
RADY CYKLISTŮM

- přilbu si musíte vyzkoušet

- přilba musí pevně přilehnout k hlavě

- nesmí se při pohybu posunovat do čela nebo týla hlavy

- řemen se nesmí zařezávat do krku ani tlačit, přesto musí pevně sedět

- uzávěr  nesmí  zacvaknout  kůži mezi bradou a hrdlem

- závěr řemenu musí umožňit otevření jednou rukou

- přilba nesmí zakrývat uši, dobře slyšet je při jízdě na kole životně 
důležité

- je-li uvnitř přilby textilní výplň, je dobré se zajímat o její údržbu

- k přilbě musí být přiložen český návod k jejímu používání a údržbě

- ujistěte se, že se přilba dítěti líbí, je mnohem snazší přimět dítě, aby 
nosilo přilbu, když ji samo pomáhalo vybírat  a má ji rádo 

Chraňte své jízdní kolo před odcizením
- používejte bezpečnostní stojany !

Jak si vybrat správnou přilbu



Podmínkou pro užití jízdního kola v provozu na pozemních komunikacích 
je podle Zákona č.56/2001 Sb., a ve znění vyhlášky Ministerstva  dopravy  
č.341/2002 jeho vybavení:

   - dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným                                            
     ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku          
     vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být  
     vybavena přední brzdou

    - za nesnížené viditelnosti:
         - přední odrazkou bílé barvy, 
         - zadní odrazkou červené barvy, tato může být kombinovaná se  
           zadní červenou svítilnou 
         - odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek  
           (pedálů) 
         - na paprsích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně    
           jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé straně  
           kola
(tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály  obdobných 
vlastností a mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty)

    - za snížené viditelnosti:
           - odrazkami (viz. výše uvedeno)
           - světlometem svítícím dopředu bílým světlem
           - zadní svítilnou červené barvy, která může být kombinovaná se  
             zadní odrazkou červené barvy; zadní červená svítilna může být  
             nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy

K bezpečné jízdě dále přispěje mít na kole kryt řetězu, který ochraňuje 
před zachycením oděvu a blatníky, které ochraňují cyklistovi oči, obličej 
a chrání jeho oděv před znečištěním a zvonek, který slouží k odvrácení 
nebezpečí.

Podle Zákona č.361/2000 Sb. je cyklista mladší 18-ti let povinen použít 
ochrannou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně 
připevněnou na hlavě a to za jízdy v provozu i mimo něj. 

- abychom se nestali viníkem dopravní nehody musíte ovládat dopravní 
předpisy, což znamená především znalost dopravních značek a řešení  
křižovatek
- telefonovat, jíst, či dokonce kouřit na kole je zakázáno
- přechody pro chodce nejsou určeny cyklistům, ale pouze chodcům
- na stezce pro chodce a cyklisty nesmíte ohrozit chodce
- na kole smí vézt osoba starší 15-ti let osobu mladší 7- let a to pouze v 
sedačce s pevnými opěrami pro nohy
- při každé změně směru jízdy včetně vyjíždění od okraje  a vjíždění na 
okraj musíte dát rukou znamení o změně směru jízdy a to zřetelným 
upažením
- jestliže dítěti nebylo ještě 10  let, nesmí na silnici jet bez doprovodu 
osoby starší 15  let
- po silnici smí cyklisté jet pouze jednotlivě za sebou
- jezdí se vpravo
- na  jednomístném jízdním kole nesmíte nikoho vézt
- nesmí se jezdit bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést jízdní 
kolo ani psa
- cyklisté nesmí jezdit po dálnici ani po silnici pro motorová vozidla
- zákony nejsou proto, aby se porušovaly, ale především  proto aby Vás 
chránily.  

Za jízdní kolo lze připojit i vozík určený pro přepravu dětí a dětské kolo 
připojené k jízdnímu kolu spojovací tyčí. Osoba mladší 18 let může vézt 
ve vozíku maximálně 2 děti mladší 10 let. Vozík musí být označen žlutým 
nebo oranžovým praporkem o rozměru 30x30 cm, vztyčeným ve výšce 
1,2 - 1,6 m. 
Šířka vozíku nesmí přesáhnout 90 cm, na zádi musí mít dvě červené 
odrazky netrojúhelníkového tvaru. Toto platí i v případě, kdy vozík 
neslouží k přepravě dětí.

Za nedovolené vedení jízdního kola  nebo jízdě na něm v rozporu 
s pravidly provozu na pozemních komunikacích lze uložit 
blokovou pokutu do 2000,- Kč. (mladistvým od 15 do 18 let do 
1000.- Kč)

Správně vybavené jízdní kolo Nezapomeňte, že ...
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