ZÁKLADNÍ PRAVIDLA JÍZDY NA KOLE NA
CYKLOSTEZKÁCH
Zpracoval: Magistrát města Přerova, cyklokoordinátor města Přerova a Městská policie Přerov
1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným
provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.
Správně

Špatně

2) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a
cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.

3) Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo
kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení.

4) Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet,
aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí
přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel
nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí
vpravo.

5) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle
zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

Přilba může zachránit život

6) Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo,
ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo
ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy
na šlapadlech.

7) Park Michalov – zákaz jízdy na kole v parku. Cyklostezka je vedena okolo parku.

8) Přechody pro chodce:
Správně

Špatně

9) Chodníky:
Správně

Špatně

10) Lávky
Lávka U Tenisu – dopravní značka stezka pro chodce
(lávka se nachází mezi stezkami pro cyklisty), proto je zde jízda na kole zakázána

Lávka U loděnice – dopravní značka stezka pro chodce a cyklisty
Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty",
nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.

