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Strážníci v Budějcích společně s Týmem silniční bezpečnosti a 

BESIPem radili cyklistům 

České Budějovice se prostřednictvím Městské policie připojili k již 7. ročníku projektu 

Na kole jen s přilbou. Strážníci společně s Týmem silniční bezpečnosti a BESIPem upozorňovali 

u cyklistické lávky u sídliště Vltava na riziko úrazu, pokud nebudou nosit přilby a reflexní prvky. 

Poznatky z předešlých let projektu napovídají, že cyklisté mají často problém s 

předepsanou výbavou svých kol. Řádný technický stav kola přitom podstatným způsobem 

ovlivňuje míru bezpečí cyklisty, a to nejen při jízdě na silnici. Pravda, ne každý se orientuje v 

exaktní liteře zákona. Mnoho bicyklistů tápe v tom, co je výbavou povinnou a co doporučenou.  

Nejasnosti například panují v tom, jak je to s používáním odrazek a povinného 

osvětlení. „Řada cyklistů si doposud plně neuvědomuje důležitost dostatečné viditelnosti pro 

ostatní účastníky silničního provozu. Nebezpečí vzniku vážné nehody tak vystavují nejen sebe, 

ale i ostatní,“ upřesňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti. Jasno naopak mají cyklisté 

v tom, kdo je povinen povinně používat při jízdě předepsanou cyklistickou přilbu. Ovšem není 

přilba jako přilba. Aby skutečně zabránila vážnému poranění hlavy v případě pádu z kola či 

kolize, musí být kvalitní. Svou roli samozřejmě sehrává i její správné nasazení a upevnění.  

„Smyslem akce nebyl postih cyklistů. Místo pokut rozdávali městští strážníci a Tým 

silniční bezpečnosti cyklistům užitečné rady a doporučení, jak správně pečovat o technický 

stav jízdního kola a jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu,“ dodal Tomáš Lindner, 

koordinátor projektu. 

Kde a kdy se budete moci během letošní sezóny s cyklohlídkami setkat a řadu dalších 

užitečných informací ze světa cykloturistiky najdete na webovém portálu Na kole jen s přilbou.  

 

 

 

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/15905-straznici-v-budejcich-spolecne-s-tymem-silnicni-bezpecnosti-a-besipem-radili-cyklistum.html
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Pravidla známe, ale někdy je nerespektujeme  

Poměrně často se stížnosti obyvatel Českých Budějovic týkají nevhodného chování lidí 

na veřejných komunikacíc. 

„Proto myslím není na škodu krátký exkurz do pravidel, která známe, ale někdy 

nerespektujeme,“ říká primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda.  

Cyklista řidič 

Cyklista se bere jako řidič a měl by znát paragraf 57 Zákona o provozu na pozemních 

komunikacích číslo 361/2000 Sb., který ukládá řadu ustanovení, třeba to, že cyklisté smějí jet 

jen jednotlivě za sebou a je-li zřízena stezka označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a 

cyklisty“, nesmí ohrozit chodce jdoucí po stezce. Problémem zůstává „Křížení stezky pro 

chodce a cyklisty s vozovkou“, kdy je rozdílná úprava práv a povinností pěších na přechodu a 

cyklistů na přejezdu zmatečná a komplikuje situaci všem. Existuje několik možných řešení, 

avšak veškerá jsou buď částečná, nevhodná, nefunkční či chybná. Některé státy Evropské unie 

(například Polsko) problém postupně řeší zaváděním společného prostoru pro chodce a 

cyklisty určeného k překonání vozovky. Různá úprava předností na přechodech a přejezdech 

a zároveň nedostatek prostoru vede k neochotě přejezdy pro cyklisty zřizovat s odůvodněním, 

že je obava ze zvýšené nehodovosti. Kvůli tomu jsou cyklostezky přerušovány na krátké úseky, 

zakončeny před každou příčnou ulicí dopravní značkou a zpravidla následuje přechod pro 

chodce, za nímž cyklostezka umístěním příslušné dopravní značky znovu začíná. Tím dochází 

například k o mezení plynulosti a rychlosti. Obecně dále platí, že před vjezdem na přejezd se 

cyklista musí přesvědčit, zdali může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky 

provozu. Cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy 

přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu 

pro cyklisty se jezdí vpravo. 

