
 Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy MMO 

 odbor dopravy Magistrátu města Ostravy 
 sekretariát:  Ostravské komunikace, a.s. Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory 
 oddělení dopravního inženýrství, email: laza@okas.cz tel.: +420 602 119 896 
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1. Dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních o komunikacích v plat. znění do povinné výbavy jízdního kola mimo 
jiné patří 

A –  vždy zadní odrazka červené barvy a vždy přední odrazka bílá barvy.  

B –  zadní odrazka červené barvy a přední odrazka bílá barvy, přičemž tyto odrazky mohou být 
nahrazeny odrazovým materiálem obdobných vlastností, které mohou být umístěny i 
na oděvu či obuvi cyklisty. 

C –  funkční zvonek. 

 

2. Interaktivní přehled cyklistických tras na území Ostravy najde každý přímo:  

A –  na webové stránce www.ostrava.cz pod odkazem CYKLOTRASY!!! 

B –  na webové stránce www.ostravounakole.cz. 

C –  na rubové straně tištěné Cyklomapy Ostrava 1:20 000 a okolí 1:50 000. 

 

3. Dodatkovou tabulku č. E 12c „Povolený směr jízdy cyklistů“ můžete najít: 

 

A –  pod značkami označující jednosměrnou komunikaci.  

B –  před křižovatkami s řadícími pruhy. 

C –  pouze na dopravních hřištích s provozem jízdních kol.  
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4. Dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu) v pl. znění platí, je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen vymezený 
prostor pro cyklisty (vodorovná dopravní značka č. V19 „Prostor pro cyklisty“),: 

 

A –  je cyklista povinen ho užít.  

B –  může cyklista tento prostor využít, aby nestál za výfuky motorových vozidel. 

C –  může cyklista tento prostor využít pro odložení svého jízdního kola. 

 

5. K plnohodnotnému využití zelených bezpečnostních stojanu, které před lety rozmístil magistrát 
na  území města, je potřeba: 

 

A –  cylindrický zámek.  

B –  rezervaci místa ve stojanu u příslušného městského obvodu. 

C –  kvalitní zámek z masivního řetězu. 

 

6. Městská policie Ostrava jako jeden z prvků ochrany před krádežemi jízdních kol nabízí možnost 
evidence jízdních kol. Pro zájemce o evidenci jízdního kola mj. platí:  

A –  Kolo může zaevidovat pouze občan statutárního města Ostrava nebo správně přidružené obce 
starší 18 let.  

B –  Kolo může zaevidovat pouze občan Evropské unie a to bez ohledu na svůj věk. 

C –   Kolo může zaevidovat pouze osoba starší 15 let a to bez ohledu na své bydliště. 
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7. Na vozovce namalovaný symbol cyklisty a pod ním dvě šipky (viz obrázek) je: 

 

A –  vodorovná dopravní značka č. V14 „Jízdní pruh pro cyklisty“, který je mj. cyklista při své jízdě 
povinen použít.  

B –  obrys cyklisty, jeho kola a směru jeho jízdy vyznačený policií při šetření dopravní nehody 
s účastí cyklisty. 

C –  vodorovná dopravní značka č. V20 „Piktogramový koridor pro cyklisty“, která mj. řidiče 
motorových vozidel upozorňuje, že se nachází na pozemní komunikaci se zvýšeným 
provozem cyklistů. 

 

8. Dle § 58, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu) v pl. znění, je cyklista mladší 18 let povinen za jízdy použít 
ochrannou přilbu. V případě, že z kola spadnete na hlavu při rychlosti 25 km/h, je to jako byste 
přímo na hlavu spadli z výšky:  

A –  0,25 m.  

B –  2,5 m. 

C –  25,0 m. 

 

9. Od roku 2012 najdou sportovněji založení cyklisté na území města nový bike park. Bike park 
„Betoňák“ najdete v městském obvodě:  

A –  centrum.  

B –  Poruba.  

C –  Mariánské Hory a Hulváky. 

 

10. První cenu v II. kategorii Letní cyklistické fotografické soutěže „Bezpečně na kole po divuplné 
Ostravě“ v roce 2012 získala fotka (nápovědu najdete na facebookovém profilu Aktivu BESIP, kam 
lze vstoupit bez jakékoliv registrace): 

A –  s hlemýžděm jako kontrast k rychlosti jízdního kola. 

B –  s hlemýžděm jako kontrast k rychlosti koloběžky. 

C –  s rozzuřeným býkem běžícím za cyklistou projíždějícím po pastvině vedle Odry. 
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