
Potvrzení technické způsobilosti jízdního kola 

 

 Tímto potvrzuji, že jízdní kolo ………………………………………………………… (jméno účastníka tábora),  

nar. …………………………, je technicky způsobilé k používání, a to na cyklovýletu v rámci příměstského 

tábora Léto kladenských dětí. 

Jízdní kolo je považováno za způsobilé, pokud má povinnou výbavu, což je ve své podstatě 

povinnost, která má zajistit cyklistovi bezpečnou jízdu a viditelnost na silnici. Jízdní kolo musí být, dle 

BESIP, vybaveno: 

 dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdového účinku; jízdní kola 

pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena 

přední brzdou, 

 volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.), 

 zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím 

energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály), musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky 

měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany buď 

obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru 

nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm, 

 matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být 

uzavřené, 

 zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo 

nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm
2
, 

přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně 

umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250 – 900 mm 

nad rovinou vozovky; činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci +/- 15° a kolmá 

k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +/- 5°; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku 

mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty, 

 přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; 

odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího 

kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm
2
, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu 

dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí +/- 15° a kolmá 

k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +/- 5°; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být 

umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty, 

 odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být 

nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti, 

 na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy 

(autožluť) na každé straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm
2
, přičemž vepsaný 

čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 20 mm, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými 

materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech 

oděvu cyklisty. 

********************************************************************************** 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl tímto dokumentem seznámen s povinnou bezpečnostní 

výbavou jízdního kola a za případný úraz svého dítěte z důvodu špatné technické způsobilosti jeho 

jízdního kola, přebírám plnou zodpovědnost. 

 

 

V …………………………… dne …………………………… Podpis odpovědného zástupce ………………………………… 


