
Jízdní kolo v provozu – cyklista v bezpečí 
Přehledně vám ukážeme, jaká výbava je ze zákona nutná pro provozuschopnost jízdního kola a jaká výba-
va vám zajistí dodatečnou bezpečnost. 

Nosič zavazadel

Červený zadní 
světlomet s červe-
nou odrazkou

Blatníky na předním 
a zadním kole

Stabilní stojánek 
na kolo

Odrazky oranžové 
barvy na obou 
stranách šlapek

Kryt řetězu

Odrazky oranžové 
barvy na paprscích 
předního nebo zad-
ního kola nebo 
obou

Uzavřené 
matice 
nábojů kol

Přehazovačka

Zvonek

Bílá odrazka

Bílý světlomet

Dynamo (popř. baterie) 
zajišťující zdroj energie 
svítilnám

Povinné
Volitelné, ale doporučené

Dvě na sobě nezávisle 
fungující brzdy

Zaslepené volné 
konce řídítek

Provozuschopné a bezpečné kolo
O požadavcích, které musí splňovat jízdní kolo způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, 
hovoří příloha č. 13 vyhlášky č. 341/2002 Sb. Abyste se mohli účastnit silničního provozu, neměli 
byste zapomenout na následující bezpečnostní výbavu:

Dvě na sobě nezávisle fungující cyklobrzdy.

Zaslepené volné konce řídítek.

Uzavřené matice nábojů kol.

Bílý světlomet a odrazku (vepředu).

Červený zadní světlomet a odrazku (vzadu). 

Odrazky oranžové barvy na obou stranách šlapek. 

Odrazky oranžové barvy na paprscích předního nebo zadního kola. 

Zdroj elektrického proudu, má-li zajistit zdroj energie svítilnám.

Dodatečná výbava, například chrániče řetězu, zvonek, bezpečnostní řídítka, blatníky a nosiče zava-
zadel, může při jízdě na kole dále zvýšit vaši bezpečnost a pohodlí. Doporučuje se také dobře pad-
noucí cyklistická přilba, která zabrání vážným zraněním hlavy v případě pádu.



















Další informace naleznete zde.

Bezpečné jízdní kolo – kontrola 
Po delších intervalech kolo zkontrolujte a ujistěte se, že nemá žádné závady nebo poškození. Nejpr-
ve kolo vyčistěte a poté se zaměřte na následující součásti:

Důležité: Spolehlivou a důkladnou kontrolu lze provést v servisu jízdních kol. Tak si budete jistí, že 
důležité součásti kola, jako například cyklobrzdy a osvětlení, spolehlivě fungují, nebo je naopak po-
třeba je opravit.

Pneumatiky a kola

Osvětlení Pohyblivé prvky a šroubové spoje

Brzdy 

Pneumatiky nejsou porézní ani popraskané.
Běhoun pneumatiky není zcela opotřebova-
ný (není viditelná kostra/kordová tkanina). 
Tlak v pneumatikách odpovídá doporuče-
ným hodnotám na bočnici pneumatiky. 
Ráfky nejsou ohnuté ani silně poškrábané. 
Paprsky jsou na kole dobře připevněné.

Žárovky fungují na předním i zadním světle 
Kabely k osvětlení jsou dobře zapojené.
Reflexní prvky jsou čisté a neporušené. 

Pedály jsou protiskluzové, pevně přišrou-
bované a snadno se otáčejí.
Řetěz je dostatečně napnutý a namazaný. 
Přehazovačka funguje bez problému.
Řídítka sedí pevně v rámu.
Sedlo je přizpůsobeno velikosti těla a 
bezpečně upevněno. 
Žádné závity nejsou povolené.

Brzdové destičky nejsou opotřebované 
(drážky/značky jsou stále viditelné – do-
držujte pokyny výrobce!). 
Brzdové destičky nejsou sježděné.
Brzdová lanka jsou neporušená a nama-
zaná.

https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/becpecnostni-check-na-kole

