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Policisté apelují na cyklisty, aby při jízdě na kole byli obezřetní 

 
KRAJ VYSOČINA – V souvislosti s vývojem dopravní nehodovosti a celkovou dopravně 

bezpečnostní situací na pozemních komunikacích v České republice byly ředitelstvím služby 

dopravní policie Policejního prezidia České republiky pro rok 2018 stanoveny priority v oblasti 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, mezi které mimo jiné patří i dohled nad dodržováním 

pravidel jeho nemotorizovaných účastníků. Z tohoto důvodu se policisté Krajského ředitelství 

policie kraje Vysočina v nadcházejícím období, kdy bude začínat cyklistická sezona, zaměří také 

na cyklisty. Policisté budou dohlížet především na to, aby cyklisté dodržovali pravidla silničního 

provozu, a budou provádět preventivní akce ve vztahu k jejich zviditelňování, používání 

ochranných pomůcek a bezpečnému chování na pozemních komunikacích.   

 

V roce 2017 došlo v Kraji Vysočina k celkem 142 nehodám s účastí cyklistů, přičemž 2 cyklisté byli 

usmrceni, 13 jich utrpělo těžké zranění a 115 se jich zranilo lehce. Pouze 12 cyklistů vyvázlo 

z nehody bez zranění. 

 

Z tohoto důvodu je proto velmi důležité si uvědomit, že při dodržování zásad bezpečné jízdy na 

jízdním kole se výrazně snižuje nebezpečí úrazů, které hrozí nejen cyklistům, ale i ostatním 

účastníkům silničního provozu. Proto bychom jako cyklisté měli dodržovat následující pravidla: 

 

 Na kole jezdíme co nejblíže u pravého okraje vozovky a pozorně sledujeme provoz okolo 

sebe, abychom mohli včas zareagovat na jakoukoliv situaci. Cyklisté mohou v provozu na 

pozemních komunikacích jezdit pouze jednotlivě za sebou. Na jízdním kole nevozíme 

předměty, které by nás nebo někoho ostatního mohly zranit. Své úmysly dáváme najevo 

včas a takovým způsobem, aby je ostatní účastníci silničního provozu správně pochopili. 

Při každé změně směru jízdy dáváme zřetelně znamení paží. 

 

 Na přechodu pro chodce dáváme přednost přecházejícím chodcům. Respektujeme pokyny 

policistů, světelné signály a dopravní značky a jsme ohleduplní k ostatním účastníkům 

silničního provozu. Nezdržujeme provoz bezdůvodně pomalou jízdou a nepřekážíme 

ostatním účastníkům silničního provozu. Při jízdě máme vždy řádně nasazenou a 

upevněnou cyklistickou přilbu. 

 

 Před každou jízdou na kole i během ní platí zákaz požívání alkoholických nápojů stejně tak 

jako při řízení motorových vozidel. Kolo pravidelně servisujeme a dbáme na to, aby bylo 

řádně vybaveno a mělo v pořádku všechny důležité součásti. Výhodou je také používání 

reflexních nebo retroreflexivních doplňků, které zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích.  
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 V případě, že své jízdního kolo odstavíme na ulici, vždy použijeme bezpečnostní zámek a 

kolo připoutáme k pevnému předmětu tak, abychom v co největší možné míře zabránili 

jeho odcizení. 

 

 Jestliže jízdní kolo ukládáme ve společných prostorách domu, dbáme na řádné uzavírání 

vstupních dveří a stálé uzamčení společných prostor i samotných kol. Také je vhodné si do 

bytového domu pořídit společný bezpečnostní stojan nebo bezpečnostní systém pro 

zajištění jízdních kol. Obdobné zásady dodržujeme i při ukládání kol na balkonech, ve 

sklepích a sklepních kójích a nepodceňujeme zabezpečení oken a dveří.  

 

Pokud by ale i přes všechna provedená opatření došlo ke krádeži našeho jízdního kola, je 

zapotřebí si poznamenat nebo vyfotografovat jeho výrobní číslo a další důležité markanty, které by 

usnadnily jeho identifikaci. Dojde-li i přes veškerá bezpečnostní opatření ke krádeži vašeho kola, 

neprodleně vše ohlaste na nejbližší oddělení Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158.  
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