
 Pohotovostní  Hmotnost vozidla 
připraveného k jízdě včetně veškerých 
provozních náplní (olej, voda, palivo), 
ale bez posádky a nákladu.
 Provozní  Pohotovostní hmotnost 
vozidla včetně řidiče. Připočítává 
se tradičně 75 kg. 

 Okamžitá  Aktuální hmotnost v okamžiku 
jízdy se zásobou paliva, posádkou 
a nákladem.
 Užitečná  Kolik můžete naložit.
 Celková  Součet hmotnosti pohotovostní 
a užitečné, kterou nikdy nesmíte překročit. 
Od údaje se odvíjejí řidičská oprávnění.

Rozumíte hmotnostem?

Auto + vozík = trable

Od listopadu platí novela zákona 
o provozu na pozemních komu‑
nikacích, která v tichosti opra‑

vila jeden z největších přešlapů české 
řidičské legislativy. 

Možná si sami pamatujete, že v lednu 
2013 začala platit novinka ve vymezení 
řidičských oprávnění, která řešila kro‑
mě jiného i vlečení přívěsů s řidičským 
oprávněním skupiny B. Jenže při pře‑
pisu evropské směrnice 2006/126/ES 
došlo k fatální chybě, podle níž Češi 
nesměli tahat přívěsy nad 750 kg. 

Omyl se prý stal během překladu. 
A navíc o něm většina Čechů nevěděla 
nebo je nezajímal, protože se radovali 

z nově nabyté možnosti řídit s „béč‑
kem“ skútry do 125 kubíků. 

Neoficiálně oficiální
Ministerstvo dopravy loni naštěstí 

na stav zareagovalo poměrně svižně. 
Vydalo oběžník, podle něhož se s opráv‑
něním skupiny B směla řídit i vozidla, 
jejichž největší povolená hmotnost ne‑
převyšuje 3500 kg, určená pro přepravu 
nejvýše osmi osob, k nimž smí být připo‑
jeno vozidlo o největší povolené hmot‑
nosti „převyšující 750 kg, pokud největší 
povolená hmotnost této soupravy nepře‑
vyšuje 3500 kg“. Jinými slovy nám při‑
znalo stejné právo jako ostatním unijním 

občanům. Oficiálně právnickou řečí je to 
takzvaný „přímý účinek Směrnice“.

A teď je to konečně oficiální. Stejně 
jako nařízení, že výuka rozšířené skupiny 
B96 pro tažení přívěsů nad 750 kg do cel‑
kových 4250 kg musí probíhat na soupra‑
vě o celkové hmotnosti 3500‑4250 kg. 
Pikantní je, že od ledna 2013 dosud pro 
výuku vyšší skupiny B + E byla tolerová‑
na souprava ještě lehčí než na B96. „Při 
přípravě zákona to do něj prostě zapo‑
mněli napsat,“ vzpomíná Ondřej Horáz‑
ný, předseda Asociace autoškol ČR.  

Kdo se vyzná?
Chyba v legislativě nadělala zmatek 

v hlavách poučenějších motoristů. Ostat‑
ním to bylo fuk, protože to nepotřebují 
nebo zkrátka tahají všechno za vším. 

Jenže podle našich zkušeností se v pro‑
blematice neorientuje skoro nikdo. Bohu‑
žel toto zjištění pro některé znamená rok 
až dva bez řidičáku, pokutu 25 000 až 

