Policie Èeské republiky

Desatero bezpeèné jízdy na kole !
1) Jezdi co nejvíce u pravého okraje silnice a stále sleduj pozornì provoz okolo sebe, abys mohl
vèas zpomalit nebo zastavit pøed možným nebezpeèím !
2) Pøi každé zmìnì smìru jízdy dej vèas a zøetelnì znamení paží. Pøed vyboèením doleva se
nezapomeò ohlédnout !
3) Nikdy nejezdìte dva vedle sebe ani dva na jednom kole. Nevoz ani pøedmìty, které by mohly
tebe nebo jiné osoby zranit !
4) Své úmysly dávej najevo vèas a tak, aby je ostatní øidièi i chodci jednoznaènì pochopili !
5) Buï ohleduplný k ostatním úèastníkùm provozu. Nezdržuj provoz zbyteènì pomalou jízdou a
nepøekážej ostatním øidièùm !
6) Tam, kde je hustý provoz, jdi s jízdním kolem radìji po chodníku !
7) Na „zebøe“ i pøi odboèování vpravo nebo vlevo dej pøednost
pøecházejícím chodcùm !
8) Respektuj pokyny policistù, svìtelné signály a dopravní
znaèky !
9) Pøi jízdì si chraò hlavu pøed zranìním cyklistickou
pøilbou !
10)Pravidelnì ošetøuj své jízdní kolo a dbej zejména na
to, abys mìl kolo øádnì vybaveno a mìl v poøádku
všechny souèásti, které ti umožòují bezpeènou jízdu!

Když budeš všechny tyto zásady bezpeèné jízdy
dodržovat, snížíš tak velké nebezpeèí možnosti úrazu èi
poranìní nejen sobì, ale i ostatních úèastníkù silnièního
provozu !!!

Další informace naleznete na www.mvcr.cz
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Proè je nutné použít pøi jízdì cyklistickou pøilbu ?
jednou ze základních pøíèin zranìní èi úmrtí cyklistù jsou poranìní hlavy, která tvoøí pøibližnì
80 % všech vážných poranìní pøi dopravních nehodách cyklistù
koncentrovaný úder do hlavy dokáže usmrtit dospìlého pøi pádu již pøi rychlosti 11 km/hod.,
dítì i pøi nižší rychlosti
v závislosti na síle úderu mùže poranìní hlavy vyústit v dlouhodobé
poruchy soustøedìní, bolesti hlavy a problémy s rovnováhou,
pøípadnì ve vážné poškození mozku èi úmrtí
pøi støetu vozidla s cyklistou dochází nejèastìji k úderu hlavy cyklisty
o kapotu vozidla, a to v rychlosti pohybující se nejménì kolem
25 km/hod.
cyklista nepoužívající pøilbu má 6,6krát vìtší možnost utrpìt zranìní
hlavy a 8,3krát vìtší možnost utrpìt vážné poranìní mozku

Jak si co nejlépe chránit jízdní kolo pøed odcizením ?
· Pøi odstavení jízdního kola na ulici použijte vždy bezpeènostní zámek a snažte se kolo
pøipoutat k pevnému bodu (zábradlí, sloup, bezpeènostní stojan...). Jsteli ve spoleènosti dalších
cyklistù, dávejte pøednost fyzické pøítomnosti nìkoho z vás u odstavených jízdních kol k jejich
zabezpeèení.
· Jestliže ukládáte jízdní kolo ve spoleèných prostorách domu, dbejte na uzavírání vstupních
dveøí domu a stálé uzamèení spoleèných prostor, i uzamèení v nich uložených kol. Poøiïte si
spoleèný bezpeènostní stojan nebo bezpeènostní systém pro zajištìní samotného jízdního kola.
Obdobné zásady uplatòujte pøi ukládání kol na balkonech, ve sklepích a sklepních kójích a
nepodceòujte zabezpeèení všech stavebních otvorù, zejména pak dveøí a oken.
· Zjistìte si, zda Policie ÈR nebo obecní (mìstská) policie
v místì vašeho bydlištì neprovádí evidenci jízdních kol.
Pokud ano, neváhejte a kolo si nechte zaevidovat. Neuèiníteli tak, minimálnì si pak pro pøípad odcizení jízdního kola
poznamenejte jeho výrobní èíslo, barevné provedení, nápisy
a vybavení, popøípadì i rùzná zvláštní znamení, podle
kterých by jste si mohli pøípadnì své kolo identifikovat.
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