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Vážení čtenáři,

máte	před	sebou	první	materiál	týkající	se	cyklistické	dopra-
vy,	který	pro	vás	připravil	Odbor	dopravy	Magistrátu	města	
Brna	 na	 základě	 schváleného	 strategického	 dokumentu,	
jímž	 je	 „Generel	 cyklistické	dopravy	 ve	městě	Brně“.	Tato	
informativně-naučná	 brožura	 se	 vám	 pokusí	 ukázat	 jízdní	
kolo	 jako	 dopravní	 prostředek	 v	 Brně	 a	 dopravní	 řešení,	
která	ho	podporují.	

Cyklistická	doprava,	 tak	dlouho	diskutovaná	veřejností,	má	
dva	 vzájemné	 protipóly.	 Ti,	 kdo	 pravidelně	 využívají	 kolo	
nejen	 k	 zábavě	 či	 sportu,	 ale	 také	 k	 cestě	do	 zaměstnání,	
nám	pokládají	 řadu	 kritických	 otázek: „Proč v centru zcela 
chybí cyklostezky?“, „Mám strach zde jezdit na kole…“, „Pro 
množství jednosměrek je město neprůjezdné…“,	 „Nemáme 
kde zaparkovat kolo, v jiných městech doma i v zahraničí 
to přitom funguje…“	apod.	Druhá	část	veřejnosti	 je	naopak	
k	cyklodopravě	ve	městě	naprosto	odmítavá.	Cyklisty	vnímá	
jako	překážku	pro	své	silné	auto	a	tento	jednoznačný	postoj	
dává	často	obdobným	způsobem	najevo	i	ostatním	řidičům.	

Statistiky	 ukazují,	 že	 nejen	 v	Brně	 přibývá	 těch,	 kteří	 kolo	 používají	 jako	 dopravní	 prostředek	 do	
práce,	do	školy,	na	nákupy.	Podmínky	pro	ně,	zejména	ve	městě,	však	nejsou	nejlepší.	V	podobné	
situaci	jako	nyní	my	byly	i	cyklisticky	vyspělé	státy,	jako	jsou	Dánsko	nebo	Holandsko.	Jak	se	dostaly	
přes	pomyslnou	větu:	„To	tady	přece	nemůže	fungovat?“	Přenos	zkušeností	z	Dánska,	navrhované	
legislativní	 změny	 pro	 cyklistickou	 infrastrukturu,	 ale	 i	 opatření,	 která	 se	 začínají	 rodit	 ve	 městě	
Brně,	nás	neustále	posunují	blíže	k	evropským	vzorům.	Jako	moderní	dopravní	alternativa	je	jízdní	
kolo	v	Brně	z	hlediska	přepravní	kapacity	zatím	na	počátku	svých	možností.	My	mu	chceme	zajistit	
prostor	pro	další	rozvoj.	Rádi	bychom	vás	proto	alespoň	ve	zkratce	seznámili	s	novými	dopravními	
řešeními	a	opatřeními,	která	mají	pomoci	všem	obyvatelům	i	návštěvníkům	k	harmonickému	a	bez-
pečnému	využívání	dopravního	prostředí	Brna.

Základem	této	brožury	jsou	ukázky	bezpečných	dopravních	řešení	v	prostoru	místních	komunikací	
doplněné	návody,	 jak	 je	používat.	Doufáme,	že	zvýšení	vědomostí	o	cyklodopravě	spolu	s	pouče-
nějším	postojem	všech	účastníků	silniční	dopravy	pomůž	e	„ohladit	hrany“,	které	nutně	vznikají	při	
společném	využívání	veřejného	dopravního	prostoru	města	Brna.

Budeme	rádi,	pokud	vás	toto	 téma	zaujme	a	vyvolá	širší	veřejnou	diskusi.	Bez	ní	 je	 totiž	zlepšení	
kvality	 čehokoliv	 velmi	 obtížné,	 ne-li	 nemožné.	 To	 platí	 i	 pro	 cyklodopravu,	 která	 chce	 dopravní	
prostředí	Brna	obohatit	a	nepoškozovat.

Ing. Vladimír Bielko
Vedoucí Odboru dopravy 

Magistrátu města Brna

úvodní slovo 
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BRNO – MĚSTEM NA KOLE

§  Jak se na to dívá legislativa?

Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povi-
nen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohro-
žoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby 
nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své 
chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně 
technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmín-
kám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schop-
nostem a svému zdravotnímu stavu. [ZÁKON 361/200 Sb., § 4, 
písm. a)]

BRNO – MĚSTEM NA KOLE
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„

Dovednosti	 lidí	 jedoucích	 na	 kolech	 jsou	 velmi	 odlišné		
v	závislosti	na	jejich	věku,	zkušenostech,	vybavení	jejich	
kola	apod.	Z	 toho	důvodu	nejsou	stejné	ani	 jejich	poža-
davky	na	bezpečný	pohyb	ve	městě	i	mimo	něj.	Také	ob-
služná	infrastruktura		proto	musí	nutně	počítat	s	tím,	že	její	
uživatelé	jsou	velmi	rozmanití.

S čím je třeba počítat, když na kolo sedne...
·	 cyklista „začátečník“, senior, menší dítě, osoba se 
zdravotním omezením:
-		spíše	pomalá	jízda	(zpravidla	do	15	km/h)
-		doprava	převážně	na	krátké	vzdálenosti
-		je	třeba	dávat	větší	pozor	na	jejich	pohybovou	
			nepředvídatelnost

·	 Lidé pravidelně dojíždějící do práce a do školy:
-		jsou	zpravidla	zvyklí	na	jízdu	v	prostoru	společném	
			s	motorovou	dopravou
-		rychlejší	jízda	(15–30	km/h)
-		doprava	na	středně	dlouhé	vzdálenosti

·	 Závodní a sportovně-rekreační cyklisté:
-	 rychlá	jízda	(nad	30	km/h)
-		delší	vzdálenosti	bez	zátěže	(bez	zavazadel)

·	 Cykloturisté:
-	různá	rychlost	(15–30	km/h)
-	doprava	na	střední	a	dlouhé	vzdálenosti,	se	zavazadly
 
· Rekreační „víkendoví“ cyklisté  (cesta je cílem):
-		rychlost	zpravidla	do	25	km/h
-	doprava	na	různé	vzdálenosti,	zpravidla	bez	zátěže

Co si přeje cyklista ve městě i mimo něj:
-	 rekreační	 cyklista:	 chce	 jet	 nejlépe	 zcela	 separován	 od	
provozu	motorových	vozidel,	cestovní	rychlost	pro	něj	nemá	
zásadní	význam
-		dopravní	cyklista:	chce	mít	co	nejlepší	časovou	dostup-
nost,	být	všude	rychle,	pohyb	ve	stejném	prostoru	s	motoris-
ty	pro	něj	často	není	překážkou

Jak se lidé na kolech pohybují:
-	 lidé	se	na	jízdním	kole	mohou	pohybovat	pomalu,				
tedy	obdobně	rychle	jako	chodci,	ale	také	velmi	rychle,			
kupř.	jako	moped
-	cyklista	přizpůsobuje	jízdu	také	účelu	své	cesty	–	vyko-
nává-li	dopravní	cestu,	rekreační	projížďku,	anebo	kombi-
naci	obojího
-	 infrastrukturu	pro	průjezd	územím	si	každý	cyklista	svo-
bodně	vybírá	sám,	podle	svého	uvážení	(vždy	však
v	souladu	s	platnými	dopravními	předpisy)

„NENÍ CYKLISTA JAKO CYKLISTA“ 

§  Jak se na to dívá legislativa?

„jízdní kolo je vozidlo“: vozidlo je motoro-
vé vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj [ZÁKON 
361/2000 Sb., § 2, písm. f)]
„cyklista je řidič“: řidič je účastník provozu na 
pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo ne-
motorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na 
zvířeti [ZÁKON 361/200 Sb., § 2, písm. d)]

Když se řekne 
„veřejný prostor“...

· jedná se o sdílený prostor, který 
mohou využívat všichni obyvatelé 
a návštěvníci Brna

· v současné době tvoří většinu 
tohoto prostoru plochy určené pro 
povrchovou dopravu

· NEZAPOMEŇTE, že...

Nezáleží na tom, jak veřejný prostor 
zrovna užíváte, zda se v něm pohy-
bujete jako chodec, cestující veřej-
nou dopravou, motorista, cyklista, 
bruslař, či někdo jiný – vždy zůstaňte 
ohleduplnými a tolerantními lidmi, 
kteří se vzájemně respektují a umějí 
spolu dobře vycházet, tedy sdílet spo-
lečný prostor.

Doprava	 a	 její	 infrastruktura	 tvoří	 ne-
oddělitelnou	 součást	 městského	 života.		
Infrastruktura	 ve	 městě	 má	 být	 navrže-
na	 tak,	 aby	 poskytovala	 možnost	 svo-
bodného	 pohybu	 všem	 jeho	 obyvate-
lům.	 Neměla	 by	 protežovat	 vybrané	
druhy	 dopravy,	 a	 tím	 vytvářet	 překážky		
volného	pohybu	po	městě.	
Nicméně	 všední	 zkušenost	 obyvatele	
velkého	 města	 je	 jiná:	 ucpané	 silnice,	
parkování	 na	 chodníku,	 hluk	 a	 zápach.	
Právě	proto	je	součástí	rozvojových	stra-
tegií	 soudobých	měst	 snaha	 posílit	 cyk-
listickou	 dopravu.	 Vedle	 rekreační	 „ví-
kendové“	cyklistiky	je	kladen	větší	důraz	
na	podporu	městské	„každodenní“	cyklis-
tiky.	Veřejnosti	se	tak	nabízí	nový	pohled	
na	kolo.	Kolo	se	zde	stává	prostředkem	
rychlého	a	flexibilního	pohybu	po	městě.	
A	město	Brno	v	tom	není	výjimkou.



BEZPEČNĚ NA KOLE

§  Jak se na to dívá legislativa?

Podrobné požadavky na jízdní kola obsahuje 
VYHLÁŠKA č. 341/2002 Sb. Ministerstva do-
pravy a spojů, o schvalování technické způ-
sobilosti a o technických podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích (příloha 
13 –Technické požadavky na jízdní kola, pota-
hová vozidla a ruční vozíky).

Nejvýznamnější pravidla ohledně provozu 
jízdních kol obsahuje ZÁKON č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích přede-
vším v těchto paragrafech:
- § 3 Základní podmínky účasti na provozu 
na pozemních komunikacích
- § 4 Povinnosti účastníka provozu 
na pozemních komunikacích
- § 57 a § 58 Jízda na jízdním kole

BEZPEČNĚ NA KOLE

BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÉ PRVKY
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Cyklistická přilba
-		 Pro	děti	a	mladistvé	do	18	let	je	nošení	ochranné	přil-
by	za	jízdy	povinné.	Pro	starší	cyklisty	tato	povinnost	ze	
zákona	 nevyplývá,	 nicméně	 nošení	 helmy	 je	 i	 v	 jejich	
případě	doporučené,	a	 to	zejména	s	ohledem	na	místo	
a	způsob	jejich	jízdy.
-		 Dobře	padnoucí	cyklistická	přilba	schváleného	a	ho-
mologovaného	typu	výrazně	snižuje	riziko	poranění	hla-
vy	 v	 případě	 nehody.	 Nejčastější	 chybou	 bývá	 nošení	
přilby	 posunuté	 příliš	 dozadu	 –	 v	 této	 poloze	 zůstává	
čelo	odkryté	a	nechráněné.	Dávejte	pozor	na	případný	
„kšilt“,	který	nesmí	omezovat	výhled.
-		 Již	dávno	neplatí,	že	helma	musí	být	sportovní	či	jako	
„hrnec	na	hlavě“.	I	na	českém	trhu	se	totiž	začínají	obje-
vovat	elegantní	městské	dámské	 i	pánské	helmy,	které	
slouží	nejen	k	zajištění	bezpečnosti	při	jízdě	na	kole,	ale			
jsou	zároveň	originálním	módním	doplňkem.

-	 Ani	při	nošení	přilby	však	nepropadněte	falešnému	pocitu	naprosté	neohroženosti	a	jezděte	
vždy	opatrně.	Riskantní	jízda	se	zvýšenou	možností	kolize	totiž	přínos	ochranné	helmy	výrazně	
znehodnocuje.

Cyklistické brýle
-	 Pro	běžný	pohyb	po	městě	nejsou	ochranné	brýle	nutností.	Opodstatněnost	jejich	nošení	se	
spíše	odvíjí	od	konkrétních	podmínek	(proudící	vzduch,	ostré	slunce	aj.)	a	od	rychlosti	jízdy.
-	 Cyklistické		brýle	jsou	vhodné	také	jako	ochrana	proti	hmyzu,	zasažení	větvičkou,	v	případě	
nepříznivých	klimatických	podmínek	apod.
-	 Vhodné	jsou	především	dobře	padnoucí	brýle	bez	ostrých	hran	a	prvků	omezujících	vaše	
rozhledové	pole	(podle	potřeby	čiré,	dioptrické,	tmavé	či	např.	oranžové).

Cyklistické rukavice
-	 Podobně	 jako	 v	 případě	 brýlí	 jsou	 rukavice	 doporučeným,	 nikoli	 však	 povinným	 doplňkem	
(např.	při	 jízdě	na	delší	vzdálenosti	čiv	závislosti	na	klimatických	podmínkách).	Dobrou	službu	vám	prokáží	 i	v	případě	pádu.	Při	
větším	chladu	či	mrazu	je	žádoucí	nosit	přiměřeně	zateplené	a	především	větru	odolné	rukavice,	které	vám	umožní	snadné	ovládání	
jízdního	kola	(zejména	brzdění	a	řazení).

Způsobilost k jízdě na kole
-	 Bezprostředně	 před	 jízdou	 a	 během	 jízdy	 nesmíte	 být	 pod	 vlivem	 alkoholu	 či	 jiné	 omamné	 látky,	 vysíleni	 nebo	 v	 takovém	
zdravotním	stavu,	který	by	snižoval	vaši	způsobilost	k	jízdě.

§  Jak se na to dívá legislativa?
Řídit vozidlo [...] může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla [...] a v potřebném rozsahu 
ovládá řízení vozidla [...] a předpisy o provozu na pozemních komunikacích. [ZÁKON 361/200 Sb., § 3, odst. (2)]

Vybavení světly a blikačkami
-	 Při	snížené	viditelnosti	používejte	takové	osvětlení,	se	kterým	budete	velmi	dobře	vidět	vy	a	zároveň	ostatní	dobře	uvidí	
vás.	Nezapomínejte	však	na	to,	že	světlem	nesmíte	oslňovat	protijedoucí	(např.	silným	světlem	na	přilbě	či	nevhodně	umís-
těným	světlem	na	rámu	kola).
-	 Velmi	dobře	viditelná	jsou	blikající	světla	(„blikačky“)	s	vysokosvítivými	diodami	(LED)	napájenými	bateriemi,	akumulátory,	
elektromagnetickou	indukcí	apod.	Méně	vhodná	jsou	svítidla	s	žárovkou,	případně	v	kombinaci	s	klasickým	dynamem.
-	 Světla	musí	být	připevněna	k	pevným	a	nezakrytým	částem	jízdního	kola	(např.	k	řidítkům,	sedlovce,	rámu),	které	zaručují	
lepší	viditelnost	než	pohyblivé	části	cyklisty	na	jízdním	kole	(např.	batoh,	oblečení,	přilba).
-	 Používejte	svítidla	s	bílým	světlem	vpředu	a	červeným	vzadu.	Přerušované	(blikající)	světlo	je	více	vidět,	což	je	vhodné	
především	při	jízdě	po	komunikacích	s	veřejným	osvětlením	a	v	kontaktu	s	motoristy.	Jako	případný	doplněk	lze	využít	i	in-
dukční	přisvícení	v	kolech	apod.

§ Jak se na to dívá  
 legislativa?

