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Charitativní cyklo tour na podporu onkologicky nemocných dětí „Na kole dětem 2021“ – 

stanovisko Policie České republiky 

 

Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky v souladu s ustanovením 
§ 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
souhlasí s vydáním povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací na území Libereckého, 
Pardubického, Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, 
Královéhradeckého, Středočeského a Jihočeského kraje a dále na území kraje Vysočina a hlavního 
města Prahy v souvislosti s pořádáním charitativní cyklo tour na podporu onkologicky nemocných 
dětí „Na kole dětem 2021“, která se bude konat ve dnech 2. 6. až 12. 6. 2021. 

V podmínkách rozhodnutí žádáme užití minimálně dvou doprovodných vozidel pořadatele, přičemž 
jedno se bude po celou dobu akce pohybovat vždy na konci pelotonu. Všechna doprovodná vozidla 
pořadatele, která se spolupodílí na zabezpečení bezpečnosti a plynulosti silniční provozu musí být 
vybavena zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, které bude za jízdy v činnosti, a které bude 
viditelné ze všech směrů. 

S ohledem na charitativní zaměření akce, které se budou aktivně účastnit cyklisté všech věkových 
kategorií, včetně dětí, a zejména pak s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu, bude 
ze strany služby dopravní policie, po celou dobu trvání cyklo tour, tedy od 2. 6. až do 12. 6. 2021, 
zajištěn permanentní doprovod pelotonu, a to vpředu jedním policejním motocyklem nebo jedním 
policejním vozidlem. 
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Vydání rozhodnutí je ze strany Policie České republiky dále podmiňováno: 

1. za řádný průběh celé akce a zajištění bezpečnosti jednotlivých účastníků akce zodpovídá 
pořadatel, ze strany pořadatele bude zajištěn dostatečný počet osob zajišťující bezpečnost 
akce, které budou označeny, vybaveny reflexní vestou a proškoleny pořadatelem 

2. všichni účastníci akce (pořadatelé včetně doprovodu, cyklisté) jsou povinni dodržovat 
příslušná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a 
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, 
zejména ustanovení § 58 uvedeného zákona; všichni účastníci akce budou pořadatelem 
prokazatelně seznámeni s podmínkami zvláštního užívání pozemních komunikací 

3. ze strany pořadatele je nutno zajistit, aby délka pelotonu byla co možná nejkratší 

4. účastníci akce se budou pohybovat pouze v pravém jízdním pruhu 

5. v rozhodnutí bude stanovena osoba odpovědná za organizaci celé akce, včetně uvedení 
kontaktních údajů 

6. použitá jízdní kola a doprovodná vozidla organizátora v rámci cyklo tour, budou plně 
způsobilá k provozu na pozemních komunikacích 

7. účastníci akce budou mít na sobě reflexní vestu nebo oděv s reflexními prvky 

8. v případě tvorby kolon a většího omezování plynulosti silničního provozu nebo na pokyn 
příslušníka Policie České republiky bude akce na nezbytně dlouhou dobu přerušena a to 
do doby obnovení běžného provozu, v případě snížené viditelnosti bude akce přerušena 

9. při jízdě na cyklostezkách nebudou účastníci akce doprovázeni motorovými vozidly 

10. je nepřípustné bez rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu pozměňovat, 
zakrývat, přemísťovat nebo umísťovat dopravní značení, dále jakýmkoliv trvalým způsobem 
vyznačovat trasu akce 

11. vzhledem ke značnému časovému odstupu mezi vydáním našeho stanoviska a vlastním 
pořádáním akce si Policie České republiky vyhrazuje právo změnit plánovanou trasu akce, 
a to i v jejím průběhu, s ohledem na aktuální dopravní situaci (uzavírky komunikací, vedení 
objízdných tras apod.) 

12. s příslušnými správci komunikací je nutno upřesnit, zda v termínu konání akce nebudou na 
příslušné trase, z důvodu plánovaných oprav komunikací, realizovány uzavírky 

13. v „rizikových úsecích“, kde bude peloton najíždět z vedlejší komunikace na hlavní nebo 
naopak, odbočovat vlevo z hlavní na vedlejší komunikaci, je nutno zajistit řízení či 
usměrnění provozu 

14. s ohledem na charakter akce a ke zvýšení bezpečnosti všech cyklistů (bez rozdílu 
věku), kteří se akce zúčastní, jsou všichni cyklisté povinni za jízdy použít ochrannou 
přilbu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě 

15. Všichni účastníci akce, včetně organizátora, jsou povinni důsledně dodržovat případná 
opatření, týkající se nákazy COVID-19 (počet účastníků, roušky apod.) 
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Na základě pravomocného rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací bude 
v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu poskytnuta potřebná součinnost Policie 
České republiky. 

Stanovisko ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. je společné za Policii České 
republiky odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie Libereckého, Pardubického, 
Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského, Královéhradeckého, 
Středočeského a Jihočeského kraje, a dále za odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství 
policie kraje Vysočina a hlavního města Prahy. 

Důrazně upozorňujeme na skutečnost, že realizace cyklo tour Na kole dětem 2021, včetně 
součinnosti služby dopravní policie, se bude odvíjet od aktuální situace týkající se COVID-19 
a také od nařízených opatření. Dále upozorňujeme, že před zahájením i v průběhu akce bude 
Policie České republiky důsledně kontrolovat dodržování podmínek stanovených 
v příslušném povolení akce. Při jejich porušování bude akce přerušena nebo pro daný den 
zcela ukončena. 

 
Vyřizuje: pplk. Mgr. Miroslav ŠIMEČEK,  974 834 379 
 
 
 
 
 
          
 

                                                                 plk. Mgr. Bc. Jiří ZLÝ, MBA                                            
 ředitel služby dopravní policie 

 schváleno elektronicky 
 
 

 
 
Na vědomí: 
 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor služby dopravní policie, 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor služby dopravní policie, 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, odbor služby dopravní policie, 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, odbor služby dopravní policie, 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby dopravní policie, 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby dopravní policie, 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, odbor služby dopravní policie, 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, odbor služby dopravní policie, 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie. 
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