
 
 

§ 19 
Zkouška z praktické jízdy 

(K § 42 odst. 4 zákona) 
 
(1) V první části zkoušky z praktické jízdy žadatel o řidičské oprávnění prokazuje 
následující znalosti a dovednosti: 
a) u všech skupin a podskupin řidičského oprávnění před zahájením jízdy prověřit stav 
pneumatik, osvětlení vozidla a směrových svítilen, zvukového výstražného zařízení, 
funkčnost řízení a brzd, přizpůsobit si sedadlo do správné polohy, přizpůsobit si zpětná 
zrcátka, zapnout si bezpečnostní pás a ověřit, že jsou zavřeny všechny dveře; následně 
nastartovat motor a provést plynulé rozjetí vozidla (v průběhu zkoušky provést rozjezd do 
kopce a z kopce), couvat se zatáčením vlevo i vpravo, zabrzdit vozidlo na přesnost 
zastavení, zaparkovat vozidlo a opustit parkovací prostor, zajet k obrubníku a vyjet od 
něho, objet stojící vozidla a překážky, 

b) u řidičského oprávnění skupin AM a A a podskupiny A1 přizpůsobit si ochrannou 
přilbu, spustit motocykl ze stojánku a vést jej bez spuštěného motoru, 

c) u řidičského oprávnění skupin B, B+E, C, C+E a D+E a podskupin C1+E a D1+E 
prokázat znalosti bezpečnosti práce při nakládání nákladu na vozidlo a jeho vykládání z 
vozidla, 

d) u řidičského oprávnění skupin B+E, C+E a D+E a podskupin C1+E a D1+E připojit 
přívěs nebo návěs, aby se vytvořila jízdní souprava, a tento přívěs nebo návěs odpojit, 

e) u řidičského oprávnění skupin C, D, C+E a D+E a podskupin C1, D1, C1+E a D1+E 
prokázat znalosti pravidel vztahujících se k hmotnosti a rozměrům vozidla, pravidel o 
dobách řízení a odpočinku, použití záznamových zařízení, principů brzdových systémů a 
omezovačů rychlosti, prověřit výfukovou brzdu a řídicí systémy a prokázat teoretické 
znalosti potřebné pro čtení v silniční mapě, 

f) u řidičského oprávnění skupiny D a podskupiny D1 prokázat znalost pravidel 
týkajících se přepravy osob a chování v případě nehody. 
 
(2) Ve druhé části zkoušky z praktické jízdy žadatel o řidičské oprávnění prokazuje 
následující znalosti a dovednosti: 
 
a) u všech skupin a podskupin řidičského oprávnění znalost v řízení motorového vozidla 
v podmínkách provozu na pozemních komunikacích, zejména zachování správného 
směru jízdy, zrychlení vozidla až na vhodnou rychlost a udržování této rychlosti i během 
řazení jednotlivých rychlostních stupňů, vjetí do křižovatky a její bezpečné projetí, 
přizpůsobení rychlosti vozidla při odbočování vlevo a vpravo, a pokud možno v 
omezeném prostoru, přizpůsobení rychlosti vozidla podmínkám provozu na pozemních 
komunikacích, zařazení se do jiného jízdního pruhu, míjení jedoucího vozidla, zejména v 
zúžených prostorech, dodržování správné vzdálenosti mezi vozidly v jednotlivých 
jízdních pruzích, předjíždění v různých situacích, odbočení na křižovatce vlevo i vpravo, 



odbočení mimo pozemní komunikaci, dodržování pravidla přednosti v jízdě, správné 
používání zpětných zrcátek, ovládat ovladači výstroj a výbavu vozidla, například stěrače 
a ostřikovače čelního skla, odmlžování, klimatizaci, osvětlení vozidla, topení, včasné 
dávání znamení o změně směru jízdy, správné a včasné reagování na znamení o změně 
směru jízdy dávaných jinými účastníky provozu na pozemních komunikacích, prokázání 
patřičného ohledu a opatrnosti vůči chodcům a ostatním účastníkům provozu na 
pozemních komunikacích, 

b) u řidičského oprávnění skupin AM a A a podskupiny A1 zaparkovat motocykl a 
postavit jej na centrální nebo pohotovostní stojánek, provést zatáčku tvaru U, udržet 
motocykl v rovnováze při různých rychlostech a v různých provozních situacích, 
 

c) u řidičského oprávnění skupin C, D, C+E a D+E a podskupin C1, D1, C1+E a D1+E 
znalost překážek způsobených charakteristikami jejich vozidel, které mohou zabránit 
řidiči ve výhledu, vlivu větru na jízdu vozidla, opatření nutných pro předjíždění při 
stříkajícím blátě, užívání různých brzdových systémů, používání zpomalovací brzdy a 
přizpůsobení stopy délce vozidla a jeho přesahu při odbočování. 


