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Cyklista a dopravní předpisy 

Cyklista dle zákona o provozu na pozemních komunikacích je řidič 
nemotorového vozidla a platí pro něj daná pravidla. 

     Základní předpisy pro jízdu na kole jsou zcela jasné a jednoduché. Často se ovšem 
stává, že je cyklisté nedodržují. Tímto jednáním spáchá občan jedoucí na kole 
přestupek. Bloková pokuta může činit až 2000 Kč. 

      Bohužel se u cyklistů projevují neznalosti základních pravidel silničního provozu 
(zákon 361/2000 Sb.). Pak se stane, že klidně vjedou v protisměru do jednosměrné 
ulice a ještě se diví, proč na ně řidiči nervózně troubí. Řada rodičů neví, že jejich dítě 
(osoba mladší 18 let) musí mít na silnici cyklistickou helmu a že cyklista mladší 10 let 
zde smí jezdit pouze pod dohledem osoby starší 15 let (toto neplatí pro jízdu na 
chodníku, kde však nesmí ohrozit chodce, dále pro jízdu po cyklistické stezce a v 
obytné i pěší zóně). Z neznalosti zákona jezdí cyklisti na silnici dva vedle sebe. Jezdci 
na kolech nevědí, že mají dát přednost vozidlům přijíždějícím zprava. Netuší jak 
správným způsobem projíždět křižovatku či kruhový objezd, co znamená která 
dopravní značka - a mnoho dalších věcí, jejich neznalost může být příčinou tragédie. 

Základní pravidla: 

- abychom se nestali viníkem dopravní nehody musíte ovládat dopravní předpisy, 
což znamená především znalost dopravních značek a řešení křižovatek 

- telefonovat, jíst či dokonce kouřit na kole je zakázáno 

- přechody pro chodce nejsou určeny cyklistům, ale pouze chodcům 

- na stezce pro chodce a cyklisty nesmíte ohrozit chodce 

- na kole smí vézt osoba starší 15 let osobu mladší 7 let a to pouze v sedačce s 
pevnými opěrami pro nohy 

- při každé změně směru jízdy, včetně vyjíždění od okraje a vjíždění na okraj 
vozovky musíte dát rukou znamení o změně směru jízdy a to zřetelným upažením 

- jestliže dítěti nebylo ještě 10 let, nesmí na silnici vjet bez doprovodu osoby starší 
15 let 



 

- po silnici mohou cyklisté jet pouze jednotlivě za sebou 

- jezdí se vpravo 

- na jednomístném jízdním kole nesmíte nikoho vézt 

- nesmí se jezdit bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést jízdní kolo ani psa, 
vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné 
účastníky silničního provozu 

- cyklisté nesmí jezdit po dálnici ani po silnici pro motorová vozidla 

- cyklista do osmnácti let musí mít na hlavě řádně připevněnou přilbu 

- mějte na sobě a na kole reflexní prvky a za snížené viditelnosti buďte vždy 
osvětlení vpředu i vzadu 

Nejčastější porušení pravidel: 

- cyklista mladší 18 let bez řádně připevněné přilby na hlavě 

- jízda na jednomístném jízdním kole ve dvou 

- jízda po silnici vedle sebe 

- jízda za snížené viditelnosti bez rozsvíceného stanoveného osvětlení 

- nedávání znamení o změně směru jízdy 

- jízda pod vlivem alkoholu 

- technicky nezpůsobilé a špatně vybavené jízdní kolo 

 


