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Policisté od začátku letošního roku 
do konce května evidují na Vysočině 
49 případů odcizených jízdních kol 
v celkové hodnotě přibližně 925.000 
korun. Oproti loňskému roku je 
to o osm odcizených jízdních kol 
méně. Policistům se podařilo objas-
nit téměř 29 procent těchto případů, 
což je o 15 procent více než za stejné 
období loňského roku.

Ke krádežím jízdních kol dochází 
celoročně, ale větší nárůst této trest-
né činnosti zaznamenávají policisté 
v letních měsících. Letní prázdnino-
vé dny lákají k celodenním výletům 
na kole. V okamžiku, kdy majitelé 
nechají svá kola bez dohledu u kou-
pališť, památek, restaurací a obchod-
ních center, se jejich bicykly stávají 
terčem zlodějů.

Ukradené jízdní kolo se poté stává 
výhodným obchodním artiklem, 
který zloděj velice rychle zpeněží za 
zlomek jeho skutečné hodnoty. Utr-
žené peníze pak použije pro vlastní 
potřebu. I z toho důvodu se krádeže 
jízdních kol poměrně obtížně objas-
ňují. V některých případech je cílem 
pachatele použít odcizené kolo pouze 
ke své přepravě. Když ho již nepotře-
buje, jízdní kolo kdekoli odloží.

Ke krádežím kol dochází na veřej-
ných, dobře viditelných místech, 
a to i v denní dobu. Krádež pacha-
teli značně zjednodušuje majitel, 
který své jízdní kolo nechá po dobu 
své nepřítomnosti volně odložené, 

např. opřené o nějaký objekt, bez vy-
užití jakéhokoliv prvku zabezpečení. 
Pokud si cyklista kolo nechce nebo 
nemůže zajistit, měl by ho mít stále 
na očích. Jedná se zejména o přípa-
dy, kdy se při vyjížďce zastaví na ob-
čerstvení.

Pokud majitelé kolo zamykají, měli 
by zvážit, k čemu a jak je kolo při-
poutané. Při odkládání kola je za-
potřebí ho vždy upoutat zámkem 
k pevné části v okolí tak, aby bylo 
připevněno přes rám. Na místech, 
kde jsou ukotvené pevné stojany na 
kola, je vhodné využít tohoto sto-
janu a jízdní kolo k němu připevnit 
pevným lankovým nebo řetízkovým 
zámkem.

Velice často jsou terčem zlodějů 
prostory v domech, kde mají maji-
telé svá kola uložená. V panelových 
domech jde zejména o sklepní kóje, 
kočárkárny, společné kolárny nebo 
chodby. Ke krádežím jízdních kol 
dochází také z garáží a kůlen. Z těch-
to míst pachatelé kola kradou nej-
častěji v noci. V panelových domech 
je důležité dbát na důsledné zamy-
kání vchodových dveří a společných 
odkládacích prostor. Kolo je nutné 
vždy zajistit, i když je uložené v k to-
muto účelu určené místnosti, na 
chodbě nebo ve sklepě.

KŘ policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace 

nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

Hlídejte si své jízdní kolo 

Druhým nejkvalitnějším organizá-
torem veřejných stavebních soutěží 
v České republice je město Jihlava. 
Nejlepší hodnocení zůstalo v regio-
nu, první je Kraj Vysočina, třetí Krá-
lovehradecký kraj. Vyplývá to z vý-
sledků hlasování druhého ročníku 
soutěže TOP Zadavatel stavebních 
prací, soutěž organizuje Komora ad-

ministrátorů veřejných zakázek.
Hlasování se zúčastnily čtyři stov-

ky vedoucích představitelů staveb-
ních společností. Stavební fi rmy 
měly možnost hodnotit 25 největ-
ších veřejných zadavatelů stavebních 
zakázek, mezi něž patří ministerstva, 
kraje, města, obce, regionální úřady, 
státní podniky, atd. 

