ОСНОВНІ ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО РУХУ

У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
■ Обмеження швидкості
Обмеження швидкості для механічних
транспортних засобів з максимальною
масою до 3,5 тонн та автобусів за межами
міста становить 90 км/год. Транспортні
засоби вагою понад 3,5 тонни можуть
рухатися з максимальною швидкістю 80
км/год. Автомагістралями транспортні
засоби вагою до 3,5 тонн і автобуси можуть
рухатися з максимальною швидкістю 130 км/год, на дорогах
для механічних транспортних засобів із максимальною
швидкістю 110 км/год, на інших дорогах — з максимальною
швидкістю 80 км/год. Максимальна дозволена швидкість
у місті — 50 км/год; на автомагістралях у місті — 80 км/год.

■ Повноваження співробітника поліції у разі
виявлення протиправних дій
Поліція може за порушення правил
дорожнього руху на місці накладати та
стягувати штрафи. У серйозних випадках
співробітник
поліції
може
вилучити
посвідчення водія. Якщо правопорушення
не може бути розглянуте на місці та про
нього повідомляється адміністративному
органу, співробітник поліції може вимагати
від правопорушника внести заставу як гарантію того, що він
з’явиться на адміністративний розгляд. Якщо правопорушник
не внесе застави, поліцейський має право конфіскувати його
транспортний засіб. Поліцейські та митники під час контролю
за дотриманням безпеки дорожнього руху можуть закликати
водія сплатити на місці неоплачений штраф за раніше
скоєне порушення правил дорожнього руху. У разі відмови
вони можуть вилучити автомобільний номерний знак або
поставити блокіратор на колеса.

■ Рух смугами в населеному пункті
У населеному пункті на дорозі з двома
або більше смугами руху, позначеними
на проїжджій частині в одному напрямку
руху, водій механічного транспортного
засобу може для руху використовувати будь-яку смугу.

■ Смуга для рятувальників

■ Три смуги руху
На дорозі з трьома смугами,
позначеними на проїжджій частині
в одному напрямку руху, водій може
перебудовуватися з лівої смуги на
середню смугу тільки в тому випадку,
якщо він не створює небезпеки для
POLICIE
водія, що перебудовується на середню смугу з правої смуги.

158

■ Коли приномер
ДТП екстреної
викликати
допомоги
співробітників
поліції?
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Викликати поліцію необхідно, якщо
видима шкода будь-якого з транспортних
засобів-учасників, включно вантажу,
що перевозиться, перевищує 100 000
чеських крон (близько 4 000 євро),
а також у разі поранення або загибелі
людини, або пошкодження майна третіх
осіб або дороги.

POLICIE
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номер екс
допом

■ Перехрестя з круговим рухом
При в’їзді на перехрестя з круговим рухом та
під час руху на перехресті з круговим рухом
водій не подає сигнал про зміну напрямку
руху. Навпаки, при виїзді з перехрестя з
круговим рухом, водій зобов’язаний подати
сигнал про зміну напрямку руху.

■ Рух смугами за межами населеного пункту
Принципово діє правило, що потрібно
їхати по правій смузі. По інших смугах
водій може рухатися тільки в тому
випадку, якщо це необхідно для обгону,
об’їзду, розвороту або повороту.

■ Житлові або пішохідні зони
У житловій та пішохідній зоні водій може
рухатися зі швидкістю не більше 20 км/год.
При цьому вони повинні бути особливо уважні
до пішоходів і дітей на дорозі, яких вони не
мають наражати на небезпеку. При виїзді
з житлової або пішохідної зони водій повинен
дати дорогу всім транспортним засобам, що
рухаються по дорозі.

■ Пішохідні переходи
■ Трамваї при повороті
Трамвай, який при повороті або
іншій зміні напрямку руху перетинає
напрямок руху транспортного засобу,
що рухається праворуч або зліва
від нього, і подає сигнал про зміну
напрямку руху, має перевагу в русі.

Пішохід має на переході перевагу і водій
повинен зупинитися, навіть якщо пішохід
тільки збирається перейти дорогу. Увага,
трамвай має перевагу перед пішоходом навіть
на пішохідному переході.

