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Po celý měsíc duben 2012 probíhal 3. ročník internetové Dopravně znalostní soutěže, kterou připravil 
Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy MMO. Nyní máte možnost se seznámit se správnými 
odpověďmi testu. Jména pěti výherců vzešlých z losování soutěžících, kteří odpověděli na všechny 
otázky správně, se dozvíte v nejbližší době na stránkách města či na facebookové stránce Aktivu BESIP. 
Sami výherci budou informování elektronickou cestou. 

 

1. Informativní značky provozní č. IP 15c a č. IP 15d (např. najdete na sil. I/58 u obce Krmelín): 

 

A –  označují začátek a konec Moravskoslezského kraje.  

B –  označují začátek a konec úseku, kde je nutné svítit mlhovkami. 

C –  označují úsek pozemní komunikace zpoplatněný mýtným; značky se nepoužívají na dálnici a 
silnici pro motorová vozidla. 

 

 

2. Dopravní značka č. IJ 16 „Silniční kaple“ (dálnice D5 u Plzně): 

 

A –  je z kategorie informační značka jiná a informuje o existenci silniční kaple.  

B –  je v západních zemích častá, ale do české legislativy ještě není zavedená. 

C –  navádí řidiče na 24 hodiny otevřené kostely v blízkosti pozemních komunikací. 
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3. Dodatková tabulka č. E 12c „Povolený směr jízdy cyklistů“ (ul. Michálkovická): 

 

A –  se umísťuje na cyklistických trasách pro lepší orientaci turistů na kole.  

B –  je tabulka, která za použití odpovídajících směrových šipek vyznačuje možný směr jízdy 
cyklistů hlavně v křižovatkách. 

C –  označuje místo, kde cyklisté mohou z vozovky sjet na souběžně vedoucí cyklistickou stezku. 

 

 

 

 

4. „Pověřená osoba“ tak jak ji definuje zákon o silničním provozu, která je při výkonu činnosti 
oblečená dle prováděcího právního předpisu (viz. obrázek) a disponuje požadovaným pověřením 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností,  je oprávněna: 

    

A –  měřit rychlost vozidel v blízkosti školního zařízení a případný záznam o překročení nejvyšší 
dovolené rychlosti předávat na příslušný odbor obecního úřadu s rozšířenou působností 
k zahájení správního řízení. 

B –  sama doprovázet větší skupinu nezletilých osob a přecházet s nimi pozemní komunikace. 

C –  k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládež v blízkosti školního zařízení zastavovat 
vozidla, a to pouze na přechodu pro chodce; kde přechod pro chodce není nebo je 
neschůdný, smí zastavovat vozidla i na jiném místě na vozovce. 
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5. Tato dopravní značka č. C15a „Zimní výbava“ (např. na úseku Ostravice – Bumbálka): 

 

A –  přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N pokračovat v jízdě jen za použití 
zimních pneumatik, a to u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti 
nepřevyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 
4 mm na všech kolech a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 
3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 6 mm na 
všech hnacích kolech v období od 1. listopadu do 31. března.  

B –  přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N pokračovat v jízdě jen za použití 
zimních pneumatik, a to u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 
3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na všech 
kolech a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg 
s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 6 mm na všech hnacích 
kolech v případech, kdy se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo 
vzhledem k povětrnostním podmínkám lze takové jevy předpokládat. 

C –  upozorňuje řidiče motorového vozidla, že by v úseku za značkou měl mít v zimním období 
sněžné řetězy, lopatku a škrabku na sklo. 

 

 

6. Vodorovná dopravní značka č. V19 „Prostor pro cyklisty“ (např. na ul. Závodní před křížením 
s ul. Rudná): 

 

A –  je značka, která vyznačuje prostor určený pro cyklisty čekající na světelný signál „Volno“.  

B –  na světelně řízených společných přechodech pro chodce a přejezdech pro cyklisty určuje 
na chodníku prostor pro vyčkávání cyklistů. 

C –  vyznačuje parkovací stání vyhrazené pro jízdní kolo. 
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7. Na obrázku je vyobrazen „Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně 
postiženou“ č. O 7 a o této kartě vyhláška, resp. zákon říká: 

 

A –  Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou smí řidič 
vozidla použít pro zastavení vozidla kdekoliv na pozemní komunikací, pokud je to k nutné 
vystoupení nebo nastoupení osoby těžce zdravotně postižené.  

B –  Na ploše vyznačené vodorovnou dopravní značkou č. V 10f „Vyhrazené parkoviště pro 
vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ smí zastavit a stát pouze vozidlo 
označené parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně 
postiženou. Značka č. V 10f je vždy doplněna značkou č. IP 12 „Vyhrazené parkoviště“, kde je 
uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku. 

C –  „Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ doplňuje 
národní „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně postiženou nebo těžce 
pohybově postiženou“ č. O 1 pro cesty do zemí EU. 

 

 

8. Dopravní sloupky červené barvy Z11c, Z11d a Z11g (např. na ul. Družební): 

                    

A –  označují úseky s vyšší pravděpodobností vzniku námrazy na vozovce.  

B –  se užívají v místě připojení soukromé cesty na veřejnou pozemní komunikaci. 

C –  se užívají v místě připojení účelové pozemní komunikace. 
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9. Dopravní značka č. IP 13e „Parkoviště K+R“: 

    

A –  označuje parkoviště vyhrazené pro držitele parkovacích karet „K“ a „R“. 

B –  označuje parkoviště vyhrazené pro kočáry a rikši. 

C –  označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, které 
dále využívají prostředek hromadné dopravy osob. 

 

10. Dopravní značka č. IP 31a „Měření rychlosti“: 

    

A –  označuje začátek úseku měření rychlosti jízdy obecní policií. Od 1. srpna 2011 není měření 
rychlosti obecní policií podmíněno označením měřeného úseku touto značkou. 

B –  označuje začátek úseku měření rychlosti jízdy obecní policií, pokud měření probíhá přenosným 
(mobilním) zařízením. 

C –  označuje začátek úseku měření rychlosti jízdy, pokud měření probíhá stacionárním zařízením 
bez přímé účasti obecní nebo státní policie. 
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