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zadní brzdy

zadní odrazka
zvonek

přední brzdy

odrazky paprsků
přední odrazka

kryt řetězu

odrazky pedálů
zadní svítilna

1. Správně vybavené jízdní kolo

Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš 
v rámečcích.

 

2. Proč potřebuješ jízdní kolo?

Napiš jednu větu. Větu na dalším řádku doplň.

Správně vybavené kolo potřebuji, aby moje jízda byla:

3. K čemu slouží?

Vyber si jeden z prvků výbavy kola, popiš vzhled a funkci.
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4. Zaškrtni správnou odpověď

Do povinné výbavy 
jízdního kola patří

a) kryt řetězu

b) odrazky v paprscích

c) kryt sedla

Za snížené viditelnosti 
musím mít

a) bílý světlomet vpředu

b) bílou odrazku vzadu

c) bílý světlomet vzadu

Jízdní kolo kontroluji

a) na jaře

b) jen před dlouhou cestou

c) před každou jízdou

Na řídítka patří

a) taška s učením

b) zvonek

c) zadní odrazka

Přilbu používám při jízdě

a) jen na kole

b) jen na bruslích

c) na kole, bruslích, koloběžce

Přilba při pádu

a) chrání krk a ruce

b) chrání hlavu

c) nechrání vůbec nic

Přilbu musím používat do

a) dvanácti let

b) patnácti let

c) osmnácti let

Přilbu používám na kole

a) jen na stezce pro cyklisty

b) jen na silnici

c) vždy
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1. Kdo je účastníkem silničního provozu?

2. Nakresli je:

3. Doplň:

Vozidla jezdí po vozovce vždy..................... Chodci chodí zpravidla 

po..................... Není-li k dispozici chodník, chodí vždy při....................

okraji vozovky. K přecházení vozovky využíváme....................nebo...................., 

je-li v naší blízkosti. Před přecházením se musíme....................vlevo i vpravo. 

Svítí-li na světelné signalizaci pro chodce.................... panáček, musíme zůstat 

stát. Když se rozsvítí....................panáček můžeme vstoupit do vozovky a pře-

cházet.

Před jízdou v hromadném dopravním prostředku si musím koupit..................... 

Při nástupu dám přednost..................... Při jízdě se musím chovat...................., 

nesmím..................... Jsem slušný, proto vždy uvolním místo.....................
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Brzy se staneš cyklistou. Zařaď tyto značky do následujícího vyprávění 
(do hranaté závorky doplň číslo značky). Značky vybarvi.

Petr se stal cyklistou. Často jezdí za babičkou na kole. Nejprve jede kolem stanice 
první pomoci [     ]. Jede opatrně, protože přijíždí k přechodu pro chodce [     ]. 
Na první křižovatce musí dát přednost autu [     ]. Vjíždí na hlavní silnici [     ]. 
Sjíždí z kopce, brzdí před zatáčkou vpravo [     ] a opatrně přijíždí k železničnímu 
přejezdu [     ]. Na další křižovatce musí odbočit vpravo [     ], protože v přímém 
směru je zákaz vjezdu všech vozidel [     ]. Blíží se k nebezpečné křižovatce. Musí 
před ní zastavit [     ] a dobře se rozhlédnout na obě strany. Pokračuje opatrně 
kolem školy [     ]. Nesmí odbočit vlevo [     ]. Proto objede dům a po stezce pro 
cyklisty [     ] vjíždí do slepé ulice [     ]. Tam bydlí babička.

Napiš číslem, kteří chodci přecházejí nesprávně.

Co dělá neukázněný chodec?

Nesprávně přechází
číslo:

Správně přechází
číslo:
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Testové otázky. 
(Zakroužkuj správnou odpověď.)

1. V silničním provozu smějí jezdit 
cyklisté samostatně bez dozoru

a) od osmi let

b) od deseti let

c) až od dvanácti let

2. Cyklista ve věku do 15 let
a)  musí mít na hlavě nasazenou 

a řádně připevněnou přilbu pouze 
při jízdě na silnici

b)  musí mít vždy při jízdě v pro-
vozu i terénu na hlavě nasazenou 
a řádně připevněnou přilbu

c) nemusí nosit přilbu

3. V provozu se na jízdním kole 
jezdí

a) při pravém okraji vozovky

b) při levém okraji vozovky

c) co nejblíže ke středu vozovky

4. Cyklisté smějí po silnici jet
a)  vedle sebe, pokud je vozovka do-

statečně široká

b) nejvíce dva vedle sebe

c) jen jednotlivě za sebou

5. Znamení o změně směru jízdy 
dává cyklista

a) máváním paží

b) upažením

c) vztyčením paže

6. Znamení o změně směru jízdy 
musí cyklista dát

a) jen za snížené viditelnosti

b) vždy při brzdění

c) vždy, když mění směr jízdy

7. Při vjíždění z místa ležícího mimo 
pozemní komunikaci na komuni-
kaci musí dát cyklista přednost 
v jízdě

a) všem vozidlům jedoucím po silnici

b)  pouze vozidlům přijíždějícím 
zprava

c) pouze všem motorovým vozidlům
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8. Motorové nebo nemotorové vo-
zidlo se předjíždí

a)  vlevo; vpravo jen tehdy, je-li do-
statek místa

b)  vlevo i vpravo; tam, kde je dosta-
tek místa

c)  vlevo; vpravo se předjíždí vozidlo, 
které odbočuje vlevo a u něhož 
není pochybnosti o dalším směru 
jízdy

9. Je-li cyklista předjížděn,
a) musí vždy zpomalit

b)  musí uvolnit cestu tím, že vjede na 
krajnici

c)  nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani 
jinak bránit předjíždění

10.  Cyklista přijíždějící na křižovatku 
po vedlejší pozemní komunikaci 
musí dát přednost v jízdě

a)  všem vozidlům přijíždějícím po 
hlavní silnici

b)  všem vozidlům přijíždějícím zprava

c)  jen motorovým vozidlům

11.  Cyklista přijíždějící na křižovatku 
pozemních komunikací nerozliše-
ných dopravními značkami musí 
dát přednost v jízdě

a) všem motorovým vozidlům

b) vozidlům přijíždějícím zleva

c) vozidlům přijíždějícím zprava

12.  Při jízdě křižovatkou na příkaz 
dopravní značky „Stůj, dej před-
nost v jízdě!“ musí cyklista za-
stavit

a) vedle dopravní značky

b)  na takovém místě, odkud má do 
křižovatky náležitý rozhled

c) těsně před křižovatkou

13. V obytné zóně smí cyklista
a)  jet v celé šířce silnice a libovolnou 

rychlostí

b) jet bez držení řídítek

c)  jet rychlostí nejvýše 20 km v ho-
dině, přitom nesmí ohrozit chodce
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