
Jak na kolo a na kole aneb několik dobrých rad, než vyrazíme na výlet 
Přestože se o dětských úrazech v dopravě a při jízdě na kole hovoří i píše, často se tato slova 
míjí účinkem. Zejména v létě bývá počet těchto úrazů nejvyšší. Nelze se tomu divit, přes zimu 
děti sedí mnohem více u počítače nebo televize a kola bývají pečlivě schována v garážích. 
O prázdninách přichází období tepla a volna, které děti tráví naopak převážně venku. 
Dítě, ať již jako chodec nebo cyklista, se nevyhne silničnímu provozu a všem rizikům, která 
s tím jsou spojená. Prvním krokem, který může sám o sobě velmi výrazně přispět ke snížení 
rizika úrazů, je sice krok nepopulární, ale o to prospěšnější – jedná se o pohovor s dítětem 
o tom, jak se má na silnici chovat. A o jaké důležité rady se jedná? Postupovat se dá podle 
následujícího desatera: 
1. Je vhodné si na sebe obléct něco, co je dobře vidět, nejraději něco reflexního – alespoň 

reflexní doplňky: pásky přes ruku, čepice, batůžky apod. 
2. Před jízdou zkontroluji kolo a jeho správné vybavení. 
3. V žádném případě nezapomenu na ochrannou helmu a rukavice. 
4. Jezdím vždy co nejvíce u pravého okraje silnice. 
5. Nikdy nejezdím vedle kamaráda, vždy jedeme za sebou. 
6. Při jízdě netelefonuji, nejím ani nepiji, řídítka držím oběma rukama. 
7. Při každé změně jízdy dávám zavčas zřetelné znamení paží, při odbočování se včas 

a dobře ohlédnu za sebe. 
8. Na přechodu dávám přednost přecházejícím chodcům. 
9. Respektuji dopravní značky a světelné signály, pokyny policistů. 
10. Jsem ohleduplný ke všem lidem na silnici i v její blízkosti. 
Dítě, které vyjíždí na silnici, by mělo znát alespoň nejdůležitější dopravní značky, vyplatí se 
dítěti vysvětlit, kdo má na křižovatce přednost, pokud není označena dopravními značkami. Je 
důležité udělat si na rozhovor s dítětem čas, může to být právě ten moment, který zabrání 
úrazu dítěte a následnému houkání sanitky. Také bychom neměli zapomenout, že dítě smí 
jezdit na kole na silnici samostatně bez dozoru osoby starší 15 let až od 10 let. 
Podobně jako znalost správného a bezpečného chování při jízdě na kole, je důležité 
zkontrolovat před každou jízdou, „jak na tom kolo je“. Pozor – každé kolo, než vyjede 
na cestu či silnici, musí být správně vybavené a seřízené. Na kole nesmí chybět brzdy, přední 
a zadní světla a odrazky, odrazky na pedálech a paprscích kol. Přestože nejsou povinné, 
doporučujeme mít na kole také zvonek, blatníky a kryt řetězu. I když je kolo správně 
vybavené, neznamená to, že je i bezpečné. Proto se musí provádět pravidelné kontroly brzd 
a světel a také správného nahuštění pneumatik.  
A můžeme vyjet? NE! Máme na hlavě ochrannou helmu? NE? Ta je naprostou nutností 
a samozřejmostí. Proč? Protože při nehodách na kole každoročně zachrání životy stovkám lidí 
a dětí, a také výrazně zmírní závažnost úrazů hlavy a jejich případné komplikace, zkrátí velmi 
nepříjemný pobyt v nemocnici a dobu léčení. A představte si, že pouze třetina dětí helmu 
při jízdě na kole používá pravidelně a naopak 40% dětí helmu nepoužívá nikdy! A že helmu 
náhodou ještě některé dítě s kolem nemá? To je obrovská chyba, která může každého 
odpovědného rodiče pořádně mrzet. 
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