Návrhy na doplnění novely zákona č. 361/2001 Sb. v oblasti cyklistické
dopravy
(na základě výsledků jednání dne 17. a 20. 3.2015 zpracoval odbor legislativy MD)

1. Jízdní pruh pro cyklisty:
Jízda ve zvláštních případech
§ 13
(1) Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí vpravo; vlevo se smí jet jen
tehdy, brání-li jízdě vpravo překážka nebo jestliže je to bezpečnější s ohledem na rozměry
vozidla nebo nákladu. Při jízdě podél nástupního nebo ochranného ostrůvku je nutno dbát
zvýšené opatrnosti. Podél tramvaje se jezdí vpravo, pokud není dopravní značkou "Objíždění
tramvaje" povolena jízda vlevo.
(2) Na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podélném směru vjet jen při
objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo vyžadujíli to zvláštní okolnosti, například není-li mezi tramvajovým pásem a okrajem vozovky
dostatek místa; tramvajový pás zvýšený nad nebo snížený pod úroveň vozovky nebo od
vozovky jinak oddělený například obrubníkem se smí přejíždět jen příčně, a to na místě k
tomu přizpůsobeném. Při vjíždění na tramvajový pás nesmí řidič ohrozit ani omezit v jízdě
tramvaj.
§ 14
(1) Je-li vyznačen jízdní pruh dopravní značkou "Vyhrazený jízdní pruh" (dále jen
"vyhrazený jízdní pruh") pro určitý druh vozidel, platí pro řidiče ostatních vozidel obdobně §
13 odst. 2, a je-li vyhrazený jízdní pruh vyznačen na tramvajovém pásu, též § 21 odst. 7.
(2) Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazen jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního
pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit
snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla. Řidič vozidla ve vyhrazeném
jízdním pruhu je povinen dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče ostatních
vozidel.
(3) Jede-li vozidlo, pro které je vyhrazen jízdní pruh, ve vyhrazeném jízdním pruhu
nebo tramvaj jinou rychlostí než ostatní vozidla jedoucí stejným směrem, nejde o vzájemné
předjíždění.
(4) Je-li provoz ve vyhrazeném jízdním pruhu vyznačeném na tramvajovém pásu řízen
světelnými signály pro tramvaje, řídí se řidič vozidla jedoucí v tomto jízdním pruhu těmito
světelnými signály.
(5) Je-li vyznačen jízdní pruh vodorovnými dopravními značkami jako jízdní
pruh pro cyklisty, použijí se pro cyklisty a řidiče ostatních vozidel odstavce 1 až 3
obdobně. Na jízdní pruh pro cyklisty smí řidiči ostatních vozidel vjet v podélném směru
rovněž tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro tato vozidla dostatečně široký; nesmí
přitom ohrozit ani omezit cyklisty.
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2. Jízda cyklistů po chodníku, cyklistická zóna:
Provoz v obytné a, pěší a cyklistické zóně
§ 39
(1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou
"Obytná zóna" a konec je označen dopravní značkou "Konec obytné zóny".
(2) Pěší zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Pěší zóna" a konec
je označen dopravní značkou "Konec pěší zóny".
(3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce,
přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v
obytné zóně.
(4) Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve spodní části dopravní
značky podle odstavce 2.
(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí
dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí
zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
(6) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné vyhlášce obce
vydané v přenesené působnosti vymezit místní komunikace nebo jejich úseky v obytné zóně,
které nelze užít ke stání nákladního vozidla2) nebo jízdní soupravy.2)
(7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti
hrající si v obytné zóně.
§ 39a
(1) Cyklistická zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní
značkou "Zóna pro cyklisty" a konec je označen dopravní značkou "Konec zóny pro
cyklisty".
(3) V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat pozemní komunikaci v celé její šířce,
přičemž se na ně nevztahuje § 57 odst. 2 a 3.
(2) Do cyklistické zóny je povolen vjezd jen motorovým vozidlům vyznačeným ve
spodní části dopravní značky podle odstavce 1.
(3) V cyklistické zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1. Přitom musí dbát
zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí
zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
(4) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně závazné vyhlášce obce
vydané v přenesené působnosti vymezit místní komunikace nebo jejich úseky
v cyklistické zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy.

