižovatce s řízeným provozem. 

g) na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním. 
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Rychlost jízdy 
 

1. Udělejte si zápis do sešitu - vyberte důležité informace. 
2. Zápis do sešitu bude psán vlastní rukou. 
3. Je-li vhodné zápis doplnit nákresem, udělejte jej.  
4. 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. §18 
 
§ 18 
 
Rychlost jízdy 
(1) Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, 
předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, 
povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl 
schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled. 
(2) Řidič nesmí 

a) snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit, pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích, 
b) omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou jízdou a 
pomalým předjížděním. 

(3) Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo 
obec rychlostí nejvýše 90 km.h-1; na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km.h-1 a na dálnici 
rychlostí nejvýše 130 km.h-1. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h-1. 
(4) V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 
km.h-1. 
(5) Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou 
rychlost žádného z vozidel soupravy. 
(6) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost 
podle odstavců 3 a 4 snížit. Jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla bez směrově oddělených jízdních 
pásů, sníží se nejvyšší dovolená rychlost na nejvýše 90 km.h-1. 
(7) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost 
podle odstavce 4 zvýšit, maximálně však o 30 km.h-1. Na silnici pro motorová vozidla se směrově oddělenými 
jízdními pásy lze zvýšit i nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 3, maximálně však o 20 km.h-1. 
(8) Při použití sněhových řetězů na vozidle smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1. 
(9) Nejvyšší dovolená rychlost podle odstavců 3, 4 a 8 a nejvyšší dovolená rychlost stanovená místní nebo 
přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích neplatí pro řidiče zpravodajských služeb, Generální 
inspekce bezpečnostních sborů45) a stanovených útvarů policie, Vojenské policie a celních orgánů, je-li to 
nezbytně nutné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem, je však povinen dbát potřebné 
opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích. Útvary policie stanoví 
ministr vnitra. Útvary Vojenské policie stanoví ministr obrany. Útvary celních orgánů stanoví ministr financí.  
 
 
 
 
ODEVZDÁNÍ 
- odevzdání do pá 6.11.2020 do 12:00 
- sešit vyfoťte  
- odevzdání primárně mailem 
 
 


