
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     

    Přesto, že je v Praze už  
    520 km značených cyklotras,  
    150 km cyklostezek a více než  
    80 km dopravních opatření na ulicích 

    a silnicích,  jízda na kole po městě  
    není tak bezpečná, jak by mohla  
    a měla být.  
     

    Hlavním viníkem obvykle nejsou nevhodná nebo nebezpečná dopravní opatření, ale 

    fakt, že při používání libovolných dopravních prostředků se Homo sapiens často mění  
    v Homo hemisapiens, tedy člověk rozumný v člověka polorozumného, lidově ………. 
        

      HLAVNÍ PŘÍČINOU KOLIZÍ JE PŘEDEVŠÍM BEZOHLEDNOST A HLOUPOST ! 
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ROZVOJ  CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY  
v hl. m. Praze – stav a výhled 

Dočasně vítězí ten druh dopravy, pro který je z různých důvodů dopravní prostor 
lépe uzpůsoben, druh v daném prostoru početnější a nebo lépe vyzbrojený: 

 

Druhy dopravy mezi sebou řízeně i živelně 
soupeří o místo ve společném dopravním 

prostoru, který se v podstatě nemění. 
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Přehuštěné pražské dopravní prostředí v kombinaci s nízkou mírou ohleduplnosti  
je výrazně kolizní. Společnost se brání tím, že nařizuje dodržování zásad řádného 
dopravního chování, které může ochránit rozumné před polorozumnými, ale snaha tyto 
zásady dodržovat a jejich dodržování kontrolovat je nedostatečná – hrozí kolize ! 
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Upozornění – jsou dva základní druhy cyklistů: 

a 

dopravní rekreační 
V týdnu na silnicích a ulicích spíše dopravní, o víkendech na cyklostezkách spíše rekreační 

Způsob a prostor užívání jízdního kola se u nich liší a lišit se mohou možné  
konflikty. Velmi zjednodušeně lze říct, že dopravnímu cyklistovi v hlavním  
dopravním prostoru hrozí konflikt převážně s motorovou dopravou, možná  
s chodci na přechodech.  
Rekreační cyklista užívá spíše cyklostezky s možným konfliktem s několika  
druhy chodců, viz. dále. Samozřejmě i střet s autem není vyloučen na přejezdu  
pro cyklisty, přechodu nebo některé nechráněné rekreační cyklotrase. 
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Základní důvody kolizních situací v dopravní cyklistice: 

1. Cyklista – řidič dopravního prostředku – nezná nebo nerespektuje dopravní  
                     předpisy, protože nemá řidičský průkaz a tedy není „řidič“, nebo je  
                     špatný řidič, nebo si na jízdním kole jako řidič nepřipadá                
                                 chová se nepředvídatelně, tedy nebezpečně pro sebe i ostatní 
                                 účastníky provozu a to i při řádném chování těch ostatních. 
     Řešení : naučte se dopravní předpisy a jejich praktické užití, jste dopravní  
                    prostředek !  Vnímejte své okolí !  (sluchátka v tom mohou bránit …)      

2. Cyklista je některými řidiči vnímám jako brzda a škůdce provozu, je třeba mu to  
    na silnici znechutit (těsné míjení a předjíždění, akustická i verbální agrese apod). 
    Řešení : neporušujte dopravní předpisy a chovejte se na komunikaci  
                  s odpovídající mírou sebevědomí, netlačte se ke krajnici s poškozeným  
                  povrchem, střepy a kanály. Jste dopravní prostředek, máte právo na               
                  svůj dopravní prostor.  
                  Neoplácejte agresivitu, máte kolem sebe méně plechu.                    
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          Hlavní dopravní opatření pro cyklisty,  
která zvyšují jejich bezpečnost v dopravním prostředí, a jak je používat : 
I. Vyhrazený jízdní  
   pruh (V 14) 

II. Vyhrazený  
    prostor (V 19) 

    Je jen váš, ale pozor, automobil se do něj smí vyhnout  
a v křižovatce ho překřížit. 
Když končí, jedete zkrátka dál.  
Při vyjíždění z vyhrazeného pruhu máte sice přednost, 
ale opatrnost je na místě – ví to i řidič, a bude to  
respektovat ? 
Pokud ve vyhrazeném jízdním pruhu jede nebo parkuje automobil,  
nechová se řádně (podle předpisů), ale těžko ho odstrčíte.  
Ulomené zrcátko vás možná uspokojí, ale věc neřeší. 
Pozor na dveře parkujících vozidel a na chodce mezi vozidly !  

