
Milovníci kol, znáte p ředpisy? 
 
Pár užite čných rad pro milovníky cyklistiky. 
Pat říte mezi stále rostoucí po čet t ěch, kte ří si oddechový čas nedokážou 
představit bez projíž ďky na kole? Pak si ur čit ě pozorn ě p řečt ěte následující 
řádky. Zbyst řit by m ěli hlavn ě rodi če malých cyklist ů. D ěti jsou 
nejzraniteln ějšími ú častníky silni čního provozu! 
Je to p řesn ě rok, co nabyla ú činnosti novelizace tzv. silni čního zákona ( č. 
361/2000 Sb.), která p řinesla n ěkteré zásadní zm ěny – ale sta čili jste si jich 
už všimnout, víte o nich v ůbec? O n ěkolik let se rozší řila nap ř. povinnost 
používat cyklistickou helmu pro všechny cyklisty do  ur čitého v ěku (viz sout ěžní 
otázka). A v ůbec nezáleží na tom, jakou cestou se vydáte, helmu zkrátka musí mít 
každý, kdo na kole jede nejen na b ěžné silnici, ale i na polní či lesní cest ě i 
cyklostezce. Cyklistovi bez helmy hrozí pokuta na m íst ě do výše 2 000 korun, ve 
správním řízení dokonce až 2 500 korun.<br/> Pokud je vaše dí t ě mladší 15 let, 
jste za chyb ějící helmu odpov ědni vy, rodi če. Na hlav ě nemusejí mít helmu jen 
děti, které jsou na kole p řeváženy v seda čce. Net řeba asi dodávat, že i když je 
helma povinná ze zákona jen pro ur čitou v ěkovou skupinu, že ji lze jen doporu čit 
všem cyklist ům bez ohledu na v ěk! 
Inovovaný zákon zárove ň odstranil tolik kritizovaný postih cyklisty, který  
přivodí zran ění sám sob ě. Trestán už je cyklista „jen“ za ublížení na zdrav í 
jinému ú častníkovi silni čního provozu. Úplná novinka je možnost, že nemusí b ýt 
potrestán řidi č, který se dopustí p řestupku a p ři nehod ě zraní osobu jemu 
blízkou, pokud si to postižený nebude p řát (podobn ě jako v trestním řízení). 
Dále p řibylo, že p řed vjezdem na p řejezd pro cyklisty se cyklista musí 
přesv ědčit, zda-li m ůže vozovku p řejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní ú častníky 
provozu na pozemních komunikacích. Cyklista musí po dle zákona brát p ři 
přejížd ění vozovky ohled na auta – p ředevším na vzdálenost a rychlost jízdy 
přijížd ějících vozidel, aby řidi či kv ůli n ěmu nemuseli zm ěnit sm ěr nebo rychlost 
jízdy. Cyklista je dále povinen za snížené viditeln osti mít za jízdy rozsvíceno 
bílé sv ětlo vp ředu dop ředu a vzadu červenou svítilnu (sta čí p řerušované sv ětlo 
červené barvy). Je-li vozovka dostate čně a souvisle osv ětlena, m ůže cyklista 
použít náhradou za sv ětlomet svítilnu bílé barvy s p řerušovaným sv ětlem 
Jen stru čně p řipomínáme, co už platí déle, ale mírné „opá čko“ neuškodí: d ěti do 
10 let sm ějí na silnici či místní komunikaci jet na jízdním kole pouze pod 
dohledem osoby starší 15 let. Neplatí to pro jízdu na chodníku, cyklistické 
stezce a v obytné a p ěší zón ě. 
 
Cyklista nesmí: 

• jet bez držení řídítek 
• držet se jiného vozidla 
• vést za jízdy druhé jízdní kolo, ru ční vozík, psa nebo jiné zví ře 
• vozit p ředměty, které by znesnad ňovaly řízení jízdního kola nebo 

ohrožovaly jiné ú častníky provozu na pozemních komunikacích. 
• při jízd ě bezd ůvodn ě sundavat nohy na šlapadlech. 

 
Uvedené d ůležité informace vám p řináší OCHRANA OBYVATEL – projekt pro bezpe čný 
stát. Jde o pom ěrn ě novou Iniciativu, která toho ale za pouhý rok své existence 
už hodn ě dokázala. Hlavním cílem je zlepšit komunikaci mezi  ob čany a institucemi 
především p ři mimo řádných událostech.<br/>„Jde nám o to, aby lidi v ěděli, aby 
lidé v ěděli, co mají d ělat, když se dostanou do nebezpe čí, jako jsou povodn ě, 
požáry, nehody, pr ůmyslové havárie a další. V takových situacích má ka ždá 
informace doslova cenu života a jak se říká, št ěstí p řeje p řipraveným,“ 
vysv ětluje vedoucí projektu Zden ěk Rathauský. 
Vše o projektu je na www.ochranaobyvatel.cz. Na web u najdete řadu 
užite čných´informací a rad pro každodenní situace, v nich ž se m ůžete octnout. 
Nenajdete-li odpov ěď zrovna na svou otázku, položte ji p římo na 
info@ochranaobyvatel. Ty nejzajímav ější a nejpodstatn ější jsou p řidávány na web. 
Týdeník Kv ěty je mediálním partnerem projektu od léta 2008. 
 
Květy (28.8.2008) 


