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Od začátku letošního roku do 
13. června vyšetřovali policisté 
v našem kraji celkem 37 doprav-
ních nehod s účastí cyklistů. Při 
těchto nehodách dva cyklisté ze-
mřeli. Šest se jich zranilo těžce a 
dalších 24 utrpělo lehké zranění.

V loňském roce policisté řešili na 
silnicích Kraje Vysočina celkem 183 
dopravních nehod s účastí cyklistů. 
Při těchto nehodách zemřelo devět 
cyklistů. Dalších 27 cyklistů bylo 
zraněno těžce a 138 lehce. Cyklis-
té zavinili celkem 131 dopravních 
nehod. Pouze 50 cyklistů mělo při 
dopravní nehodě nasazenou přilbu. 
Počet cyklistů, kteří při dopravní 
nehodě neměli nasazenou přilbu, je 
téměř trojnásobný než počet cyklis-
tů, kteří při dopravní nehodě cyklis-
tickou přilbu nasazenou měli.

Alkohol zabíjí 
Při silničních kontrolách nebo při 

šetření dopravních nehod se poli-
cisté také poměrně často setkávají s 
cyklisty, kteří jsou pod vlivem alko-
holu. Ti si neuvědomují, že cyklista 
je řidič nemotorového vozidla, kte-
ré nesmí řídit pod vlivem alkoholu. 
Cyklistovi může být za tento pře-
stupek uložena ve správním řízení 
pokuta až do výše 50.000 korun. 

Pokud se chystáte v letošním ro-
ce vyjet na silnice na kole, neza-
pomeňte si své jízdní kolo vybavit 
předepsanými i dalšími důležitými 
doplňky z hlediska bezpečnosti sil-
ničního provozu. Důsledně dodr-
žujte pravidla silničního provozu, 
která platí  nejenom pro cyklisty! 

Vybavení kola
Riziko dopravní nehody lze snížit 

právě správným vybavením a dob-
rým technickým stavem jízdního 
kola. Cyklisté si musí uvědomit, 
že je musí být v silničním provozu 
především dobře vidět. Policisté 
proto v rámci výkonu služby kon-
trolují povinnou výbavu jízdních 
kol. Funkční brzdy na jízdním kole 
musí být samozřejmostí. Policis-
té se často setkávají s jízdními koly, 
která nejsou vybavena odrazkami 
a v případě snížené viditelnosti ani 

Na silnicích kraje letos 2 mrtví cyklisté

předepsaným osvětlením. Tito cyk-
listé zbytečně hazardují se svým 
zdravím. 

Existují však i další požadavky na 
správně vybavené jízdní kolo - vol-
né konce trubky řídítek musí být 
zaslepeny, a to zátkami nebo ru-
kojetí. Matice nábojů kol musí být 
uzavřené, pokud nejsou křídlové, 
rychloupínací nebo v kombinaci s 
krytkou konce náboje. Zakončení 
ovládacích páček brzd, volné konce 
řídítek páčky měničů převodů, kříd-
lové matice, rychloupínače nábojů 
kol, držáky a konce blatníků musí 
mít hrany obaleny materiálem, kte-
rý pohlcuje statickou energii. 

Dále musí být jízdní kolo vybave-
no vpředu odrazkou bílé barvy, vza-
du odrazkou červené barvy, oran-
žovou odrazkou na obou stranách 
pedálu a na paprscích kol. Přední 
bílá odrazka a zadní červená odraz-
ka může být nahrazena odrazový-
mi materiály umístěnými na oděvu 
či obuvi cyklisty. Oranžové odraz-
ky na pedálech mohou být nahra-
zeny světlo odrážejícími materiály 
umístěnými na obuvi nebo v jejich 
blízkosti a oranžové odrazky na pa-
prscích kol mohou být nahrazeny 
odrazovými materiály na bocích ko-
la nebo na bocích plášťů pneumatik 
či na koncích blatníků nebo bočních 
částech oděvu cyklisty. Pneumatiky 
a ráfk y na jízdním kole nesmí vyka-
zovat trhliny, praskliny a jiné zjevné 
deformace, které by zjevně narušo-
valy bezpečnost jízdy.

Za snížené viditelnosti musí být 
navíc jízdní kola vybavena světlo-

Barvité představení plné pohybu, 
humoru a klauniád nadchlo diváky 
festivalu Hudba tisíců Jihlava v multi-
funkčním prostoru DIOD.

