PŘÍLOHY

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ

VÝBĚR VHODNÉHO KOLA
Pro cykloturistiku byla tradičně používána klasická silniční kola, která jsou ovšem
nevhodná k jízdě mimo zpevněné cesty a poměrně málo odolná. Také jízda
v kopcovitém terénu je fyzicky poměrně namáhavá kvůli příliš těžkým převodům.
Z dnešního pohledu se proto jedná o kola vhodná k převážně sportovnímu využití.
Vedle silničních kol existuje další tradiční kategorie kol cestovních, která jsou ovšem
v rozporu se svým názvem vhodná spíše ke kratším jízdám v rovinatém terénu než
ke skutečnému cestování. Jejich konstrukce je oproti silničním kolům robustnější, stále
jsou však určena především pro jízdu po zpevněných cestách. Pro univerzálnější použití
také mívají nedostatečný rozsah převodů, celkově navíc spíše těžších.
Celkově jsou pro univerzální použití nejvhodnější kola horská a krosová (treková).
V případě horských kol hovoříme o jejich základní a nejrozšířenější kategorii s pevným
rámem a odpruženou přední vidlicí. Existuje řada dalších kategorií kol, určených k jízdě
v těžkém terénu, která se ovšem nehodí k jízdě v lehkém terénu a po silnici.
Horské kolo je primárně určeno k jízdě v terénu nebo po nezpevněných cestách, jízda
po silnici je samozřejmě o něco pomalejší a namáhavější. Na druhou stranu nabízí
oproti ostatním typům kol vyšší jízdní komfort, lepší ovladatelnost a vysokou odolnost.
Horská kola jsou zpravidla vybavena systémem převodů se třemi převodníky a kazetou
s devíti pastorky, který nabízí rozsah a odstupňování umožňující širokou škálu použití
od poměrně svižné jízdy po rovinaté silnici po prudké výjezdy v terénu.
Krosová kola představují kompromis mezi koly horskými a cestovními. Konstrukčně se
podobají kolům horským, jsou však celkově subtilnější, s většími koly a užšími plášti.
Určena jsou k jízdě po silnici a v lehkém terénu. Systém zpřevodování je shodný
s horskými koly, převody jsou ovšem v důsledku použití větších převodníků celkově
těžší. Tento typ kola je svými vlastnostmi pro cykloturistiku přímo předurčen. Ve

srovnání s horským kolem je vhodnější k jízdě po silnici a v lehkém terénu typu
hladkých polních a lesních cest, určitá omezení přináší pouze v těžším nebo kopcovitém
terénu.
Bez ohledu na zvolený typ kola je nanejvýš vhodné investovat do dostatečně kvalitního
modelu. Nejlepší poměr kvality a ceny poskytují kola střední cenové kategorie.
Nejlacinější kola doporučujeme při výběru zcela pominout – vykazují řadu funkčních
nedostatků a jsou osazena nekvalitními díly s nízkou trvanlivostí (náboje kol, šlapací
středy atd.).
V případě dětských kol je výběr méně široký. Dětská kola bývají typově odvozena od
kola horského nebo krosového a vyrábějí se ve čtyřech velikostních kategoriích, které
pokrývají všechny věkové skupiny. Kola vyšších dvou kategorií již bývají vybavena
měnitelnými převody a umožňují tak starším dětem poměrně samostatnou jízdu ve
všech typech terénu. Nároky na kvalitu dětských kol jsou nižší, ale i zde je lépe vyhnout
se nejlevnějším typům.

VYBAVENÍ PRO JÍZDU S DĚTMI

Cyklovozíky
Cyklosedačky se pro převoz nejmenších dětí příliš neosvědčily. Vysoko umístěná
cyklosedačka má spolu s pohyby a přesuny těžiště dítěte v ní nepříznivý dopad na
ovladatelnost kola. Pokud dítě usne, nastává problém, dítě se naklání a zejména hlava
pak visí nepřirozeně do strany.
Ideálním řešením jsou dětské cyklovozíky, které se snadno přimontují za jízdní kolo.
Protože dnes existuje mnoho druhů a různých značek výrobců těchto vozíků, vyplatí se
investovat do známých značek, jako je například Croozer.
Přednosti vozíku:
Dítě je vždy ve vozíku připoutáno pásy.

