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Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov.
Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre
cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci,
smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky.
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Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri
jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných
účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý
bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré
by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov
cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci
po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.
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Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako 15 rokov môže viezť osobu mladšiu ako 10 rokov
a) na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými
opierkami na nohy,
b) v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí,
c) na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.
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Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou
cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej
zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako
15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa
tohto zákona touto osobou.
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Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci
rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú
opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie
o zmene smeru jazdy doprava.
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Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená
príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť
chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené

pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní
použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní,
predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.
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Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca
sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom
športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.
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Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí
presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich
vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode
pre cyklistov sa jazdí vpravo.
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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.
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Buďte ohľaduplný a predvídavý!
Na ceste sa k ostatným chovajte tak, ako chcete aby sa chovali ostatní k vám!
Nespoliehajte sa však na svoje okolie a predpokladajte, že všetci okolo vás môžu kedykoľvek pochybiť!
Taktiež, že cesta pred vami nemusí byť voľne prejazdná – nevchádzajte preto bezhlavo tam, kam nevidíte!
Nepodceňujte potrebu nosenia ochranných prvkov ako je
cyklistická prilba!
Použitie reflexného oblečenia alebo reflexného prvku najmä
v obci aj nad rámec zákona môže uľahčiť vodičom rozpoznávanie situácie počas zníženej viditeľnosti, nepriaznivého
počasia alebo tmy. Treba si uvedomiť, že bezpečnosť cestnej
premávky sa týka nás všetkých a vidieť a byť videný v cestnej
premávke za tmy i za svetla je dôležité!
Vjazd do pešej zóny je určený dopravným značením a povoľuje sa cyklistom, pre ktorých je vyhradená cyklistická cestička
(mimo cyklistickej cestičky je jazda na bicykloch zakázaná)
Pohyb na kolieskových korčuliach a pomocou iných športových pomôcok je možný len po cyklistickom chodníku
rýchlosťou rýchlej pešej chôdze po ostatných plochách iba
bežnou rýchlosťou pešej chôdze.
V pešej zóne smie vodič jazdiť rýchlosťou 20 km/hod., vodič
je pritom povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesie ohroziť. Na cyklistickom chodníku ma
prednosť vo vzťahu k iným vozidlám cyklista a osoba pohybujúca sa na vozíku pre zdravotne postihnuté osoby.
Pokiaľ chce cyklista použiť priechod pre chodcov nesmie jazdiť ale musí bicykel tlačiť, lebo v tom prípade sa z neho stáva
chodec.
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