Наведена вище інформація є витягом із закону про дорожній рух.
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ОСНОВНІ ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО РУХУ

У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
■ Користування телефоном
Водій вчиняє правопорушення, якщо під
час руху тримає в руці телефон або інший
голосовий чи записувальний пристрій. Однак,
дозволяється користуватися комплектами
hands-free.

■ Правило «застібки-блискавки»

■ Денне освітлення транспортних засобів
Механічний транспортний засіб під час руху
повинен завжди мати увімкнені габаритні
вогні, ближнє світло або денні ходові вогні,
якщо він ними оснащений.

■ Ремені безпеки та дитячі автокрісла
Пасажири в транспортному засобі повинні
бути пристебнуті ременями безпеки на всіх
сидіннях. Для кожної дитини зростом до 150 см
або вагою до 36 кг необхідно використовувати
відповідне дитяче автокрісло.

■ Зимові шини
У період з 1 листопада по 31 березня механічні
транспортні засоби, за винятком мотоциклів,
повинні бути оснащені зимовими шинами,
якщо на дорозі є суцільний шар снігу, льоду або
інею або якщо така ситуація може очікуватися.

■ Корисні фрази
Zahněte doprava/doleva
Pomoc!
Zavolejte policii!
Nerozumím
Zákaz parkování
Platnost od …do…
Pozor, změna přednosti v jízdě
Dej přednost tramvaji
Kluzký povrch
Objížďka
Práce na silnici
Vjezd
Výjezd
Nezpevněná krajnice
Jednosměrná ulice
Nehoda
Průjezd zakázán
Policie
Hasiči
Záchranná služba

■ Алкоголь у водіїв
У Чеській Республіці нульова толерантність
до водіння у стані алкогольного сп’яніння. Це
стосується і велосипедистів. Під час можливої
перевірки водії повинні пройти дихальний
тест; якщо тест позитивний, вони зобов’язані
здати аналіз крові для визначення кількості алкоголю в крові.

■ Cвітловідбиваючі жилети безпеки
Якщо водій механічного транспортного засобу
під час надзвичайної ситуації за межами
населеного пункту залишає свій транспортний
засіб, він повинен одягнути світловідбиваючий
жилет безпеки. Це не стосується мотоциклістів.

■ Відстань між транспортними засобами
Водій автомобілю, що слідує за іншим
автомобілем, повинен залишити позаду
нього достатню безпечну дистанцію, щоб
уникнути зіткнення у разі різкого зниження
швидкості або раптової зупинки автомобілю,
що їде перед ним. Рекомендується зберігати
від транспортного засобу, що їде попереду,
дистанцію, яка відповідає принаймні
2 секундам їзди.

■ Велосипедисти
При
обгоні
велосипедиста
необхідно
дотримуватися безпечної бічної дистанції не
менше 1,5 метра. Водій, який здійснює обгін,
може перетнути поздовжню суцільну лінію.
Велосипедист віком до 18 років зобов’язаний під час їзди
користуватися захисним шоломом, одягнутим і належним
чином прикріпленим до голови.

■ Плата за проїзд автомагістралями
Поверніть праворуч/ліворуч
Допоможіть!
Викличте поліцію!
Я не розумію
Паркування заборонено
Діє з… до…
Увага, зміна переваги в русі
Віддавайте перевагу у русі
трамваю
Вологе покриття
Об’їзд
Дорожні роботи
В’їзд
Виїзд
Неасфальтоване узбіччя
Вулиця з одностороннім рухом
Аварія
Проїзд заборонено
Поліція
Пожежники
Служба порятунку

З 1 січня 2021 року автомобілі вагою до 3,5 тонн
повинні мати електронну віньєтку. Їх можна
придбати через веб-сайт www.edalnice.cz,
також у відділеннях Чеської пошти та на
автозаправних станціях «Čepro», або у кіосках
самообслуговування.

■ Ціни електронних дорожніх віньєток:
Рік (365 днів) — 1 500 чеських крон*
30 днів — 440 чеських крон*
10 днів — 310 чеських крон*

Для транспортних засобів загальною масою
понад 3,5 тонни встановлений автоматичний
збір мита через систему електронних зборів мита.
* ціни дійсні на 2022 рік

■ водій-початківець
Це маркування на транспортних засобах
у Чеській Республіці означає, що це
водій-початківець.
Наведена вище інформація є витягом із закону про дорожній рух.

