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NĚKOLIK PŘIPOMENUTÍ

K CYKLISTICKÉ SEZÓNĚ

VÝBAVA JÍZDNÍHO KOLA
Jízdní kolo musí být vybaveno
dvěma na sobě nezávislými brzdami; jízdní kola pro předškolní děti vybavená tzv. torpédem
(volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou) nemusí být vybavena přední brzdou,
zadní červenou odrazkou; odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou a lze ji
nahradit odrazovými materiály na oděvu nebo obuvi cyklisty,
přední bílou odrazkou; lze ji nahradit odrazovými materiály na oděvu nebo obuvi cyklisty,
oranžovými odrazkami na obou stranách pedálů (šlapátek),
oranžovými odrazkami na paprscích kol (předního nebo zadního kola nebo obou kol); odrazky
musí být po obou stranách kol; lze je nahradit odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích
pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.
Dále je předepsáno, jak má být provedeno zakončení řídítek (zátky, rukojeti), páček brzd a měničů
převodů, konců blatníků, a rovněž jak mají být provedeny matice nábojů kol (musí být uzavřené, pokud
nejsou křídlové, rychloupínací apod.).
Zvonek (jasně znějící, jak se v dřívějších předpisech uvádělo) sice není podle současné právní úpravy
do povinné výbavy zařazen, ale cyklisté by si ho měli opatřit. Hodí se zejména na stezkách určených
pro cyklisty a chodce.
Pro jízdu za snížené viditelnosti musí být jízdní kola dále vybavena:
předním světlometem svítícím dopředu bílým světlem; jestliže je vozovka dostatečně osvětlena,
může být nahrazen svítilnou s přerušovaným bílým světlem,
zadní červenou svítilnou; může být nahrazena svítilnou s přerušovaným červeným světlem,
zdrojem proudu (dynamo nebo baterie schopné zajistit svítivost předepsaného osvětlení po dobu
min. 1,5 hodiny).
Je-li kolo vybaveno sedátkem pro dopravu dítěte, sedátko musí být pevně připevněno a kolo musí být
vybaveno podpěrami pro nohy dítěte.

CYKLISTÉ

V SILNIČNÍM PROVOZU

I pro cyklisty platí pravidla silničního provozu obsažená v zákoně o silničním provozu. Ustanovení
zákona vztahující se na cyklisty platí i pro jezdce na koloběžkách. Připomínáme zejména následující.
na jízdním kole se jezdí při pravém okraji vozovky; smí se jet i po krajnici, pokud tím nejsou
ohrožováni chodci,
cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou,
děti do 10 let smějí jezdit po silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci jen pod
dohledem osoby starší 15 let,
samy mohou děti do 10 let jezdit po chodníku, na cyklistických stezkách a v obytných a pěších
zónách,
cyklisté starší 10 let smějí použít chodník jen v případě, že kolo vedou (kdo kolo vede, je
považován za chodce; to se týká i těch, kdo tlačí motocykl do objemu válců 50 cm 3),
s tím souvisí i přednost chodců na přechodech. Kdo vede kolo (a je tedy chodec) – má
přednost,
cyklisté smějí objíždět nebo předjíždět ostatní vozidla zprava, pokud tato stojí nebo pomalu
jedou, třeba před křižovatkou,
přilba je povinná pro cyklisty mladší 18 let, ale měli by ji nosit všichni, ať už na silnici nebo
v terénu,
nesmí se jezdit bez držení a nohy musí mít cyklista na pedálech,
cyklista nesmí za jízdy vést druhé kolo nebo ruční vozík, také nesmí vést psa nebo jiné zvíře,
cyklista nesmí jezdit na kole po požití alkoholu. Zákaz pití alkoholických nápojů před jízdou
a během jízdy platí pro všechny řidiče, tedy i pro cyklisty,
cyklista nesmí při jízdě kouřit.

NĚKOLIK DOPORUČENÍ
používat svítilny s přerušovaným světlem nejen za snížené viditelnosti, ale i v běžném
provozu,
na kole jezdit ve výrazném oblečení s reflexními aplikacemi,
nosit ochrannou přilbu; bez ochranné přilby by neměli cyklisté vyjíždět ani na pozemní
komunikace, ani do terénu.
UPOZORNĚNÍ PRO MOTORISTY

Řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty, a to i když při předjíždění
nevybočuje ze směru své jízdy – např. i tehdy, jede-li cyklista po krajnici.
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