
Krajské riaditeľstvo    
Policajného zboru v Trnave 
 
 
Pre:                          Mediálny okruh 
Od:                           Martina Kredatusová  
                                 Oddelenie komunikácie a prevencie  
Kontakt:                    tel: 096110 2113  /  0905 710 114  
                                 fax: 096110 2119                                                    
                                 e-mail: martina.kredatusova@minv.sk 
Dátum:                      4. 3. 2010 
Počet strán:              1 
Č.p.                           KRP-1-77/HP-2010 
Vec:                          Tlačová správa 
 
 

Chodci a cyklisti, zvýšte opatrnosť na cestách! 
Za uplynulé dva mesiace tohto roka zomrelo na cestách Trnavského kraja 7 osôb. 

Z nich boli až  traja chodci a 1 cyklista.  Ide o najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky 
a ich stret s autom býva nezriedka smrteľný, v tých lepších prípadoch končí ľahším či ťažším 
zranením. Podiel viny na takýchto nehodách majú tak vodiči motorových vozidiel, ako aj 
chodci a cyklisti. U vodičov sa stretávame najmä s neohľaduplnosťou, slabou 
predvídavosťou, nezriedka s agresivitou a nesprávnym spôsobom jazdy. Na druhej strane 
chodci a cyklisti zvyknú náhle vstúpiť do vozovky mimo priechodu pre chodcov, pohybujú sa 
po nesprávnej strane cesty a často pod vplyvom alkoholu. Polícia zaevidovala aj prípady, 
kedy auto zrazilo človeka dokonca sediaceho či ležiaceho na ceste. Cyklisti jazdia za 
zníženej viditeľnosti bez osvetlenia, bez ochranných prilieb a reflexných prvkov. 

Z policajných štatistík vyplynulo, že väčšina smrteľných dopravných nehôd s účasťou 
chodcov a cyklistov sa stala za zníženej viditeľnosti buď v skorých ranných hodinách alebo 
večerných či nočných hodinách. Vo väčšine prípadov boli chodci aj cyklisti pod vplyvom 
alkoholu.  

Osobitnú pozornosť v prípade chodcov a cyklistov si zasluhujú najmä starší ľudia 
a deti. Jednak pre ich fyzické a zmyslové danosti a jednak, že vo väčšine prípadov u tejto 
kategórie účastníkov cestnej premávky osobitne absentuje znalosť pravidiel cestnej 
premávky. Starší ľudia majú zníženú schopnosť zrakového a sluchového vnímania, menšiu 
schopnosť sústredenia a predĺžený reakčný čas. V prípade detí ide najmä o impulzívne 
správanie, nedostatočnú motorickú koordináciu, nie sú schopné presne odhadovať 
vzdialenosti, majú zúžené zorné pole. Preto by mali byť vodiči motorových vozidiel voči tejto 
skupine osôb obzvlášť vnímaví.  

Polícia by v stručnosti chcela odporučiť vodičom, chodcom a cyklistom zopár 
praktických rád. 

VODIČI MOTOROVÝCH VOZIDIEL: 

- počas jazdy za zníženej viditeľnosti venujte zvýšenú pozornosť najmä pravej strane   
vozovky, z dôvodu najpravdepodobnejšieho výskytu chodcov a cyklistov, 

- zvýšenú pozornosť venujte najmä priechodom pre chodcov a to hlavne pri školách, 
zastávkach   MHD, pri jazde pri zaparkovaných autách pozdĺž cesty, 

-  dodržiavajte dostatočný bočný odstup od chodcov a cyklistov pri ich obchádzaní, 

-  znížte, resp. prispôsobte rýchlosť jazdy v blízkosti priechodov pre chodcov, pri jazde za  



    zníženej viditeľnosti, pri zastávkach MHD, školách, 

-   zvýšte pozornosť pri odbočovaní na vedľajšiu cestu – vodič nesmie chodcov ohroziť, 

 

CHODCI: 

- používajte vyznačené priechody pre chodcov, v maximálnej možnej miere používajte  
chodníky, rešpektujte svetelnú signalizáciu, 

-  za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji  
vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný 
bezpečnostný odev,   

-  vyvarujte sa chôdzi po ceste mimo obce po krajnici, alebo po okraji vozovky pod vplyvom  

   alkoholu, 

-   vyvarujte sa náhlym vstupom do vozovky, nepreskakujte zábradlia, 

 

CYKLISTI: 

-  používajte za zníženej viditeľnosti počas jazdy na bicykli ustanovené osvetlenie, 

-  za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na 
sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev, 

-  cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou  

 ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje 
aj na jazdu v obci, 

-  nejazdite na bicykli po požití alkoholu, alebo iných návykových látok, 

- nejazdite na bicykli dvaja vedľa seba a ani nevezte na bicykli ďalšiu osobu, psa, iný    
bicykel, nedržte sa iného vozidla. 

  

 

 

  
 

 
 
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, obráťte sa na nás, prosím, na vyššie uvedených telefónnych číslach. 