50 000 Kč a čtyři trestné body. Třeba jako 
v příběhu mediálně známého případu ři‑
diče, který loni za své SUV zapojil prázd‑
ný podvalník nad 750 kg. Přesáhl tím 
celkovou hmotnost vozidel 3500 kg a do‑
stal vysoký trest za řízení bez příslušné 
skupiny (B96 nebo B + E). Neuvědomil 
si totiž, že pro určení skupiny příslušného 
řidičského oprávnění není podstatné, zda 
byl vlek plný či prázdný. Na to zvláště po‑
zor! „Nejhorší je, že se v tom nevyznají 
ani policisté,“ kroutí hlavou prodejce pří‑
věsných vozíků Jiří Zachař ze společnosti 
Toni Car Transport. Jak se v tom potom 
mají vyznat běžní motoristé? „Neustále 
tady zákazníkům od půjčovny po prodej‑
nu vysvětlujeme, co smí táhnout. Mnozí 
to nejsou schopni nikdy pochopit,“ říká 
další z prodejců Jiří Kolář. Pro zasmání 
uvádí případ člověka, který se telefonicky 
informoval, zda nepůjčují také tažná zaří‑
zení, která jsou z pochopitelných důvodů 
součástí auta.

Čeští řidiči jsou častými uživateli přívěs
ných vozíků. Jenže málokdo z nás má 
jasnou představu, co za čím vlastně může 
tahat. Zbytečně si tak přiděláváme trable. 

…  Jiřího Zachaře  z prodejny Toni Car Transport

Jaké vozíky se prodávají nejvíce?
Nejlevnější malé plechové. Někteří naši zákazníci si dokonce přijeli už pro několikátý. 

Umějí Češi s vozíky jezdit?
Dopředu od nás odjede každý, ale když mají zacouvat, nezvládne to skoro nikdo. 
Nedokážou si uvědomit, že musejí volantem točit na opačnou stranu, než jsou zvyklí. 

Co byste radil začátečníkům?
Při jízdě si hlídat v zrcátkách jeho šířku, to činí velké potíže. A pak správně rozložit 
a připoutat náklad.

Tři otázky pro…

Pamatujte!

Při zjišťování, na co stačí jaké řidičské 
oprávnění, se řiďte součtem největších 
povolených hmotností tažného 
i přípojného vozidla. Nezáleží tedy v tu 
chvíli na tom, zda je vozík zatížen či nikoliv!

Jaký 
řidičák 
na co?

Skupina B
Osobní auto do 3500 kg + vlek do 750 kg = 
souprava max. 4250 kg

Skupina B
Osobní auto + vlek nad 750 kg  
≤ souprava 3500 kg

Skupina B 96
Osobní auto + vlek nad 750 kg  
= souprava 3500-4250 kg

Skupina B + E
Osobní auto + vlek nad 750 kg do 3500 kg 
= souprava 3500-7000 kg

Rozšířená skupina B96 je běžná v celé 
Evropě, hodí se třeba pro tažení karavanů

Při převážení 
nákladu na korbě 

vleku nezapomeňte 
na povinnost jeho 
řádného zajištění

Kalkulačku do ruky!
Kdo chce jezdit s přívěsem, musí umět počítat. A také hledat 
v dokladech. Pojďte s námi zjistit, co za čím můžete táhnout.

Spojitelnost souprav řeší v ČR vyhláš‑
ka č. 341/2002 Sb. Problematika se 
může zdát komplikovaná. Ale snadno 

jí porozumíte, pokud si nebudete plést pojmy 
označující hmotnosti, a navíc si zapamatujete 
základní pravidla. A když něčemu neporozu‑
míte, neváhejte se ozvat. „Je lepší dvakrát se 
hloupě zeptat než jednou chytře přijít o řidi‑
čák. Sankce jsou dané a velmi vysoké,“ varu‑
je Ondřej Horázný z Asociace autoškol, který 
nám byl při přípravě materiálu konzultantem. 
 Připomíná následující 

  Všechno důležité najdete v dokladech taž‑
ného i přípojného vozidla. V technickém 
průkazu auta hledejte údaj o největší po‑
volené hmotnosti nebrzděného i brzděné‑
ho přívěsu. Bývají označeny přes lomítka. 

