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jazdenie s nami je ízy...

ROŽŇAVA
3. VĽAVO - Smer: Miskolc, Blšák, Michalovce

Pred kruhovým objazdom sa zaradíme do ľavého jazdného pruhu. 
Za priechodom pre chodcov zaradíme 2. rýchlostný stupeň. Presvedčíme sa, 
či zľava (po hlavnej ceste) neprichádza vozidlo a radíme sa čo najbližšie 
k ľavému okraju kruhového objazdu. Prejdeme cez koľajnice v ľavom jazdnom
pruhu. Za koľajnicami prechádzame len medzi čiarami (oddeľujúce jazdné 
pruhy) ku pravému okraju vozovky. Dáme smerovku doprava a z kruhového
 objazdu vychádzame s 3. rýchlostným stupňom v ľavom jazdnom pruhu. 
Za plnou čiarou sa radíme do pravého jazdného pruhu. 
POZOR: neprechádzame cez žiadnu prerušovanú čiaru a držíme sa stále 
v strede šípky.

MICHALOVCE
MISKOLC

4. SPÄŤ - Smer: centrum mesta Košice, odkiaľ sme prišli

Ak sa vraciame na to isté miesto, odkiaľ sme začali odbočovať (z centra do centra), 
pred kruhovým objazdom sa zaradíme do ľavého jazdného pruhu. Za priechodom
pre chodcov si zaradíme 2. rýchlostný stupeň. Presvedčíme sa, či zľava 
(po hlavnej ceste) neprichádza vozidlo a radíme sa čo najbližšie k ľavému okraju
kruhového objazdu. Prejdeme cez koľajnice a za prvými koľajnicami prejdeme 
(so smerovkou doľava) iba raz cez prerušovanú čiaru! Ďalej jazdíme tak, ako 
v treťom prípade, t.j. že za koľajnicami prechádzame len medzi čiarami 
ku pravému okraju vozovky. Dáme smerovku doprava a z kruhového objazdu 
vychádzame už ďalej s 3. rýchlostným stupňom v ľavom
a jazdnom pruhu. Za plnou čiarou sa radíme do pravého jazdného pruhu.

Príchod ku kruhovému objazdu je z centra mesta Košice (po Moldavskej ceste).
Ako riešiť kruhový objazd na Moldavskej ceste v Košiciach

2. ROVNO - Smer: Rožňava, USSteel, Šaca, Baumax

Ak ideme smerom rovno, pred vjazdom do kruhového objazdu sa zaradíme
 do pravého priebežného (rovného) pruhu. Presvedčíme sa, či zľava (po hlavnej 
ceste) neprichádza vozidlo a so zaradeným 2. rýchlostným stupňom 
prechádzame v kruhovom objazde k pravej strane. Na koľajniciach dáme 
smerovku doprava a z kruhového objazdu vychádzame s 3. rýchlostným 
stupňom v ľavom jazdnom pruhu. Za plnou čiarou sa radíme do pravého 
jazdného pruhu. POZOR: neprechádzame cez žiadnu prerušovanú čiaru a 
držíme sa stále v strede šípky.

1. VPRAVO - Smer: Prešov, Terasa, Spišská Nová Ves

Ak prichádzame ku kruhovému objazdu a odbočujeme smerom 
vpravo (napr. Terasa) radíme sa do pravého jazdného pruhu so smerovkou 
doprava. Presvedčíme sa, či zľava nikto neprechádza cez dvojitú plnú čiaru. 
Nedávame nikomu prednosť, dávame však pozor na chodcov. Pokračujeme 
v jazde ďalej v pravom jazdnom pruhu. Prechádzame tento úsek buď 
na 2. alebo 3. rýchlostnom stupni, v závislosti od momentálnej hustoty 
cestnej premávky, nie však rýchlo.

PREŠOV
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