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PŘECHOD PRO CHODCE
ŘÍZENÝ A NEŘÍZENÝ
SVĚTELNOU SIGNALIZACÍ

Na přechodu pro chodce, který je vybaven
světelnou signalizací vždy raději zkontrolujte,
zda všechna vozidla opravdu zastavila, jedině
pak je bezpečné opravdu vstoupit do vozovky.

Při přecházení přechodu bez světelné signalizace
přecházejte až v okamžiku, kdy jste si zcela jistí
že vozidlo zastavilo, nikdy dříve.

U pozemních komunikací s více jízdními pruhy
v jednom směru se vždy ujistěte, že vozidla
zastavila nejen v jízdním pruhu blíže k Vám,
ale i v jízdním pruhu za ním.

ČERVENÁ
V PŮLCE PŘECHODU

Ve stejné chvíli musí i řidiči dbát zvýšené opatrno-
sti, protože jsou povinní dát přednost chodcům
přecházejícím ve volném směru, stejně jako pře-
jíždějícím cyklistům na přejezdu pro cyklisty
řízeným světelnou signalizací.

Rozsvítí-li se zelený signál se znamením „ “Volno
může chodec vstoupit do vozovky. V případě,
že se chodec již na přechodu nachází a rozsvítí
se červený signál se znamením „ “, chodecStůj
dokončí bez obav přecházení přechodu.
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Na přejezdech pro cyklisty, které nejsou řízené
světelným signalizačním zařízením je třeba dbát
zvýšené opatrnosti. Zákon cyklistům nezakládá
přednost v jízdě před ostatními vozidly.

Cyklista zároveň nesmí při přejíždění donutit
řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

Řidič automobilu je však povinen počínat si tak,
aby cyklistu, který se již na přejezdu pro cyklisty
nachází neohrozil.

Tramvaj není silniční, ale drážní vozidlo. Její
brzdná dráha je proto daleko delší a na neříze-
ných přechodech má vždy přednost.

Povinnost neohrozit nebo neomezit chodce pře-
cházejícího přes přechod pro chodce se dle zá-
kona na řidiče tramvají nevztahuje.

Při přecházení před tramvají přijíždějící
do zastávky se ujistěte, že tramvaj
skutečně zastavila. Ne vždy musí
tramvaj u přechodu zastavit.
Mohla stát v zastávce už jako
druhá v pořadí. 

TRAMVAJ
MÁ VŽDY PŘEDNOST

PŘEJEZDY
PRO CYKLISTY

MÍSTA
PRO PŘECHÁZENÍ

Jsou stavebně upravené úseky místních komuni-
kací, které usnadňují přecházení chodců.

Jsou vybaveny hmatovými prvky pro nevidomé.
Nejsou osazeny žádným svislým dopravním
značením.

CHODEC NEMÁ PŘEDNOST, nesmí vstupovat
na vozovku bezprostředně před blížícím
se vozidlem a také nesmí řidiče donutit k náhle
změně rychlosti nebo směru jízdy.

Zároveň ŘIDIČ vozidla nesmí chodce přecházejí-
cího pozemní komunikaci v místě pro přecházení
ohrozit.

1) Přejezd pro cyklisty – taky nové foto. Zobrazit stejně jak tomu bylo do teď tzn.
zvýraznit cyklistu, šipku a dej přednost v jízdě. Ponechat i bílou vodorovné dopravního značení
(jen ty čtverce, které se týkají cyklo). V předchozím případě byl ten cyklo přejezd už v horším stavu 

padl dotaz jestli jsou odstíny barev v souladu s grafickým manuálem vizuálního stylu
pro město Ostrava ? 
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