,,Divadlo za bránou“ (1936) je avant-
gardní syntézou baletní pantomimy 
a komické opery Bohuslava Martinů. 
Novodobého nastudování se ujala di-
rigentka Valentina Shuklina ve spolu-
práci s režisérem Radimem Vizvárym. 
Na hravém představení se podílela řa-
da vynikajících sólistů a tanečníků z 
pražské HAMU i odjinud, o hudební 
doprovod se postaral orchestr Quatt ro 
a zpíval smíšený sbor Bubureza.

Zápletku vycházející z tradičního 
českého lidového prostředí kombi-
nuje Martinů s italskou nespoutanos-
tí kočovného divadla. V představení 

,,Divadlo za bránou“ na festivalu
se objevují typické postavy komedie 
dell´arte (kolombína, harlekýn a pi-
erot) a zároveň vesnické fi gurky Ka-
tušky, ponocného, starosty, starce, ba-
by zaříkávačky a hostinského. Skvělé 
pěvecké výkony střídala akrobatická 
čísla a pantomimické výstupy. Hudeb-
níci si výborně poradili s kompliko-
vanou orchestrací díla a pozorně do-
provázeli intonačně náročné pěvecké 
party. Nápadité kostýmy vycházející z 
folklórního zdobení doplnila pestro-
barevná pankáčská ,,číra“ a obdiv za-
slouží i perfektní maskérská práce. Ce-
lé představení bylo svěží, nespoutané 
a mile laškovné. Festivalový maraton 
tak nabídl úžasnou podívanou, která 
pobavila napříč generacemi. 

 Mgr. Jana Součková
DIVÁCKY atraktivní představení Divadla za bránou viděli návštěvníci DIODu.
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metem svítícím dopředu bílým svět-
lem. Pokud je vozovka dostatečně a 
souvisle osvětlena, může být světlo-
met nahrazen svítilnou bílé barvy s 
přerušovaným světlem. Vzadu musí 
být jízdní kolo vybaveno svítilnou 
červené barvy. Zadní svítilna může 
být kombinována se zadní odrazkou 
červené barvy a může být nahraze-
na svítilnou s přerušovaným svět-
lem červené barvy. Baterie jako zdroj 
elektrického proudu musí svou kapa-
citou zajistit svítivost světel po dobu 
nejméně 1,5 hodiny bez přerušení. 
Blatníky, zvonek, kryt řetězu, hustil-
ka, nářadí a náhradní díly nepatří do 
povinné výbavy jízdního kola podle 
právního předpisu, ale jsou doporu-
čené pro jeho provoz. 

 Cyklista nesmí jet na jízdním kole bez držení řídítek nebo se držet 
jiného vozidla a musí mít při jízdě nohy stále na šlapadlech. Dále nesmí 
vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík nebo zvíře. Nesmí na jízdním 
kole vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo by 
ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. 

 Na jízdním kole se na vozovce jezdí při pravém okraji. Pokud nebudou 
ohroženi nebo omezeni chodci, smí jet cyklista po pravé krajnici. Jízdním 
kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i kolo-
běžka. Vozidla stojící nebo pomalu se pohybující za sebou při pravém okraji 
vozovky může cyklista jedoucí stejným směrem předjíždět nebo objíždět 
z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od 
vozidel dostatek místa, musí při tom však dbát zvýšené opatrnosti. 

Vybavení cyklisty
S výbavou kola také úzce souvisí 

vybavení cyklisty. Nesmíme zapome-
nout, že cyklista mladší 18 let musí za 
jízdy použít ochranou přilbu schvále-
ného typu. Tuto přilbu musí mít za 
jízdy nasazenou a řádně připevněnou 
na hlavě. V dnešní době už i cyklisté 
starší 18 let, kteří nechtějí hazardovat 
se svým zdravím, také používají při 
jízdě ochranou přilbu. Oblečení cyk-
listy by mělo být pestré a nejlépe ob-
sahovat refl exní prvky, které cyklistu 
na komunikaci více zviditelní.

Dítě mladší 10 let smí jet na po-
zemní komunikaci na jízdním kole 
pouze pod dohledem osoby starší 
15 let. To se nevztahuje na jízdu na 
chodníku, cyklistické stezce, v obyt-
né a pěší zóně. Na jízdním kole, které 
je vybaveno sedadlem pro přepravu 
dítěte s pevnými opěrami pro nohy, 
smí osoba starší 15 let vézt osobu 
mladší sedmi let. Sedadlo musí být 
pevně připevněno a umístěno tak, 
aby nemohlo dojít při jízdě ke zraně-
ní dítěte ani k ohrožení bezpečnosti 
jízdy. V jiném případě není dovoleno 
jezdit na jednomístném kole ve dvou 
osobách. 

 Krajské ředitelství policie 
 Kraje Vysočina,
 nprap. Martin Dušek,
 koordinátor prevence

Několik pravidel pro mladší cyklisty 