Cyklista mladší 18 let je povi-
nen za jízdy použít ochrannou 
přilbu schváleného typu podle 
zvláštního právního předpisu  
a mít ji nasazenou a řádně při-
pevněnou na hlavě. [ZÁKON 
361/200 Sb., § 18, odst.(1)]

VYBAVENÍ A STAV KOLA
Dobrý	stav	jízdního	kola	je	zcela	nezbytný	pro	pohodlnou	a	bez-
pečnou	jízdu.	Kolo	proto	průběžně	udržujte	anebo	si	jej	nechejte	
alespoň	 jednou	 ročně	 (před	 sezónou)	 seřídit	 v	 profesionálním	
servisu,	kde	vám	poradí,	jak	byste	se	měli	o	kolo	starat	v	průbě-
hu	roku.	Nikdy	nelitujte	času,	který	průběžné	údržbě	kola	věnuje-
te.	Vaše	důkladná	péče	se	vám	mnohokrát	vrátí	v	podobě	stovek	

a	někdy	i	 tisíců	kilometrů,	které	ujedete	s	radostí	a	hlavně	bez	
nehod.	Jezděte	na	kole,	které	je		přiměřeně	velké	k	vaší	postavě.	
Před	každou	jízdou	pak	nezapomeňte	vizuálně	zkontrolovat	stav	
vašeho	kola	a	vyzkoušet	 jeho	brzdy.	Nezapomínejte,	 že	nejde	
pouze	o	vaši	bezpečnost,	ale	také	o	bezpečnost	ostatních	účast-
níků	dopravy.

Volba výrazných barev a reflexních prvků
-		Zejména	za	snížené	viditelnosti	(za	nepříznivého	počasí,	za	šera	či	za	tmy)	
používejte	 takovou	kombinaci	oblečení,	doplňků	oděvů,	obuvi,	batohů	či	bra-
šen,	která	vám	plně	zaručí,	že	vás	ostatní	snadno	uvidí.
-		Jízdní	kolo	musí	být	vždy	vybaveno	odrazkami	(bílou	vpředu,	červenou	vza-
du,	oranžovými	ve	výpletu	a	na	pedálech)	nebo	nahrazujícími	reflexními	materi-
ály	na	kole	(na	rámu,	vidlici,	výpletu,	bocích	pneumatik	apod.)	či	oděvu	cyklisty	
(např.	reflexní	vesta,	reflexní	pásky).
-		Pro	jízdu	na	kole	a	volný	pohyb	ve	městě	jsou	ideální	například	reflexní	pásky	na	ruce,	na	noze,	na	batohu	či	na	rámu	kola.	Dokáží	
vás	totiž	nejen	dobře	zviditelnit	pro	další	účastníky	dopravy,	ale	lze	je	zároveň	rychle	upevnit	i	na	civilní	oblečení.	

„Vidět a být viděn!“ – neviditelný cyklista ohrožuje sebe i ostatní!



BEZPEČNĚ NA KOLE

Tyto	prvky	dopravního	prostoru	pro	vás	mohou	být	poten-
ciálně	rizikové,	pokud	jim	nebudete	věnovat	dostatečnou	
pozornost:	

- Tramvajové a železniční koleje přejíždějte	pokud	možno	co	
nejvíce	 kolmo,	 přičemž	 se	 částečně	 „nadlehčete“	 (zdvihněte	 se	 ze	 sedla).	
Vyšší	opatrnost	jim	věnujte,	pokud	má	vaše	kolo	užší	pláště.
- Výtluky a výmoly	se	snažte	včas	objíždět.	Při	objíždění	neohrozte	
ani	 neomezte	 vedle	 vás	 nebo	 za	 vámi	 jedoucí	motoristy	 a	 cyklisty.	 Pokud	
hloubka	výtluků	či	výmolů	objetí	nutně	nevyžaduje,	nezapomeňte	se	při	jejich	
přejíždění	alespoň	„nadlehčit“	(a	to	zejména	tehdy,	má-li	vaše	kolo	užší	pláš-
tě	a	menší	poloměry	kol).
- Poklopy, kanály a uliční dešťové vpusti jsou	charakterově	
často	stejné	jako	výtluky	a	výmoly.	Vpusti	s	podélnými	otvory	po	směru	jízdy	
raději	včas	objíždějte,	je-li	to	možné.
- Dlažba a spáry	působí	na	vedení	směru	jízdního	kola	nerovnoměrně,		
a	ztěžují	tak	jeho	řízení.	Myslete	na	to,	že	kamenná	dlažba	může	být	kluzká.	
Nejméně	příznivé,	a	to	zejména	za	vlhka	či	při	námraze,	jsou	pro	cyklisty	tzv.	
„kočičí	hlavy“	nebo	kostky	kladené	v	řadách	podélně	ve	směru	jízdy.

- Zastávky veřejné dopravy vyžadují	 pozornost	 vůči	 chodcům,	
kteří	často	sledují	pouze	přijíždějící	dopravní	spoj.	Při	projíždění	zastávek	
proto	myslete	na	to,	že	se	ve	vaší	cestě	může	náhle	někdo	objevit.
- Parkující vozidla	přináší	cyklistům	riziko	nenadálého	otevření	dveří	
(v	případě	podélného	stání)	nebo	náhlého	výjezdu	vozidla	z	řady	(v	případě	
kolmo	či	šikmo	stojících	aut).	Při	jízdě	na	kole	si	proto	udržujte	dostatečný	
odstup,	abyste	byli	schopni	na	vzniklou	situaci	vždy	rychle	zareagovat.
- Kaluže mohou	zakrývat	nebezpečné	poruchy	či	předměty	ležící	na	vo-
zovce.	Snažte	 se	 je	 bezpečně	 objet,	 v	 případě	 nutnosti	 průjezdu	 výrazně	
zpomalte.	Ani	v	této	situaci	však	nezapomeňte	na	vozidla	jedoucí	vedle	vás	
a	za	vámi.

- Námraza, sníh a led mohou	vést	k	velmi	snadnému	podklouznutí	
kola,	smyku	a	následnému	pádu.	Myslete	na	 to,	že	k	nepříjemnému	pádu	
stačí	 velmi	málo,	 zejména	při	 brzdění	 či	 zatáčení.	Dejte	 pozor	 zvláště	 při	
střídání	úseků	s	ledem	a	bez	něj.	
- Výjezdy a východy	z	míst	mimo	vaši	jízdní	dráhu,	kam	nedohlédne-
te	nebo	nevidíte,	s	sebou	přináší	riziko	náhlého	objevení	se	vozidla	či	osoby.	
Proto	tuto	možnost	vždy	předvídejte.
- Další rizikové předměty	mohou	být	pevnou	součástí	dopravního	
prostoru	(prahy,	sloupky,	zábradlí,	svodidla)	anebo	pouze	součástí	dočasnou	
(provizorní	značky	a	ohraničení	apod.).

PROSTŘEDÍ A SITUACE

§  Jak se na to dívá legislativa?

Dítě	 mladší	 10	 let	 smí	 na	 silnici,	 místní	 komunikaci	 a	 veřejně	 přístupnou	
účelovou	komunikaci	 jet	na	jízdním	kole	 jen	pod	dohledem	osoby	starší	15	
let;	to	neplatí	pro	jízdu	na	chodníku,	cyklistické	stezce,	v	obytné	a	pěší	zóně.	
[ZÁKON	361/200	Sb.,	§	58,	odst.	(2)]

TECHNIKA A ZPŮSOB JÍZDY
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Volte trasu uvážlivě!
-	 Cestu	si	vybírejte	vždy	s	ohle-
dem	na	svoje	schopnosti	a	zku-
šenosti,	 které	 vztahujte	 také	
k	 aktuálnímu	 stavu	 prostředí	
(podmínky	 provozu,	 počasí,	
sjízdnost	komunikací	apod.).
-	 Jedete-li	 s	 menšími	 dětmi,	
které	 ještě	 dostatečně	 a	 spo-
lehlivě	 neovládají	 jízdní	 kolo,	
dejte	 přednost	 spíše	 klidným	
cestám.	 Jízda	 na	 frekvento-
vaných	 silnicích	 pro	 ně	 není		
v	žádném	případě	vhodná.
-	Není	důvod	litovat	volby	jedno-
duššího	a,	 co	se	dopravy,	 týče	
přehlednějšího	 terénu.	 Pama-
tujte,	že	při	pravidelném	jezdění	
brzy	 získáte	 potřebné	 doved-
nosti,	a	po	čase	tak	budete	moci	
využívat	širší	škálu	komunikací,	
kterým	jste	se	dříve	vyhýbali.

Buďte plně soustředění!
-	 Pří	 jízdě	na	 kole	 se	 vždy	plně	 věnujte	 ří-
zení,	 sledujte	 průběh	 cesty	 před	 vámi	 (druh	
a	 stav	 povrchu,	 vedení	 	 kolejí,	 umístění	 ob-
rubníků	apod.)	a	provoz	kolem	vás	 (motoro-
vá	 i	 bezmotorová	 vozidla,	 chodce,	 bruslaře	
a	další).
-	 	Mějte	 na	 paměti,	 že	 vaše	 soustředění	 na	
jízdu	výrazně	snižují	„odpoutávače	pozornos-
ti“	 (např.	 hluboké	 zamyšlení,	 sluchátka	 na	
uších,	telefonování,	rozhovor	za	jízdy	s	další-
mi	cyklisty,	špatný	zdravotní	stav	a	samozřej-
mě	zakázaný	alkohol	či	jiné	návykové	látky).

Předvídejte 
a buďte i pro ostatní předvídatelní!
-	Buďte	předvídaví.	Počítejte	s	rizikem,	že	se	
ostatní	 nemusejí	 vždy	 zachovat	 tak,	 jak	 by	
měli,	a	že	prostředí	nemusí	být	v	takovém	sta-
vu,	v	jakém	by	mělo	být	(překážky	na	vozov-
ce,	výtluky,	děti,	volně	pobíhající	psi	apod.).	
-	 	Chovejte	 se	 i	 vy	 sami	 vždy	 předvídatelně	
pro	ostatní	účastníky	tak,	aby	věděli,	co	bude-
te	v	následujících	chvílích	dělat.	Jednejte	pro-
to	vždy	racionálně	a	ohleduplně	k	ostatním.
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SPOLEČNÝ PROVOZ CYKLISTŮ A MOTORISTŮ

pohyb v rámci jízdního pruhu  /  podélné stání

pohyb ve vozovce s tramvajovými kolejemi kolmé stání

pro cyklistu: 
-	 Stojící	 či	 pomalu	 jedoucí	 vozidla	 můžete	 předjíždět	 i	 zprava.	
Buďte	však	opatrní.	Musíte	totiž	počítat	s	tím,	že	někteří	motoristé	
mohou	 náhle	 vybočit	 z	 kolony	 anebo	 že	 jejich	 spolujezdec	může	
nečekaně	otevřít	dveře	apod.
-	 Nemá-li	vozovka	dostatečně	širokou	krajnici,	kterou	byste	mohli	
využít	 k	 předjíždění	 aut	 zprava,	 zařaďte	 se	 mezi	 ostatní	 vozidla,		
tj.	doprostřed	jízdního	pruhu.
 
pro motoristu:
-	 Pokud	 stojíte	 nebo	pomalu	 jedete	 v	 koloně	 vozidel,	mohou	 vás	
cyklisté	předjíždět	zprava.	Zařaďte	se	 tedy	v	 rámci	 jízdního	pruhu	
tak,	abyste	jim	nebránili	v	průjezdu.	Při	rozjíždění	či	otevírání	dveří	
se	 chovejte	 vždy	 předvídatelně	 a	 sledujte	 dopravní	 situaci	 kolem	
sebe	(především	ve	zpětných	zrcátkách).
-	 Pokud	 se	 pohybujete	 v	 jedoucí	 koloně	 vozidel	 a	 jede	 před	 vámi	
cyklista,	nesnažte	se	ho	předjíždět,	jsou-li	vaše	rychlosti	srovnatelné.	

JÍZDA V KOLONĚ VOZIDEL

 příliš uprostřed                            SPRÁVNĚ             příliš u kraje

pro cyklistu:
-	 Jezděte	vždy	na	pravé	straně	vozovky.	Nezapomínejte	udržovat	dostatečný	bez-
pečnostní	 odstup	 od	 okraje	 vozovky.	 Velikost	 bezpečnostního	 odstupu	 vždy	 při-
způsobujte	s	ohledem	na	vaši	rychlost,	aktuální	dopravní	situaci,	povrch	vozovky	
a	další	okolnosti	(parkující	auta	apod).	
-	 	Počítejte	s	tím,	že	motoristé	vás	budou	předjíždět	zleva.	Při	své	jízdě	se	tedy	
chovejte	pokud	možno	předvídatelně.
-	 Bude-li	některý	úsek	vozovky	zúžen	(např.	mezi	dvěma	obrubami	podél	tramvajové-
ho	ostrůvku),	jeďte	raději	uprostřed	jízdního	pruhu,	aby	se	vás	řidič	nesnažil	předjet.
-			Pojedete-li	po	komunikaci	s	tramvajovou	tratí,	jejíž	kolejnice	povedou	velmi	blízko	
okraji	vozovky,	jeďte	raději	uprostřed	mezi	kolejnicemi.
-	 Při	pohybu	v	jednom	jízdním	pruhu	společně	s	motoristy	jezděte	tak,	abyste	ni-
koho	neohrozili	a	zároveň	nezpomalovali	provoz.	Někdy	se	také	vyplatí	být	vstřícný	
a	pustit	motoristu	před	sebe,	než	se	stresovat	jízdou	s	autem	těsně	za	zády.

pro motoristu: 
-	 	O	předjíždění	cyklistů	jste	povinni	informovat	řidiče	jedoucího	za	vámi	znamením	
o	změně	směru	jízdy.	Cyklistu	míjejte	ohleduplně	a	s	dostatečným	bočním	odstu-
pem	(bezpečnostní	odstup	se	zvětšuje	s	rychlostí	vaší	i	cyklisty).
-	 	Pokud	jsou	šířkové	poměry	vozovky	menší,	předjíždějte	cyklistu	pomaleji.	Pokud	
není	bezpečné	předjetí	cyklisty	možné,	zpomalte	a	projíždějte	úsekem	až	za	cyklistou	
(např.	mezi	dvěma	obrubami	podél	tramvajového	ostrůvku).
-	 	Buďte	ohleduplní	a	nesnažte	se	vynucovat	si	okamžité	uvolnění	průjezdu.	Vaše	
dočasné	zpomalení	nebude	mít	výrazný	časový	vliv	na	dobu	vaší	jízdy.

§  Jak se na to dívá legislativa?

