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Chcete v Číne šoférovať? Ako všetko, aj šoférovanie tu funguje inak
ako inde vo svete. Medzinárodný vodičský preukaz v Číne neplatí.
Čína totiž nikdy nepodpísala medzinárodnú dohodu Ženevskej
konvencie. Z tohto dôvodu tu nielenže neplatí, ale nedá sa ani
vybaviť, ak ho ešte nemáte. Na šoférovanie v Číne je potrebné mať
čínsky vodičský preukaz. Jeho vybavenie našťastie nie je
komplikované.

Čínsky vodičský preukaz
V Číne existujú dva druhy vodičského preukazu – trvalý
a dočasný. Na to, aby človek mohol viesť auto, musí si jeden z
nich vybaviť. Na vybavenie oboch je potrebné mať platný preukaz
z domovskej krajiny.
Ak má uchádzač o vodičský preukaz vízum s platnosťou kratšou
ako 90 dní, musí si vybaviť dočasný preukaz. Na trvalý preukaz
nemá nárok.
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Ak má uchádzač víza, alebo povolenie k
pobytu, ktoré presahujú 90 dní, má nárok na
trvalý vodičský preukaz. Naopak, na krátkodobý
vodičský preukaz nárok nemá.
Za šoférovanie bez dokladov hrozí väzenie až
na 14 dní a pokuta. Na elektrické skútre
vodičský preukaz nepotrebujete.

Dočasný vodičský preukaz
Platnosť dočasného vodičského preukazu je
obmedzená maximálne na tri mesiace.
Vybavuje sa jednoducho po príchode na letisko
v Pekingu, konkrétne na termináli tri. V prípade,
ak človek nemá možnosť vybaviť si preukaz na
letisku v Pekingu, môže ísť aj na úrad “Vehicle
Administration (
)” v Pekingu,
alebo Šanghaji. Ich adresy sú na konci článku. V
Šanghaji sa nedá vodičský preukaz vybaviť
rovno na letisku.
Na dočasný vodičský preukaz potrebujete:
Víza s lehotou kratšou ako 90 dní
Pas a fotokópie troch strán pasu: strany s
fotkou, strany s vízom a pečiatkou posledného
vstupu do krajiny.

Trvalý vodičský preukaz sa vybavuje na úrade
“Vehicle Administration (
)” v
meste vášho bydliska. Vybaviť sa dá vo väčšine
miest v Číne. Jeho platnosť nie je obmedzená.
Dopredu si treba pripraviť nasledujúce dokumenty:

Meno v čínštine (poproste čínskeho kamaráta,
nech vám nejaké vyberie)
Potvrdenie bydliska na policajnej stanici, pod
ktorú adresa bydliska spadá (toto potvrdenie je
povinné pre každého, samo o sebe s
vodičským preukazom nesúvisí. Treba ho len
preukázať.)
Úradný preklad súčasného vodičského
preukazu (adresa agentúry je na konci článku)
Ďalšie potrebné dokumenty, ktoré sa dajú vybaviť na
mieste:

Pas a kópiu troch strán pasu: strana s fotkou,
strana s vízom, strana s pečiatkou posledného
príchodu do krajiny
Pasová fotografia na bielom pozadí
Vyplnená žiadosť

Medzinárodný vodičský preukaz a jeho kópiu

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (V
Šanghaji sa dá vybaviť na rovnakom mieste,
ako sa vybavuje vodičský preukaz. V Pekingu
poskytujú túto službu nemocnice).

Fotografiu na bielom pozadí

Ceoretická skúška

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
Fotokópie, fotografie a aj zdravotnú prehliadku
vybavíte rovno na letisku.

Trvalý čínsky vodičský preukaz
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Po odovzdaní žiadosti sa účastník podrobí
elektronickému testu teoretických znalostí. Je
možné ho robiť v čínštine s prekladateľom, v
angličtine, nemčine, arabčine, francúzštine,
španielčine, kórejčine, japončine, alebo ruštine
(V Pekingu a Šanghaji sú dostupné všetky
jazyky, v menších mestách nie).

Test pozostáva zo sto otázok, ktoré sú náhodne
vybrané z celkového množstva 900 otázok. Na
získanie preukazu ich treba absolvovať na 90
%.
Je dobré mať minimálnu znalosť čínštiny,
pretože čínske dopravné značky sú v znakoch.
Vo väčšine miest nie je potrebná praktická
skúška vedenia vozidla, niektoré mestá však
môžu mať výnimky.

Ako sa pripraviť na skúšky
Čína oficiálne testové otázky nezverejňuje,
existuje však niekoľko spôsobov ako sa dá na
testy pripraviť:
Najlepšie sú aplikácie na mobil:

Dôležité adresy
Prekladateľská agentúra na certifikovaný
preklad vodičského preukazu v Šanghaji:
,

1277

1607
Shanghai Interpreters’ Association, Rm. 1607,
No. 1277 Beijing Road (W)
Shanghai Vehicle Administration (
)
SH:

1330

/Hāmì street nr. 1330)

Beijing Vehicle Administration (
)

Driving in China (najlepšia aplikácia)
China Driving test pro
Wikitravel článok o šoférovaní v Číne (je to skôr
teória o tom, ako funguje doprava v Číne, na
test vás nepripraví. Veľa vecí je tam však
nepresných.)
Policajné gestá ako článok v čínštine, alebo ako
video v čínštine
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Kontrola zdravotnej spôsobilosti:
V Šanghaji sa zdravotná prehliadka vybavuje v
rovnakej budove ako vodičský preukaz
V Pekingu je potrebné navštíviť nemocnice,
ktoré poskytujú služby zdravotnej prehliadky.
Poskytuje ich väčšina veľkých nemocníc.