    Je to váš „chlívek“ před křižovatkou se světelnou  
signalizací, kde počkáte na zelenou a vyjíždíte jako první. 
Nezaspěte ! Reakce řidičů je okamžitá a může vás ohrozit. 
Je jich v Praze stále více a auta je zneužívají stále méně. Obvykle  
do něj lze z nějaké strany najet, na širších komunikacích tam může  
vést i vyhrazený jízdní pruh nebo cyklopiktokoridor. 

Pak je jeho použití ještě snazší a bezpečnější.      
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III. Cyklistický 

     piktokoridor (V 20)   

   Novinka celkem nedávná, ale potřebná tam,  
kde se z šířkových důvodů nevejde vyhrazený jízdní pruh. 
Není to jen váš jízdní prostor, auta na něj mohou, ale  
určuje vám nejvýhodnější a bezpečnou jízdní stopu a  
řidiči jsou opticky varováni před možným výskytem  
cyklistů. 
Pozor na dveře parkujících vozidel a chodce mezi nimi  
stejně jako u vyhrazených jízdních pruhů, na jedoucí  
auta samozřejmě také.   

IV. Jednosměrná komunikace s obousměrným provozem cyklistů 

   Řidiči aut a některými dopravními odborníky,  
ne však cyklisty, stále ještě vnímáno jako nebezpečné 

dopravní opatření – opak je pravdou. Při protisměrné jízdě 

se „soupeři“ vidí, lze se uhnout, zastavit nebo schovat  
mezi vozidla, nehrozí mrtvý úhel jako při souběžné jízdě. 
Vždy řádně vyznačeno dopravními značkami, často i na  
vozovce. Přesto je na místě zvýšená ostražitost, auto o  
vás pravděpodobně ví, ale chodec uprostřed ulice vás  
nemusí při vycházení do vozovky čekat.  
Vždyť tu byla vždycky jednosměrka !   
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Cyklista na cyklostezce – „pozor na všechny“  

Na „čistých“ cyklostezkách, kterých je  
relativně málo, i na společných komunikacích 
pro cyklisty a chodce, které v Praze převažují, 
se pohybují téměř vždy všichni, kteří tím  
směrem jdou nebo jedou, bez ohledu na to,  
zda je tato komunikace nebo její vyhrazená  
část pro ně určena nebo ne. Tyto tzv.  
„chráněné“ komunikace jsou díky bezohlednosti  
neoprávněných a často i oprávněných uživatelů  
velmi kolizní prostředí. Kolize naštěstí nejsou  
tak závažné, o to jsou četnější.   
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1. Kolize cyklista X cyklista 
- hrozí relativně nejméně, jezdí se jako na silnici, tedy víceméně vpravo a nikdo se  
  nechce srazit a poškrábat si kolo nebo sebe. Nicméně setkání protijedoucích  
  skupin cyklistů, jedoucích v družné konverzaci vedle sebe, kolizi samozřejmě 
  nevylučuje. 
  Řešení : jezděte vpravo za sebou, vyhýbejte se s bezpečným odstupem (hlavně 

  při míjení dětí), večer sviťte a blikejte, ve dne zvoňte nebo oslovujte.              

2. Kolize cyklista X neozbrojený chodec 
(tedy chodec bez psa, dítěte na koloběžce apod., kočárku, bruslí, lyží…) 

- hrozí prakticky kdykoliv a kdekoliv, chodec vykonává na libovolném rovném  
  povrchu často neusměrněný pohyb bez varování o změně jeho směru a to 

  i když protijedoucího cyklistu vidí. Navíc je člověk tvor společenský a vedle sebe 

  se lépe hovoří, například o bezohledných cyklistech. Co není silnice, je přeci  
  chodník ! 
  Řešení: volte podle zkušeností trasu s nízkým výskytem chodců, Praha je velká. 
  Nelze-li se komunikaci i „komunikaci“ s chodci vyhnout, jezděte pomalu a počítejte 

