
ROZDĚLENÍ SKUPIN ŘIDIČSKÝCH OPRÁVNĚNÍ 
 §81 ZÁK.361/2000Sb.

  Řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel se dělí podle skupin a podskupin. 

V     NAŠÍ AUTOŠKOLE MŮŽETE ZÍSKAT Ř.P. TĚCHTO SKUPIN     

Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění
 Řidičské oprávnění skupiny A opravňuje k řízení motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj.

 AM - Řidičské oprávnění skupiny AM opravňuje k řízení mopedů a malých 
motocyklů s maximální konstrukční rychlostí 45 km.h-1.

minimální věk – 15 let , výcvikové vozidlo JAWA 125

 A1 -Řidičské oprávnění podskupiny A1 opravňuje k řízení lehkých motocyklů o 
objemu válců nepřesahujícím 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW.

minimální věk – 16 let , výcvikové vozidlo JAWA 125

 A18- Řidičské oprávnění skupiny A18 opravňuje pouze k řízení motocyklů o výkonu 
do 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklů s 
postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg.

minimální věk – 18 let , výcvikové vozidlo HONDA CB250

 A  - Řidičské oprávnění skupiny A  opravňuje k řízení motocyklů o výkonu nad 25 
kW nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklů s 
postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg. 

minimální věk – 21 let , výcvikové vozidlo KAWASAKI ER5 

     Řidičské oprávnění skupiny B 

opravňuje k řízení

a) motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených v odstavcích 2, 3 a motocyklu o výkonu nad 
25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklu s postranním 
vozíkem a s poměrem výkonu/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg, jejichž maximální přípustná 
hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto 
motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti 
nepřevyšující 750 kg,

b) traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 
500 kg,

c)jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písmene a) nebo b) a přípojného vozidla, 
pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná 
hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost 2) motorového vozidla.

minimální věk  - 18 let    výcviková vozidla Škoda Fabia2,  Škoda Fabia2012, Škoda Roomster

Řidičské oprávnění skupiny C 
opravňuje k řízení motorových vozidel, s výjimkou vozidel D a D1, jejichž maximální přípustná 
hmotnost převyšuje 3 500 kg; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, 
jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.

minimální věk  - 18 let ,držitel oprávnění B    výcvik. vozidlo MAN 18.284 MLC 



Řidičské oprávnění skupiny D 
opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě 
místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální 
přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.

minimální věk  - 21 let ,držitel oprávnění B nebo C     výcvik. vozidlo Karosa 

Řidičské oprávnění skupiny T 

opravňuje k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných; k motorovému vozidlu smí být 
připojeno přípojné vozidlo.

minimální věk 17 let            výcvikové vozidlo Zetor 5211 + přívěs 5t

 Řidičské oprávnění skupiny B + E 
opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného v odstavci 4 a 
přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu podle odstavce 4 písm. c).

minimální věk  - 18 let    tuto skupinu jsme z důvodu nových podmínek pro výcviková vozidla 
vyřadili z naší nabídky

 Řidičské oprávnění skupiny C + E 
opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla skupiny C a přípojného 
vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg.

minimální věk  - 18 let    výcviková vozidla  MAN 18.284MLC + tandemový přívěs GAPA (délka 
soupravy 16m)


