Na kole jezdíme za sebou
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Cyklista. Spolu s chodcem nejohroženější druh v našem provozu. Právě proto bychom se při setkání s
ním měli chovat obezřetně, ale i on by měl dodržovat na silnici určitá pravidla. Připomeňme například,
že děti do 15 let musí mít na hlavě řádně připevněnou cyklistickou přilbu. S blížícími se prázdninami
se se skupinkami cyklistů na výletech budeme setkávat stále víc.
Cyklista, stejně jako každý "řidič" se musí řídit dopravními předpisy. Tedy jezdíme vpravo, dodržujeme
přednosti, jednosměrky, a tak dále. Pomiňme teď nedodržování pravidel ze strany cyklistů, především
ve městech, kde někteří třeba jezdí po chodnících nebo si neoprávněně vynucují přednost na
přechodech. V létě se s nimi budeme setkávat spíše na okresních silničkách při výletech. Tam musí
cyklisté jezdit vpravo a jednotlivě za sebou.
"Ve skupině mimo obec je zákonem dáno, že cyklisté jedou za sebou a nikoli vedle sebe. Když
se pak jedná o doprovod dětí, pak je dobré když dospělý jede za nimi, aby mohl na dítě
dohlížet a dávat mu pokyny. Cyklisté by také měli jet na krajnici, samozřejmě pokud je sjízdná,
nebo co nejblíže pravému okraji vozovky," vysvětluje JUDr. Zdeněk Svátek.
Často ale můžeme vidět cyklisty, kteří jedou vedle sebe.
"Tím se dopouštějí přestupku a je to v rozporu s pravidly. Hlavní je ale to, že ohrožují sami
sebe. Zejména na silnicích nižších tříd totiž můžeme vidět cyklisty jedoucí vedle sebe, kteří
brání autům bezpečně okolo nich projet."
A v tuto chvíli bychom měli dát důraz na bezpečnost, nejen na to co říká zákon. Řidič, jedoucí třeba
jen šedesát, totiž nemůže čekat, že zatáčkou budou vedle sebe tři cyklisté kochající se krajinou. Na
druhou stranu by řidiči měli cyklisty předjíždět s dostatečným odstupem.
"Dříve byl zákonem stanoven minimální odstup od cyklisty 1 metr. To dnes neplatí, ale musíme
mít na zřeteli, že cyklistu může srazit pouhý závan větru od našeho vozidla. Měli bychom ho
tedy míjet s dostatečným odstupem, protože jakýkoli pád může znamenat i jeho smrt."
Takže jako vždy: je to o vzájemné toleranci a ohleduplnosti.
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