Přejezdy pro cyklisty  

Z diskusí s některými cyklisty je zřejmé, že si přejezd automaticky spojují s předností 

jako na přechodu pro chodce. To je také důvod, proč byly přejezdy pro cyklisty dlouho 

předmětem dohadů a diskusí, zda je jejich vyznačování nutné nebo naopak nemohou být 

příčinou častějších nehod.  

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/15893-pravidla-zname-ale-nekdy-je-nerespektujeme.html
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A co chodec?  

Chodec, stejně jako bruslař, by se měl po stezce se společným provozem pohybovat 

proti cyklistům vlevo, protože zde platí pravidla stejně jako na vozovce. Zpravidla na užších 

stezkách s intenzivním provozem je toto pravidlo docela nelogické a vznikají nebezpečné 

situace. Chování účastníků pohybujících se na stezkách není totiž právně ošetřeno. De facto je 

stav takový, že chodci a bruslaři se pohybují na stezkách „nelegálně“ při pravém okraji, avšak 

z pohledu bezpečnosti provozu je takovéto počínání daleko vhodnější.  

Co na to pejskaři?  

Relativně početná skupina lidí, která v některých případech uznává pouze vlastní 

pravidla v podobě volnosti pro svého psa. Město má vyhlášku, kde jsou uvedena nejen práva, 

ale samozřejmě i povinnosti. Její dodržování mají v gesci strážníci městské policie.  

Tolerance  

Žádný zákon, žádné vyhlášky ani nařízení ale nejsou nic platné, pokud se člověk 

rozhodne chovat pouze podle svých vlastních pravidel a výhradně jen ve svém zájmu. 

Mnohokrát slyšíme skloňovat slovo tolerance, lepší by zřejmě bylo jej naplňovat v 

každodenním životě a usnadnit tak zdánlivě neřešitelné potíže, které si dobrovolně vytváříme.  
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Strážníci zastavili silné krvácení 

České Budějovice – Občané zavolali strážníky v sobotu před půlnocí ke rvačce ve 

Vltavské ulici.  

Hlídka tam sice našla skupinku lidí, ale ti se neprali. Naopak se odehrávala zachraňovací 
akce, kdy se muž snažil zastavit silné krvácení na předloktí druhého ležícího na zemi. 

Strážníci věděli, jak efektivně pomoci. Přiložením tlakových obvazů krvácení zastavili a 
zavolali záchranku i policii. Později vyšlo najevo, že zraněný slavil s bratrem a kamarády 
narození neteře. Asi to neodbyli, protože při návratu domů zavrávoral a rukou rozbil 
skleněné okno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-zastavili-silne-krvaceni-20170626.html
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90861&idc=4809244&ids=837&idp=87331&url=http%3A%2F%2Fwww.fakro.cz%2Fvyrobky%2Fvsechny-vyrobky%2Fokna-do-plochych-strech%2F%20
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Kouření na zastávce se vymstilo hledanému muži 

České Budějovice – Strážníky zaujalo nedělní pokouřeníčko v přístřešku autobusové 
zastávky na Husově třídě.  

Protikuřácký zákon tam porušovala dvojice s cigaretami. Při zjišťování totožnosti se 
ukázalo, že 22letého muže ze Slovenska hledá česká policie. Za kouření na zakázaném místě 
zaplatil pár pokutu a hledaný putoval na policejní stanici. 

Dalšího muže v pátrání odhalila městská policie v pátek, když ve 20 h kontrolovala 
Nádražní ulici. Díky dobré paměti poznali poblíž obchodního centra Mercury hledaného 
29letého občana z Prachaticka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/koureni-na-zastavce-se-vymstilo-hledanemu-muzi-20170626.html
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91688&idc=4809289&ids=9875&idp=88458&url=http%3A%2F%2Fwww.zdravibezchemie.cz%2Fe-shop%2F55-odvykani-koureni%2F

