
Z důvodu požadavků Policie ČR dodržet podmínky zákona o 
silničním provozu č. 48/2016  Sb. a dalších platných vyhlášek, kdy my 
jako pořadatel nejsme schopni tyto podmínky splnit, jsme po konzultaci se 
zástupci Policie ČR se rozhodli změnit naši akci na cyklistický výlet. 
Důvodem je snaha udržet Zlaté kolo Vysočiny při životě, kdy základní 
krédo akce je podpora masovosti cyklistiky a ne honba za rekordy v časech 
a pořadích. 
 

Co to znamená pro vás účastníky? Jaké změny budou se změnou ze 
závodu na výlet? Oproti předchozím ročníkům se nebude konat 
vyhlašování vítězů. Nejde totiž už o závod. Ale čas všem cyklistům 
změříme a každému vytiskneme účastnický list se jménem, trasou a časem, 
za který danou trasu ujel. Na webových stránkách pak zveřejníme jména 
účastníků s časy. Tombola pro účastníky zůstává - sponzoři nám zůstávají 
věrni. A z důvodu zabezpečení tratí pořadateli budou hromadné starty jako 
obvykle. 
 

Přihlašovat se budete jako obvykle přes naše webové stránky. 
Prosíme o přihlášení v dostatečném předstihu, aby jsme dokázali vše v 
potřebném množství pro vás všechny zajistit a připravit a i uvařit. V den 
závodu se budete moci přihlásit již jen osobně, ale zde hrozí nebezpečí, že 
neodstartujete včas díky vyřízení všech potřebných záležitostí(vyplnění 
přihlášky, podepsání seznámení s průběhem výletu, vyzvednutí startovního 
čísla atd.). 
 

Během akce Zlaté kolo Vysočiny stále platí dodržování silničního 
zákona  a pravidel silničního provozu, protože sami účastníci budete 
součástí silničního provozu a tudíž jste povinni se pravidly řídit. Výlet se 
pojede  za plného silničního provozu, proto je povinností všech  jezdit za 
sebou při kraji silnice a předjíždět se jen, když to bude situace na silnici 
umožňovat. Dále je podmínkou cyklistická přilba a to pevně připnutá na 
hlavě. Jde nám hlavně o vaši bezpečnost a chceme předejít nehodám a 
úrazům. Záleží i na vaši ohleduplnosti a dodržování pravidel, aby se dál 
mohla konat tato cyklistická akce Zlaté kolo Vysočiny a neskončili jsme 
po 16 letech pořádání jako mnoho jiných podobných akcí včetně 
cyklistických v celé České republice (např. Rampušák po 21 ročnících). 
 

Těšíme se na všechny účastníky letošního už 16. ročníku cyklovýletu 
Zlaté kolo Vysočiny. 
 