Na pozemní komunikaci se jezdí vpravo, 
a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při 
pravém okraji vozovky, pokud není stanove-
no jinak. [ZÁKON 361/2000 Sb., 
§ 11, odst. 1]

Jízdní pruh je část vozovky dovolující jíz-
du vozidel jiných než dvoukolových (moto-
cyklů) v jednom jízdním proudu za sebou. 
[ZÁKON 361/2000 Sb., § 2, písm. t)]

Na vozovce se na jízdním kole jezdí při 
pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohro-
žováni ani omezováni chodci, smí se jet po 
pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska 
provozu na pozemních komunikacích ro-
zumí i koloběžka. (ZÁKON 361/2000 Sb.,  
§ 57, odst. 2)

Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou. 
[ZÁKON 361/2000 Sb., § 57, odst. 3]

Řidič nesmí snížit náhle rychlost jízdy nebo 
náhle zastavit, pokud to nevyžaduje bez-
pečnost provozu na pozemních komuni-
kacích. [ZÁKON 361/2000 Sb., § 58, odst.  
2 písm. a)]

Řidič nesmí omezovat plynulost provozu na 
pozemních komunikacích, zejména bezdů-
vodně pomalou jízdou a pomalým předjíž-
děním. (ZÁKON 361/2000 Sb., § 58, odst. 
2 písm. b))

Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí 
ponechat za ním dostatečnou bezpečnost-
ní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce  
v případě náhlého snížení rychlosti nebo 
náhlého zastavení vozidla, které jede před 
ním. (ZÁKON 361/2000 Sb., § 19, odst. 1)

Řidič, který při předjíždění vybočuje ze smě-
ru své jízdy, musí dávat znamení o změně 
směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidi-
če jedoucí za ním. Řidič musí dát znamení 
o změně směru jízdy při předjíždění cyklis-
ty. (ZÁKON 361/2000 Sb., § 17, odst. 2)

SPOLEČNÝ PROVOZ 
CYKLISTŮ A MOTORISTŮ

PRŮBĚŽNÁ JÍZDA
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pro cyklistu:
-	 Způsob	 vašeho	 průjezdu	 okružní	 křižovatkou	 závisí	
především	na	její	velikosti,	šířce	a	počtu	jízdních	pruhů.
-	 Jsou-li	 jízdní	 pruhy	 relativně	úzké	a	 kruhový	objezd	
spíše	menší	až	střední	velikosti,	zařaďte	se	mezi	ostatní	
vozidla	a	křižovatku	projíždějte	tak,	aby	se	vás	nikdo	ne-
mohl	pokoušet	objíždět.	
-	 Jsou-li	jízdní	pruhy	relativně	široké	a	kruhový	objezd	
spíše	většího	poloměru,	projíždějte	křižovatkou	souběž-
ně	 s	 motoristy	 při	 zachování	 dostatečného	 bezpeč-
nostního	odstupu.	Především	u	výjezdů	z	kruhového	ob-
jezdu	dávejte	zvýšený	pozor	na	nepozorné	řidiče.

pro motoristu:	
-	 Při	průjezdu	okružní	křižovatkou	se	vždy	velmi	pozorně	rozhlédněte,	abyste	nepřehlédli	a	neohrozili	cyklisty.
-	 Pokud	jede	cyklista	přímo	před	vámi,	nesnažte	se	ho	objíždět,	ale	jeďte	s	dostatečným	odstupem	za	ním.	Je	to	pro	všechny	
účastníky	dopravní	situace	nejbezpečnější	i	nejplynulejší	způsob	průjezdu.
-	 Pokud	cyklistu	dojíždíte	a	on	jede	vedle	vás,	můžete	ho	minout	pouze	za	předpokladu,	že	pokračujete	dále	v	objíždění	po	
kruhovém	objezdu.	V	žádném	případě	neohro-
žujte	cyklistu	tím,	že	se	ho	budete	snažit	před-
jet	 a	 následně	 odbočit,	 čímž	 překřížíte	 jeho	
jízdní	dráhu.
-	 Rychlost	jízdního	kola	nikdy	nepodceňujte.	
V	okružní	křižovatce	může	být	díky	svým	jízd-
ním	vlastnostem	rychlejší	než	automobil.

SPOLEČNÝ PROVOZ CYKLISTŮ A MOTORISTŮ

C/ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY

§  Jak se na to dívá legislativa?

Řidič	vjíždějící	na	kruhový	objezd	musí	dát	přednost	
v	 jízdě	 vozidlům	 jedoucím	 po	 kruhovém	 objezdu		
(ZÁKON	361/2000	Sb.,	§	22,	odst.	5)

§  Jak se na to dívá legislativa?

Křižovatka je místo, v němž se pozemní ko-
munikace protínají nebo stýkají; za křižovat-
ku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní 
cesty nebo jiné účelové komunikace na jinou 
pozemní komunikaci vyšší kategorie. [ZÁ-
KON361/2000 Sb., § 2, písm. w)] 
Při odbočování na křižovatce nebo na mís-
to ležící mimo pozemní komunikaci musí ři-
dič dávat znamení o změně směru jízdy; při 
odbočování nesmí ohrozit řidiče jedoucí za 
ním a musí dbát zvýšené opatrnosti. (ZÁKON 
361/2000 Sb., § 21, odst. 1)
Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li 
mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce 
a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit 
vozidlo v křižovatce. (ZÁKON 361/2000 Sb., 
§ 22, odst. 3)

§  Jak se na to dívá legislativa?

Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech 
přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava. 
(ZÁKON 361/2000 Sb., § 22, odst. 2)

pro cyklistu i motoristu: 
-	 Dáváte	přednost	v	jízdě	všem	vozidlům,	která	k	vám	přijíždějí	zprava.	Po-
kud	odbočujete	vlevo,	dáváte	samozřejmě	také	přednost	všem	protijedoucím	
vozidlům.
-	 Tato	úprava	pro	vás	platí	na	většině	křižovatek	(v	tzv.	zklidněných	zónách	
a	v	ulicích).	V	ideálním	případě	by	měla	být	křižovatka	stavebně	či	dopravně	
zklidněna,	bohužel	tomu	tak	mnohdy	není.
-	 Do	nezklidněné	křižovatky	vjíždějte	velmi	opatrně	s	ohledem	na	to,	že	na
mnoha	 místech	 není	 křižovatka	 pro	 zleva	 přijíždějící	 řidiče	 dobře	 patrná	
(zpravidla	kvůli	parkujícím	vozidlům)	a	případní	nepozorní	řidiči	ji	mohou	pro-
jet	bez	zpomalení.	Této	nepozornosti	se	snažte	vyvarovat	i	vy	sami.

pro cyklistu i motoristu: 
-	 Podle	dopravního	značení	dáváte	přednost	v	jízdě	všem,	kteří	se	pohy-
bují	po	hlavní	komunikaci.
-	 Odhadujte	velmi	pozorně	rychlost	svou	i	ostatních	při	ohleduplném	prů-
jezdu	křižovatkou.	Myslete	na	to,	že	cyklisté	i	motoristé	se	mohou	často	
pohybovat	rychleji,	než	se	na	první	pohled	zdá.

pro cyklistu:
-	 Pokud	potřebujete	při	větším	provozu	odbočovat	doleva	a	nechcete	se	
řadit	mezi	motoristy	 ke	 středu	 komunikace,	můžete	na	mnoha	 křižovat-
kách	odbočit	tzv.	nepřímým	levým	odbočením	(viz	obrázek	vlevo).	
-	 Pokud	přijíždíte	v	hlavním	směru,	najeďte	vpravo	do	boční	ulice,	kde	se	
bezpečně	natočíte	tak,	abyste	neohrozili	případné	řidiče	jedoucí	za	vámi	
či	v	protisměru.	Křižovatku	následně	překonáte	jízdou	přímo.
-	 Pokud	přijíždíte	z	vedlejšího	směru,	pokračujte	přes	křižovatku	přímo,	
pak	se	otočte,	vraťte	se	ke	křižovatce	a	odbočte	vpravo.

pro motoristu:
-	 Pokud	 se	 v	 křižovatce	 pohybuje	 cyklista,	 dbejte	 zvýšené	 opatrnosti.	
Pokud	chce	odbočovat	vlevo,	umožněte	mu	přeřazení	(říká	si	o	to	nejprve	
pohledem,	až	poté	ukazuje).	Jestliže	vyčkává	v	křižovatce,	objíždějte	ho	
velmi	ohleduplně.	Taktéž	počítejte	s	možností,	že	cyklisté	často	využívají	
nepřímého	levého	odbočení (viz	výše).

PRŮJEZD KŘIŽOVATKAMI

A/ PŘEDNOST ZPRAVA

 (bez opatření pro cyklisty)

§  Jak se na to dívá legislativa?

Řidič přijíždějící na křižovatku po vedlejší po-
zemní komunikaci označené dopravní značkou 
„Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost 
v jízdě!“ musí dát přednost v jízdě vozidlům nebo 
jezdcům na zvířatech přijíždějícím po hlavní po-
zemní komunikaci nebo organizované skupině 
chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zví-
řaty přicházejícím po hlavní pozemní komunikaci. 
(ZÁKON 361/2000 Sb., § 22, odst. 1)
Na příkaz dopravní značky „Stůj, dej přednost 
v jízdě!“ musí řidič zastavit vozidlo na takovém 
místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled. 
(ZÁKON 361/2000 Sb., § 22, odst. 4)

B/ HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ KOMUNIKACE



§  Jak se na to dívá legislativa?

Průběžný pruh je jízdní pruh probíhající v pů-
vodním směru (bez odbočení) křižovatkou 
nebo v místě, kde se mění počet jízdních pru-
hů.[ZÁKON 361/2000 Sb., § 2, písm. z)]

Řidič, který při odbočování opouští průběž-
ný pruh, musí co nejdříve vjet na odbočovací  
pruh, je-li vyznačen.  (ZÁKON 361/2000 Sb.,  
§ 21, odst. 4)

16			BRNO – MĚSTEM NA KOLE 		BRNO – MĚSTEM NA KOLE  17

pro cyklistu i motoristu: 
-		Rozjíždíte-li	se	do	křižovatky	jako	první,	dbejte	zvýšené	opatrnosti	s	ohledem	na	cyklisty,	
motoristy	a	ostatní,	kteří	projíždějí	v	jiných	směrech	a	ještě	včas	nestihli	opustit	křižovatku.	
-		Při	odbočování	vpravo	dejte	vždy	přednost	chodcům	a	ostatním	účastníkům	provozu.
-		Při	odbočování	vlevo	dejte	přednost	všem,	kteří	se	pohybují	proti	vám,	projíždíte-li
křižovatkou	 na	 plný	 signál.	Projíždíte-li	 však	 křižovatkou	 na	 směrový	 signál	 anebo	 svítí-li	
zelený	„signál	pro	opuštění	křižovatky“	v	protilehlém	rohu	křižovatky,	pak	máte	při	odbočování	
vlevo	přednost	v	jízdě	před	všemi	jedoucími	v	protisměru.
- Zvláště	 u	 rozlehlých	 a	 méně	 přehledných	 křižovatek	 nezapomínejte	 dávat	 přednost	
přecházejícím	chodcům	i	tehdy,	mají-li	ve	chvíli	vašeho	příjezdu	již	červenou.
-		Podrobnější informace naleznete v ZÁKONĚ 361/2000 Sb., § 70, odst. (2). 

E/ SVĚTELNÉ KŘIŽOVATKY

SPOLEČNÝ PROVOZ CYKLISTŮ A MOTORISTŮ

§  Jak se na to dívá legislativa?

Při řízení provozu na křižovatce se užívá zejména světelných signálů tříbarevné soustavy 
s plnými signály nebo se směrovými signály. [ZÁKON 361/2000 Sb., § 70, odst. (1)]

pro cyklistu:
-	 Při	průjezdu	světelnými	křižovatkami	dbejte	zvýšené	opatr-
nosti.	Světelná	signalizace	je	zpravidla	nastavena	pro	rychlos-
ti	motorových	vozidel.	Zvažte,	zda	stihnete	prostor	křižovatky	
včas	opustit.
-	 Naučte	 se	 předvídat,	 jak	 dlouho	 ještě	 bude	 svítit	 zelená	
(podle	počtu,	rychlosti	a	charakteru	pohybu	vozidel	v	křižovat-
ce).
-	 Pokud	se	při	příjezdu	do	křižovatky	rozsvítí	žluté	světlo	„Po-
zor!“,	 jste	povinni	zastavit	před	stopčárou.	Pokud	jste	již	příliš	
blízko,	že	zde	nemůžete	bezpečně	zastavit,	smíte	pokračovat	
v	jízdě	jako	motoristé.
-	 Pokud	 jedete	 výrazně	pomalu	 (např.	 v	 prudkém	stoupání)	
a	tušíte,	že	křižovatkou	již	nyní	nestihnete	bezpečně	projet	ani	
na	zelenou,	zpomalte,	aniž	byste	někoho	ohrozili,	a	pozvolna	
přijeďte	k	signalizaci,	kde	se	ještě	před	vaším	příjezdem	rozsví-
tí	žlutý	signál.

-		Pokud	čekáte	na	zelenou	jako	první,	zastavte	před	stopčárou.	
Čekáte-li	zde	společně	s	motoristy	a	jízdní	pruh	není	dostatečně	
široký,	nestůjte	vedle	nich,	ale	vždy	před	vozidlem	tak,	aby	o	vás	
motorista	věděl	a	nedošlo	mezi	vámi	při	rozjezdu	do	křižovatky	
ke	kolizi.	
-		Stojíte-li	na	červeném	signálu	a	k	tomu	se	navíc	rozsvítí	žlutý	
signál,	máte	povinnost	připravit	se	k	jízdě.	Víte-li,	že	se	rozjíždíte	
velmi	pomalu,	začněte	se	rozjíždět	již	v	tuto	chvíli.	Při	zeleném	
signálu	 „Volno“	 se	 tak	 začnete	 pohybovat	 rychleji	 a	 nebudete	
zbytečně	omezovat	ostatní	za	vámi.

pro motoristu:
-		Pokud	se	blížíte	ke	světelné	signalizaci,	před	vámi	jede	cyk-
lista	 a	 rozsvítí	 se	 žlutý	 signál,	 předpokládejte,	 že	 zde	 cyklista	
zastaví.	Neohrozte	ho	proto	nebezpečným	objížděním.	
-		Pokud	před	vámi	při	čekání	na	zelenou	stojí	cyklista,	vyčkej-
te	jeho	rozjezdu	stejně	jako	v	případě	motoristy.	Buďte	ohle-
duplní	a	neohrožujte	ho.	Především	se	ho	nesnažte	okamžitě	
předjíždět.

 pro	cyklistu: 
-	 Řadicími	 pruhy	 projíždějte	 stejně	 jako	 motoristé	 (pro	 daný	 směr	
jízdy	zvolte	příslušný	 jízdní	pruh)	a	nezapomínejte	dodržovat	veške-
ré	zásady	bezpečnosti	v	závislosti	na	šířce	řadicích	pruhů,	množství	
ostatních	vozidel	a	rozdílu	rychlostí	mezi	vámi	a	ostatními.
-	 Je-li	řadicí	pruh	dostatečně	široký,	jeďte	v	jeho	pravé	části,	abyste	
umožnili	průjezd	kolem	vás.	Zároveň	udržujte	bezpečný	odstup	od	kra-
je	pravé	obruby.
-	 Je-li	řadicí	pruh	příliš	úzký,	raději	se	pohybujte	v	 jeho	prostředku,	
aby	vás	nemohl	nikdo	předjet.
-	 Je-li	řadicí	pruh	příliš	úzký	a	pro	shodný	směr	není	více	souběžných	
pruhů,	můžete	 zvážit	 jízdu	přímo	po	čáře	oddělující	 váš	a	 sousední	
jízdní	pruh.	Takto	se	pohybujte	za	předpokladu,	že	tím	nebudete	ohro-
žovat		sebe	ani	ostatní	a	zároveň	tak	umožníte	bezpečné	předjíždění.
-	 Jsou-li	řadicí	pruhy	příliš	dlouhé	nebo	úzké	a	vy	jedete	výrazně	po-
maleji	než	ostatní	vozidla,	setrvejte	raději	déle	při	pravé	straně	vozov-
ky	a	přeřaďte	se	až	později	 tak,	abyste	nikoho	neohrozili	a	zbytečně	
neomezili	v	pohybu.
-	 Nepodaří-li	 se	 vám	 včasné	 přeřazení	 do	 požadovaného	 řadicího	
pruhu	nalevo	od	vás,	neriskujte	a	raději	zpomalte	či	zastavte	a	až	poté	
proveďte	nepřímé	odbočení	z	boční	ulice	či	pravé	krajnice	vozovky.

D/ JÍZDNÍ ŘADICÍ PRUHY

pro motoristu:	
-	 Vyberte	si	řadicí	pruh	odpovídající	směru	vaší	jízdy	a	co	nejdříve	do	něj	
vjeďte.	Buďte	pozorní	a	ohleduplní	k	pohybu	cyklistů	–	průjezd	zde	pro	ně	
není	zdaleka	tak	jednoznačně	určený	jako	pro	vás.
-	 Umožněte	cyklistům	přeřazení	nejen	na	začátku	řadicích	pruhů,	ale	i	teh-
dy,	chtějí-li	přejíždět	mezi	pruhy	až	později.
-	 Pokud	před	vámi	jede	cyklista	ve	stejném	řadicím	pruhu	a	nemůžete	ho	
v	rámci	šířky	pruhu	bezpečně	minout,	zpomalte	a	pokračujte	za	ním	nebo	ho	
zleva	předjeďte	s	takovým	bezpečným	bočním	odstupem,	abyste	neohrozili	
cyklistu	ani	ostatní	vozidla	v	přilehlých	pruzích.



