
Vážení kolegové, øidièi, dopravci,

pøes svou nepostradatelnost se u nás kamionová doprava, jemnì øeèeno, ne-
tìší velké oblibì. Víme, že je to èásteènì i vlastní vinou, a tak pøicházíme 
s iniciativou namíøenou do vlastních øad. V roce 2009 proto realizujeme pro-
jekt nazvaný Rok smíøení, jehož cílem je omezit negativní projevy pohybu 
kamionù, které v oèích veøejnosti kazí image silnièní dopravy.
Sdružení ÈESMAD BOHEMIA každý mìsíc vyhlašuje jednu dopravnì bezpeè-
nostní prioritu, jejíž naplnìní pøispìje ke zlepšení soužití „malých a velkých“ 
vozidel na našich silnicích. Priority jsou odvozeny od toho, èím kamionová 
doprava dráždí veøejnost. Projekt chce obèanùm a politikùm jasnì øíci, že jsme 
schopni sebereflexe a máme snahu situaci zlepšit. 
Obracíme se na Vás všechny s prosbou o spolupráci. Pomùžete nejen sobì, ale 
i ostatním úèastníkùm silnièního provozu a celé veøejnosti. Máme tak šanci stát 
se jedním z tahounù moderního pojetí vztahù na silnici.

Martin Špryòar
generální tajemník

Sdružení ÈESMAD BOHEMIA

Priorita na èervenec
 Ani jeden ohrožený cyklista

Cyklistika je v souèasné dobì výrazným prvkem moderní-
ho životního stylu. Na kole jezdí celé rodiny, kolo není jen 
dopravním prostøedkem, ale pøedevším turistickým a spor-
tovním náøadím. Cyklisté, tedy øidièi nemotorových vozi-
del, jsou však oprávnìnì v mezinárodních dokumentech 
oznaèování jako „zranitelní úèastníci silnièního provozu“. 
Ve vztahu k silnièní nákladní dopravì je jejich vzájemný kontakt s náklad-
ními vozidly v provozu vždy doprovázen jistým rizikem. Pøedevším proto, 
že ne každý cyklista je souèasnì držitelem øidièského oprávnìní, tedy øidi-
èem motorového vozidla, a nemusí proto mít potøebné znalosti silnièního 
zákona. Již z tohoto dùvodu je patrné, že profesionální øidiè musí být pøi 
setkání s cyklistou velmi pozorný a pøedvídavý, být pøipraven na jeho èasto 
i neoèekávané reakce a manévry.
Pro øidièe tìžkých a dlouhých vozidel pøedstavuje setkání s cyklisty pøe-
devším uplatnìní znalostí jejich možností a zpùsobù øízení jízdního kola 
a dále pùsobení tìžkého vozidla a jeho rychlosti. Co tedy má øidiè kamionu 
bezpeènì znát a èeho si musí být vìdom pøi setkání s cyklistou?

Rok smíøení
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Rozhodujícím manévrem je vždy pøedjíždìní a jeho prùbìh. Øidiè kamio-
nu musí vìdìt, že:

-  cyklista, nebo skupina cyklistù, donutí kamion vjet èasto pøes støed 
vozovky a tedy musí mít zajištìn volný protismìr,

-  pøi klesání má i cyklista vyšší rychlost a pøedjíždìcí manévr bude delší,
-  øidiè musí od cyklisty dodržet bezpeèný odstup nejménì jeden metr 

(platí i v zahranièí),
-  pro další vozidla jedoucí za ním dává vždy ukazatel o zmìnì smìru 

jízdy, a to i kdyby nemìnil smìr jízdy,
-  kamion svým pohybem vyvolává vzdušný vír, který mùže pøi tìsném 

míjení cyklisty zpùsobit proudem vzduchu porušení jeho rovnováhy, 
pozor zejména u mladších anebo naopak starších cyklistù.

Pøi noèní jízdì musí øidiè kamionu vždy poèítat s malou intenzitou osvìt-
lení cyklisty, ne vždy je cyklista na svém odìvu opatøen reflexními pásky 
a bohužel øidiè musí poèítat i s neosvìtleným cyklistou.
Nebezpeèné chování cyklistù není stále žádnou zvláštností, a to zejména 
u mladé generace. Mezi cyklistické pøestupky patøí zejména:

-  jízda cyklistù vedle sebe,
-  nedržení øídítek,
-  jízda støedem silnice,
-  jízda v protismìru,
-  nerespektování pravidel provozu (napø. nedání pøednosti v jízdì na 

køižovatkách, neuposlechnutí pøíkazu dopravní znaèky),
-  špatný technický stav kola a jeho pøedpisové nevybavení, tedy jeho 

nezpùsobilost k provozu na pozemních komunikacích.
Jako neménì dùležitou znalost pro øidièe nákladní dopravy, pokládáme re-
gionální pøehled o místech s èetným výskytem cyklistù. Nejedná se pouze 
o turistické trasy, ale i o rovinaté kraje, kde je cyklistika rozvinutá i jako pro-
støedek každodenní potøeby. Dopravní nehoda nákladního vozidla s cyklis-
tou mívá zpravidla nejtìžší následky pro cyklistu. Snižování této nehodo-
vosti je však do znaèné míry právì v rukou øidièù tìchto tìžkých vozidel. 
Jejich bezpeèné dopravní chování je pro cyklisty dùležitou zárukou jejich 
bezpeèné úèasti v dosud málo oddìleném silnièním provozu. 
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