  Pro brzděný přívěs kategorie O2, tedy 
nad 750 kg, platí, že jeho okamžitá 
hmotnost  nikdy  nesmí  přesáhnout 
největší povolenou hmotnost brzdě-
ného  přívěsu  uvedenou  v  dokladech 
tažného  vozidla kategorie M1 a N1 

alias osobního či užitkového automobilu 
do 3500 kg. Jinými slovy můžete  táh-
nout i vozík dokladově těžší, ale v tom 
případě ho nesmíte naložit beze zbyt-
ku až do jeho celkové hmotnosti, jak 
ukážeme na příkladech o stránku dál. 

  Řiďte se údaji v dokladech vozidel. 
Na štítcích totiž najdete zatížení nápravy 
či oje, ale málokdy pohotovostní hmot‑
nost vozíku či jeho užitečné zatížení. 
Obojí je pochopitelně důležité pro zjiš‑
tění, kolik na něj smíte naložit.

  Kromě zmíněných pravidel byste neměli 
překračovat ještě maximální svislé zatí-
žení koule. Obvykle je kolem 50‑100 kg. 
Nebudeme vám tím motat hlavu. Zkuše‑
ní „tahači“ navíc vědí, že je lepší o něco 
víc zatížit na kouli. Pokud víc naložíte 
až za nápravu, lidově „na zadek“, oj má 
snahu auto zdvihat a za jízdy ho destabi‑
lizovat. I v půjčovně Toni Car Transport 
nám potvrdili, že jim jen kvůli tomu už 
pár zákazníků vozíky rozbilo.

…  pokud přípojné vozidlo svými 
rozměry znemožní řidiči řádný 
výhled vnějšími zpětnými zrcátky, 
musí doplnit auto zrcátky s větším 
vyložením nebo jiným zařízením, 
které zajistí řádný výhled?

…  u vozidel kategorií M1G a N1G může 
okamžitá hmotnost brzděného 
vozíku O2 činit 1,5násobek jejich 
největší povolené hmotnosti?

Víte, že…

Jízda 
s těžkým 
přívěsem 
má svá 
pravidla 
a dopo ru
čujeme si 
je v klidu 
vyzkoušet 
v bezpečí 
polygonu
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VELKÉ TÉMA O TAŽENÍ PŘÍVĚSŮ  Jak nepřijít o řidičák

RAdÍME  Co za čím lze táhnout

Text: Petr Slováček
petr.slovacek@cncenter.cz



Jak spočítat spoJitelnost Jak spočítat řidičské oprávnění?
1 �Jaký�přívěs�můžete�zapřáhnout?

Největší povolená hmotnost takového přípojného 
vozidla kategorie O2 není větší než největší povolená 
hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N1 
a 1,5násobek největší povolené hmotnosti tažného 
vozidla u vozidel kategorií M1G a N 1G.

2 �Jak�můžete�přívěs�naložit?
Okamžitá hmotnost přívěsu kategorie 
O2 nesmí být větší než největší povolená 
hmotnost brzděného přípojného vozidla 
stanovená pro tažné vozidlo. Údaj 
najdete v technickém průkazu.

3 �A�co�okamžitá�hmotnost�soupravy?
Okamžitá hmotnost vozidla (soupravy) nesmí překročit 
největší povolenou hmotnost vozidla (soupravy). Tedy 
okamžitá hmotnost jak jednotlivých vozidel souprav, 
tak celé soupravy nesmí překročit hodnoty uvedené 
v technickém průkazu jako největší povolené.

Celková hmotnost auta + celková hmotnost přívěsu ≤ 3500 kg pro B (nebo 3500 kg auto + 750 kg vlek)

Celková hmotnost auta + celková hmotnost přívěsu > 3500 kg a ≤ 4250 kg pro B96 nebo ≤ 7000 kg pro B + E

Byť to tak nevypadá, i v tomto případě jde 
o obyčejný nebrzděný vozík do 750 kg. 
Zdvojení jeho os umožňuje lepší rozložení 
nákladu, menší zatížení náprav a celkovou 
větší odolnost vozíku. Však na to někteří 

majitelé hřeší a mají tendenci ho překládat. 
Vozík to sice možná zvládne, ale riskují tím 
pokutu za jeho přetížení. A pozor, za naším 
focusem stále platí, že se za něj smí zapřa-
hat jen nebrzděný přívěs do 635 kg.

