
STRANA     8 Aktuality NJR - DUBEN  2013

Začíná jaro a s tím i chuť vyrazit si na kole. Spor-
tovně, rekreačně, do práce nebo jen tak…

Velmi důležité je pamatovat na svou bezpečnost, 
na předepsané vybavení jízdního kola, výstroj 
cyklisty a v neposlední řadě i na další prvky, které 
zvyšují viditelnost cyklisty. Nejdůležitější refl exní 
doplňky budou ty, které jsou umístěné co nejblíže 
k vozovce. Tam je ostatní účastníci provozu za sní-
žené viditelnosti uvidí nejdříve. 

Důležité je uvědomit si odlišný způsob „doprav-
ního vidění“ řidiče motorového vozidla a cyklisty. 
Řidič sleduje horizont a to pod ním. Cyklista sle-
duje vozovku na kratší vzdálenost, a pak i vyhýba-
cí manévr bude dělat na poslední chvíli. I proto 
tedy musí řidič volit bezpečnější boční odstup při 
předjíždění a vždy dávat znamení o změně směru 
jízdy. V tomto momentě musí přijít respekt, umě-
ní pokory a tolerance, snahy pochopit.  

Na kole pojedeme v různých situacích:
1) po silnici přímo v provozu,
2) po vozovce v koridoru označeném vodorov-

nou dopr. značkou (piktokoridor),
3) ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty,
4) po stezce pro cyklisty.

O pohybu cyklistů v provozu se toho napsalo a 
napovídalo už mnoho. Z různých rad a doporuče-
ní je podstatné respektovat umění předcházet rizi-
kům, umět rizika omezit na minimum. I cyklista 
je řidič se všemi povinnostmi. 

Tady se patří připomenout, že žluté směrové 
tabule pro cyklisty řeší jen směrové cíle, neřeší 
přednosti ani způsob jízdy. Piktogramový koridor 
pro cyklisty vyznačuje prostor a směr jízdy cyk-
listů. Řidiče upozorňuje na komunikaci se zvýše-
ným provozem cyklistů, kteří ale nemají na takto 
označené komunikaci žádné zvláštní výsady.

Naopak jízdní pruh pro cyklisty je oddělen od 

jízdních pruhů pro vozidla zpravidla přerušova-
nou čarou, stanovuje směr jízdy a bývá červeně 
podbarven. Před křižovatkou může být doplněn 
vodorovnou dopravní značkou Prostor pro cyk-
listy, určený pro cyklisty čekající na signál „volno“. 
Jízdní pruh pro cyklisty přikazuje tento pruh cyk-
listům užít. Řidičům motorových vozidel naopak 
zakazuje na tento pruh zbytečně vjíždět nebo par-
kovat (vyjma přejíždění cyklopruhu v křižovat-
kách, objíždění překážky nebo při vyhýbání vozi-
dlům s právem v přednosti v jízdě). 

Stezka pro cyklisty také přikazuje cyklistům v 
daném směru užít této stezky. Smí se na ní kolo i 
vést. Je-li stezka určena pro chodce i cyklisty, pak 
se tito nesmí vzájemně ohrožovat nebo omezovat 
(cyklista může použít zvukovou výstrahu, nebo 

ještě již zavedené zvolání „kolo“). V tomto přípa-
dě může být na značkách naznačeno uspořádání 
pruhu chodců a cyklistů. Cyklista i chodec můžou 
sousední pruh užít jen pro objíždění nebo obchá-
zení překážky. 

Cyklostezky mohou užívat i bruslaři na in-line 
bruslích.

Žádný předpis ani pravidlo za nás nevyřeší to, 
budeme-li k sobě slušní a ohleduplní, anebo aro-
gantní řidiči bez respektu k čemukoli. Slušní lidé 
vědí, že do provozu patří především MY, nikoliv 
jen JÁ, JÁ, JÁ….

 

Cyklosezóna 2013 v Jihlavě zahajuje

CYKLOSTEZKY pro chodce a cyklisty vyžadují vzájemnou ohleduplnost. Foto: archiv MMJ

Výši částky za odpad můžeme ovlivnit snižováním množství směsného odpadu – už při nákupu zboží můžeme přemýšlet o množství odpadu z obalů, v domácnostech se můžeme snažit odpad co nejefektivněji třídit a zužitkovat.

více informací: www.odpadyjihlavy.cz  |  tel.: 567 167 728, 567 167 721, 567 167 710

Pavel Smetana, 
 člen komise pro dopravu MMJ 
 Pavel Šťastný, 
 cyklokoordinátor