CYKLOPRUHY

§   Jak se na to dívá legislativa?

Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklis-
ty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen 
pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je 
cyklista povinen jich užít. (ZÁKON 361/2000 Sb., § 57 
odst. 1)
Je-li vyznačen jízdní pruh dopravní značkou „Vyhraze-
ný jízdní pruh“ (dále jen „vyhrazený jízdní pruh“) pro 
určitý druh vozidel, platí pro řidiče ostatních vozidel ob-
dobně § 13 odst. 2, a je-li vyhrazený jízdní pruh vyzna-
čen na tramvajovém pásu, též § 21 odst. 7. (ZÁKON 
361/2000 Sb., § 14 odst. 1)
Na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podél-
ném směru vjet jen při objíždění,  předjíždění, odbočo-
vání, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo 
vyžadují-li to zvláštní  okolnosti, například není-li mezi 
tramvajovým pásem a okrajem vozovky dostatek mís-
ta;  tramvajový pás zvýšený nad nebo snížený pod úro-
veň vozovky nebo od vozovky jinak oddělený například 
obrubníkem se smí přejíždět jen příčně, a to na místě 
k tomu přizpůsobeném. Při vjíždění na tramvajový pás 
nesmí řidič ohrozit ani omezit v jízdě tramvaj. (ZÁKON 361/2000 Sb., § 13 odst. 2)
Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazen jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla 
jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla. Řidič vozidla ve vyhrazeném 
jízdním pruhu je povinen dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče ostatních vozidel. (ZÁKON 361/2000 Sb., § 14 
odst. 2) 
Jede-li vozidlo, pro které je vyhrazen jízdní pruh, ve vyhrazeném jízdním pruhu nebo tramvaj jinou rychlostí než ostatní vozidla jedou-
cí stejným směrem, nejde o vzájemné předjíždění. (ZÁKON 61/2000 Sb., § 14 odst. 3)

   Když se řekne „cyklopruh“...
   •   jedná se o prostor určený především cyklistům 
   •   představuje základní integrační opatření cyklodopravy, které má za cíl zvýšit ochranu  
       cyklistů při průjezdu hlavním dopravním prostorem
   •   je vždy vyznačen vodorovným i svislým dopravním značením
   •   jeho minimální šířka je 1m (+ bezpečnostní odstup)
   •   z důvodu zviditelnění bývá zpravidla červeně podbarven

CYKLOPRUHY
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Kudy a jak mohu cyklopruhem projíždět?
pro cyklistu:
-	 Pohybujte	se	ve	„svém“	vyhrazeném	jízdním	pruhu	pro	cyklisty.
-	 Jedete-li	 po	 hlavní	 komunikaci,	máte	 v	 křižovatkách	 stejnou	
přednost	v	jízdě	jako	vedle	vás	jedoucí	motoristé.
-	 Vyjet	z	cyklopruhu	můžete	v	případě	odbočování,	předjíždění	
jiného	cyklisty	či	při	objíždění	překážky.
-	 Ani	 při	 jízdě	 v	 cyklopruhu	 nezapomínejte	 na	 okolní	 provoz		
a	chovejte	se	vždy	opatrně	a	předvídatelně.

pro motoristu:
-	 Po	cyklopruhu	nejezděte	ani	jím	neprojíždějte.
-	 Vjet	do	cyklopruhu	sice	můžete,	avšak	pouze	v	odůvodněných	
případech	(např.	při	odbočování	či	objíždění	překážky).
-	 	 	Při	vjezdu	do	cyklopruhu	nesmíte	ohrozit	ani	omezit	 jedoucí	
cyklisty.
-	 	 	 Pokud	 cyklista	 odbočuje	 vlevo,	 objíždí	 překážku	 či	 předjíž-
dí		jiného	cyklistu,	umožněte	mu	bezpečné	přeřazení	do	vašeho	
jízdního	pruhu.

Jak se mám chovat u začátku cyklopruhu?
pro cyklistu:
-			Do	cyklopruhu		plynule	najeďte	z	hlavního,	resp.	přidruženého	
dopravního	prostoru,	v	němž	jedete.
-		Je	nutné	dát		pozor	na	to,	abyste	neohrozili	ani	neomezili	vozi-
dla	v	přilehlých	jízdních	pruzích	na	komunikaci.

	
pro	motoristu:
-	 Dále	 pokračujte	 v	 souběžném	 jízdním	 pruhu,	 do	 cyklopruhu	
nevjíždějte.
-	 	 	 Pokud	 bude	 cyklopruh	 začínat	 přeměnou	 běžného	 jízdního	
pruhu	 na	 pruh	 vyhrazený,	 nezapomeňte	 se	 včas	 zařadit	 do	
přilehlého	jízdního	pruhu.				

-  Začátek cyklopruhu	poznáte	podle	svislé	značky	IP20a.	Pro	cyklisty	to	znamená,	že	jsou	
povinni	se	dále	po	vozovce	pohybovat	v	tomto	vyhrazeném	jízdním	pruhu.
-   Za křižovatkou	je	pokračování	cyklopruhu	vždy	znovu	potvrzeno	značkou	IP20a,	v	opač-
ném	případě	je	cyklopruh	křižovatkou	ukončen.	
-   Konec cyklopruhu	je	označen	značkou	IP20b	(IP20a	s	červeným	přeškrtnutím)	
či	IP19	(v	případě	začátku	řadicích	pruhů)

Své jízdní pruhy na silnici dnes  
mají nejen motorová vozidla,  
ale také cyklisté. Říká se jim 

cyklopruhy anebo také 
vyhrazené jízdní pruhy 

pro cyklisty. Mají 
cyklistům zajistit větší 

bezpečnost. Pojďme 
se tedy po nich 

společně projet!



CYKLOPRUHY

§   Jak se na to dívá   
      legislativa?
Řidič odbočující vpravo musí dát 
přednost v jízdě vozidlům jedoucím 
ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro 
něž je tento jízdní pruh vyhrazen. 
Tam, kde je povolena jízda podél 
tramvaje vlevo, musí dát přednost 
v jízdě i tramvaji. (ZÁKON 361/2000 
Sb., § 21)
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§   Jak se na to dívá legislativa?  

Řidič nesmí zastavit a stát  i) ve vyhrazeném jízdním pruhu  (ZÁKON 361/2000 Sb., § 27, odst. 1)

Cyklopruh končí... A co dál?

pro cyklistu: 
-	 	 Dále	 se	 budete	 pohybovat	 po	 komunikaci	 společně		
s	motoristy,	a	to	buď	v	jízdním	pruhu,	anebo	v			navazují-
cím	 integračním	opatření	 (v	piktogramovém	koridoru	či	v	
bus+cyklopruhu),	pokud	je	na	komunikaci	vyznačeno.
-	 	 Při	 samotném	 výjezdu	 z	 vyhrazeného	 jízdního	 pru-
hu	 pokračujte	 plynule	 při	 pravé	 straně	 vozovky	 nebo		
v	 řadicím	 pruhu	 pro	 příslušný	 směr	 jízdy.	 Pohybovat	 se	
budete	souběžně	podél	ostatních	vozidel,	v	případě		stís-
něných	šířkových	poměrů	pak	mezi	nimi	(není-li	stanoveno	
jinak).	V	některých	případech	můžete	i	vjet	do	přidružené-
ho	prostoru	podél	komunikace.

pro motoristu: 
-		Při	ukončení	vyhrazeného	jízdního	pruhu	budou	cyklisté	
pokračovat	dále	ve	vozovce	společně	s	vámi.	Cyklistu	vy-
jíždějícího	z	cyklopruhu	nesmíte	ohrozit,	pohybujte	se	tedy	
ohleduplně.	
-	 	 Pokud	 na	 cyklopruh	 navazují	 řadicí	 pruhy,	 umožněte	
odbočujícím	cyklistům	bezpečné	přeřazení	do	příslušného	
jízdního	pruhu.

Mohu v cyklopruhu zastavit?

pro cyklistu:
-		V	cyklopruhu	nesmíte	zastavit	a	stát,	pokud	to	není	ne-
zbytně	nutné	při	nepřímém	levém	odbočení.	Výjimkou	je	
to,	když	sestupujete	z	jízdního	kola	mimo	vozovku	(např.	
na	chodník).
-			Mějte	i	v	těchto	situacích	stále	na	paměti,	že		nesmíte	
ohrozit	ani	omezit	ostatní	účastníky	provozu.

pro motoristu:
-				V	cyklopruhu	nesmíte	zastavit	a	stát,	neboť	byste		tím	
omezili	či	ohrozili	pohyb	a	bezpečnost	cyklistů.
-		Buďte	proto	ohleduplní	a	zastavujte	na	místě	určeném	
pro	vás.

§   Jak se na to dívá legislativa?  

Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do 
kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy. Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném 
pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí 
v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tam, kde 
se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit 
řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu. (ZÁKON 361/2000 Sb., § 12, odst. 5)

Mohu z cyklopruhu odbočit?
pro cyklistu:
-			Pokud	je	cyklopruh	vyznačen	pouze	přímým	směrem,	avšak	vy	
				chcete	odbočit vlevo,	máte	dvě	možnosti:	
				1.	Vyjedete	z	cyklopruhu	a	zařadíte	se	do	levého	jízdního	
		 	 	odbočovacího	pruhu.	Odbočovat	vlevo	pak	budete	společně		
	 s	motoristy.	
				2.	Vyjedete	napravo	od	cyklopruhu	tak,	abyste		neohrozili	ani	
				neomezili	pohyb	jedoucích	vozidel	či	dalších	cyklistů.	Až	bude		
	 volno,	komunikaci	přejedete	napříč.
-			Při	odbočování	vpravo nezapomínejte	zejména	na	chodce.

pro motoristu:
-			Pokud	odbočujete	vlevo,	dejte	přednost	všem	protijedoucím				
cyklistům	i	motoristům.
-			Pokud	odbočujete	vpravo,	dejte	přednost	souběžně	jedoucím	
cyklistům	v	cyklopruhu.	
-	 	 	Cyklistovi	dejte	přednost	 i	 v	 situaci,	 kdy	 jej	právě	dojíždíte.	
Nesnažte	 se	 před	 něj	 zbytečně	 najíždět.	 Tím,	 že	 odbočíte	 až	
jako	druzí,	předejdete	možným	kolizím.

§   Jak se na to dívá legislativa?

Otevírat dveře nebo boční stěny vozidla, jakož i nastupovat do vozidla nebo vystupovat z něho se smí jen tehdy, není-li tím 
ohrožena bezpečnost nastupujících nebo vystupujících osob ani jiných účastníků provozu na pozemních komunikacích. (ZÁ-
KON 361/2000 Sb., § 26 odst. 1)

Jak se mám chovat u parkovacího stání?

pro cyklistu: 
-			Jedete-li	podél		parkujících	vozidel,		dávejte	pozor	zejmé-
na	na	nečekané	otevření	dveří	automobilů.	Proto	zachová-
vejte	bezpečný	odstup	od	parkujících	vozidel	(ten	bývá	v	ně-
kterých	případech	vyznačen	druhou	přerušovanou	čárou	ve	
vozovce).	Jezděte	tedy	blíže		souběžnému	jízdnímu	pruhu.	
-	 	 	Pokud	vidíte,	že	motorista	chce	zaparkovat	anebo	vyjet	
z	 parkovacího	 státní,	 buďte	 ohleduplní	 a	 umožněte	 mu	 to	
objetím,	zpomalením	či	zastavením.	

pro motoristu: 
-			Parkujte	vždy	co	nejblíže	k	pravému	okraji	vozovky.	Dejte	
si	pozor	zejména	na	to,	abyste	nezasahovali	svým	vozidlem	
do	 cyklopruhu	 ani	 přes	 čáru	 ohraničující	 parkování.	 Mezi	
cyklopruhem	a	parkovacím	místem	vždy	zachovejte	bezpeč-
nostní	odstup.
-			Při	otevírání	dveří	se	nejprve	ujistěte,	zda	právě	nepřijíždí	
cyklista.	Totéž	platí	pro	vašeho	spolujezdce.
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Jak mohu odbočovat?

pro cyklistu:
-	Piktogramový	 koridor	 pro	 cyklisty	 pouze	naznačuje	 průjezd	
daným	směrem,	můžete	na	něj	kdekoliv	najet	či	jej	opustit.	Ne-
zapomínejte	však	dávat	včas	znamení	o	změně	směru	 jízdy.	
Odbočujte	předvídatelně	a	ujistěte	se,	že	nikoho	za	sebou	ani	
před	sebou	neohrozíte.

pro motoristu:
-		Pro	odbočování	v	místě	s	piktogramovým	koridorem	neplatí	
žádná	zvláštní	ustanovení.	Piktogramy	pouze	podkreslují	před-
pokládaný	pohyb	cyklisty	v	daném	směru.	Pohybujte	se	 tedy	
v	souladu	s	všeobecně	platnými	pravidly	společného	provozu.

Mohu v piktogramovém 
koridoru zastavit?

pro cyklistu i motoristu: 
-	 	 Jestliže	 to	 není	 nezbytně	 nutné,	 tak	
v	 piktogramovém	 koridoru	 nezastavujte	
ani	 nestůjte.	 Blokováním	 piktogramové-
ho	 koridoru	 zhoršujete	 podmínky	 pře-
devším	 projíždějícím	 cyklistům,	 kteří	 se	
musejí	zařadit	mezi	ostatní	vozidla.	
-	 	Pokud	však	musíte	 zastavit,	 chovejte	
se	při	tom	opatrně	a	předvídatelně,	abys-
te	ostatní	neohrozili.	

Piktogramový koridor končí... A co dál?

pro cyklistu: 
-		Pokračujete	plynule	dále	ve	stejném	jízdním	pruhu	společně	
s	motoristy	bez	zvláštních	opatření	anebo	v	navazujícím	inte-
gračním	opatření	(v	cyklopruhu	či	bus+cyklopruhu).	
-	 	V	některých	případech	vám	může	být	umožněn	 též	výjezd	
mimo	vozovku.

pro motoristu:
-	Pokud	na	koridor	nenavazuje	jiné	integrační	opatření	(cyklopruh	
či	bus+cyklopruh),	počítejte	s	tím,	že	cyklista	bude	i	nadále	sdílet	
„váš“	jízdní	pruh.	Pokud	se	bude	jízdní	pruh	zužovat,	dbejte	zvý-
šené	opatrnosti.	V	 takovém	případě	se	 totiž	musíte	pohybovat	
vždy	za	cyklistou,	případně	vybočit	vlevo	mimo	váš	jízdní	pruh.

PRO CYKLISTY
Když se řekne 
„PIKŤÁK“...

•  má se na mysli 
piktogramový koridor 

pro cyklisty – integrační 
opatření cyklodopravy

•  naznačuje účastníkům 
silničního provozu stopu 
průjezdu cyklistů

• značí se pouze vodorovným 
značením

•  má podobu piktogramu cyklisty 
a směrového znaku – šipky

• toto dopravní opatření je volně 
pojízdné a neplynou z něj pro účast-

níky dopravního provozu žádná prá-
va ani povinnosti

   

§    Jak se na to dívá 
  legislativa?