Z hlediska spojitel-
nosti jde o stejnou 
soupravu jako 
v předchozím 
případě. Nemohli 
jsme však odolat 
a chtěli vám ukázat, 
co všechno lze tahat 
s vozem kategorie B. 
Hydraulicky sklopná 
korba se dokonce umí 
vysypat na tři strany. 
Přívěs si veze vlastní 
akumulátor, vše se 
jednoduše obsluhuje 
tlačítky na ovládacím 
panelu.

Rychlým pohledem 
do osvědčení 
o registraci vozidla 
zjistíte, kolik smí 
táhnout. U focusu 
je to 635 kg, ale 
největší povolená 
hmotnost vozíku je 
750 kg. Nesmíte ho 
tedy zcela zatížit.

Dobří prodejci dokážou na-
bídnout řešení i pro uživatele 

s nižšími kategoriemi řidičských 
oprávnění – stačí v dokladech 

snížit celkovou hmotnost přívěsu

Jiří Zachař a Jiří Kolář z prodej-
ny Toni Car Transport musejí 

zákazníkům denně vysvětlovat, 
co za co smějí připojit

auto 1820 kg + dvounápravový vozík 750 kg = 2570 kg

auto 2845 kg + hydraulicky sklopný přívěs 2600 kg ≤ 5645

2
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Řidičské  
oprávnění B

Smíme připojit? ano, ale s omezením do 635 kg

Nová Octavia Scout smí táhnout 1800 kg 
a celková hmotnost soupravy se dostane až 
na 3929 kg. Můžeme si proto dovolit za ni připojit 
už i podvalník s nákladem. Součet nákladu 
a vozíku činí 1777 kg (auto 1277 kg plus 500 kg 
prázdný vozík), i s octavií 3906 kg. Těsně se tedy 
vejdeme do limitů octavie pro brzděný přívěs 
i pro celkovou hmotnost soupravy. Navíc jsme si 

ohlídali, že nepřekročíme ani povolené zatížení 
přívěsu. Suma sumárum tedy smíme takové 
vozidlo táhnout. 
Ovšem pozor na jednu věc: nestačí nám k tomu 
již řidičské oprávnění kategorie B, neboť celková 
hmotnost činí 3906 kg a překročili jsme tudíž 
3,5 tuny. V takovém případě je nutné rozšíření 
na oprávnění nejméně B96.

Nová Octavia Scout 
má odnímatelné 

tažné zařízení. Jeho 
montáž chce trochu 

cviku, napoprvé 
jsme to bez návodu 

nezvládli.

Pohotovostní hmotnost podvalníku je 500 kg 
a focus váží 1277, do povolených 1800 kg pro 

tažení octavií se tady vejdeme

auto 2129 kg + podvalník 2000 kg ≤ 3929 kg4

Zvládne auto? ano

Zvládne auto? ano, ale s omezením do 1800 kg
Nebrzděný vozík do 750 kg společně 
s autem do 3,5 tuny je nejčastější kombi-
nací domácího spojování souprav. Pokud 
si nejste jisti, podívejte se do dokladů, 

kde musí být napsaná jeho maximální 
přípustná hmotnost. V našem případě 
je to 750 kg. V dokladech focusu ovšem 
stojí, že smí táhnout jen nebrzděný 

přívěs o 635 kg. Vozík tedy nesmíte zcela 
naložit. Součet celkové maximální hmot-
nosti auta a vozíku činí 2570 kg. K řízení 
nám tudíž stačí oprávnění skupiny B.

auto 1820 kg + vozík 750 kg = 2570 kg1 Řidičské  
oprávnění B

Smíme připojit? ano, ale s omezením do 635 kg

Ondřej Horázný z Asociace autoškol ukazuje, 
že na štítku přívěsu najdete jeho celkovou 

hmotnost. Pro zjištění užitečného zatížení už 
se ale musíte podívat do dokladů.

