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www.mdcr.cz – metodický pokyn elektrokola elektrokoloběžky

Za snížené viditelnosti, kterou rozumíme dobu od 
soumraku do úsvitu, mlhu či husté sněžení, a  déšť je 
povinnou výbavou elektrokoloběžky dále:

Bílé  
světlo vpředu

Červené 
světlo vzadu

BEZPEČNĚ NA 
ELEKTROKOLOBĚŽCE

Doporučená výbava 
Doporučenou výbavou elektrokoloběž-
ky je například zvonek, který je vhodné 
využít při jízdě po sdílených stezkách 
pro chodce a cyklisty.

Elektromobilita 

Osoba jedoucí na koloběžce je považována z pohledu 
zákona o  provozu na pozemních komunikacích za 
cyklistu. Platí pro ni tedy stejná ustanovení jako pro 
osobu jedoucí na jízdním kole. 

V případě, že uživatel chce, aby byla elektrokoloběžka 
způsobilá k provozu na pozemních komunikacích bez 
registrace a bez nutnosti držení řidičského oprávnění, 
musí splňovat tyto parametry:

max.

25 
km/h

         

 

250 
W*

*  Možný je i  výkon 1000 W, pokud se jedná o  koloběžku s  dodatečně 
montovaným pohonem.

V České republice není minimální věková hranice užívání 
elektrokoloběžky omezena.
 
Výhody

60 km
Čistá  

mobilita
Sdílené 

elektrokoloběžky
Dojezd  

až 60 km

Nevýhody

Doba  
nabíjení

Nezvládne  
každý terén

Nežádoucí  
úpravy



Jak NE?  

Stezka pro chodce
Je určena pro chodce a  cyklistům je zde jízda 
zakázána. Po stezce pro chodce může cyklista 
koloběžku pouze vést.

PĚŠÍ ZÓNA

ZÁSOBOVÁNÍ
10–14h

Pěší zóna
Do pěší zóny může cyklista vjet pouze tehdy, je-li 
v  dolní části značky vyobrazeno jízdní kolo. Cyklista 
nesmí ohrozit chodce.

Chodník
Cyklista na chodník nepatří! Chodník je vyhrazen 
výlučně k  pohybu chodců. Cyklista tak smí po 
chodníku koloběžku pouze vést. Výjimkou jsou cyklisté 
do 10 let věku, kteří chodník mohou použít, protože 
je pro ně pohyb v běžném silničním provozu rizikový.

Přechod pro chodce
Přechod pro chodce cyklista nesmí přejíždět. Často 
bývá doplněn i  značkou“ Cyklisto, sesedni z  kola“. 
Cyklista zde musí koloběžku vést.

Jízda ve dvou
Jízda ve dvou je na koloběžce i  elektrokoloběžce 
zakázána! Je velmi nebezpečná.

Alkohol
Jako řidič nesmí cyklista během jízdy a před ní požívat 
alkohol a jiné návykové látky.

Jak ANO? 

Stezka pro cyklisty 
Cyklisté se pohybují po pravé straně. Stejně tak i  na 
sdružené cyklostezce pro chodce a cyklisty.

Jízdní pruh pro cyklisty
Použití cyklopruhu je povinné.

Piktogramový koridor pro cyklisty
Naznačuje doporučený průjezd cyklistů v  pruhu. 
Neplynou z něj žádná práva nebo povinnosti.

Silnice
Cyklisté jezdí při pravém okraji vozovky.

Přejezd pro cyklisty
Místo na pozemní komunikaci určené pro přejezd 
cyklistů přes komunikaci.

Přiměřená rychlost
Rychlost musíme přizpůsobit terénu 
i prostředí, ve kterém se pohybujeme.

Ohleduplnost 
Jednat tak, abych neohrozil, případně i  neomezil, jiné 
účastníky silničního provozu.

Zodpovědnost
Provozovatel si musí ověřit, zda je jeho elektrokoloběžka 
schválena pro provoz na pozemních komunikacích dle 
platné legislativy ČR.

Výbava jezdce  

Přilbu si vybere každý

Zvolenou přilbu nezapomeňte správně nasadit a upevnit 
řemínky. Pouze správně nasazená a upevněná helma plní 
svoji bezpečnostní funkci!

Elektrokoloběžka může dosáhnout až rychlosti 25 km/h, 
pád je v tomto případě stejný jako skok z výšky 2,5 m 
přímo na hlavu.

Pro jízdu dále volíme
•  pohodlné – ideálně sportovně laděné oblečení  

světlých/výrazných barev s reflexními prvky
•  pevnou obuv bez podpatků
•  brýle, které zabrání vlétnutí hmyzu do oka
•  rukavice jako ochranu dlaní při pádu

Buďte vidět!
Reflexní prvky umístěné na elektrokoloběžce nebo jezdci 
mohou nahrazovat vybrané prvky povinné výbavy.

V ČR je ochranná 
přilba do 18 let 

povinná.


