Policie Èeské republiky

Víš, jak má vypadat správnì
vybavené jízdní kolo?
Nezapomeò, že i cyklista je øidiè a jízdní kolo je vozidlo, na kterém nesmí chybìt žádná
souèást povinného vybavení. Cyklista mladší patnácti let je povinen používat cyklistickou
pøilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a øádnì pøipevnìnou na hlavì.
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Tyto èásti jsou povinné
pro každé jízdní kolo:
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1. dvì na sobì nezávislé úèinné brzdy
2. pøední odrazka bílé barvy
3. zadní odrazka èervené barvy
4. oranžové odrazky na obou stranách pedálù
5. oranžové odrazky na paprscích kol
6. zaslepení koncù øidítek (zátkami, rukoje•mi)
7. zakonèení ovládacích páèek (brzdy, mìnièe
pøevodu) musí být obaleny materiálem
pohlcujícím energii
8. matice nábojù kol, pokud nejsou køížové
nebo rychloupínací, musí být uzavøené

Pøi jízdì za snížené viditelnosti
musí být jízdní kolo dále vybaveno:
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9. vpøedu svìtlometem bílé barvy
10. vzadu svítilnou se zadním
obrysovým svìtlem èervené barvy
11. zdrojem elektrického proudu
(dynamo, baterie)

Na jízdním kole bez pøedního osvìtlení se za snížené viditelnosti (déš•, mlha) nesmí jet na silnici.
V tìchto pøípadech mùžeš kolo jen vést a pak pro tebe platí stejná pravidla jako pro chodce.
Doplòkové vybavení jízdního kola
Je-li kolo vybaveno nosièem zavazadel, musí být spolehlivì pøipevnìn a nesmí ovlivòovat
bezpeènost jízdy. Do povinné výbavy jízdního kola již nepatøí blatníky, dokáží však ochránit oblièej
i odìv pøed blátem nebo jinými neèistotami. Rovnìž zvonek a úèinný kryt øetìzu, které také nepatøí
do povinného vybavení kola, doporuèují policisté z hlediska vlastní bezpeènosti i nadále používat.
Informace pro rodièe!
Jízdní kola uvádìná na trh po 1.1. 2003 musí mít na snadno dostupném místì rámu trvanlivì
vyznaèeno dobøe èitelné výrobní èíslo nebo musí být vybavena zaøízením spolehlivì je nahrazujícím
( napø. elektronický nosiè takové informace, který je pevnì spojen s rámem jízdního kola ). Jízdní
kolo mùže být dále vybaveno pomocným sedadlem pro dítì s pevnými podpìrami pro jeho nohy.
Dále mùže být kolo vybaveno pomocným motorkem, ale pouze pøi splnìní podmínek daných podle
pøíslušného zákona.

Další informace naleznete na www.mvcr.cz
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Proè je správné vybavení jízdního kola dùležité pro tvoji bezpeènost ?
Brzdy: umožòují ti v pøípadì potøeby zpomalit nebo rychle zastavit
Blatníky: ochraòují tvùj oblièej a obleèení pøed zneèištìním
Zvonek: slouží ti k vèasnému upozornìní ostatních úèastníkù silnièního provozu
na možné nebezpeèí
Kryt øetìzu: chrání tì pøed zachycením odìvu a pøípadným pádem z kola
Pøední bílé svìtlo: svítí ti na cestu za snížené viditelnosti a zároveò tì i z dálky
zviditelòuje
Zadní èervené svìtlo: èiní tì dobøe viditelným zezadu
Pøední bílá a zadní èervená odrazka: za snížené viditelnosti tì zvýrazòují
jak zepøedu, tak zezadu
Oranžové odrazky na paprscích kol: zvýrazòují tì z boku
Oranžové odrazky na pedálech: jsi dobøe viditelný zejména pro øidièe,
kteøí tì zrovna pøedjíždìjí
Zdroj elektrického proudu: zajiš•uje svítivost pøedního svìtlometu
a zadní svítilny

Pøipomeò a nezapomeò že, …
1) Pøed jízdou musíš u jízdního kola zkontrolovat:
utažení matic a šroubù u kol, stav pneumatik a jejich
nahuštìní, stav a funkènost brzd, funkènost osvìtlení,
zda je øetìz napnutý a promazaný a zda jsou èisté odrazky
2) Vidìt a být vidìn je velice dùležité, proto :
vždy vèas použij osvìtlení jízdního kola
si oblékej pestré obleèení a používej fluorescentní a reflexní doplòky
3) I jako cyklista jsi øidiè, proto :
pøi jízdì nikdy nejez, nepij, nekuø a
netelefonuj, radìji se plnì vìnuj øízení
vždy používej cyklistickou pøilbu
respektuj zákaz požívání alkoholu
dodržuj pravidla silnièního provozu a chovej
se tak, jak bys chtìl, aby se chovali
ostatní k tobì
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