Warto przed wyjazdem do Czech sprawdzić obowiązujące tam przepisy odnoszące się do
rowerzystów. Oto kilka rad, które mogą przydać się w drodze. Rower powinien być wyposażony w:
oświetlenie z przodu białe i białe odblaskowe,
oświetlenie z tyłu czerwone, dopuszczalne migające oraz czerwone odblaskowe,
dwa niezależne hamulce sterowane przez silne siły hamowania,
wolne końce rury kierownicy muszą być niezawodnie szczelne (uchwyty, kołki itp.),
czerwone światło odblaskowe z tyłu może być połączone z czerwonym światłem tylnym lub zastąpione
materiałami odblaskowymi o podobnej charakterystyce, zamiennie odblaski mogą być umieszczone na
odzieży lub obuwiu rowerzystów,
na każdym kole, co najmniej jeden element odblaskowy barwy pomarańczowej, na pedałach elementy
odblaskowe barwy pomarańczowej,
białe światło z przodu może być połączone z czerwonym światłem tylnym lub zastąpione materiałami
odblaskowymi o podobnej charakterystyce, materiały odbijające światło reflektora mogą być umieszczone
na odzieży lub obuwia rowerzystów,
pomarańczowe odblaskowe światło po obu stronach pedału, takie światło może być zastąpione przez
odblaskowy materiał znajdujący się w pobliżu lub na bucie,
reflektor z przodu, który świeci białym światłem, gdy droga jest wystarczająco i stale doświetlona lampami
ulicznymi może być zastąpiony przez lampy z białym migającym światłem,
czerwone lampy tylne mogą być połączone z tylnym czerwonym światłem odblaskowym, z tyłu czerwoną
lampkę można zastąpić lampą migającą czerwonym światłem,
źródła energii elektrycznej w przypadku, gdy źródło zasilania energii ma zdolność, zapewnia natężenie
światła przez co najmniej 1,5 h bez przerywania,
jeżeli rower jest wyposażony w pomocnicze siedzenia do transportu dziecka musi być ono trwale
zabezpieczone. Siodełko dla dziecka powinno mieć stabilną podpórkę na nogi i oparcie rąk. Przewozić
można dzieci do lat 7, a prowadzący musi mieć minimum 15 lat.
opony i felgi nie powinny wykazywać pęknięć, szczelin i innych oczywistych zakłóceń, które przeszkadzają
w bezpiecznej jeździe,
dzwonek z głośnym sygnałem,
błotniki, bagażnik, zamknięcie ? blokada,
wózek lub przyczepka nie mogą być szersze niż 80 cm z tyłu obowiązkowe dwa czerwone światła
odblaskowe. Jeżeli wózek zasłania światło czerwone roweru, musi być ono na wózku powtórzone. U
naszych południowych sąsiadów od 2012 roku można też przewozić dzieci w przyczepkach rowerowych,
ale mogą to robić tylko pełnoletni od 18 lat. W tym przypadku, podobnie jak w Polsce przyczepka musi być
prawidłowo oznakowana, nie tylko w odblaski, ale również chorągiewkę.
Z kolei rowerzysta musi posiadać:
Kask jest obowiązkowy tylko dla rowerzystów do 18-tego roku życia. Dorośli rowerzyści nie muszą jeździć
w kasku. Mandat dla dziecka za jazdę bez kasku może wynieść do 2 tysięcy koron, czyli około 320 zł. To
zależy od wykroczenia. I nie jest ważne czy jeździsz na rowerze górskim, corssowym lub damce. Kask
musi być dobrze zapięty.
Podobnie jak w Polsce na rowerze nie można telefonować trzymając słuchawkę przy uchu. Można
korzystać z zestawów typu hands-free.
nie są wymagane elementy odblaskowe na ubraniu lub kamizelka odblaskowa.
W związku z prowadzeniem roweru wymagane są uprawnienia pozwalające na jazdę rowerem przy
przewozie dzieci. To informacja szczególnie ważna dla rodziców, dziadków i innych opiekunów.
przewóz dzieci do 7 lat powinien odbywać się w specjalnym siodełku lub przyczepce, przy czym kierujący
musi mieć minimum 15 lat,
przewóz dzieci do 10 lat powinien odbywać się wyłącznie pod opieką osoby starszej niż 15 lat. Wyjątkiem
są: ścieżki rowerowe, drogi polne, leśne i oznaczone tereny osiedlowe,
Ogólne przepisy ruchu drogowego dotyczące rowerzystów nie tolerują alkoholu. W Czechach są surowsze
normy w tym względzie od polskich. Niedozwolona jest jakakolwiek ilość alkoholu we krwi kierowcy
(samochodu lub roweru). Mandat za takie wykroczenie wynosi od 10 do 20 tysięcy koron, jeżeli we krwi jest
poniżej promila alkoholu oraz od 25 do 50 tysięcy koron powyżej jednego promila. Odmowa poddania się
testowi na zawartość alkoholu we krwi będzie nas kosztowała do 50 tysięcy koron. Występuje obowiązek
korzystania ze ścieżek wyznaczonych do jazdy rowerem. Jazda obok siebie jest możliwa wyłącznie na
ścieżce rowerowej. Podczas jazdy nie wolno prowadzić psa lub drugiego roweru. Co najmniej jedna ręka
musi być na kierownicy i nogi na pedałach. Przy zmianie kierunku jazdy należy to obowiązkowo
sygnalizować.

