
1. Na přejezdu pro cyklisty
A) se musí jízdní kolo vést
B) se jezdí vpravo
C) se jezdí vpravo nebo vlevo

2. V cyklistické zóně
A) je nejvyšší dovolená rychlost 30 km.h-1

B) je nejvyšší dovolená rychlost 20 km.h-1

C) je nejnižší dovolená rychlost 10 km.h-1

3. Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd
A) za mlhy nebo hustého deště
B) dokud vlak nezastaví v zastávce
C) je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového 
zabezpečovacího zařízení

4. Řidič nesmí zastavit a stát
A) 100 m před zastávkou tramvaje
B) na tramvajovém pásu
C) na konečné tramvaje

5. Při odbočování vlevo řidič dává přednost 
A) také protijedoucím jezdcům na zvířeti
B) pouze protijedoucím tramvajím
C) pouze protijedoucím cyklistům

6. Při jízdě vedle rozměrných vozidel
A) nehrozí nebezpečí, když jedeme vpravo
B) nehrozí žádné nebezpečí, řidič vozidla nás vždy vidí v zrcátku
C) musíme počítat se slepým úhlem, kdy nás řidič vozidla nevidí ve zpětném zrcátku

7. Výbavu a stav jízdního kola
A) kontrolujeme před každou jízdou 
B) nemusíme kontrolovat, když jedeme jen na krátkou vzdálenost
C) kontrolujeme jen občas

TEST č. 18

Označ SprávnOu OdpOvěďTEST č. 18



8. Nahradit světlomet na jízdním kole svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem
A) může cyklista vždy
B) může cyklista jen při jízdě ve vyhrazeném jízdním pruhu
C) může cyklista jen na dostatečně souvisle osvícené vozovce

9. Smí cyklista vjíždět do této ulice?

A) ano
B) ne

10. V této zóně je rychlost omezena na 
20 km.h-1. 

A) ne
B) ano

11. Klikatá čára vymezuje místo, kde cyklista 
nesmí zastavit.

A) ano
B) ne
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12. Dopravní značka upozorňuje
A) na kamení a výtluky na silnici
B) na umělou nerovnost (zpomalovací práh)
C) na nástupní nebo ochranný ostrůvek

13. Dopravní značka pro cyklistu znamená
A) že může užít vozovku v celé šíři
B) že musí tento pruh užít k jízdě
C) povinnost zrychlit jízdu

14. Který příkaz neplatí pro cyklisty?

15. Rozsvícený světelný signál znamená 
A) povinnost řidiče zastavit vozidlo před signalizačním zařízením
B)  povinnost řidiče zastavit ve vzdálenosti 5 m před signalizačním 

zařízením
C) povinnost řidiče zastavit, pokud už vidí přijíždějící vlak

16. Cyklista projede křižovatku jako
A) poslední
B) první současně s červeným vozidlem
C) první současně s modrým vozidlem
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17. Cyklista z výhledu 
A) nesmí vjíždět na kruhový objezd
B) může vjíždět na kruhový objezd
C) musí dát znamení o změně směru jízdy

18. Jako první projede křižovatku
A) červené vozidlo
B) modré vozidlo
C) cyklista

19. Pokyn policisty znamená
A) „Pozor!“ pro všechny řidiče
B)  „Volno!“ pro cyklistu a řidiče modrého 

vozidla
C) „Stůj!“ pro cyklistu

20. Cyklisté mohou vjíždět do prostotu za značkou na obrázku

A) 
B) 
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