„Piktogramový koridor pro cyklisty“ (č. V20), 
který vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů 
a řidiče motorových vozidel upozorňuje, 
že se nachází na pozemní komunikaci se 
zvýšeným provozem cyklistů. [VYHLÁŠKA 
247/2010 Sb., § 23, písmeno i)]

Kudy a jak mohu projet?
pro cyklistu: 
	-		Pohybujte	se	po	piktogramech,	které	vám	usnadňují	sdíle-
ní	prostoru	ve	společném	provozu	s	ostatními	vozidly.	
-		Pokud	se	piktogramy	souvisle	opakují,	mohou	vás	v	rám-
ci	 jízdního	 pruhu	 zleva	míjet	 osobní	 či	 jednostopá	 vozidla.	
Rozměrnější	vozidla	vás	v	něm	zpravidla	předjet	nemohou.		
-	 	 Jestliže	byste	 tedy	na	delším	úseku	 rozměrnější	 vozidlo	
výrazně	omezovali,	buďte	ohleduplní,	a	pokud	je	to	možné,	
opatrně	a	předvídatelně	zvolněte	a	uvolněte	mu	cestu	vybo-
čením	vpravo.

pro řidiče osobního vozidla, motocyklu: 
-	 	 Piktogramy	 na	 vozovce	 vám	 ve	 společném	provozu	 na-
pomáhají	předvídat	pravděpodobný	pohyb	cyklistů	v	daném	
směru.
-		V	jízdním	pruhu	s	vyznačeným	piktogramovým	koridorem	
se	pohybujte	nalevo	od	piktogramů.	Podél	cyklistů	projížděj-
te	vždy	ohleduplně	a	se	zvýšenou	opatrností,	tj.	přiměřenou	
rychlostí	 a	 s	 dostatečným	bočním	odstupem.	Nikdy	 se	ne-
snažte	projet	vedle	cyklisty,	pokud	vedle	vašeho	vozidla	ne-
zbývá	dostatek	místa,	ani	si	tento	průjezd	nevynucujte.
	
pro řidiče nákladního vozidla, autobusu: 
-		Piktogramy	na	vozovce	vám	ve	společném	provozu	napo-
máhají	 předvídat	 pravděpodobný	 pohyb	 cyklistů	 v	 daném	
směru.	
-	 	V	 jízdním	pruhu	se	souvisle	vyznačeným	koridorem	pro	
cyklisty	zpravidla	musíte	piktogramy	pojíždět	(s	cyklisty	se	
řadíte	 za	 sebou).	Nikdy	 se	nesnažte	projet	 vedle	 cyklisty,	

pokud	 vedle	 vašeho	 vozidla	 nezbývá	 dostatek	
místa	–	bezpečné	předjetí	vám	buď	cyklista	na	
vhodném	místě	umožní	sám	vybočením	vpravo,	
anebo	tak	učiníte	až	v	dostatečně	širokém	úse-
ku.	V	takovém	případě	podél	cyklistů	projíždějte	
vždy	 ohleduplně	 a	 se	 zvýšenou	 opatrností,	 tj.	
přiměřenou	 rychlostí	 a	 s	 dostatečným	 bočním	
odstupem.



24			BRNO – MĚSTEM NA KOLE 		BRNO – MĚSTEM NA KOLE  25

BUS+CYKLO (+TAXI) PRUHY

§   Jak se na to dívá legislativa?

Řidiči autobusu hromadné dopravy osob nebo trolejbusu 
musí v obci řidiči ostatních vozidel umožnit vyjetí ze zastávky 
nebo ze zastávkového pruhu, a to snížením rychlosti 
jízdy, popřípadě i zastavením vozidla; řidič autobusu nebo 
trolejbusu přitom nesmí ohrozit zejména řidiče vozidel 
jedoucích stejným směrem. (Zákon 361/2000 Sb., § 25, 
odst. 6)

Jak se mám chovat v oblasti autobusových zastávek?

pro cyklistu:	
-		 Pokud	 je	 autobus	 právě	 v	 zastávce,	 zvažte	 podle	 jeho	 fáze	 odbavování	
(zastavuje/otevírá	dveře/zavírá	dveře)	a	vaší	rychlosti,	zda	 je	vhodnější	po-
kračovat	a	předjet	ho,	anebo	zpomalit	a	nechat	ho	odjet.	Pokud	autobus	dává	
znamení	o	změně	směru	pro	výjezd,	 jste	povinni	mu	umožnit	vyjetí.	Buďte	
ohleduplní	a	pusťte	ho	bez	ohledu	na	to,	zda	se	právě	pohybujete	v	běžném,	
či	vyhrazeném	pruhu	(cyklopruhu	či	bus+cyklo	pruhu).	Jestliže	jste	však	již	
minuli	zadní	část	autobusu,	udržujte	si	od	něj	bezpečný	odstup	a	co	nejdříve	
se	dostaňte	před	něj.	Při	tom	se	snažte	ve	zpětném	zrcátku	autobusu	upo-
zornit	jeho	řidiče	mávnutím	ruky,	že	autobus	předjíždíte.	
-		Když	autobus	v	zastávce	není,	projíždějte	tímto	úsekem	plynule.	Pokud	
vás	 autobus	 dojíždí	 bezprostředně	 před	 zastávkou,	 pokračujte	 bez	 zby-
tečného	zdržování	v	jízdě.	Snahou	o	uvolnění	cesty	náhlým	zpomalením	
byste	mohli	zapříčinit	zbytečnou	kolizní	situaci.	

pro motoristu:
-			Pokud	je	autobus	v	zastávce	ve	fázi	odbavování	cestujících	a	dojíždíte	
ho	společně	s	cyklistou,	buďte	ohleduplní	a	v	případě	nutnosti	umožněte	
cyklistovi	předjetí	autobusu	vaším	jízdním	pruhem.	Pokud	autobus	dává	
znamení	o	změně	směru	pro	výjezd,	jste	povinni	mu	umožnit	vyjetí.	
-		Pokud	u	zastávky	dojíždíte	autobus	a	cyklistu,	počítejte	s	tím,	že	au-
tobus	může	výrazněji	zpomalit	anebo	cyklista	může	mírně	vybočit	vlevo.

pro řidiče autobusu:
-	 Pokud	před	zastávkou	dojíždíte	cyklistu,	zpomalte	a	nechte	ho	od-
jet.	Nepokoušejte	se	ho	na	poslední	chvíli	 urychleně	předjet	–	 tím-
to	 manévrem	 byste	 mu	 uzavřeli	 cestu,	 případně	 ho	 i	 srazili.	 Vaše	
zdržení	rozhodně	nebude	zásadní.	Buďte	ohleduplní	především	vůči	
dětem	a	starším	osobám	na	kole,	pro	které	může	být	jízda	s	velkým	
vozidlem	za	zády	stresující.	
-	 Pokud	jste	v	zastávce	a	chystáte	se	z	ní	vyjet,	dejte	s	dostateč-
ným	předstihem	znamení	o	změně	směru	jízdy	a	věnujte	zvýšenou	
pozornost	tomu,	zda	se	za	vámi	či	vedle	vás	nepohybuje	také	cyk-
lista.	Cyklista	 	se	 totiž	může	pohybovat	 relativně	velkou	 rychlostí	
a	 blízko	 vašeho	 vozidla,	 navíc	 poměrně	 často	 ve	 „slepém	 úhlu“	
zpětného	zrcátka.	
-			Pokud	cyklista	již	vedle	vašeho	autobusu	projíždí,	nechte	ho	
v	klidu	projet.	Pokud	za	vaším	autobusem	zpomaluje	či	zastavuje,	
začněte	vyjíždět	až		tehdy,	pokud	zcela	jednoznačně	víte,	že		ho	
tímto	manévrem		neohrozíte.

Když se řekne 
„CYKLO-BUS PRUH“...

    •   jedná se o vyhrazené jízdní     
        pruhy pro veřejnou dopravu 
        a cyklisty (příp. také taxi)
    •   jde o opatření zajišťující
        preferenci veřejné dopravy 
        a integraci cyklodopravy
    •   cyklistům zajišťuje ochranu 
        při průjezdu hlavním dopravním 
        prostorem
   •    nejčastěji jej nalezneme na 
        ulicích s více jízdními pruhy  
        v jednom směru

Sdílené jízdní pruhy vznikají 
zpravidla tam, kde je třeba šetřit místem. 
Vybraným účastníkům dopravy mají zajistit  
rychlejší a plynulejší jízdu odděleně od 
běžné automobilové dopravy. V 
Brně najdeme hned několik 
takových cyklo-bus 
pruhů.

BUS+CYKLO(+TAXI) PRUHY

Kudy a jak mohu projet cyklo-bus pruhem?

pro cyklistu:	
-			Pohybujte	se	v	pravé	části	vyhrazeného	pruhu	tak,	aby	zůstával	vol-
ný	prostor	pro	autobusy,	případně	taxi.	Zvláště	při	stísněných	šířkových	
poměrech	či	ve	stoupání	raději	uhněte	ke	kraji	a	zpomalte,		pokud	vás	
bude	jiné	vozidlo	dojíždět,	případně	dejte	znamení		pokynem	levé	ruky.

pro motoristu: 
-	 	 	Pohybujte	se	v	 jiném	než	vyhrazeném	 jízdním	pruhu,	neprojížděj-
te	jím.	Vjet	do	něj	můžete	pouze	v	odůvodněných	případech	(např.	při	
odbočování	či	objíždění	překážky).	Nesmíte	přitom	ohrozit	ani	omezit	
cyklistu,	 autobus	 či	 vozidlo	 taxi.	 V	 případě,	 že	 cyklista	 či	 jiné	 vozidlo	
vyjíždí	 z	 vyhrazeného	pruhu,	 umožněte	mu	přeřazení	 či	 vybočení	 do	
vašeho	jízdního	pruhu.	

pro řidiče autobusu (taxi):
-				Můžete	se	pohybovat	ve	vyhrazeném	pruhu	i	mimo	něj,	avšak	vždy	
s	odpovídající	opatrností	vůči	cyklistům.	Zvažujte,	zda	je	v	dané	situaci	
účelné	cyklistu	předjíždět	 (např.	před	zastávkou,	křižovatkou,	kolonou	
vozidel	apod.).	Při	předjíždění	cyklistů	zachovávejte	maximální	možný	
odstup,	je	vhodné	zpomalit	či	vybočit	do	přilehlého	jízdního	pruhu.
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§   Jak se na to dívá legislativa?

**Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vo-
zidla za sebou při pravém okraji vozov-
ky***, může cyklista jedoucí stejným 
směrem tato vozidla předjíždět nebo 
objíždět z pravé strany po pravém okraji 
vozovky nebo krajnici***, pokud je vpravo 
od vozidel dostatek místa; přitom je po-
vinen dbát zvýšené opatrnosti. (ZÁKON 
361/2000 Sb., § 57)

***Na pozemní komunikaci se jezdí vpra-
vo, a pokud tomu nebrání zvláštní okol-
nosti, při pravém okraji vozovky, pokud 
není stanoveno jinak.  (ZÁKON 361/2000 
Sb., § 11 odst.1)

pro cyklistu: 
-	 	 Prostor	 pro	 cyklisty	 plní	 svou	 funkci	 pouze	 ve	 chvíli,	 kdy	
v	něm	zastavíte	„na	červenou“	a	čekáte	„na	zelenou“.	Pokud	
křižovatkou	pouze	projíždíte,	chovejte	se	stejně	 jako	na	svě-
telné	signalizaci	bez	opatření	pro	cyklisty.

pro motoristu: 
-	   Pokud	 je	prostor	pro	cyklisty	volný	 (žádný	cyklista	se	zde	
právě	 nerozjíždí	 do	 křižovatky),	 nemá	 pro	 vás	 toto	 místo			
žádný	 další	 význam.	 Pokud	 se	 však	 na	 světelné	 signalizaci	
rozsvítí	 žluté	 světlo	 „Pozor!“	 a	 jede	před	 vámi	 cyklista,	 který	
již	 nestihne	 křižovatkou	 projet,	 předpokládejte,	 že	 zastaví	
právě	na	tomto	místě.

Má pro mě prostor pro cyklisty nějaký význam i tehdy, přijíždím-li „na zelenou“?

A co když je v křižovatce více vyčkávacích boxů?

pro cyklistu: 
-	 	Pokud	 jsou	před	křižovatkou	 řadicí	pruhy,	 zařaďte	se	stejně	 jako	motoristé	
včas	do	příslušného	jízdního	pruhu	(dle	směru	vaší	jízdy).	
-		Pokud	je	pro	stejný	směr	více	jízdních	pruhů,	využijte	ten	nejvíce	vpravo.
-		Využijte	vyčkávací	box,	který	je	přímo	před	vámi.	Nepřejíždějte	mezi	vyhraze-
nými	prostory	až	přímo	před	křižovatkou.

pro motoristu: 
-		Pokud	jsou	před	křižovatkou	řadicí	pruhy,	umožněte	cyklistům	včasné	přeřa-
zení.	
-		Počítejte	s	tím,	že	pokud	je	pro	stejný	směr	více	jízdních	pruhů,	budou	cyklisté	
využívat	ten	nejvíce	vpravo.	

Kdy mám vjet do křižovatky?

pro cyklistu: 
-		K	rozjetí	do	křižovatky	se	připravte	již	při	žlutém	signálu	„Pozor!“.	Do	křižovat-
ky	pak	vjíždějte	ve	chvíli,	kdy	se	rozsvítí	„zelená“,	tj.	signál	„Volno“.		
-		Buďte	ohleduplní	a	neomezujte	motoristy	bezdůvodně	pomalým	rozjezdem.

pro motoristu: 
-		Pokud	je	ve	vyhrazeném	prostoru	čekající	cyklista,	vyčkejte	jeho	rozjezdu	tak,	
jako	by	před	vámi	byl	motorista	ve	vozidle.	
-		Buďte	ohleduplní	a	neohrožujte	cyklisty.	Především	se	je	nesnažte	okamžitě	
předjet.

  
 

   •   jedná se o předsunutou 
       stopčáru s piktogramem pro 
       cyklisty
   •   řešení, které umožňuje, aby 
       cyklista projel křižovatkou 
       jako první
   •   cyklista čeká „na zelenou“ 
       ve vyčkávacím boxu před 
       ostatními vozidly
   •   pro čekajícího motoristu je 
       cyklista dobře viditelný
   •   cyklista je navíc více chráněn 
       před emisemi a prachovými 
       částicemi  z výfuku automobilů

PROSTOR PRO CYKLISTY
„V19“

Kde mám zastavit?
pro cyklistu: 
	 -			Zastavte	přímo	ve	vyhrazeném	prostoru	pro	cyklisty*,	
	 tj.	mezi	oběma	stopčárami	na	ploše	s	piktogramem	jízdního	
	 kola,	která	je	zpravidla	červeně	podbarvená.

pro motoristu: 
 -  Zastavte	před	první	 (tj.	hlavní)	stopčárou	a	nezasahujete	
svým	 vozidlem	 do	 prostoru	 pro	 cyklisty.	 Nezastavujte	 u	 kraje	
jízdního	pruhu,	abyste	neblokovali	možný	průjezd	cyklistů.

§   Jak se na to dívá legislativa?
*„Prostor pro cyklisty“ (č. V19), který vyznačuje prostor určený pro cyklisty čekající na světelný signál „Volno“.  [VYHLÁŠKA  
30/2001 Sb., § 23, písm. h )]

Jak se dostanu do prostoru pro cyklisty?

pro cyklistu: 
-		K	tomu,	abyste	se	dostali	do	vyhrazeného	prostoru	pro	cyk-
listy,	můžete	projet	zprava	podél	stojících	či	pomalu	jedoucích	
vozidel**	 (pokud	 však	 nepřijíždíte	 ke	 křižovatce	 se	 signálem	
„Stůj“	jako	první).
-		Podél	vozidel	projíždějte	se	zvýšenou	opatrností	tak,	abyste	
předešli	případné	kolizi.	Mějte	na	paměti,	že	někteří	motoristé	
vás	nemusí	včas	zaregistrovat.

pro motoristu: 
-	 	Počítejte	s	 tím,	že	cyklisté	budou	na	 jízdních	kolech	projíž-
dět	kolem	pravé	strany	vašeho	vozidla.	Zařaďte	se	tedy	v	rámci	
jízdního	pruhu	tak,	abyste	jim	nebránili	v	průjezdu.
-		Při	rozjíždění,	přejíždění	mezi	jízdními	pruhy	či	otevírání	dveří	
se	chovejte	vždy	předvídatelně	a	sledujte	dopravní	situaci	ko-
lem	sebe.



