Řidičská oprávnění pro karavany

Karavan je obytné vozidlo, k jehož táhnutí je potřeba další vůz. Karavan si můžete za auto s běžným
„béčkovým“ řidičákem zapřáhnout tehdy, pokud jeho hmotnost nepřekročí 750 kg. Tedy:

AUTO (do 3,5 t) + KARAVAN (do 750 kg) => stačí skupina B
Není pravda, že pokud je karavan těžší než 750 kg, je nezbytně nutné rozšíření oprávnění.
Pokud hmotnost celé soupravy nepřesáhne 3500 kg, bude vám stačit řidičák B. Příkladem může být
souprava 2t osobního auta a tunového karavanu. Tedy:

AUTO (do 3,5 t) + KARAVAN (nad 750 kg), HMOTNOST SOUPRAVY DO 3,5 t =>
stačí skupina B
Pokud se do některého z výše uvedených scénářů nevejdete, budete potřebovat zajít do autoškoly a
rozšířit si oprávnění. Na výběr máte z rozšíření označeného jako BE (B96) a pak B+E. První z nich
vám umožní řídit soupravu auta do 3,5 t a karavanu nad 750 kg, kdy celková hmotnost této soupravy
bude mezi 3,5 a 4,25 tuny. Příkladem může být souprava 2,5t osobního auta (např. velké SUV) a 1,5t
přívěsu. Tedy:

AUTO (do 3,5 t) + KARAVAN (nad 750 kg), HMOTNOST SOUPRAVY 3,5 t – 4,25 t
=> potřebujete rozšíření BE (B96)
Rozšíření B+E vám pak umožní řídit soupravu auta až do celkové hmotnosti 7 tun. Příkladem může
být souprava 3,5t dodávky a 3t přívěsu. Tedy:

AUTO (do 3,5 t) + KARAVAN (do 3,5t), HMOTNOST SOUPRAVY do 7 t =>
potřebujete rozšíření B+E
Třeba dodat, že výše uvedené neplatí jen pro karavany, ale také pro další přívěsy (koňský přepravník,
tahač lodě apod.).

B96 je novinkou od roku 2013
Rozšíření B96 je relativní novotina. Do českých zákonů totiž dorazilo teprve v roce 2013. Jeho cena se
pohybuje kolem 2500 Kč a podstatné je to, že uchazeč musí pro jeho získání pouze
absolvovat zkoušku ze závěrečné jízdy.

.
Co můžete řídit s řidičským oprávněním skupiny B, BE a B+E
Mezi řidiči koluje hodně dohadů, co všechno se může řídit se skupinami B, BE a B+E.

19. 01. 2013 proběhla novelizace zákona č. 361/2000 Sb.

Této informaci by měli věnovat pozornost zejména ti řidiči, kteří mají či získají řidičské oprávnění skupiny B a řídí, resp. chtějí řídit společně s m
vozidlem také přípojné vozidlo.

Varianta A – oprávnění skupiny B:
Vozidlo s maximální hmotností 3500kg a přívěs s maximální hmotností 750kg. Hmotnost soupravy v této kombinaci může být
maximálně 4250 kg.

Varianta B – oprávnění skupiny B:
V případě, že má přívěs maximální celkovou hmotnost vyšší než 750kg, smí být součet celkové hmotnosti tažného vozidla a
celkové hmotnosti přívěsu maximálně 3500 kg.

Varianta C – oprávnění skupiny BE (B96):
V případě, že má přívěs maximální celkovou hmotnost vyšší než 750kg, může být s rozšířením BE(B96) součet celkové
hmotnosti tažného vozidla a celkové hmotnost přívěsu maximálně 4250 kg. Přitom platí, že tažné vozidlo nesmí mít celkovou
hmotnost vyšší než 3500kg.

Varianta D – oprávnění skupiny B+E:
V této variantě lze řídit soupravu o celkové hmotnosti 7000kg. Vozidlo 3500 kg + přívěs 3500kg.

