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Tisková zpráva 
 

Primátor předal elektrická kola strážníkům do 
horských rajónů 
 

 
Od tohoto týdne je dvoučlenná hlídka strážníků Městské policie Liberec vybavena elektrickými koly. 

Ta jsou určena pro okrskáře v teritoriu Janův Důl, Karlinky a Jeřáb, Horní Růžodol. 

„Jsou to dvě první elektrická kola, sloužit budou v Podještědí, kde je náročnější terén. Dosud zde strážníci 

jezdili na klasických horských kolech. Pokud se elektrokola osvědčí, nejen jako uživatelsky komfortní 

prostředek, ale budou i v rozumných provozních nákladech, plánujeme nákup dalších,“ okomentoval 

primátor města Liberce Tibor Batthyány. 

 

Nákup dvou elektrických kol financovalo město z rozpočtu městské policie. Jde o dvě elektrická kola typu 

Apache Kolla Shimano StePS 2015. Cena jednoho je 48 400 Kč, celkem 96 800 Kč, včetně DPH. 

 

Cyklohlídky nejsou u městské policie novinkou. Strážníci na kolech jezdí už od roku 1998. Trekové 

elektrokolo liberecké městské policie je klasické jízdní kolo doplněné o elektrický pohon, který vypomáhá 

při jízdě. Funkce motoru je aktivována šlapáním, které je snímáno speciálním senzorem umístěným ve 

šlapacím středu. Na elektrokole se tedy musí stále šlapat, motor pouze pomáhá.  

 
Ekologická přeprava zvyšuje možnosti dostupnosti a pohyblivosti strážníků v přiděleném okrsku. 

Městská policie Liberec má v současné době 12 okrskářů. Jejich cílem je získat dobrou místní znalost ve 

svém rajónu a  přizpůsobovat službu tak, aby byli blíže lidem z dané lokality. Znají problémy svého 

okrsku, přijímají podněty a spolupracují s veřejností a zástupci veřejných institucí na řešení 

dlouhodobějších problémů. 

„Zrychlený přesun bude výhodou v členitém území rozlehlých městských čtvrtích a strážníci během své 

služby zkontrolují rozsáhlejší území než dosud,“ uvedl ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík. 

Maximální rychlost elektrokola s asistencí motoru je 25 km/h s tolerancí 10% (při dosažení této rychlosti 

se motor vypne a vy šlapete dál jako na běžném jízdním kole). Z pohledu zákona o provozu na pozemních 

komunikacích je elektrokolo klasickým jízdním kolem se stejnými pravidly. 
 

 

 

 

 



 

 

Kontakt pro média: 

Jana Kodymová, DiS. 

tisková mluvčí 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora  

statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   

mobil: +420 778 760 927 

tel.: +420 485 243 182 

e-mail: kodymova.jana@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

www.facebook.com/cityliberec 
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