
1 Rady pro bezpečné chování chodců a cyklistů v silničním provozu 

2 Chodci 

 silnice, pokud je u ní chodník, není místo pro chůzi 

 

 na silnici, kde chodník není, nesmím jít po straně ve směru jedoucích vozidel, 
vždy jdu tak abych viděl přijíždějící vozidla a řidiči vozidel viděli mne 

 nepřecházím mezi zaparkovanými vozidly, vždy použiji přechod pro chodce; 
před vstupem do vozovky se rozhlédnu na obě strany, nevstupuji těsně před 
přijíždějící vozidlo 

 

 pokud není v blízkosti přechod, podchod nebo nadchod, vyberu si přehledné 
místo k přecházení, kde mne mohou řidiči vidět a já mám dobrý rozhled, zastavím se 
rozhlédnu na obě strany a rychle, nikoli zbrkle přejdu silnici. 



 do vozovky i na přechodu pro chodce nevstoupím bez rozhlédnutí a zbrkle 

 bezpečné místo pro přecházení není na nepřehledném úseku silnice, 
například za zatáčkou a tam, kde mám zakrytý výhled 

 silnice a zábradlí u ní není místo pro hry 

 

 tmavé, nevýrazné oblečení není vhodné pro pohyb v silničním provozu 

 nedobíhám zbrkle autobus nebo tramvaj, a to i tehdy když hodně pospíchám 

 na cestu do školy si nechám vždy dostatek času; spěch vede k riskování v 
silničním provozu 

 na nástupním ostrůvku tramvaje nebo autobusu se nepošťuchuji s kamarády; 
když chci přejít na chodník nikdy do vozovky nevstoupím bez rozhlédnutí 

 na přechodu pro chodce se semaforem nechodím na červenou; i když jdu na 
zelenou, vždy se rozhlédnu než vstoupím do vozovky 

3 Cyklisté 

 při jízdě na jízdním kole vždy dodržuji dopravní předpisy, jedu po pravé straně 
silnice, při změně směru jízdy dám včas a viditelně znamení rukou 

 na silnici nezávodím a silnici nepoužívám jako místo pro trénink bikrosu 

 nejezdím na kole, které je ve špatném technickém stavu, nemá předepsané 
osvětlení a dobře fungující brzdy 

 nikdy nejezdím bez cyklistické přilby 



 nevynucuji si přednost před motorovými vozidly a neohrožuji svoji jízdou 
ostatní účastníky silničního provozu 
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