(5) V cyklistické zóně musí cyklisté umožnit motorovým vozidlům jízdu.

příklad použití „Cyklistické ulice“ z Berlína

Kde to můžebýt například využito? Lysá nad Labem.
§ 40

(1) Není-li v tomto oddílu stanoveno jinak, platí pro provoz v obytné zóně a, pěší a
cyklistické zóně ostatní ustanovení tohoto zákona.
(2) Je-li povolen vjezd cyklistů na chodník nebo stezku pro chodce, použijí se pro
jejich pohyb § 39 odst. 5 a 7 obdobně.

Vedení Moravské cyklotrasy č. 47 ve Vnorovech – stezka pro pěší podél silnice I. třídy. Tady
by se dodatková tabulka umožňující vjezd cyklistů velmi hodila…

3. Pohyb chodců na sportovním a jiném zařízení a pohyb osobních
přepravníků na cyklistických koridorech (jízda vpravo):
§ 57
(1) Je-li zřízen vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na
křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je
cyklista povinen jich užít.
(2) Na vozovce pozemní komunikaci se na jízdním kole jezdí při pravém okraji
vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním
kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.
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(3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
(4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky,
může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po
pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je
povinen dbát zvýšené opatrnosti. To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení
o změně směru jízdy.
(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro
chodce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce. Je-li v místě křížení
stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací zřízen sdružený přechod pro
chodce a přejezd pro cyklisty, použijí se ve vztahu k tomuto sdruženému přechodu pro
chodce a přejezdu pro cyklisty pro jednotlivé účastníky provozu na pozemních
komunikacích obdobně ustanovení upravující chování těchto účastníků provozu na
přechodu pro chodce a na přejezdu pro cyklisty.

Hradec Králové - tady by měl cyklista podle zákona sesednout a kolo převést.
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(6) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro
chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista
povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista
užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a
cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.
(7) Jízdní Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i
osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním
vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odstavců 2, 3, 5 a 6 a
světelnými signály podle § 73.
(8) Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může
vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,
cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy
přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně k náhlé změně směru nebo rychlosti
jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.
(…)
§ 60a (nové ustanovení)
Užívání osobního přepravníku
(1) Na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném
technickém zařízení (dále jen „osobní přepravník“) se lze na chodníku, stezce pro chodce,
stezce pro chodce a cyklisty nebo na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a
cyklisty pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze. Pro přejíždění vozovky
na osobním přepravníku se § 54 odst. 2 až 4 použijí obdobně. Je-li blíže než 50 m křižovatka s
řízeným provozem nebo přechod pro chodce, smí osoba na osobním přepravníku přejíždět
vozovku jen na těchto místech. Pro přejíždění železničního přejezdu na osobním přepravníku
se § 55 použije obdobně.
(2) Pro užití jízdního pruhu vyhrazeného pro cyklisty, stezky pro cyklisty nebo
odděleného pruhu pro cyklisty na stezce pro chodce a cyklisty osobou na osobním
přepravníku se § 57 odst. 2, 3 a 8 a § 73 použijí obdobně.

(3) Kde není chodník, stezka pro chodce, stezka pro chodce a cyklisty, jízdní pruh
vyhrazený pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty nebo kde je chodník neschůdný, smí se osoba
na osobním přepravníku pohybovat po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji
vozovky. Osoby na osobním přepravníku se v takovém případě smí pohybovat jen jednotlivě
za sebou; § 53 odst. 9 se použije obdobně.
(4) Osoba na osobním přepravníku nesmí na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a
cyklisty, jízdním pruhu vyhrazeném pro cyklisty nebo stezce pro cyklisty ohrozit chodce nebo
cyklisty. Při přejíždění vozovky na osobním přepravníku se § 5 odst. 2 písm. f) až h) použijí
obdobně.

Poznámka: Návrhy jsou zapracovány do platného textu zákona č. 361/2000 Sb. (tam, kde
není dotčen projednávanou novelizací - §§ 13, 14, 39 a 40), do platného znění s vyznačením
změn (tam, kde je dotčen projednávanou novelizací - § 57), popř. do textu nově navrhovaného
ustanovení v rámci novelizace (§ 60a). Návrhy jsou vyznačeny tučným červeným písmem.
Tučným písmen jsou vyznačeny změny obsažené v novele ve znění schváleném vládou.

