
Jaký je třeba řidičský průkaz k tažení karavanu?
K četným dotazům, jak to je s naší vyhláškou ohledně tažení přípojných 
vozidel za osobním autem,  připravila jsem výňatek z vyhlášky 

(červeně vyznačeno je důležité).

Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb.

ČÁST PRVNÍ

ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

HLAVA III

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

DÍL 1
Řidičské oprávnění

§ 80
Základní ustanovení

Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla 
zařazeného do skupiny vozidel, pro kterou mu bylo řidičské oprávnění 
uděleno.

§ 80a
Skupiny vozidel

(1) Do skupiny
a) AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h

1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3
nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3
nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým 
objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů
s výkonem nejvýše 4 kW,

b) A1 jsou zařazeny

1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a
s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem 
spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,

c) A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem 
motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které 
nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,

d) A jsou zařazeny



1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,

e) B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených 
v písmeni a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu 
nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží,

f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až
e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu 
nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší 
povolené hmotnosti
1. nepřevyšující 750 kg,
2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy 
nepřevyšuje 3 500 kg, nebo
3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy 
převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění
v rozšířeném rozsahu,

g) C1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená 
hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, určená pro přepravu nejvýše
8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené
hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

h) C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených 
v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, určená 
pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné 
vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

i) D1 jsou zařazena motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, určená
pro přepravu více než 8, ale nejvýše 16 osob kromě řidiče, ke kterým smí být 
připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

j) D jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i), 
určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno 
přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

k) B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a 
přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg,

l) C1+E jsou zařazeny jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost 
nepřevyšuje 12 000 kg, složené

1. z vozidla uvedeného v písmeni g) a přípojného vozidla o největší povolené 
hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo
2. z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené 
hmotnosti vyšší než 3 500 kg,

m) C+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a 
přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,



n) D1+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni i) a 
přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,

o) D+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a 
přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.
(2) Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí

 být připojeno přípojné vozidlo.

To znamená: pokud máte pouze skupinu B musíte se vejít celkovou neboli maximální
váhou auta s přívěsem do 3500kg.

Pokud se do této hmotnosti nevejdete lze si udělat v autoškole za poplatek cca 
2000.-Kč rozšíření na 4250Kg po složení praktické zkoušky.

Pokud vám ani to nestačí lze si skupinu B rozšířit na skupinu B+E za cca 3000,-Kč 
po složení praktické a teoretické zkoušky. Ve skupině B+E jste limitováni pouze 
váhou kterou může táhnout vaše vozidlo podle technického průkazu.

Doplnění s odkazy kde jsem tyto informace čerpala:

Vyhláška o provozu na pozemních komunikacích

https://business.center.cz/business/pravo/zakony/silnicni-provoz/cast1h3d1.aspx
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