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Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou
popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím
kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu
s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti
o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou
uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce
uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož
i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT),
jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 149 Jízdní kola, subkomise SC 1 Jízdní kola a jejich
hlavní dílčí sestavy.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 4210-2:2014), které bylo technicky
revidováno.

ISO 4210 s názvem Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola se skládá z následujících
částí:

–    Část 1: Termíny a definice

–    Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská
a závodní jízdní kola

–    Část 3: Obecné zkušební metody

–    Část 4: Zkušební metody pro brzdění

–    Část 5: Zkušební metody pro řízení

–    Část 6: Zkušební metody pro rám a vidlici

–    Část 7: Zkušební metody pro kola a ráfky



–    Část 8: Zkušební metody pro systém pohonu a pedálů

–    Část 9: Zkušební metody pro sedlo a sedlovku



Úvod
Tato mezinárodní norma byla vypracována jako reakce na celosvětovou poptávku s cílem zajistit, aby
jízdní kola vyrobená v souladu s touto mezinárodní normou byla tak bezpečná, jak je to jen prakticky
možné. Zkoušky byly navrženy tak, aby byla zajištěna pevnost a životnost jednotlivých dílů, jakož
i jízdního kola jako celku, vyžadující celkovou vysokou kvalitu a zohlednění bezpečnostních aspektů
počínaje etapou návrhu.

Předmět normy je omezen na záležitosti týkající se bezpečnosti; výslovně je vyloučena normalizace
jednotlivých dílů.

Jestliže je jízdní kolo určeno k použití na veřejných komunikacích, platí vnitrostátní právní předpisy.

Za účelem zlepšení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti a s ohledem na použitelnost všech typů
a velikostí jízdních kol, jakož i vlivu obsluhy (jezdce), odráží zkušební metoda na zkušebním zařízení
současný stav techniky a upřednostňuje se před zkušební metodou na dráze.

Pokud bude v budoucnu existovat důkaz o zlepšení zkušební metody na dráze, bude tato metoda při
příští revizi uvedena jako informativní. Uživatelé této mezinárodní normy se vyzývají, aby poskytli
zpětnou vazbu ISO/TC 149/SC 1.



1 Předmět normy
Tato část ISO 4210 stanovuje požadavky na bezpečnost a funkčnost z hlediska konstrukčního
provedení, montáže a zkoušení jízdních kol a jejich dílčích sestav s výškou sedla podle tabulky 1 a
stanovuje směrnice pro návody výrobce týkající se používání a péče o tato jízdní kola.

Tato část ISO 4210 platí pro jízdní kola pro mládež, s maximální výškou sedla 635 mm až 750 mm,
pro městská a trekkingová jízdní kola, horská jízdní kola a závodní jízdní kola s maximální výškou
sedla 635 mm nebo více, včetně skládacích jízdních kol (viz tabulka 1 a obrázek 1).

Tato část ISO 4210 neplatí pro speciální typy jízdních kol, jako jsou dodávková jízdní kola, jízdní kola
s ležícím jezdcem, tandemová jízdní kola, jízdní kola BMX a jízdní kola navržená a vybavená pro použití
v náročných aplika-
cích, jako jsou schválené soutěžní disciplíny, akrobatické terénní nebo kaskadérské jízdy.

POZNÁMKA Viz ISO 8124-1 pro jízdní kola s maximální výškou sedla 435 mm nebo méně a viz
ISO 8098 pro jízdní kola s maximální výškou sedla větší než 435 mm a menší než 635 mm.

Tabulka 1 – Maximální výška sedla

Rozměry v milimetrech

Typ jízdního
kola

Městská
a trekkingová
jízdní kola

Jízdní kola
pro mládež

Horská jízdní
kola

Závodní jízdní
kola

Maximální výška
sedla 635 nebo více 635 nebo více

a méně než 750 635 nebo více 635 nebo více

Legenda

H      maximální výška sedla

1      značka minimální hloubky zasunutí

2      rovný povrch

Obrázek 1 – Maximální výška sedla

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


