S kolem na křižovatce
Ondra s Tomášem jeli odpoledne na kole. Najednou se Tomáš
rozhlédl, dal znamení pravou rukou a zastavil u krajnice.
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Hlavní silnice

Zastavil Tomáš správně?

Ondra zastavil před ním, otočil hlavu a zavolal na Tomáše:
„Proč nejedeš dál?“
Tomáš ukázal rukou před sebe a řekl:
„No, já nevím, kdo tam má přednost.“

Tato značka bývá někdy
doplněna o dodatkovou
tabulku. Silně je vyznačena
hlavní silnice.

Na křižovatce na obrázku má přednost
ten, kdo přijíždí zprava.
Hlavní silnice

Ondra pokračoval:

P K dyž odbočuji vpravo, dávám přednost v jízdě vozidlům
jedoucím v pro ně vyhrazeném jízdním pruhu.

P K dyž odbočuji vlevo, zařadím se ke středu vozovky, dám přednost
všem protijedoucím vozidlům.

P K dyž jedu rovně, musím dát přednost všem, kdo přijíždějí
zprava.

Tomáš pozorně poslouchal. Když Ondra domluvil, tak mu
připomněl: „Říkáš to jasně, ale zapomněl jsi dodat, že musím
dávat jasné znamení rukou.“
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Zopakujte si ještě jednou Ondrova slova o přednosti na
křižovatce bez značek a doplňte, jak se má cyklista chovat
a jaká má dávat znamení rukou.

„Díky za doplnění,“ uznal Tomášovu
připomínku Ondra a pokračoval, „na
jiných křižovatkách je přednost určena
značkami.“
„Křižovatka s dopravními značkami
má jednu silnici hlavní a alespoň jednu
vedlejší. Řidiči přijíždějící z vedlejší silnice
dávají přednost vozidlům ze všech směrů.
Když jedu po hlavní, mám přednost. Jen
při odbočování vlevo dám přednost těm,
co jedou proti mně.“
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Křižovatka s vedlejší silnicí
Tato značka mi říká, že jsem na
hlavní silnici.

Dej přednost v jízdě
Zde musíme dát přednost, ale
nemusíme zastavit.

A
Stůj, dej přednost v jízdě.
Musím zastavit na takovém
místě, abych viděl/a do
křižovatky.

B

Na které křižovatce mám přednost a na které musím naopak
dávat přednost já?

„Na tuto značku si dej, Tomáši, velký pozor. U ní musíš nejen dát
pokaždé přednost, ale i povinně zastavit,“ vysvětluje Ondra.
„A co když nic nejede?“ zkusil to Tomáš.
„Musíš zastavit, ať něco jede, nebo nejede. Proto se jí říká
stopka!“ ukončil Ondra.
bezpečně na jízdním kole
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