ADS2107
Odkaz veřejný: https://etsync2.mdcr.cz/Content/HPvideos/HPF1_ADS2107_HD.mp4

Otázka: Ve vyobrazené dopravní situaci na silnici pro motorová vozidla:
a. řidič červeného vozidla nesplnil povinnost vytvořit prostor pro průjezd vozidla
s právem přednostní jízdy z důvodu kolony stojících a pomalu jedoucích
vozidel.
b. řidiči všech vozidel mají povinnost se zařadit co nejvíce vlevo, aby při pravém
okraji komunikace vytvořili prostor pro průjezd vozidla s právem přednostní
jízdy z důvodu kolony stojících a pomalu jedoucích vozidel.
c. jsou řidiči vozidel povinni vytvořit prostor pro průjezd vozidla s právem
přednostní jízdy až v okamžiku jeho příjezdu.

ADS2108
Odkaz veřejný: https://etsync2.mdcr.cz/Content/HPvideos/HPF1_ADS2108_HD.mp4

Otázka: Ve vyobrazené dopravní situaci:
a. by měli řidič vozidla z výhledu i cyklista předvídat možnost otevření dveří do
vozovky vzhledem k vystupující osobě z vozidla na chodník.
b. nesmí cyklista vyjet z jízdního pruhu pro cyklisty z důvodu vyhýbání se
překážce a musí jet takovou rychlostí, aby před ní stačil zastavit.
c. cyklista porušil pravidla silničního provozu, protože nedodržel minimální
bezpečný boční odstup 1,5 m od zaparkovaných vozidel.

ADS2109
Odkaz veřejný: https://etsync2.mdcr.cz/Content/HPvideos/HPF1_ADS2109_HD.mp4

Otázka: Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou:
a. může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z
pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici. To neplatí, odbočuje-li
vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.
b. může motocyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo
objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici. To neplatí,
odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.
c. může motocyklista tato vozidla předjíždět nebo objíždět, pokud je mezi
vozidly dostatek místa.

VDS2101
Odkaz veřejný: https://etsync2.mdcr.cz/Content/HPvideos/HPF1_VDS2101_HD.mp4

Otázka: Ve vyobrazené dopravní situaci řidič vozidla z výhledu:
a. aby zabránil střetu s motocyklistou, sníží rychlost jízdy a přestože odbočuje
vlevo, uhýbá k pravému okraji vozovky.
b. musí se zařadit co nejdále vlevo v části vozovky určené pro jeho směr jízdy,
neboť odbočuje vlevo, na předjíždějícího motocyklistu nemusí brát ohled.
c. aby zabránil střetu s motocyklistou musí se zařadit co nejdále vlevo v části
vozovky určené pro jeho směr jízdy a vytvořit tak bezpečný prostor v pravé
části vozovky.

VDS2102
Odkaz veřejný: https://etsync2.mdcr.cz/Content/HPvideos/HPF1_VDS2102_HD.mp4

Otázka: Ve vyobrazené dopravní situaci musí řidič vozidla z výhledu
a. umožnit vyjetí autobusu ze zastávky.
b. zastavit a pokračovat v jízdě až po vyjetí autobusu ze zastávky, aby se
předešlo střetu s chodci, kteří mohou vyběhnout zpoza autobusu do vozovky.
c. přizpůsobit své chování a rychlost vozidla tak, aby mohl včas reagovat na
případné vběhnutí chodců zpoza autobusu do vozovky.

VDS2103
Odkaz veřejný: https://etsync2.mdcr.cz/Content/HPvideos/HPF1_VDS2103_HD.mp4

Otázka: S ohledem na defenzivní způsob jízdy řidič vozidla z výhledu:
a. věnuje pozornost pouze chodcům, jinak má dostatečný přímý rozhled a
nemusí tak snižovat rychlost jízdy, protože je na hlavní pozemní komunikaci.
b. by měl zvýšit pozornost a přizpůsobit svou jízdu zejména kvůli omezenému
výhledu způsobenému zastavením autobusu v zastávce.
c. musí zastavit vozidlo za autobusem a vyčkat jeho odjezdu ze zastávky.

