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….. p•i vjížd!ní z ú"elové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné
nebo p!ší zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát •idi" p•ednost v jízd! vozidl#m nebo
jezdc#m na zví•atech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru
chodc# nebo pr#vodc#m hnaných zví•at se zví•aty jdoucím po pozemní komunikaci.

5)

$idi" p•ijížd!jící na k•ižovatku po vedlejší pozemní komunikaci ozna"ené dopravní zna"kou
„DEJ P$EDNOST V JÍZD%“ nebo „ST&J DEJ P$EDNOST V JÍZD%“ musí dát p•ednost v jízd!
vozidl#m nebo jezdc#m na zví•atech p•ijížd!jícím po hlavní pozemní komunikaci nebo
organizované skupin! chodc# nebo pr#vodc#m hnaných zví•at se zví•aty p•icházejícím po
hlavní pozemní komunikaci.
Cyklista jedoucí ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty po hlavní pozemní
komunikaci má p•ednost v jízd•.
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Na vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty se smí v podélném sm!ru vjet jen p"i objížd!ní,
p"edjížd!ní, odbo#ování, otá#ení, vjížd!ní na pozemní komunikaci nebo vyžadují-li to
zvláštní okolnosti. P•i vjížd•ní na vyhrazený jízdní pruh nesmí •idi• ohrozit ani omezit
cyklistu. $idi# odbo#ující vpravo/vlevo musí dát p•ednost v jízd• vozidl•m jedoucím ve
vyhrazeném jízdním pruhu, pro n!ž je tento jízdní pruh vyhrazen, a cyklist•m jedoucím ve
vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty.
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!idi• nesmí
Ohrozit cyklistu p•ejížd•jícího pozemní komunikaci na p•ejezdu pro cyklisty.
Ohrozit nebo omezit chodce, který p"echází pozemní komunikaci po p"echodu pro chodce
nebo který zjevn! hodlá p"echázet pozemní komunikaci po p"echodu pro chodce,
v p"ípad! pot"eby je "idi# povinen i zastavit vozidlo p"ed p"echodem pro chodce. Ohrozit
chodce p"echázejícího pozemní komunikaci, na kterou "idi# odbo#uje a dále nesmí ohrozit
chodce p"i odbo#ování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, p"i vjížd!ní na pozemní
komunikaci a p"i otá#ení nebo couvání.
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P"ed vjezdem na p"ejezd pro cyklisty se cyklista musí p•esv•d•it, zdali m•že vozovku
p!ejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní ú"astníky provozu na pozemních komunikacích,
cyklista smí p!ejížd#t vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy
p!ijížd#jících vozidel nedonutí jejich !idi"e k náhlé zm#n# sm#ru nebo rychlosti jízdy. Na
p!ejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.
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Je-li z!ízena stezka pro chodce a cyklisty ozna"ená dopravní zna"kou „STEZKA PRO
CHODCE A CYKLISTY“, na které je odd#len pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista
povinen užít pouze pruh vyzna"ený pro cyklisty. Pruh vyzna"ený pro chodce m•že cyklista
užít pouze p!i objížd#ní, p!edjížd#ní, otá"ení, odbo"ování a vjížd#ní na stezku pro chodce
a cyklisty; p!itom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyzna"eném pro chodce. Je-li z!ízen
jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na
k!ižovatce s !ízeným provozem z!ízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je
cyklista povinen jich užít.
Je-li z!ízena stezka pro chodce a cyklisty ozna"ená dopravní zna"kou „STEZKA PRO
CHODCE A CYKLISTY“, na které je odd#len pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec
povinen užít pouze pruh vyzna"ený pro chodce. Pruh vyzna"ený pro cyklisty m•že chodec
užít pouze p!i obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty; p•itom
nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyzna•eném pro cyklisty.

Stezka pro cyklisty
Zna ka!p"ikazuje!cyklist#m!užít!v daném!sm$ru!takto!ozna eného!pruhu!nebo!
stezky.!Pruhu!nebo!stezky!smí!užít:!osoba!vedoucí!kolo,!osoba!pohybující!se!na!
kole kových!bruslích!nebo!v obdobném!sportovním!vybavení!nebo!na!osobním!
p"epravníku.
Konec stezky pro cyklisty
Zna ka!ukon uje!platnost!zna ky!„stezka!pro!cyklisty“.

Stezka pro chodce a cyklisty d lená
Zna ka!p"ikazuje!chodc#m!a!cyklist#m!užít!v daném!sm$ru! ásti!vyzna ené!pro!chodce!
nebo!cyklisty!a!ozna uje!jejich!situování.!Stezku!pro!chodce!a!cyklisty!smí!užít!také!
osoba!jedoucí!na!osobním!p"epravníku.!Ostatním!ú astník#m provozu!na!pozemních!
komunikacích!je!její!užívání!zakázáno. Chodci!a!cyklisté!sm$jí!sousedního!pruhu!užít!
jen!p"i!obcházení,!objížd$ní!p"ekážky!nebo vzájemném!vyhýbání.
Konec!stezky!pro!chodce!a!cyklisty!d lené
zna ka!ukon uje!platnost!zna ky!„Stezka!pro!chodce!a!cyklisty!d$lená“.

Místo!pro!p"echázení
Zna ka! vyzna uje! místo! uzp#sobené! pro p"echázení! chodc#! p"es! pozemní!
komunikaci. %idi !vozidla!nesmí!chodce!p"echázejícího!pozemní!komunikaci v míst$!
pro! p"echázení ohrozit. P"ed! vstupem! na! vozovku! se! chodec! musí! p"esv$d it,! zdali!
m#že! vozovku! p"ejít,! aniž! by ohrozil sebe nebo! ostatní! ú astníky! provozu na
pozemních! komunikacích. Chodec! smí! p"echázet! vozovku,! jen! pokud s ohledem na
vzdálenost!a!rychlost!jízdy!p"ijížd$jících!vozidel, nedonutí jejich!"idi e!k náhlé!zm$n$!
sm$ru!nebo!rychlosti!jízdy.

P"ejezd!pro!cyklisty
Zna ka!vyzna uje!plochu,!která!je!ur ena!pro!p"ejížd$ní!cyklist#!p"es!pozemní!
komunikaci.

Jízdní pruh pro cyklisty
Zna ka!vyzna uje pruh nebo stezku pro cyklisty.

Vyhrazený!jízdní!pruh!pro!cyklisty!

Konec!vyhrazeného!jízdního!pruhu

