
• Dodržiavaj dopravné značky a svetelné 
signály na dopravných zariadeniach.

• Jazdi v smere jazdy áut po pravej strane 
cesty, ak je vás viac, tak jednotlivo za sebou 

• Mimo cesty jazdi len po značených 
cyklotrasách. 

• Na bicykli/e-bicykli alebo e-kolobežke smie 
jazdiť iba 1 osoba. Vodič obyčajnej kolobežky 
je považovaný za chodca.

• Pozorne sleduj premávku okolo seba, aby 
si mohol včas spomaliť alebo zastaviť ak ti 
hrozí nebezpečenstvo.

• Ak tlačíš bicykel/e-bicykel alebo e-kolobežku, 
môžeš použiť chodník len ak tým 
neohrozuješ chodcov. Inak použi pravú 
krajnicu/pravý okraj cesty.

• Po chodníku, ktorý nie je značený ako 
cyklotrasa, smú jazdiť iba deti do 10 rokov.

• Po ceste pre cyklistov môžete 
jazdiť aj dvaja vedľa seba, ak 
tým nikoho neobmedzujete 
a neohrozujete.

• Dbaj na svoju bezpečnosť, 
neohrozuj seba ani ostatných.

• Nejazdi pod vplyvom alkoholu 
alebo iných návykových látok. 
Výnimkou je jazda v obci alebo po 
cestičke pre cyklistov, ak množstvo 
alkoholu v organizme nepresiahne 
hodnotu 0,24 mg/l (0,5 promile). 
Mimo týchto území je tolerancia 
alkoholu nulová.

• Nejazdi po značených turistických 
chodníkoch.

• Nesmieš jazdiť bez držania sa 
volantu - výnimka platí len počas 
nevyhnutného oznámenia o zmene 
smeru jazdy pohybom ruky do 
strán.

• Nesmieš sa držať 
iného vozidla, viesť 
počas jazdy druhý 
bicykel, psa ani 
iné zviera a voziť 
predmety, ktoré by 
sťažovali ovládanie 
(nie je povolené 
napr. ani zavesiť si 
nákup na riadidlá).

ZLATÉ PRAVIDLÁ
BEZPEČNEJ JAZDY

nielen vo Vysokých Tatrách

na bicykli a kolobežke
(e-bicykli a e-kolobežke)

V meste Vysoké Tatry sú všetky chodníky určené pre peších. Výnimkou je len chodník 

medzi mestskými časťami  Horný Smokovec a Tatranská Lomnica, ktorý je vyznačený 

dopravnou značkou 223 ako kombinovaný chodník pre peších a cyklistov.

Značka označuje spoločnú ko-

munikáciu určenú pre chodcov 

a cyklistov a prikazuje im ju 

použiť.

Značka označuje oddelenú komunikáciu urče-

nú pre chodcov a cyklistov a vyznačuje, ktorý 

pruh je určený pre chodcov a ktorý pruh je 

určený pre cyklistov; cyklistom a chodcom pri-

kazuje použiť časť pre nich určenú.

Značka zakazuje vjazd všet-

kými vozidlami v oboch sme-

roch jazdy, to znamená zákaz 

vjazdu aj cyklistom!

Táto značka znamená, že vodič musí na 

križovatke zastaviť vozidlo, tak aby mal 

dobrý rozhľad a vedel vyhodnotiť, či môže 

pokračovať v jazde alebo nie a musí dať 

prednosť. Platí to aj pre cyklistov!

SPOLOČNÁ CESTIČKA 
PRE CHODCOV 
A CYKLISTOV

ODDELENÁ CESTIČKA 
PRE CHODCOV 
A CYKLISTOV

ZÁKAZ VJAZDU 
PRE VŠETKY 

VOZIDLÁ

STOJ, DAJ 
PREDNOSŤ 

V JAZDE!

222 223 231 202

VEDELI 
STE?

www.regiontatry.sk



Realizované s finančnou podporou Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky

VZORNÝ CYKLISTA

zaslepené konce rúrok 
riadidiel a zakončené 
ovládacie páčky bŕzd

ZÁKLADNÁ 
POVINNÁ 
VÝBAVA 
CYKLISTU

ODPORÚČANÁ VÝBAVA CYKLISTU
• reflexné prvky za zníženej 

viditeľnosti (na oblečení, 
obuvi)

• účinné blatníky

• zvonček

• sada na drobné opravy bicykla

• sada na ošetrenie ľahkých 
poranení

dve účinné 
samostatné brzdy

zadné odrazové 
sklo červenej farby

predné odrazové 
sklo bielej farby

oranžové odrazky na oboch stranách pedálovnajmenej jedno odrazové sklo na lúčoch kolies

cyklista musí za zníženej 
viditeľnosti svietiť – 

vpredu bielym a vzadu 
červeným svetlom

prilba je povinná u detí do 15 rokov, 
u dospelých sa odporúča pre 

zvýšenie bezpečnosti