Náš focus smí táhnout brzděný přívěs o hmot-
nosti 1200 kg až do celkové hmotnosti soupravy 
3020 kg. Smíme za něj tedy legálně připojit 
i přívěs těžší než 1200 kg jako v našem případě 
(celková hmotnost 1300 kg), ale nemůžeme ho 

naložit beze zbytku. Prázdný vozík váží 228 kg, 
naložit tedy můžete 983 kg. Na řidičák skupiny 
B dostačuje, aby se součet maximálních hmot-
ností vešel do 3500 kg. V našem případě je to 
teoretických 3120 kg. Rozhodující pro řidičské 

oprávnění je jen součet teoretických maxi-
málních povolených hmotností obou vozidel 
uvedených v jejich dokladech! Součet celkové 
maximální hmotnosti auta a vozíku činí 2570 kg. 
K řízení nám tudíž stačí oprávnění skupiny B.

auto 1820 kg + brzděný přívěs 1300 kg ≤ 3020 kg3

Smíme připojit? ano, ale s omezením do 1200 kg
Vozíky s nájezdovou 

brzdou mají jištění 
lankem, u nebrzděných 

nebývá

Řidičské  
oprávnění B96

Řidičské  
oprávnění B

Přívěs Dona na snímcích uveze 1980 kg, jeho 
maximální povolená hmotnost činí 2500 kg. 
Výborně se k tažení takových souprav hodí 
velký pick-up jako Ford Ranger. Při vlastní 

celkové hmotnosti 2845 kg uveze na kouli 
dalších 2800 kg. Nic mu proto nebrání táhnout 
velké a těžké nákladní přívěsy do celkových 
5645 kg. Jenže z toho také vyplývá, že takovou 

soupravu nesmíme táhnout s řidičským 
oprávněním B. Dokonce nám nestačí ani B96, 
potřebujeme B + E. Pak se můžeme dostat 
teoreticky až na hmotnost souprav 7000 kg.

5

V ČR se běžně používají 
dva systémy přípojek: 

novější třináctikolíkové 
a starší sedmikolíkové

Zvládne auto? ano

Řidičské  
oprávnění B�+�E

Řidičské  
oprávnění B�+�E

auto 2845 kg + nákladní přívěs 2500 kg ≤ 5645

Materiál vznikl ve spolupráci se společností toni Car transport
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Nácvik

Zkouška

To za nás nebylo. V autoškole Ondřeje 
Horázného stačí vyplnit přihlášku šikovně 

elektronicky z domova. 

Nervozita při zkoušce pracuje. Absolvovat 
autoškolu po letech získaných chybných 
návyků není legrace.

Přívěsný vozík sice kopíruje stopy tažného 
vozidla, v úzkých uličkách si přesto raději trochu 

najíždím do zatáčky

Test parkování je nejnenáviděnější 
součástí zkoušky. Nakonec ho 
nějak zvládám. 

Nákladní přívěs s nájezdovou brzdou už 
vyžaduje znalost manipulace. Musíte ho 

proto umět i připojit a odpojit. 

S tak těžkým vozíkem jsem nikdy předtím nejel. Souprava musí mít nejvyšší  
přípustnou hmotnost mezi 3500 a 4250 kg.