  se vším. Objíždějte s rezervou a na poznámky reagujte rázně, ale jen v duchu !   
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3. Kolize cyklista X chodec se psem 
- častěji hrozí, než aby k ní došlo. Volně pobíhající pes je absolutně nečitelný, 
  pán často není ani v dohledu. Pes na vodítku je lepší varianta, zvláště při  
  protisměrné jízdě, ale pokud vás na jinak prázdné cyklostezce pozoruje zleva  
  vlčák a zprava páníček, na 90% je mezi nimi neviditelné vytahovací vodítko a 

  rázem jedete tři !     
Řešení: při zpozorování psa raději výrazně zpomalte, nechte mu i sobě větší 
prostor. Dobře míněná a vlídně vyslovená výtka majiteli není obvykle přijímána 

stejně vlídně … 

4. Kolize cyklista X chodec s dítětem …  
(s dítětem pěším, na tříkolce, koloběžce, brusličkách apod.) 

- totéž co v případě psů s tím rozdílem, že přejetí psa není vražda. 
  Řešení : ještě pomalejší jízda případně i zastavení, než se to přežene, ještě  
  širší vyhýbání. Oslovení maminky ve stylu „vy to dítě už nechcete ?“ může být  
  sice někdy na místě, ale není vhodné a nic pozitivního nezpůsobí. 



5. Kolize cyklista X chodec s kočárkem 
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 - nepříjemné ale spíš obtížné než skutečně kolizní, včetně situací, kdy  
   se jedná o dva či více kočárků vedle sebe, a kdy dochází k totální uzávěře 

   všech jízdních stop. Jeden kočárek je obvykle vezen čitelně rovně, lze ho lehko  
   minout při souběžné i protisměrné jízdě. 
   Řešení : zpomalte, oslovte, poděkujte. 

6. Kolize cyklista X chodec - bruslař 
- velmi častá a vysoce kolizní kombinace. Bruslař, ač si to mnoha cyklistů nemyslí, 
  na cyklostezky i na společné komunikace pro chodce a cyklisty může, zákonně je 

  to jaksi chodec s výhodou. Názor „tady je to moje“ sdílí cyklista s bruslařem  
  společně, nebezpečí kolize je především způsobeno fyzikou, tedy stylem jízdy. 
  Cyklista jede obvykle v šířce řidítek, bruslař v šířce svého rozpažení, potřebuje  
  tedy větší jízdní prostor a navíc často mění směr jízdy např. podle kvality povrchu 

  apod. Tady tahá cyklista za kratší konec, zvláště cyklista dopravní, používající 
  směrově výhodnou cyklostezku. Bruslař se spíš rekreuje až relaxuje, a jsme   
  znova u těch sluchátek, že …  
  Řešení : univerzální návod neexistuje, někdy uškodí i zpomalení. Pouze vysoká  
  ostražitost následovaná brilantní reakcí vám umožní jet další den znovu. Pokud  
  možno jinudy.  
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7. Speciální případy 

- další možné kolize, aniž by jejich výčet byl úplný, může hrozit s maminkami na 

  bruslích a s kočárky, tzv. „vozová hradba“, velmi časté;  
- na stezkách přibývá i kolečkových lyžařů, jezdí podobně jako bruslaři, navíc 

  mají dlouhé hůlky;   
- ani osamělé děti na různých pohybovadlech nejsou výjimkou; 
- skupinky turistů v pražském centru ale i v přírodních oblastech pražské periférie 

  zná každý; 
- automobil na obslužných komunikacích, které se tváří a jsou i užívány jako stezky, 
  se také občas vyskytne; 
- díra, louže, led, kanál, padlý strom nebo spadlé kamení, přejetý živočich … 

Řešení : jste ohleduplní, tolerantní, rozumní a dbající na bezpečí své i jiných,  
tak se podle toho chovejte !  Zapomeňte na přísloví, že 100 krát nic umořilo osla. 

Nejezděte po chodníku, chodník je od slova chodit ! 
Šťastnou cestu na 520 km pražských cyklotras,  
150 km cyklostezek a 80 km dopravních opatření  
na komunikacích …                        (a zkontrolujte si brzdy !) 
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… vám přeje  
typický pražský  

     cyklista ! 