CYKLOOBOUSMĚRKY

 Ulice „s dvěma 
tvářemi“ – taková je 

cykloobousměrka. 
Pro cyklisty obousměrná, 

pro motoristy však jednosměrná. 

CYKLOOBOUSMĚRKY
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§   Jak se na to dívá legislativa?  

Jízda cyklistů v protisměru“ (č. E12a), která v případě, že je umístěna pod dopravní značkou č. IP4a nebo č. IP4b, upozorňuje 
řidiče, že v protisměru je povolena jízda cyklistů. [VYHLÁŠKA 247/2010 Sb., § 15, odst. 1, písmeno n)]

Vjezd cyklistů v protisměru povolen“ (č. E12b), která v případě, že je umístěna pod dopravní značkou č. B2, povoluje vjezd 
cyklistů v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace. [VYHLÁŠKA 247/2010 Sb., § 15, odst. 1, písmeno o)]

Když se řekne 
„cykloobousměrka“...
•   jedná se o komunikaci 
    s obousměrným provozem 
    cyklistů
•   motorová vozidla zde mají 
    umožněn pouze jednosměrný 
    průjezd
•   ke zviditelnění protisměrného 
    pohybu cyklistů na ní bývá 
    červeně podbarvený pruh
•   pruh je zpravidla doplněn 
    směrovými šipkami 
    a piktogramy jízdního kola
•   představuje opatření usilující 
    o zajištění volnějšího pohybu 
    cyklistů ve městě

Jak se mohu v obousměrce pohybovat?
pro cyklistu:
-		Pokud	projíždíte	ve	směru	shodném	s	ostatními	vozidly,	po-
hybujte	se	společně	s	nimi	v	pravé	části	vozovky.
-			Pokud	jedete	ve	směru	opačném	než	ostatní	vozidla,	využij-
te	vyhrazeného	jízdního	pruhu	pro	cyklisty.
-			Ne	všichni	motoristé	a	chodci	mají	tuto	relativně	novou	úpra-
vu	provozu	zažitou,	buďte	proto	ve	své	jízdě	opatrní	a	ohledu-
plní.

pro	motoristu:
-	 Pohybujte	 se	 přiměřenou	 rychlostí	 napravo	 od	 proti-
směrného	vyhrazeného	jízdního	pruhu	a	nezajíždějte	do	něj	
(jedinou	 výjimkou	 je,	 když	 objíždíte	 překážku,	 odbočujete	
nebo	parkujete).
-			Nezapomínejte,	že	ve	vyhrazeném	jízdním	pruhu	nesmíte,		
z	 důvodu	 zajištění	 bezpečnosti	 pohybu	 cyklistů,	 zastavit	
ani	stát.

Na co si mám dát při jízdě v cykloo-
bousměrce pozor?

pro cyklistu:
-		Se		zvýšenou		opatrností	se	pohybujte	zejména		
v	 oblasti	 křižovatek,	 jedete-li	 ve	 směru	 opačném	
než	motorová	 vozidla.	 Někteří	 motoristé	 totiž	 ne-
musí	dostatečně	včas	předjímat	trasu	vašeho	mož-
ného	příjezdu	a	výjezdu.						
pro	motoristu:
-	 	 V	 oblasti	 křižovatek	 se	 cyklisté	mohou	pohybo-
vat	 i	 v	 jiných	 směrech	 než	 vy.	 Nezapomínejte	 na	
jednosměrnost	 vyhrazeného	 pruhu	 –	 cyklisté	 je-
doucí	ve	vašem	směru	s	vámi	sdílejí	společný	jízd-
ní	pruh.
	pro	chodce:
-	 	 Před	 vstupem	 do	 vozovky	 se	 rozhlédněte	 na	
obě	 strany.	 Na	 přechodu	 pro	 chodce	 máte	 sice	
přednost,	nicméně	nesmíte	při	tom	ohrozit	cyklistu.		



PRŮJEZD ŘADICÍMI PRUHY

VYHRAZENÉ ŘADICÍ PRUHY

PRŮJEZD ŘADICÍMI PRUHY
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Jak a do kterého jízdního pruhu se mám zařadit?
pro cyklistu:
-		Podle	zvoleného	směru	si	vyberte	příslušný	řadicí	pruh.	
-		Pokud	je	ve	vašem	směru	vyhrazený	jízdní	pruh	pro	jízdní	kola,	použijte	ho*.	V	opač-
ném	případě	jeďte	v	jízdním	pruhu	společně	s	ostatními	vozidly.	
-		Pokud	dále	nepokračujete	ve	stejném	jízdním	pruhu,	kterým	jste	přijeli,	přejíždějte	do	
zvoleného	řadicího	pruhu	opatrně	a	předvídatelně**.	

pro motoristu: 
-		Podle	zvoleného	směru	si	vyberte	příslušný	řadicí	pruh.	Není-li	ve	vašem	směru	vyhrazený		jízdní	pruh	pro	jízdní	kola,	po-
čítejte	s	tím,	že	se	ve	„vašem“	řadicím	pruhu	budou	pohybovat	také	cyklisté.	Umožněte	jim	proto	včasné	přeřazení	na	začátku	
řadicích	pruhů.	Je-li	mezi	řadicími	pruhy	vyhrazený	jízdní	pruh	v	celé	délce,	můžete	přes	něj	v	rámci	přeřazení	přejet.	Pokud	
však	vyhrazený	řadicí	pruh	začíná	až	později,	přejíždějte	mezi	jízdními	pruhy	ještě	před	jeho	začátkem.

Když se řekne
„vyhrazený 
řadicí pruh“...   

•  jedná se o řadicí pruh 
určený pouze pro jízdní 
kola
•   slouží k bezpečnému 
oddělení pohybu cyklistů 
a motoristů v prostoru 
před křižovatkou

§   Jak se na to dívá legislativa?

*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. (ZÁKON 361/2000 Sb., 
§ 57, odst. 1) 
**Řidič, který při odbočování opouští průběžný pruh, musí co nejdříve 
vjet na odbočovací pruh, je-li  vyznačen. (ZÁKON 361/2000 Sb., § 21, 
odst. 4)

Proč není v některém směru vyznačený „můj“ řadicí pruh?
pro cyklistu: 
-		Vyznačení	vyhrazených	řadicích	pruhů	pro	cyklisty	pro	všechny	směry	
není	vždy	nezbytně	nutné	a	vzhledem	k	omezenému	prostoru	ani	možné.	
-		Vyhrazený	pruh	bývá	zpravidla	vyznačen	pro	přímý	směr	či	levé	odbo-
čení,	a	to	v	závislosti	na	místních	podmínkách.

pro motoristu:
-		V	závislosti	na	místních	podmínkách	je	možné,	že	v	daném	směru	není	
povolena	další	jízda	motorových	vozidel.	Z	hlediska	bezpečnosti	a	plynu-
losti	provozu	je	pak	vhodnější,	aby	cyklisté	pro	tento	směr	jízdy	nevyuží-
vali	shodný	jízdní	pruh	společně	s	vámi.

§   Jak se na to dívá legislativa?

„Povolený směr jízdy cyklistů“ (č. E12c), 
který za použití odpovídajících směrových 
šipek vyznačuje možný směr jízdy cyklistů. 
[VYHLÁŠKA 247/2010 Sb., § 15, odst. 1, 
písmeno p)]

Kterým řadicím pruhem mám projíždět?
pro cyklistu: 
-		Vyberte	si	příslušný	řadicí	pruh	podle	plánovaného	směru	jízdy.	
-		Pokud	je	ve	vašem	směru	umožněn	průjezd	jízdních	kol	jiným	
řadicím	pruhem	než	ostatním	vozidlům,	využijte	takto	označený	
jízdní	pruh.	
-		Před	křižovatkou	se	raději	v	tomto	pruhu	zařaďte	mezi	ostatní	
vozidla	namísto	pohybu	vedle	nich.	Nebudete	tak	muset	(např.	
při	dovoleném	přímém	průjezdu	řadicím	pruhem	pro	pravé	od-
bočení)	projíždět	dlouhý	úsek	mezi	dvěma	proudy	vozidel,	ale	
zůstanete	bezpečně	při	pravé	straně	vozovky.

-	 	 V	 křižovatce	 pak	 nepodjíždějte	
vpravo	 odbočující	 vozidla,	 ale	 za-
řaďte	se	mezi	ně	a	pokračujte	rovně.

pro motoristu: 
-	Vyberte	si	příslušný	řadicí	pruh	
podle	plánovaného		směru	jízdy.		
-		Pokud	je	ve	vašem	jízdním	pruhu	povolen	pohyb	jízdních	kol	i	pro	jiný	směr,	než	jaký	máte	vy,	
mohou	zde	cyklisté	v	křižovatce	z	tohoto	společného	jízdního	pruhu	pokračovat	jinak	než	vy.	Při	
odbočování	vpravo	v	řadicím	pruhu,	kde	je	dovolen	přímý	průjezd	pouze	jízdním	kolům,	se	pohy-
bujete	společně	s	cyklisty	jedoucími	rovně	i	vpravo.
-	 	 Blížíte-li	 se	 před	 křižovatkou	 k	 cyklistovi,	 nepředjíždějte	 ho	 a	 zařaďte	 se	 zde	 raději	 za	 něj.	
Přijíždíte-li	ke	křižovatce	v	tomto	jízdním	pruhu	společně	vedle	sebe,	dáváte	cyklistům	přednost.

POVOLENÝ SMĚR JÍZDY CYKLISTŮ

Když se řekne 
„povolený směr pro jízdu cyklistů“...
•  znamená to, že jízdní kola se budou pohybovat řadicími pruhy 
jinak než ostatní vozidla
•  jedná se o výhodnější uspořádání společného provozu vozidel
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pro cyklistu:
-		Pohybujte	se	v	pravé	části	stezky,	předjíždějte	a	objíždějte	zleva.	
Přestože	je	samotná	stezka	určena	pouze	vám	a	případně	brusla-
řům,	jezděte	ohleduplně	a	předvídatelně.

pro chodce: 
-	 Po	 stezce	 se	 nesmíte	 procházet.	 Můžete	 ji	 pouze	 překonávat	
v	příčném	směru	tak,	abyste	neohrozili	cyklisty	či	bruslaře.	Výjim-
kou	z	pěšího	pohybu	je	pouze	vedení	jízdního	kola.

pro bruslaře: 
-		Pohybujte	se	v	pravé	části	stezky,	předjíždějte	a	objíždějte	zle-
va.	Buďte	ohleduplní	a	předvídatelní.	V	případě	nutnosti	(např.	při	
vzájemném	vyhýbání)	přestaňte	bruslit.

pro motoristu: 	
-		Po	stezce	se	nesmíte	pohybovat,	vjíždět	do	ní,	stát	ani	v	ní	za-
stavit.	Můžete	 ji	 pouze	 překonávat	 v	 příčném	 směru	 (není-li	 do-
pravním	značením	uvedeno	jinak).

CYKLOSTEZKY

A/ STEZKA PRO CYKLISTY

•   představuje samostatnou stezku pouze pro cyklisty 
•   umožňuje obousměrný i jednosměrný provoz 
    cyklistů bez chodců
•   jedná se o méně časté, spíše ojedinělé řešení

§   Jak se na to dívá legislativa?

„Stezka pro cyklisty“ (č. C8a), která přikazuje cyklistům 
užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stez-
ky; pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí jízdní 
kolo; pruh nebo stezku pro cyklisty lze v jejím průběhu 
rovněž vyznačit barevně odlišným povrchem nebo od-
lišným provedením povrchu;  jiným účastníkům provo-
zu na pozemních komunikacích, než pro které je tento 
pruh nebo stezka určena, je jejich užívání zakázáno. 
[VYHLÁŠKA 30/2001 Sb., § 10 písm. k)]

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.  (ZÁKON 361/2000 Sb., § 57, odst. 1)

pro cyklistu:
-		Při	najíždění	na	stezku	či	vyjíždění	ze	stezky	dbejte	zvýšené	opatrnosti	–	
nesmíte	nikoho	ohrozit.
-		Při	výjezdu	z	ukončené	stezky	dáváte	přednost	ostatním	vozidlům,	není-li	
v	místě	stanoveno	jinak.
pro chodce:
-		V	místech	před	začátkem	i	za	ukončením	stezky	se	mohou	pohybovat	cyk-
listé,	 kteří	 tudy	v	souvislosti	 s	napojením	na	stezku	projíždějí.	Chovejte	se	
zde	tedy	obdobně	jako	na	samotné	stezce	pro	chodce	a	cyklisty.
pro motoristu: 
V	okolí	 začátku	 či	 ukončení	 stezky	 nesmíte	 zastavit	 či	 stát	 tam,	 kde	 by	 to	
omezovalo	či	ohrožovalo	pohyb	chodců	a	cyklistů.	Zároveň	se	zde	chovejte	
ohleduplně	–	po	stezce	jezdí	často	i	méně	zkušení	cyklisté	či	bruslaři.	
pro bruslaře: 
-	 Na	 stezce	 se	 pohybujte	 tak,	 abyste	 neohrožovali	 a	 neomezovali	 ostatní.	
V	závislosti	na	místních	podmínkách	se	dále	pohybujte	společně	s	chodci	či	
cyklisty.

Když se řekne 
„cyklostezka“...
•  jedná se o základní 
   opatření cyklodopravy 
   oddělené od automobilového 
   provozu
•  zajišťuje cyklistům průjezd 
   přidruženým prostorem
•  může být na ní společný,
   nebo oddělený provoz 
   s chodci
•  najdete ji nejčastěji mimo    
   souvisle zastavěné území

 

      
C8a C8b C9a C9b C10a C10b

CYKLOSTEZKY

 

      
Začátek a konec stezky
-	 Začátek	stezky	je	označen	svislou	dopravní	značkou	C8a,	C9a	nebo	C10a.
-	 Ukončení	stezky	označuje	dopravní	značka	s	červeným	přeškrtnutím	C8b,	C9b	nebo	C10b.
-	 Změna	režimu	stezky	je	provedena	značkou	na	začátku	úseku	bez	škrtání	původního	režimu.
-	 V	místech	možného	přímého	napojení	vozidel	je	stávající	režim	značkou	potvrzen.



§   Jak se na to dívá legislativa?

„Stezka pro chodce a cyklisty“ (č. C10a), která 
přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném 
směru vyznačeného samostatného pruhu 
nebo stezky a označuje jejich situování; chodci 
a cyklisté smějí sousedního pruhu užít jen při 
obcházení nebo objíždění překážky; značka 
ukončuje platnost značek č. C7a, č. C8a, 
č. C9a. [VYHLÁŠKA  30/2001 Sb., § 10 písm. 
o)]

Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty 
značená dopravní značkou „Stezka pro 
chodce a cyklisty”, na které je oddělen pruh 
pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec 
povinen užít pouze pruh vyznačený pro 
chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může 
chodec užít pouze při obcházení, vcházení 
a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty; 
přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu 
vyznačeném pro cyklisty. (ZÁKON 361/2000 
Sb., § 53, odst. 5)

Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty 
označená dopravní značkou „Stezka pro 
chodce a cyklisty”, na které je oddělen pruh pro 
chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen 
užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh 
vyznačený pro chodce může cyklista užít 
pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, 
odbočování a vjíždění na stezku pro chodce 
a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí 
v pruhu vyznačeném pro chodce. (ZÁKON 
361/2000 Sb., § 57, odst. 6)

§   Jak se na to dívá legislativa?