Nikdy by mě nenapadlo, že budu 
při shánění reportážních pod-
kladů jezdit ranní potemnělou 

Prahou s přívěsem za zády a hledat mís-
to, kam bych co nejdivočeji zacouval. 
„Tak třeba sem. A nemusíte spěchat,“ 
ukazuje volné místo vedle žluté octavie 
instruktor autoškoly Pavel Kuklík. Chu-
dák majitel vedle zaparkovaného taxi. 
Určitě mu auto odřu, a ještě za zády 
s fotografem, který se mi pochopitelně 
kolegiálně směje. 

Co jsem si to zase vymyslel? Od ná-
padu k realizaci uběhla raketová cesta, 
a tak se teď snažím neztrapnit za volan-
tem autoškolského volkswagenu, abych 
získal oprávnění B96. 

Šikovná „skoronovinka“
Vypadá to jako sen – ráno v sedm 

přijdete do autoškoly, a pokud to vyjde, 
už v deset držíte potvrzení o rozšíření 
řidičského oprávnění B96. Nemusíte 
se učit testy ani základy zdravovědy. 
A když neuspějete, dokonce ani nepři-
jdete o současné oprávnění. To celé jen 
za 3300 Kč: 2500 Kč kurz + 700 Kč po-
platek magistrátu za zkoušku + 100 Kč 
potvrzení lékaře. 

Dobré je to k tažení brzděných přívěsů 
s hmotností nad tři čtvrtě tuny, s nimiž 

souprava přesáhne celkovou maximální 
váhu skupiny B, tedy 3,5 tuny. Můžete 
oponovat, že i s takovou stačí řidičák 
na osobní auto (3500 kg plus do 750 kg). 
Jenže s oprávněním B96 můžete zapřahat 
za osobák podvalník, nosič jachty nebo 
třeba koňský přepravník, které tutově 
váží víc než 750 kg a přesáhnete s nimi 
3500 kg. Celkem jste omezeni jen finální 
nejvyšší dovolenou hmotností 4250 kg. 

Skupinu si prý vydupali v Evropě Ho-
lanďané, kteří s oblibou tahají po kon-
tinentu karavany. S klasickým béčkem 
se nevešli do 3,5 tuny, ale na oprávnění 
B + E už by museli absolvovat dražší 
a delší kurz, kde navíc v případě neú-
spěchu hrozí ztráta dosavadního opráv-
nění. Přestože asi nikdy skupinu B96 
ne využiji, musím takovou věc prostě 
vyzkoušet na vlastní kůži…

Nervy pracují
„Klidně se odpoutejte, při couvání to 

lze a komisaři to během zkoušky neva-
dí,“ uklidňuje mě instruktor, zatímco se 
snažím krkolomně nacpat MPV s val-
níkem na ukázané místo. Nakonec se 
podaří a jedeme zpátky k autoškole, kde 
všechno zopakuji naostro. 

Teprve tady mi dochází, že skončil 
humor. Poprvé, když platím 700 Kč 

za zkoušku, a pak, když spatřím skupin-
ku vystresovaných posluchačů autoško-
ly, kteří už se vidí s čerstvým řidičákem 
v ruce. „Požaduji po vás plynulou, bez-
pečnou a ekonomickou jízdu. A pama-
tujte, že pokud to nevyjde, je to proto, 
že slovo zkouška pochází od slovesa 
zkoušeti,“ smázne poslední zbytky se-
bevědomí komisař Jaroslav Potměšil.

Po krátkém úvodu se jde na věc. 
Druhý z uchazečů se za volant nikterak 
nežene, rozhodnu se tedy obětovat prv-
ní. „Připravte se k jízdě, a až budete 
moci, vyrazte,“ hlásí zezadu komisař 
s deskami a tužkou v ruce. Poté, co 
rozechvělou rukou nastavím sedačku, 
volant a zrcátka, říkám si, jestli mám 
tohle zapotřebí. 