Dítě je ve vozíku v polosedě – tato poloho rozkládá tlak na všechny obratle.
Dítě má z vozíku výhled.
Dítě je chráněno před chladem, vlhkem, deštěm, větrem, sluncem.
Díky moskytiéře je v bezpečí také před hmyzem.
Za teplého počasí jde vozík zcela otevřít a zajistit tak příjemné větrání.
Vozík vybereme odpružený, který může do jakéhokoliv terénu. Výrobci většinou myslí
na převážení autem a vozíky jsou skládací, vejdou se tak do kufru auta.

Tažné tyče
Všechny rodiny udělaly nejlepší zkušenost s tyčemi TrailGator. Jejich obrovskou
výhodou je, že jsou skládací. Dítě může jet na kole zcela samostatně a pokud je
unaveno, tyč se rozloží a dál se pokračuje na tyči. Lze tedy kombinovat dle situace oba
typy jízdy a pomoci tak třeba dítěti do kopce.
Předpokladem je, že dítě již udrží rovnováhu. Pokud dítě již udrží rovnováhu na kole
samo, nemělo by mít problémy udržet rovnováhu s tažnou tyčí. Pro dospělého se
doporučuje nejdříve si vyzkoušet tažnou tyč nanečisto (bez dítěte) a zvyknout si na
rovnováhu, zatáčení, zastavení, startování a především na pocit jízdy s tyčí. Přece jen se
můžete zprvu cítit nezvykle, ale většina jezdců se přizpůsobí velmi snadno a rychle.

VÝBAVA JÍZDNÍHO KOLA

Povinné vybavení jízdního kola podle vyhlášky MD č. 341/2002 Sb.


Dvě na sobě nezávislé účinné brzdy s odstupňovatelným ovládáním brzdného
účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s
protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou.



Volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojetí apod.).



Zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny
materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít
hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodu, křídlové
matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníku musí mít hrany buď
obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí
mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé
nejméně 2 mm. Matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v
kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené.



Zadní odrazka červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní
červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností;
odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po
levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250–900 mm nad rovinou vozovky; odrazové
materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi
cyklisty.



Přední odrazka bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály
obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad
povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; odrazové materiály
nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty.



Odrazky oranžové barvy na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou
být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich
blízkosti.



Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jedna boční
odrazka oranžové barvy na každé straně kola; tyto odrazky mohou být nahrazeny
odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na
koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.

Za snížené viditelnosti:


světlomet svítící dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven
trvale tak, aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem
řidiče měnit; je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet
nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem, zadní svítilna červené barvy;
podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a
upevnění zadní odrazky; zadní červená svítilna muže být kombinovaná se zadní
odrazkou červené barvy; zadní červená svítilna může být nahrazena svítilnou s
přerušovaným světlem červené barvy.



Zdroj elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou
zajistit svítivost světel po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.

Nutno poznamenat, že silniční, horská a krosová kola nejsou svými výrobci zpravidla
deklarována jako dopravní prostředek splňující požadavky vyhlášky, ale jako kola
sportovní, a osvětlení či odrazky proto obvykle postrádají. Při jízdě ve dne nebo mimo
veřejné komunikace není jejich absence zásadním nedostatkem, za zhoršené viditelnosti
se ovšem situace zcela mění. Základním předpokladem bezpečného pohybu po
veřejných komunikacích je proto mít osvětlení při každé vyjížďce k dispozici a
přinejmenším při jízdě ve zhoršených podmínkách jím kolo vybavit.
Červené zadní světlo je při jízdě po silnici za snížené viditelnosti naprostou nezbytností.
Riskantní je rovněž jízda bez předního světla, a to i v podmínkách, kdy ho cyklista
nezbytně nepotřebuje k tomu, aby sám viděl na cestu.