„Stezka pro chodce a cyklisty“ (č. C9a), která 
přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném 
směru takto označeného společného pruhu 
nebo stezky; chodci a cyklisté se nesmějí vzá-
jemně ohrozit; značka ukončuje platnost značek 
č. C7a, č. C8a, č. C10a. [VYHLÁŠKA  30/2001 
Sb., § 10, písm. m)]
Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty ozna-
čená dopravní značkou „Stezka pro chodce 
a cyklisty“, nesmí chodec ohrozit cyklistu jedou-
cího po stezce. (ZÁKON 361/2000 Sb., § 53, 
odst. 4)
Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty ozna-
čená dopravní značkou „Stezka pro chodce 
a cyklisty“, nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí 
po stezce. (ZÁKON 361/2000 Sb., § 57, odst. 5)
Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových 
bruslích nebo obdobném sportovním vybavení 
nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce 
ohrozit ostatní chodce. (ZÁKON 361/2000 Sb., 
§ 53, odst. 8)
Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty 
může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo 
kolečkových bruslích nebo obdobném sportov-
ním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit 
se pravidly podle odstavců 3, 5 a 6 a světelnými 
signály podle § 73. (ZÁKON 361/2000 Sb., § 57, 
odst. 7)
Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou. (ZÁ-
KON 361/2000 Sb., § 57, odst. 3)
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pro cyklistu:
-	 Pohybujte	 se	 v	 části	 stezky	 určené	 pro	 provoz	
jízdních	kol.	
-	 Je-li	zde	povolen	obousměrný	pohyb	cyklistů,	jezděte	
v	pravé	části	nerozděleného	pruhu	či	v	pravém	jízdním	
pruhu.	 Předjíždějte	 a	 objíždějte	 především	 zleva.	 	
V	 odůvodněných	 případech	 můžete	 vjet	 i	 do	 pásu	 pro	
chodce,	nesmíte	však	nikoho	ohrozit.	
-	 Nenechte	 se	 svádět	 k	 rychlejší	 jízdě	 svým	 vlastním	
vyhrazeným	 koridorem.	 I	 do	 něj	 totiž	 mohou	 nepřed-
vídatelně	vstupovat	chodci.
-		 Jezděte	ohleduplně	a	předvídatelně.

pro chodce:
-	 Pohybujte	 se	 v	 té	 části	 stezky	 pro	 chodce,	 která	 je	
určena	 především	 vám.	 Pruh	 pro	 cyklisty	 není	 určen	
k	chůzi,	vstupujte	do	něj	pouze	v	odůvodněných	případech	
(např.	při	obcházení	a	vcházení	či	vycházení	ze	stezky),	
přičemž	nesmíte	nikoho	ohrozit.	
-		 Nezapomínejte,	že	i	ve	vašem	vyhrazeném	koridoru	se	
mohou	pohybovat	cyklisté.
-	 Pohybujte	se	ohleduplně	a	předvídatelně.

pro bruslaře: 
-				Pohybujte	se	především	ohleduplně	v	závislosti	na	místních	podmínkách.	
-		 Můžete	 bruslit	 v	 části	 pro	 chodce	 i	 cyklisty.	 Vhodnější	 povrch	 bývá	
v	cyklistickém	pruhu.	Problematický	 je	však	hmatný	pás	 	pro	 	nevidomé	
uprostřed	 stezky,	 který	 je	 pro	 vás	 prakticky	 nesjízdný	 a	 za	 určitých	
podmínek	i	nebezpečný.

pro motoristu:
-		 Po	 stezce	 se	 nesmíte	 pohybovat	 ani	 do	 ní	 vjíždět,	 zastavit	 ani	 stát.	
Můžete	 ji	 pouze	 překonávat	 v	 příčném	 směru,	 a	 to	 pouze	 na	 místech	
k	 tomu	 určených	 a	 příslušně	 označených	 (není-li	 dopravním	 značením	
uvedeno	jinak).

CYKLOSTEZKY

C/ STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY 
S ODDĚLENÝM PROVOZEM

•   může zde být umožněn obousměrný 
    i jednosměrný provoz cyklistů (od 
    chodců je oddělený hmatným 
    pásem pro nevidomé)
•   pruhy jsou označeny příslušnými 
 piktogramy chodců a jízdních kol 
 v souladu se svislými značkami

B/ STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY 
SE SPOLEČNÝM PROVOZEM

•   je zde umožněn zpravidla obousměrný provoz 
    cyklistů i chodců (dva protisměrné proudy 
    bezmotorové dopravy)

•   uprostřed stezky může být vyznačena přerušovaná 
  čára se směrovými piktogramy chodců a jízdních kol

pro cyklistu:
-		Pohybujte	se	v	pravé	části	stezky,	předjíždějte	a	objíždějte	zleva.	Jez-
děte	 velmi	 ohleduplně	 a	 pozvolna	 především	 tam,	 kde	 jsou	 na	 stezce	
také	chodci	či	bruslaři	anebo	kde	lze	jejich	náhlý	výskyt	v	daném	místě	
očekávat	(nároží,	vstupy,	lavičky,	přístřešky).	Zvláštní	pozor	dávejte	pře-
devším	na	pohyb	dětí,	osob	s	kočárky,	starších	osob	a	psů		–		předvídejte	
jejich	pro	vás	nejnepříznivější	pohyb.	Pokud	 je	 to	nutné,	 raději	výrazně	
zpomalte	či	zastavte	–	na	stezce	 jste	nejsilnějším	účastníkem	provozu,	
můžete	závažně	ohrozit	ostatní	i	sebe.	Jestliže	na	sebe	potřebujete	upo-
zornit,	použijte	zvonek	či	zvolání.

pro chodce:
-	 	 Pohybujte	 se	 v	 pravé	 části	 stezky.	 Nezapomínejte	 na	 to,	 že	 kolem	
vás	 mohou	 jezdit	 cyklisté	 a	 bruslaři.	 Chovejte	 se	 proto	 ohleduplně,	
předvídatelně	 a	 ponechávejte	 vlevo	 vedle	 sebe	 dostatek	 volného	místa	
pro	průjezd.	Pokud	jste	na	stezce	s	dětmi	nebo	se	psy,	snažte	se	zamezit	
jejich	nepředvídatelnému	pobíhání.
pro bruslaře: 
-	 Pohybujte	 se	 v	 pravé	 části	 stezky,	 předjíždějte	 a	 objíždějte	 zleva.	
Nezapomínejte	na	to,	že	při	bruslení	zabíráte	větší	šířku	stezky,	přičemž	
zároveň	neustále	měníte	svůj	průjezdný	profil.	Buďte	proto	velmi	ohleduplní	
a	držte	se	výše	uvedených	zásad	pro	cyklisty	i	chodce.
pro motoristu: 
-	 	 Po	 stezce	 se	 nesmíte	 pohybovat,	 ani	 do	 ní	 vjíždět,	 zastavit	 a	 stát.	
Můžete	 ji	 pouze	 překonávat	 v	 příčném	 směru	 a	 to	 pouze	 na	 místech	
k	 tomu	 určených	 a	 příslušně	 označených	 (není-li	 dopravním	 značením	
uvedeno	jinak).



PŘECHOD PRO CHODCE

36			BRNO – MĚSTEM NA KOLE 		BRNO – MĚSTEM NA KOLE  37

pro cyklistu: 
-		Přechod	pro	chodce	smějí	používat	jen	chodci	či	bruslaři,	jíz-
da	na	jízdním	kole	je	zde	zakázána.	Do	vozovky	tedy	můžete	
vstoupit	jedině	jako	chodec	a	přechod	překonat	vedením	kola.

pro chodce: 
-		Při	přecházení	bez	světelné	signalizace	máte	před	ostatní-
mi	 vozidly	 (s	 výjimkou	 tramvaje)	 přednost.	 Nevstupujte	 však	
do	 vozovky	 bezprostředně	 před	 blížícím	 se	 vozidlem.	Pokud	
funguje	světelná	signalizace,	vstupujte	do	vozovky	pouze	„na	
zelenou“.	Choďte	vpravo.

pro bruslaře: 
-		Můžete	se	zde	pohybovat	při	dodržování	
zásad	platných	pro	chodce.

pro motoristu:
-	 	 Před	 přechodem	pro	 chodce	 jeďte	 se	 zvýšenou	 opatrnos-
tí	 a	 ohleduplností.	 U	 nesignalizovaného	 přechodu	 umožněte	
chodcům	 překonat	 komunikaci,	 chystají-li	 se	 vstoupit	 do	 vo-
zovky	anebo	ji	 již	přecházejí.	To	platí	 také	u	signalizovaného		
přechodu	při	odbočování	v	křižovatce	se	zapnutou	signalizací	
(s	výjimkou	směrového	levého	odbočení).

CYKLOSTEZKY

§   Jak se na to dívá legislativa?

Příčné čáry jsou b) „Přechod pro chodce“ (č.V7), 
která vyznačuje místo, které je určeno pro pře-
cházení chodců přes pozemní komunikaci; znač-
ka přerušuje platnost značky č. B29, značek č. 
IP11a až č. IP11c, č. IP11f až č. IP12, č. IP13b, č. 
IP13c a značky č. IP25a se symboly těchto značek 
(VYHLÁŠKA  30/2001 Sb., § 19), tj. „Zákaz stá-
ní“, „Parkoviště“ a „Zóna s dopravním omezením“. 
Řidič se nesmí otáčet a couvat na přechodu pro 
chodce. [ZÁKON 361/200 Sb., § 24, odst. 4, písm. 
c )]

Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce 
nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se 
vozidlem. [ZÁKON 361/2000 Sb., § 54, odst. 3]

Signál se zeleným plným kruhovým světlem „Vol-
no“ (znamená pro řidiče) možnost pokračovat 
v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může 
odbočit vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát před-
nost chodcům přecházejícím ve volném směru po 
přechodu pro chodce. Svítí-li signál „Signál pro 
opuštění křižovatky“ umístěný v protilehlém rohu 
křižovatky, neplatí pro odbočování vlevo § 21 odst. 
5. [ZÁKON 361/2000 Sb., § 70, odst. 2. písm. c )]

4. Zvládáte svoji rychlost?
Jezděte	s	přiměřeným	odstupem	a	s	ohledem	na	vzdálenost,	
na	kterou	vidíte.	Svou	rychlost	a	svůj	způsob	jízdy	přizpůsobte	
svým	zkušenostem.	Zbytečně	neriskujte!

5. Na brusle jen bez alkoholu a drog!
Účastníci	pod	vlivem	alkoholu	a	jiných	drog	nesmí	na	cyklos-
tezku,	Mohli	by	ohrozit	sebe	i	ostatní.

6. Do protisměru jen při předjíždění!
Do	protisměru	vjeďte	jen	při	předjíždění.

7. Předjíždějte opatrně!
Předjíždějte	vždy	výhradně	zleva.	Vždy	je	lepší	dát	o	sobě	na-
hlas	vědět	–	„jedu	zleva“.	Za	uvolnění	cesty	poděkujte.

8. Pozor na vjíždění a rozjíždění!
Před	vjížděním	na	cyklostezku/vozovku	se	vždy	rozhlédněte	
oběma	směry,	ať	někomu	nevjedete	do	dráhy.

9. Buďte pozorní při zastavování!
Potřebujete-li	zastavit	na	stezce,	nejprve	zjistěte,	že	tím	ne-
budete	nikomu	překážet	či	jej	ohrožovat.	Chovejte	se	předví-
datelně	a	zbytečně	nekličkujte.

10. Buďte nápomocni při úrazu!
Při	 úrazech	 je	 každý	 účastník	 provozu	 cyklostezky	 povinen	
poskytnout	první	pomoc,	přivolat	v	případě	nutnosti	záchran-
nou	službu	a	prokázat	se	jako	účastník/svědek	dopravní	ne-
hody	osobními	údaji.

pro cyklistu: 
-		Na	přejezdu	bez	světelné	signalizace	jste	povinni	dávat	před-
nost	všem	vozidlům,	 jež	se	po	komunikaci,	 kterou	chcete	pře-
konat,	pohybují.	Před	vjezdem	do	vozovky	proto	zpomalte,	příp.		
i	zastavte	tak,	abyste	se	bezpečně	ujistili,	že	nikoho	neohrozíte.	
Na	obousměrném	přejezdu	se	pohybujte	vpravo.		
-	 	 	Přejezd	se	světelnou	signalizací	vám	umožňuje	vjet	do	vo-
zovky	 při	 zapnuté	 světelné	 signalizaci	 pouze	 na	 zelený	 signál	
„Volno“.	Ačkoli	máte	přednost	v	jízdě,	pohybujte	se	přiměřenou	
rychlostí	tak,	aby	vás	odbočující	motoristé	mohli	včas	zaregistro-
vat.	Pokud	během	jízdy	po	přejezdu	padne	„červená“,	pokračujte	
dále	až	na	jeho	konec	ke	světelnému	návěstidlu.	Je-li	uprostřed	
přejezdu	dělicí	ostrůvek	bez	návěstidla	a	vy	jedete	příliš	pomalu,	
raději	zde	zastavte	a	počkejte	na	další	„zelenou“.	
-		Při	vypnuté	signalizaci	platí	pravidla	pro	přejezd	bez	signalizace.

pro chodce: 
-		Pokud	to	není	nezbytně	nutné	(z	důvo-
du	obcházení	 či	 v	 jiných	odůvodněných	
případech),	nepohybujte	se	zde.
pro bruslaře: 
-		Můžete	se	zde	pohybovat	za	podmínky	
dodržování	zásad	platných	pro	cyklisty.

pro motoristu: 
-	 	 Před	 přejezdem	 pro	 cyklisty	 jeďte	 se	 zvýšenou	
opatrností	a	ohleduplností.	Při	odbočování	k	přejez-
du	s	funkční	světelnou	signalizací	dáváte	cyklistům	
na	přejezdu	přednost	v	jízdě.	
-	 	 Pokud	 se	 blížíte	 k	 nesignalizovanému	 přejezdu	
s	cyklistou,	můžete	mu	ohleduplnou	jízdou	umožnit	
snadné	překonání	komunikace.	Na	přejezdu	nesmí-
te	zastavit,	stát,	couvat	ani	se	otáčet.

PŘEJEZD PRO CYKLISTY

1. Buďte ohleduplní! 
Chovejte	se	tak,	abyste	nikoho	neomezovali	ani	neo-
hrožovali.	Nezapomínejte	na	cyklisty	a	chodce	–	ne-
jste	tu	sami.

2. Hlídejte si směr pohybu! 
Jezděte	 vždy	 napravo	 a	 za	 sebou.	 Pouze	 při	 sníže-
ném	provozu	je	možné	se	pohybovat	vedle	sebe.	

3. Noste ochranné pomůcky! 
Každý,	kdo	využívá	cyklostezku	ke	sportovním	aktivi-
tám,	je	povinen	užívat	helmu	a	další	ochranné	pomůc-
ky	dle	uvážení.

§   Jak se na to dívá legislativa?

„Přejezd pro cyklisty“ (č.V8a), který vyznačuje plochu, která je určena pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci; plocha 
může být barevně odlišena červenou barvou nebo jiným způsobem; „Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce“ 
(č. V8b), která vyznačuje plochu, určenou pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci bezprostředně sousedící s přechodem 
pro chodce; značka přerušuje platnost značky č. B9, značek č. IP11a až č. IP11c, č. IP11f až č. IP2, č. IP13b, č. IP13c a značky 
č. IP25a se symboly těchto značek. (VYHLÁŠKA 30/2001 Sb., § 19), [VYHLÁŠKA 247/2010 Sb., § 19, písmeno c, d)]
Tj. „Zákaz stání“, „Parkoviště“ a „Zóna s dopravním omezením“. Řidič se nesmí otáčet a couvat na přejezdu pro cyklisty. 
[ZÁKON 361/2000 Sb., § 24, odst. 4, písm. d)]

DESATERO INLINE BRUSLAŘE



§   Jak se na to dívá legislativa?

*Vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo 
nebo tramvaj. [ZÁKON 361/2000 Sb., § 2, písm. 
f)] Nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se 
pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní 
kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo. [ZÁKON 
361/2000 Sb., § 2, písm. h)]

**Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí 
se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li 
neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okra-
ji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při 
okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při sníže-
né viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních 
komunikacích nebo v nebezpečných a nepře-
hledných úsecích smějí jít chodci pouze za se-
bou. (ZÁKON 361/2000 Sb., § 53, odst. 3)

CYKLISTÉ V PĚŠÍCH ZÓNÁCH

§   Jak se na to dívá legislativa?

*Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vy-
značeným ve spodní části dopravní značky podle 
odstavce 2. [ZÁKON 361/2000 Sb.,  § 39, odst. (4)]

**V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí 
nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohle-
duplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v pří-
padě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovo-
leno jen na místech označených jako parkoviště. 
[ZÁKON 361/2000 Sb.,  § 39, odst. (5)]

CYKLISTÉ 
V PĚŠÍCH ZÓNÁCH
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Jak se zde mohu pohybovat?

pro cyklistu: 
-	 	 	Dopravní	značka	 „Zákaz	vjezdu	všech	motorových	vozidel“	 (B11)	
vám	 umožňuje	 neomezený	 průjezd	 okolo	 této	 značky	 a	 plné	 využití	
takto	označené	komunikace.	
-	 Při	pohybu	po	navazující	komunikaci	jezděte	vpravo	a	chovejte	se	
stejně,	jako	byste	byli	na	běžné	pozemní	komunikaci.	
-	 Přizpůsobte	způsob	 jízdy	charakteru	koridoru	a	území.	Snažte	se	
předvídat	možný	provoz	chodců	 i	vozidel	 (značka	může	být	osazena	
pouze	na	jednom	z	vjezdů).
-	 Nezaměňujte	 mylně	 toto	 dopravní	 značení	 se	 „Zákazem	 vjezdu	
všech	vozidel“	(B1).	Tento	zákaz	se	vztahuje	i	na	cyklisty*,	není-li	do-
datkovou	tabulkou	pod	značkou	uvedeno	jinak.

pro chodce: 
-	 	Pokud	 je	 tato	dopravní	značka	umístěna	v	běžném	uličním	profilu,	
pohybujte	 se	nadále	 po	 chodníku.	Tato	 značka	pro	 vás	nemá	žádný	
přímý	význam.
-	 Pokud	je	tato	dopravní	značka	umístěna	na	cestě	či	komunikaci	bez	
chodníků,	pohybujte	se	v	souladu	se	zákonem**.	Zohledňujte	zejména	
charakter	místa	a	předpokládaný	pohyb	cyklistů,	případně	motoristů.

pro motoristu: 
-			Do	takto	označeného	místa	nesmíte	s	motorovým	vozidlem	vůbec	
vjíždět	(není-li	dodatkovou	tabulkou	pod	značkou	uvedeno	jinak).		
-	 „Zákaz	vjezdu	všech	motorových	vozidel“	může	pro	danou	komuni-
kaci	platit	pouze	ve	vašem	směru	jízdy.	I	za	touto	značkou	tedy	můžete	
spatřit	motorová	vozidla.

ZÁKAZ VJEZDU VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL

  Jak se mohu v pěší zóně pohybovat?
  
pro cyklistu:
-		Je-li	na	dopravní	značce	„Pěší	zóna“	piktogram	jízdního	kola	či	
odpovídající	 textová	úprava*,	můžete	se	v	pěší	zóně	pohybovat	
na	jízdním	kole	bez	časového	či	prostorového	omezení	přiměře-
nou	rychlostí**.	Nezapomínejte	při	tom	nicméně	na	ohleduplnost	
vůči	chodcům	a	dalším	účastníkům	provozu.
-	 	Pokud	 je	 na	dopravní	 značce	 „Pěší	 zóna“	 piktogram	 jízdního	
kola	či	odpovídající	textová	úprava	s	podrobnějším	popisem	pro-
vozního	režimu,	jste	povinni	toto	opatření	respektovat.	Jízdní	kolo	
tak	můžete	používat	k	 jízdě	například	pouze	ve	vymezeném	ko-
ridoru	nebo	čase.	Pokud	je	některý	koridor	v	pěší	zóně	lépe	při-
způsobený	 jízdě	na	kole,	ale	 tato	úprava	není	součástí	svislého	
dopravního	značení,	můžete	jezdit	i	mimo	tento	koridor.	
-	Pokud	na	dopravní	značce	„Pěší	zóna“	není	piktogram	jízdního	
kola	či	odpovídající	textová	úprava,	nejste	v	tomto	prostoru	opráv-
něni	k	pohybu	na	jízdním	kole.

pro chodce: 
-	 	 V	 rámci	 pěší	 zóny	 se	 	může-
te	 pohybovat	 prakticky	 neome-
zeně.	 Avšak	 i	 přestože	 je	 tento	
prostor	 vytvořen	 především	 pro	
vás,	 nezapomínejte	 na	 to,	 že	
i	zde	se	můžete	setkat	s	jízdními	
koly	nebo	 jinými	vozidly	 (přesný	
provozní	režim	pěší	zóny	je	vždy	
uveden	 na	 dopravním	 značení	
při	jejím	obvodu).
-	 	 Vystříhejte	 se	 zde	 především	
neočekávatelného	 chování,	 kte-
rým	 byste	 mohli	 ohrozit	 sebe	
nebo	 ostatní.	 Bezdůvodně	 rov-
něž	 neomezujte	 pohyb	 ostatní	
účastníků	provozu.*

PĚŠÍ ZÓNY
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- ve volném veřejném prostoru

-	 Kolo	 zaparkujte	 nejlépe	 ke	 vhodnému	 cyklostojanu	
(např.	k	cyklostojanu	typu	obráceného	„U“),	je-li	k	dispo-
zici.
-		„V	nouzi“	můžete	nicméně	využít	i	vhodné	sloupy,	zá-
bradlí,	mříže,	hromosvody	apod.
-	 Kolo	parkujte	vždy	 tak,	aby	nepřekáželo	kolemjdou-
cím	a	neohrozilo	je	samovolným	pádem.
-	 Parkovací	místo	pro	 vaše	 kolo	by	mělo	být	 na	 vidi-
telném,	osvětleném,	frekventovaném	místě	(nejlépe	pod	
kamerovým	či	jiným	dohledem).

PARKOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL

JAK A KDE KOLO ZAPARKOVAT...

- v zaměstnání, ve škole, v budovách

-	 Kolo	zaparkujte	nejlépe	na	místo,	jež	je	k	tomu	určené	a	vhodně	
vybavené.
-	Postrádáte-li	dostatek	vhodných	parkovacích	míst	na	vybraných	
lokalitách	města,	obraťte	se	s	žádostí	na	jejich	vybudování	na	pří-
slušný	úřad	městské	části,	příp.	přímo	na	Magistrát	města	Brna.
-	 Pokud	s	kolem	procházíte	interiéry	budov,	dávejte	zvýšený	po-
zor,	abyste	nikoho	neohrozili	a	zároveň	nepoškodili	zařízení	budo-
vy	(dveře	a	zádveří,	rohy	stěn,	nábytek	apod.).
-	 Mějte	na	mysli,	že	kolo	nesmí	překážet	v	koridorech	nouzových	
únikových	cest.
-	 Je-li	vaše	kolo	znečištěné,	ještě	před	vstupem	do	vnitřních	pro-
stor	 jej	 venku	důkladně	oklepejte	a	otřete.	 Je-li	 to	 žádoucí,	 skrz	
interiér	jej	přeneste.
-	 Kolo	vhodně	zamykejte	v	prostorách,	které	nejsou	pod	neustá-
lou	kontrolou	nebo	jsou	přístupné	více	osobám.

- v domácnosti

-	 V	 domácím	 prostředí	 parkujte	 kolo	 přímo	 v	 bytě	 či		
v	obytné	části	domu,	příp.	v	garáži,	na	chodbě	apod.
-	 Pro	ušetření	prostoru	můžete	využít	 praktické	a	na	
tuzemském	 trhu	 již	 běžně	 dostupné	 úchyty	 na	 zeď,	
kladky	k	upevnění	na	strop	apod.
-	 V	prostorách,	které	nejsou	pod	neustálou	kontrolou	
(sklepy,		balkony,	kůlny	apod.),	příp.	jsou	přístupné	více	
osobám	(např.	kočárkárna	či	vstupní	prostor	domu),	ne-
zapomeňte	kolo	řádně	zabezpečit.

A/ krátkodobé
-	 Jedná	se	o	tzv.	pohotovostní	odložení	
kola		zpravidla	pouze	na	několik	minut.
-	 	 Důvodem	 pro	 takové	 odstavení	 kola	
jsou	např.	časově	krátké	návštěvy	obcho-
dů	a	služeb.
-	 Od	kola	jste	zpravidla	vzdáleni	jen	ne-
patrně,	tj.	docházková	vzdálenost	je	pou-
ze	pár	metrů.	I	tak	je	však	nezbytné	kolo	
řádně	zamknout.
-	 Kolo	vždy	zabezpečte	tak,	aby	na	něm	
případný	zloděj	nemohl	ihned	odjet.

B/ střednědobé
-	 Jedná	 se	 o	 odstavení	 kola	 v	 řádech	
desítek	minut	až	hodin.
-	Důvodem	jsou	např.	pracovní	schůzky,	
návštěvy	úřadů,	kultury,	sportovišť	apod.
-	 Docházková	vzdálenost	ke	kolu	může	
být	relativně	malá	(např.	v	práci	či	ve	ško-

le),	ale	také	velmi	významná	(např.	u	ná-
vazné	veřejné	dopravy).	
-	 Je	nutné	mít	na	paměti,	že	riziko	pří-
padného	 odcizení	 roste	 s	 délkou	 doby,	
po		kterou	je	kolo	volně	přístupné	a	bez	
dozoru.	Středem	pozornosti	se	stává	
i	 tehdy,	 parkujete-li	 pravidelně	 na	 stej-
ném	místě.	
-	 Kolo	vždy	důkladně	uzamkněte.	Nejlé-
pe	takovým	způsobem,	že	rám	i	obě	kola	
připevníte	 zámkem	k	 pevnému	předmě-
tu	–	ideálně	k	vhodnému	stojanu	na	kola	
(dobře	mohou	posloužit	i	některé	sloupy,	
zábradlí,	 sloupky	 dopravních	 značek,	
mříže	apod.).	
-	 Bezpečnost	zvýší	použití	více	než	jed-
noho	zámku.	Jejich	kvalita	by	měla	vždy	
odpovídat	hodnotě	kola.	
-	 Nejvhodnější	 bývá	 odstavení	 kola	
v	hlídaném	či	uzamčeném	prostoru.

C/ dlouhodobé
-	 Jedná	 se	 o	 odstavení	 kola	 v	 řádech	
dnů	až	měsíců.
-	 Nejvhodnější	je	umístění	v	uzavřeném	
prostoru	 (nejlépe	 přímo	 v	 obytné	 části	
domu	anebo	na	jiném		dobře	zabezpeče-
ném	místě).	
-	 Kolo	 nezapomínejte	 zamykat	 i	 v	 do-
mácích	prostorách,	které	nejsou	pod	ne-
ustálou	kontrolou	(sklepy,	balkony,	kůlny	
apod.),	příp.	jsou	přístupné	více	osobám	
(např.	 kočárkárna	 či	 vstupní	 prostor	
domu).
-	 Pamatujte	si,	že	dlouhodobé	odstave-
ní	v	exteriéru	či	vlhkém	interiéru	technic-
kému	stavu	jízdního	kola	příliš	nesvědčí.

PARKOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL

ZPŮSOBY ODSTAVENÍ JÍZDNÍHO KOLA

Když se řekne 
„parkování kol“...

•  jedná se o tzv. cyklodopravu 
   v klidu, která tvoří nutný 
   a významný doplněk cyklodopravy 
   v pohybu 

•  má se na mysli řešení bezpečného 
   a bezproblémového odstavování 
   jízdních kol v domácím, městském 
   i mimoměstském prostředí



Když se řekne 
„s kolem do šaliny“...
•  veřejná hromadná doprava (VHD – autobusy, 
   trolejbusy, tramvaje, vlaky) umožňuje cyklistům 
   v městském terénu pohodlně a rychle překonat 
   i delší či náročnější trasy

•  svobodnou volbu přepravy (nejen) jízdních kol 
   nabízí moderně vybudovaná síť Integrovaného  
   dopravního systému Jihomoravského kraje
   (IDS JMK)

JÍZDNÍ KOLO  
A VEŘEJNÁ DOPRAVA
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Možnost	 využívat	 veřejnou	 hromadnou	 dopravu	 mají	 nejen	
chodci,	 ale	 také	 cyklisté.	 Pro	 ně	 může	 být	 kombinace	 kola	
a	veřejné	dopravy	velmi	výhodná	například	tehdy,	potřebují-li	
překonat	větší	vzdálenosti,	nepříjemné	stoupání,	vodní	 toky,	
nepřízeň	počasí,	nepojízdnost	kola,	anebo	 jsou-li	 jednoduše	
již	z	jízdy	na	kole	unaveni.	

Při	přepravě	 jízdního	kola	v	prostředcích	veřejné	dopravy	 je	
nicméně	nutné	mít	na	paměti,	že	tyto	prostředky	jsou	určeny	
v	prvé	řadě	pro	přepravu	osob.	Přeprava	jízdních	kol	 je	tedy		
v	tomto	směru	pouze	příjemným	nadstandardem.

-	 Kolo	 můžete	 přepravovat	 v	 zónách	
100+101	kdykoliv,	pokud	je	příslušné	vo-
zidlo	veřejné	hromadné	dopravy	volné.
-	Jízdní	kolo	podléhá	ceníku	za	dovozné	
dle	 Tarifu	 IDS	 JMK.	 Máte-li	 předplace-
nou	 měsíční,	 čtvrtletní	 či	 roční	 jízden-
ku,	 můžete	 kolo	 přepravovat	 zdarma.		
V	 opačném	případě	musíte	 za	 kolo	 za-
platit	zlevněnou	jednorázovou	jízdenku.
-		S	jízdním	kolem	nastupujte	do	vozidla	
dveřmi	 označenými	 symbolem	 kočár-
ku	 nebo	 kola.	 Počet	 symbolů	 na	 dve-
řích	 vozidla	 (mimo	 ČD)	 stanovuje	 po-
čet	 současně	 přepravovaných	 kočárků		
a	 jízdních	 kol.	 Řidič	 je	 nicméně	 opráv-
něn	povolit	přepravu	 i	většího	množství	
jízdních	kol.
-	Přeprava	kočárku	a	vozíku	pro	invalidy	
má	 vždy	 přednost	 před	 přepravou	 jízd-
ních	kol.
-	 	 Přeprava	 jízdních	 kol	 nesmí	 ohrozit	
bezpečnost	 a	 plynulost	 přepravy	 a	 ne-
smí	být	na	obtíž	ostatním	cestujícím.

-		Přepravovat	 jízdní	kolo	v	regionálních	
autobusových	linkách	není	z	kapacitních	
důvodů	možné.
-		Na	delší	vzdálenosti	je	možné	kolo	pře-
pravovat	 vlakem.	Kolo	můžete	 převážet	
jako	 spoluzavazadlo	 nebo	 prostřednic-

tvím	služby	„Úschova	během	přepravy“.	
pro cyklistu:
-	 Kolo	umísťujte	na	místa	k	tomu	urče-
ná	tak,	aby	co	nejméně	překáželo	ostat-
ním	 cestujícím	 (do	 speciálních	 úchytů,	
mimo	prostor	používaných	dveří),	a	vždy	
jej	zajistěte	proti	samovolnému	pohybu.	
K	ostatním	cestujícím	buďte	ohleduplní.	
-	 Přepravujte	pouze	očištěné	kolo.	Ne-
zapomínejte,	 že	 ostatní	 cestující	 i	 za-
městnanci	dopravců	si	dělají	na	cyklisty	
názor	i	podle	vašeho	chování.

pro chodce:
-	 Mějte	 pochopení	 pro	 „neohrabanost“	
cestujících	 s	 jízdními	 koly.	 Průměrné	
kolo	 měří	 na	 délku	 1,8m	 a	 váží	 přes	
10kg.	 Zbytečně	 proto	 nezabírejte	 pro-
story	určené	nebo	vhodné	pro	přepravu	
jízdních	 kol.	 Cítíte-li	 se	 omezeni	 nebo	
ohroženi	jízdním	kolem,	sdělte	to	slušně	
nejprve	jeho	majiteli.

Kdy může cyklista do veřejné dopravy?
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