
Výchova ke zdraví – 9. ročník 
 
 

Dodržování pravidel bezpečnosti - silnice 
 

C H O D E C  

 musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce,                            

 kde není chodník, chodí se po levé krajnici,  

 chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle 

sebe,  

 při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na komunikaci nebo 

nebezpečných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou,  

 je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou 

„Stezka pro  chodce a cyklisty“, nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího 

po stezce,  

 osoba pohybující se pomocí ručního motorového  vozíku pro invalidy 

nesmí na chodníku nebo  stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce, 

nemůže-li užít chodník, smí užít pravé krajnice vozovky,  

 osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li 

ostatní chodce, jinak užije pravého okraje vozovky,  

 osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném 

sportovním  vybavení  nesmí na chodníku nebo na stezce pro 

chodce ohrozit ostatní chodce,  

 je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, 

místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený 

dopravní značkou, musí chodec přecházet jen na těchto místech,  

 na přechodu pro chodce se chodí vpravo,  

 mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její 

ose,  

 před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku 

přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu,  

 chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a 

rychlost jízdy  přijíždějících vozidel nedonutí řidiče k náhlé změně směru 

nebo rychlosti jízdy,  

 pokud vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se 

tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat, 

 chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, 

přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy, nachází-li se na přechodu 

nebo na vozovce, musí  neprodleně uvolnit prostor pro projetí vozidel,  

 chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku 

bezprostředně před blížícím se vozidlem,  

 chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce,  

 u železničního přejezdu si musí chodec počínat zvlášť opatrně, musí se 

přesvědčit, zda může přejezd bezpečně přejít,  

 doporučujeme dětem užívat oděvní doplňky s označením z reflexního 

materiálu.  

 



 

 

 Důležité dopravní značky pro chodce 

 

 zákaz vstupu chodců 

 
 

stezka pro chodce 

 

 

 

  přechod pro chodce 

 

   stezka pro chodce a cyklisty 

 



    tlačítko u přechodu pro chodce 

 
 

      obytná zóna 

 

      zdraví a život máš jen jedno,  

                                                   NEMYSLÍŠ – ZAPLATÍŠ! 

 

 

Dodržování pravidel bezpečnosti – silnice ( zapiš do sešitu) 
 

- po silnici chodíme vždy vlevo, 

- jde-li nás po silnici více, chodíme za sebou 

- na silnici si nehrajeme, neběháme, nepošťuchujeme 

- jdeme-li se psem, vedeme ho na krátkém vodítku u krajnice 

- při chůzi neposloucháme hudbu ze sluchátek, neslyšeli bychom přijíždějící 

auto 

- dodržujeme dopravní značky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyplň test 
 

Zakroužkuj správnou odpověď 

1. Po silnici chodíme: a) vždy vpravo          b) vždy vlevo         c) je to jedno 

 

2. Platí na přechodu pro chodce absolutní přednost před vozidly: 

a) ano, chodec má vždy přednost       b) absolutní přednost chodce neplatí 

 

3. Jestliže nás jde po silnici více najednou, chodíme: 

a) vedle sebe      b) za sebou 

 

4. Tato dopravní značka znamená: a) stezka pro chodce 

           b) zákaz vstupu chodců 
 

 
 

5. Tato dopravní značka znamená: a) stezka pro chodce a cyklisty 

    b) přechod pro chodce 

 