Předpisově zapínám blinkr a vy-
rážím. Dávám si pozor na pouštění 
chodců, přednosti zprava a zejména 
na to, abych nezůstal se soupravou vi-
set v křižovatce. Instruktor varoval před 
vyřazováním z kopce a předepisoval mi 
brzdění motorem, jak se u soupravy slu-
ší. A to hlavní jsou zrcátka. Jejich spo-
ré využívání je prý nejčastější chybou. 
Jedu jako pánbůh. Po Praze jsem takhle 
snad ještě nikdy neřídil. 

Pak přichází nenáviděné parkoviště. 
„Najděte si místo a tam zaparkujte,“ 

hlásí zezadu komisař a vzápětí vybí-
rá nejnemožnější místo u obchoďáku: 
ohraničené kandelábrem a vedle stojící 
dodávkou. Nikdy bych si sám takovou 
mezeru nevybral. Najíždím si dost ne-
šikovně a chystám se couvat. Ale to 
už kroužím volantem a vytáčím vozík 
do mezery. Už už to vypadá, že to vedle 
stojící multivan odnese odřeným náraz-
níkem. Přerušuji proto manévr a popo-
jíždím vpřed. 

Napodruhé to zvládnu. Netrpělivě 
čekám rozhodnutí. „Myslíte, že byla 
jízda bez výhrad?“ klade komisař rý-
pavou otázku a mám chuť proměnit se 
v trpaslíka. „Rychlostní stupeň se řadí 
před křižovatkou, nikdy ne v ní. Před 
započetím parkovacího manévru musíte 
ukázat doprava, aby řidiči aut za vámi 
věděli, co máte v úmyslu. A především 
jste se při objíždění tatrovky a zpětném 
zařazení vpravo pozdě podíval do zpět-
ného zrcátka,“ vypočítává komisař. 
Raději ani nedutám. „Ale jinak byla 
jízda slušná, nevidím to jako překážku 
k nesplnění zkoušky,“ padá mi kámen 
ze srdce. 

Druhý účastník takové štěstí nemá – 
při vyjíždění z parkoviště neudrží ner-
vy na uzdě a vyráží přímo pod rozjetou 
 fabii. V ranní špičce to holt jinak nejde. 

Bohužel u zkoušek to vadí. Je mi ho 
líto, protože s přívěsem couval mnohem 
líp než já. Jenže komisař jeho rutinu 
neocení.   

Nikdo nezná
„Jen za letošní rok už u nás absolvo-

valo skupinu B96 třiačtyřicet studentů,“ 
říká mi majitel autoškoly a předseda 
Asociace autoškol Ondřej Horázný. 
Současně připouští, že o tento speciál-
ní kurz autoškoly v menších lokalitách 
nemají zájem. 

Potvrdí se mi to o pár dnů později, 
kdy si jdu na úřad požádat o nový řidi-
čák – ač skupina platí už od ledna 2013, 
v životě o ní úřednice neslyšely. Nako-
nec se u okénka seběhnou čtyři a na pro-
tokol z autoškoly hledí jako zjara. 

Coby problém se ukazuje, že nevě-
dí, kam zapsat harmonizační kód B96. 
Do stejného řádku vedle skupiny B, 
nebo až úplně dolů pod tabulku? Co 
je pro mě prkotina, pro ně evidentně 
představuje neřešitelný problém. Po-
čítačový systém je totiž nepustí dál. 
Nakonec se loučíme s tím, že pokud se 
vydání nového průkazu zasekne, ozvou 
se mi. 

Teď ještě někde sehnat karavan. Nebo 
hned jachtu? To by sousedé čubrněli!

Zpátky do lavic
Už skoro dva roky platí v Česku speciální skupina řidičských 
oprávnění na tažení větších přívěsů B96. Jak ji získat,  
testoval autor přímo na sobě.

Potemnělá ranní Praha je pro nácvik 
jízdy s vozíkem ideální. Aspoň je klid 
na vysvětlení chyb.

Pokud jste nikdy s vozíkem nejeli, doporučujeme 
nacvičit. Vždyť couvat s ním neumí  

ani řada zkušených šoférů!
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