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Na kole bezpečně 
Vzájemná ohleduplnost mezi řidiči motorových vozidel a cyklisty 

 
Teplé slunečné dny přilákaly na cesty milovníky cykloturistiky. Nejen na cyklostezkách, ale 
také na cestách je se zvýšeným pohybem cyklistů  spojené také riziko nehodovosti. Počet 
cyklistů v poslední době výrazně stoupl, přičemž tato skupina patří mezi nejohroženější 
účastníky silničního provozu. Policisté krajského ředitelství Moravskoslezského kraje se 
v předchozích dnech zaměřili nejen na ohleduplnost mezi cyklisty a řidiči motorových 
vozidel, ale také na dodržování zákonem stanovených pravidel provozu na pozemních 
komunikacích. 
Na předem určených místech účastníkům připomněli několik zásad, jako jsou například: 
 

• Účastníkem provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým 
způsobem účastní provozu na pozemní komunikaci 

• Mezi povinnosti účastníka silničního provozu patří kromě jiného zákaz požití 
alkoholických nápojů nebo užití návykových látek před a během jízdy 

• Přejezd pro cyklisty je místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů 
přes pozemní komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou 

• Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu a musí jí mít 
nasazenou a řádně připevněnou na hlavě 

• Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou 
• Cyklista za snížené viditelnosti musí mít za jízdy rozsvícený světlomet s bílým 

světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo 
přerušovaným světlem červené barvy 

• Cyklista je povinen užít zřízených jízdních pruhů pro cyklisty a stezek pro cyklisty 
• Pokud je stezka pro chodce a cyklisty označena dopravní značkou „Stezka pro 

chodce a cyklisty“ nesmí cyklista chodce ohrozit 
• Na vozovce nesmí ohrozit chodce, musí jezdit při pravém okraji vozovky 
• Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou 
• Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda může vozovku 

přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 
(na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo) 

• Cyklista je povinen dávat znamení paží jen před započetím jízdního úkonu 
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Od ledna 2022 vyšel v platnost zákon, který řidiči přikazuje povinnost předjet cyklistu ve 
vzdálenosti nejméně 150 cm. Aby si mohl řidič lépe představit vzdálenost, kterou musí 
dodržet, doporučujeme objíždět cyklistu stejným způsobem, jako při předjíždění vozidla.  
Mnoho šťastných kilometrů bez nehod a slunce nad hlavou. 
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