Další doporučená výbava jízdního kola


Zvonek – slouží ke včasnému odvracení nebezpečí tím, že varuje ostatní.



Účinný kryt řetězu – ochrání před zachycením oděvu a případným pádem.



Účinné blatníky – ochrání před vodou a nečistotami.



Nosič – nezbytný pro vícedenní výlety.



Košíky na láhve s vodou.

VYBAVENÍ NA VÝLET

V rámci příprav je třeba poslat rodičům seznam věcí, které je potřeba s sebou na
cyklozájezd připravit. Zde je seznam potřebných věcí:

Doporučené vybavení na jednodenní výlet
Cyklistická přilba
Brýle proti slunci
Cyklistické rukavice
Bunda proti větru
Pláštěnka
Náhradní ponožky
Peníze, doklady
Toaletní papír – ubrousky
Energetické jídlo, tatranka
Lahev na vodu
Tachometr
Gumicuk na zadní nosič
Nosič na sedlovku, není-li, pak batoh
Zámek na kolo
Nářadí
Náhradní duše
Sada na lepení duší a montpáky
Pumpička
Nýtovač, event. několik článků řetězu, šroubky, kus drátu, izolepa

Další doporučené vybavení na vícedenní výlet
Igelit na batoh proti dešti
Stan
Spacák
Karimatka
Plechový hrníček
Vařič, čaje, polévky
Lžíce

V každé výpravě je vhodné dále mít:
Fotoaparát
Mapy dané oblasti, mapník
GPS navigaci, kompas
Mobilní telefon s nabíječkou
Příruční lékárnička nebo alespoň Jodisol
Nůž
Centrklíč
Náhradní paprsky
Potřebná maziva na řetěz apod.
Náhradní lanka

ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY

TECHNIKA JÍZDY NA KOLE

Základem jízdy na kole je odpovídající zvládnutí techniky. A to na silnici i v terénu.
Každá chyba v technice jízdy totiž stojí cyklistu spoustu zbytečně vynaložené síly, obírá
jej o energii a samozřejmě jej ve výsledku zpomaluje.
Každý cyklista, který chce v budoucnu zkusit zajet nějaký závod nebo si chce jízdou na
kole vylepšit kondici, si musí dát pozor na několik základních zásad. Naučit se správně
řadit, odpovídajícím způsobem na kole šlapat, správně rozložit svou váhu na kole, zvolit
odpovídající posed a správně držet tělo.
Předpokládáme, že všichni účastnící mají na kole již něco za sebou a znají základy
pohybu na kole, Před každou výpravou však všechny poučím v tomto smyslu:
Nedělat nečekané manévry
Nečekaně nebrzdit
Nečekaně vyjíždět do stran

Technika jízdy – obecně
Šlapání
Šlapáním se udržuje pohyb a zároveň rovnováha
správně šlapeme přední částí chodidla a nikdy ne rovně k zemi, ale šikmo
Posed
Poloha sedla má být víceméně vodorovná.
Výška sedla má být nastavena tak, aby se noha položená patou na pedál v dolní úvrati
mírně propínala v koleni. Příliš nízká poloha sedla znemožňuje efektivní využití síly

nohou a činí jízdu neúměrně namáhavou. Je-li sedlo naopak příliš vysoko, mohou
v důsledku nadměrného propínání nohou trpět svaly na jejich zadní straně, kolena a
sedací partie.
Předozadní poloha sedla má být taková, aby při běžném posedu svislice spuštěná
z přední strany kolena nohy v přední úvrati procházela osou pedálu.
Přehazování
Převod měníme, když řetěz není v plném tahu.
Brzdění
Nejúčinnější je brzdění oběma brzdami zároveň. Přední brzda je účinnější, ale vyžaduje
opatrné zacházení.
Ve ztížených podmínkách (mokro, terén, zatáčky) brzdit opatrně a raději zadní brzdou.
Zpomalení vyrovnávat posunem těžiště vzad.
Zatáčky
Správně odhadnout nájezdovou rychlost, v zatáčce nebrzdit.
Vnitřní pedál nahoře.
Do kopce
Pomaleji, pravidelně dýchat, zvolit lehčí převod.
V terénu – ohnout lokty a sehnout hlavu, váha na zadním kole.
Sjezd
Vždy připraveni na zabrzdění.
Snížíme těžiště a posuneme jej vzad.
Horská – snížíme sedlo dle kopce, paty tlačím dolů a váha je vzadu, sedím na konci
sedla, brzdím jen zadní brzdou a to tak, že nesmím zablokovat kolo, při uklouznutí
povolím brzdu a nabranou rychlostí to vyrovnám.
Skoky na horském kole
Učení jen na bezpečných místech.

