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Chodci v silničním provozu 

Velmi často dochází na silnicích k vážným dopravním nehodám, jejichž účastníky bývají také 

chodci. Jedná se o jedny z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, kteří si vlastní 

nebezpečí mnohdy ani neuvědomují.  

V loňském roce šetřili policisté v Kraji Vysočina celkem 129 dopravních nehod s účastí chodců. Při 

těchto nehodách zemřeli tři lidé. Samotní chodci zavinili celou třetinu nehod. V sedmnácti 

případech policisté zjistili, že chodci byli pod vlivem alkoholu. Od počátku letošního roku do konce 

února šetřili policisté v Kraji Vysočina již devatenáct dopravních nehod, na kterých měli účast 

chodci.  

S cílem předejít dalším zbytečným nehodám, jejichž přímými účastníky jsou chodci, je důležité 

připomenout veřejnosti některá základní pravidla.  

Pro chůzi musí chodec užít chodník. V místech, kde chodník není nebo je špatně schůdný, může 

chodec využít k chůzi silnici. Po komunikaci by se měl chodec pohybovat tak, jak to nařizují 

předpisy, vždy na správné straně vozovky. Pokud jde chodec po silnici, musí jít při levém okraji. 

Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, 

zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích 

smějí jít chodci pouze za sebou. 

Chodec, který chce přejít komunikaci a má v dosahu 50 metrů přechod pro chodce, nadchod nebo 

podchod, musí 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 nebo ostatní účastníky 

provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na 

vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo 

rychlosti jízdy. 

Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak 

musí užít pravé krajnice nebo 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. 

Chodci sami mohou přispět k větší bezpečnosti silničního provozu a to třeba tím, že budou mít na 

paměti pravidlo, které zní: „Vidět a být viděn.“ Reflexní prvky na oblečení by měly být dnes již 



2 

samozřejmostí, vždyť jejich použití zvyšuje viditelnost chodce ve tmě až na vzdálenost dvě stě 

metrů. Ke zvýšení své viditelnosti může chodec použít také svítilnu. To, že je chodec v silničním 

provozu lépe vidět, snižuje riziko dopravní nehody. 
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