Jihlava je druhým nejlepším 
zadavatelem zakázek

CENU za Jihlavu převzala vedoucí odboru rozvoje města Alena Kott ová (vlevo) 
z rukou ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové. Foto: archiv MMJ

Ranní cesta do školy na kole za 
asistence učitelů se pro několik dětí 
v Jihlavě stala každodenní rutinou. 
V rámci kampaně Do práce na kole 
tak po dobu jednoho měsíce se 
svými žáky jezdili učitelé základní 
školy v Seifertově ulici. 

Stojany u školy neosaměly ani po 
skončení akce, dětem se jízda do 
školy zalíbila a kola používají i nadá-
le.

„Každý den jsem ráno svážel děti 
z různých míst po Jihlavě,“ vypráví 
Miroslav Švihálek, který je třídním 

učitelem 6. třídy. Učitel na děti čekal 
na předem domluvených místech 
a společně pak jeli do školy. Do školy 
na kole jezdily ale děti z různých roč-
níků, ve věku od 12 do 15 let.

„Docela mě to překvapilo, původně 
jsem počítal pouze s dětmi z Jihlavy. 
Připojily se ale i děti, které bydlí v okol-
ních obcích,“ říká Miroslav Švihálek. 
Největší vzdálenost prý podle něj 
absolvovali dva sourozenci, kteří 
denně dojížděli z jedné ze soused-
ních obcí vzdálené od školy 15 kilo-
metrů. -tz-

V Jihlavě jezdí na kole 
do školy učitelé i žáci

DO ZŠ Seifertova v Jihlavě dojíždí učitelé i děti na kole. Někteří i patnáct kilome-
trů daleko. Foto: archiv MMJ

Přes milión kilometrů se ujelo během 
května v rámci soutěže fi rem Do práce 
na kole, na svůj vlastní pohon by cyk-
listé jednatřicetkrát objeli zeměkouli. 
Čtvrtý ročník soutěže byl rekordní, 
do klání se zapojilo 5.768 lidí z devate-
nácti českých a moravských měst, čímž 
narostl počet účastníků o třetinu opro-
ti minulému roku. 

Také cyklisté v Jihlavě se rozhodli 
změnit svoje běžné návyky a nased-
nout na kolo. Teď mohou slavit. Za 
to, že jezdili celý měsíc květen do 
práce na kole, získali atraktivní ceny 
na závěrečném vyhlášení na koupa-
lišti Vodní ráj. Ročník 2014 předčil 
očekávání. „Ve srovnání s předchozím 
rokem je nárůst více než 100 procent. 
Věřím, že lidé budou jezdit do práce 
na kole dál,“ řekl Pavel Šťastný, ko-
ordinátor soutěže Do práce na kole 
v Jihlavě, ve které se zaregistrovalo 
215 lidí z 62 týmů. Celkem jihlavští 
účastníci najezdili 47.766 kilometrů. 

Jihlaváci najezdili do práce 
na kole 48 tisíc km

ABSOLUTNÍM vítězem byl vylosován pan Lukáš Tichý z týmu Tělesa (Motor-
pal, a.s.). Z rukou primátora Jihlavy Jaroslava Vymazala převzal cenu věnovanou 
městem Jihlava - nové trekkingové kolo. Foto: archiv MMJ

Hlavní cenou byl pou kaz na měst-
ské kolo z unikátního konfi gurátoru 
Kolosbikes.com. Firmou, která se 
nejlépe stará o své zaměstnance při 
dojíždění na kole, se stala jihlavská 
fi rma Bosch Diesel, jež nabízí svým 
zaměstnancům stojany, sprchy, su-
šáky, teambuildingové výlety a také 
poskytuje fi remní kolo.  -lm-

Tel.: 737 007 875
Dolní 227, Havl. Brod
Sokolovská 1, Jihlava

z0
4-

el
ko

lZ

PRODEJ A SERVIS
elektro: kola a tříkolky
skútry: elektro, benzin

I vaše kolo předěláme 
na elektro-bicykl


