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

Vzdálenost mezi vozidly, vyhýbání, odbočování 
 

1. Popřemýšlejte, jaký mohl být rozdíl mezi objížděním a předjížděním. 
2. Udělejte si zápis do sešitu vlastními slovy - vyberte důležité informace. 
3. Zápis do sešitu bude psán vlastní rukou. 
4. Je-li vhodné zápis doplnit nákresem, udělejte jej.  
5. Je-li vhodné zápis doplnit dopravní značkou, nakreslete ji (nebo nalepte).  
6. 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. §19, §20, §21 
§ 19 
Vzdálenost mezi vozidly 
(1) Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se 
mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním. 
(2) Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž 
celková délka přesahuje 10 m, a zvláštního vozidla2) musí mimo obec zachovávat za vozidlem jedoucím před 
ním takovou vzdálenost, aby se předjíždějící vozidlo mohlo před něj bezpečně zařadit; to neplatí, připravuje-li 
se k předjíždění, při předjíždění a při souběžné jízdě. 
(3) Řidič, který nehodlá nebo nemůže projet podél tramvaje vpravo, musí za ní jet v takové vzdálenosti, aby 
umožnil projetí podél tramvaje ostatním řidičům. 
§ 20 
Vyhýbání 
Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají vpravo, včas a v dostatečné míře. Nemohou-li se bezpečně vyhnout, 
musí dát přednost v jízdě ten, na jehož straně jízdy je překážka nebo zúžená vozovka. Musí-li jeden z nich 
couvat, učiní tak ten, pro něhož je to snazší nebo méně nebezpečné. Není-li možno se vyhnout protijedoucí 
tramvaji vpravo, vyhýbá se jí vlevo. 
§ 21 
Odbočování 
(1) Při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci musí řidič dávat znamení o 
změně směru jízdy; při odbočování nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním a musí dbát zvýšené opatrnosti. 
(2) Vyžadují-li to okolnosti, například při přepravě dlouhého nákladu, musí řidič zajistit bezpečné odbočení 
pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby. 
(3) Před odbočováním vpravo se musí řidič zařadit co nejblíže k pravému okraji vozovky; musí-li přitom s 
ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu vybočit ze směru své jízdy vlevo, dává vždy jen znamení o změně 
směru jízdy vpravo. Před odbočováním vlevo se musí zařadit co nejdále vlevo v části vozovky určené pro jeho 
směr jízdy s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu a šířku vozovky. Odbočují-li řidiči protijedoucích vozidel 
vlevo, vyhýbají se vlevo. 
(4) Řidič, který při odbočování opouští průběžný pruh, musí co nejdříve vjet na odbočovací pruh, je-li vyznačen. 
(5) Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, 
jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, 
tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní 
pruh vyhrazen, a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty. 
(6) Řidič odbočující vpravo musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž 
je tento jízdní pruh vyhrazen, a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty. Tam, kde je povolena jízda 
podél tramvaje vlevo, musí dát přednost v jízdě i tramvaji. 
(7) Tramvaj, která při odbočování nebo jiné změně směru jízdy křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé 
nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má přednost v jízdě. 
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Vjíždění na pozemní komunikaci, otáčení a couvání 

 
1. Popřemýšlejte, jaký mohl být rozdíl mezi objížděním a předjížděním. 
2. Udělejte si zápis do sešitu vlastními slovy - vyberte důležité informace. 
3. Zápis do sešitu bude psán vlastní rukou. 
4. Je-li vhodné zápis doplnit nákresem, udělejte jej.  
5. Je-li vhodné zápis doplnit dopravní značkou, nakreslete ji (nebo nalepte).  
6. Pokud zákon odkazuje na nějaký jiný paragraf, písmeno nebo odstavec, najděte jeho znění 

v zákoně (www.zakonyprolidi.cz). 
7. § 22 chybí schválně, ten pořešíme ve škole 

 
Podklady pro zápis: Zákon 361/2000 Sb. §23, §24 
 

§ 23 
Vjíždění na pozemní komunikaci 
(1) Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v 
jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru 
chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z 
účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní 
komunikaci. 
(2) Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit bezpečné vjetí na pozemní 
komunikaci pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby. 
(3) Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní 
komunikaci. 
 
§ 24 
Otáčení a couvání 
(1) Při otáčení platí obdobně ustanovení o odbočování (§ 21) a při otáčení na křižovatce též ustanovení o jízdě 
křižovatkou (§ 22). 
(2) Při couvání řidič nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. 
(3) Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit bezpečné otáčení nebo couvání 
pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby. 
(4) Řidič nesmí otáčet a couvat 
a) na nepřehledných nebo jinak nebezpečných místech, například v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti, 
před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním, 
b) na křižovatce s řízeným provozem a v její těsné blízkosti, 
c) na přechodu pro chodce, 
d) na přejezdu pro cyklisty, 
e) na železničním přejezdu a v jeho těsné blízkosti, 
f) v tunelu a v jeho těsné blízkosti, 
g) na pozemní komunikaci s jednosměrným provozem; smí však couvat, jestliže je to nezbytně nutné, například 
k zajetí do řady stojících vozidel nebo vyjetí z ní. 
 
 
 

 
ODEVZDÁNÍ 
- odevzdání do pá 13.11.2020 do 12:00 
- sešit vyfoťte  
- odevzdání primárně mailem 
 
 


