
STRANA 12 Aktuality / Inzerce NJR - KVĚTEN 2015

Renault CLIO
Rozdílné potřeby, stejná vášeň.
Které bude to vaše?

Uvedené ceny platí na vybrané skladové vozy od 1. 4. do 31. 5. 2015 při fi nancování Renault Finance. Renault Finance znamená fi nancování poskytované společností RCI Financial 
Services s.r.o. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí kon-
krétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Clio: spotřeba 3,2–7,0 (l/100 km), emise CO2 90–127 (g/km); Clio Grandtour: spotřeba 3,2–7,0 
(l/100 km), emise CO2 90–127 (g/km); Clio RS: spotřeba 5,1–8,1 (l/100 km), emise CO2 144 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle 
platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Renault doporučuje renault.cz

za

s klimatizací a rádiem
219 900 Kč

AUTOSALON KUDRNA CZ a.s., VÝHRADNÍ KONCESIONÁØ RENAULT PRO VYSOÈINU
www.renaultvysocina.cz

Jihlava, Brnìnská 4768, tel. 739 566 189, 739 566180  •  Humpolec, Okružní 1345, tel. 565 536 030, 608 384 973
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Teplé jarní počasí láká na silnice vět-
ší počet motocyklistů. S tím by měli 
počítat nejen samotní motocyklisté, 
ale také všichni ostatní účastníci silnič-
ního provozu. Motocyklisté by měli 
dbát zvýšené opatrnosti a neměli by 
přeceňovat svoje schopnosti, zvlášť 
když vyjíždějí na silnice po delší zim-
ní přestávce. Na dodržování zásad 
bezpečné jízdy a pravidel silničního 
provozu, nejen u řidičů motocyklů, 
budou během celého roku dohlížet 
také policisté.

Následky dopravní nehody jsou u 
řidičů a spolujezdců na motocyklu ve 
většině případů vážnější než u osádek 
automobilů. V roce 2014 šetřili poli-
cisté na Vysočině celkem 148 doprav-
ních nehod s účastí motocyklu. Ve 
101 případech bylo zavinění nehody 
na straně motorkáře. Šest motorkářů 
vloni při nehodách na silnicích našeho 
kraje zemřelo, 22 bylo zraněno těžce a 
103 utrpělo lehké zranění.

„I když se na chování motorkářů na 
silnicích budeme zaměřovat v rámci 
dohledu nad silničním provozem v prů-
běhu celého letošního roku, postihovat 
všechny jejich přestupky je nad naše síly,“ 
uvedl vedoucí odboru služby doprav-
ní policie Krajského ředitelství policie 
kraje Vysočina plk. Mgr. Jan Kostečka 
s tím, že nejčastěji zjištěným přestup-
kem v případě řidičů motocyklů bývá 
překročení nejvyšší povolené rychlos-
ti. Policisté proto připravují na jarní 
období dopravně bezpečnostní akce, 
které budou zaměřeny speciálně na 
kontroly řidičů motocyklů.

Motocyklisté patří k nejzranitelněj-
ším účastníkům silničního provozu a 
případný střet s vozidlem nebo s pev-
nou překážkou končí ve většině pří-
padů úmrtím, nebo těžkým zraněním 
motocyklisty. Aby vyjížďky motor-
kářů byly bezpečnou a příjemnou 
záležitostí, je nutné dodržovat základ-
ní pravidla. Před první jarní vyjížďkou 
je bezpodmínečně nutné zkontrolo-
vat technický stav motocyklu. Řidiči 
by měli zkontrolovat zejména brzdy, 
pneumatiky a světla, ale i další součás-
ti stroje. Velmi důležité je také nepod-
ceňovat vybavení řidiče, které zvyšuje 
komfort během jízdy a v případě neho-
dy může podstatně zmírnit následky. 
Patří sem speciální motocyklové oble-
čení, obuv a rukavice, kvalitní a dobře 
padnoucí přilba, chránič páteře a další 
prvky pasivní bezpečnosti. Stejně jako 
ostatní účastníci silničního provozu by 
měl být i motorkář dobře vidět, a tak 
je vhodné používat refl exní prvky, kte-
ré podstatně zvyšují viditelnost.

Důležitou roli při jízdě na motocyklu 
hraje také psychika. Řidič by neměl 
přeceňovat své schopnosti a měl by 
se plně soustředit na řízení. Velmi 
důležitá je u motorkářů předvídavost. 
Zejména při projíždění zatáčkami a 
dalšími nepřehlednými úseky je nutné, 
aby řidič předvídal případné nebezpe-
čí jako například stojící vozidlo nebo 
jinou překážku na vozovce, chodce, 
znečištěnou vozovku a podobně. Při 
předjíždění také pozor na „slepé úhly“ 
zpětných zrcátek.  

 KŘ policie kraje Vysočina
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