Dobře chránit sebe (přilba, chrániče).
Na zadním – přenesu váhu vzad a nadlehčím přední kolo – řídítka.
Na předním – přenesu váhu na přední kolo – řídítka a nadlehčím zadní – pedály.
Celé kolo – napnu tělo, paže a nohy, jako bych chtěla zatlačit celé kolo do země a pak
prudce odlehčím.
Pády
Vždy se snažím sbalit do klubíčka.
Ruce natáhnu, tomu se neubráním (nepodmíněný reflex), ale aspoň se je snažím ohnout
v lokti a udělat kotrmelec.
Uvolním včas nohy a pustím řídítka.

Řazení
Volba správného převodu je samozřejmě velmi důležitá, ale neméně důležité je
zvládnout správnou techniku řazení. Nikdy zkrátka nikdy nesmí jezdec přehodit stupeň
ve chvíli, kdy zabírá. Hrozí zaseknutí převodníku či přesmykače a poškození řetězu. Je
potřeba se ve chvíli přeřazení jemně nadlehčit. Jízda musí zůstat plynulá.
Důležité je zařadit správný převod včas. Zejména pokud je jasné, že cyklistu čeká
náročné stoupání. Tedy přesmyknout vpředu na menší převodník. Řadit v tahu je
obtížné, řetěz je příliš namáhán a jezdci hrozí, že bude muset zastavit. Přehazovačka
vzadu obvykle v klidu zvládne přehození mezi jednotlivými stupni.
Důležité je pohlídat si řetězovou linku. To znamená dbát na to, aby se řetěz příliš
nekřížil. Zvolit nejmenší kolečko vpředu i vzadu je chybné. Hrozí přetržení řetězu.
Obvykle se pro největší převodník používají nejmenší tři až čtyři pastorky. Pro střední
převodník se hodí všechny pastorky kromě krajních a pro nejmenší dva až tři horní
pastorky vzadu.

Způsob šlapání
Stejně zásadní je způsob šlapání. Cyklista působí silou na pedál. Tradiční chybou, které
se někdy jezdci dopouštějí je „šlapání patami“. Vynaložená síla pak nejde na pedál a
nepohání kolo, ale mizí v nenávratnu
Pro efektivní jízdu po silnici i v terénu je nutné působit silou přímo na pedál a
neprošlapávat. Neulevit si. Chodidlo musí být při šlapání vždycky mírně skloněno
dopředu, aby jezdec nešlapal patami ani špičkami. Správný způsob šlapání je dobré
natrénovat v lehčím terénu a potom jej přenést do náročnějších partií. Každý cyklista by
si měl způsob šlapání stále hlídat, zejména ve chvíli, kdy se cítí unavený. Pokud cyklista
používá nášlapné pedály, musí dbát na to, aby zarážka neboli „kufr“ byla umístěna na
obou podrážkách stejně. Odchylka v nastavení může způsobit nestejné zatížení svalů.

Rozložení váhy a držení těla
Správné rozložení váhy závodníka či jakéhokoliv cyklisty úzce souvisí s hledáním
optimálního posedu na kole. Správné nastavení výšky sedla a řídítek by mělo být
kompromisem mezi pohodlím a aerodynamikou. Příliš nízko nastavená řídítka
způsobují bolesti v zádech. Pokud jsou vysoko, neumožní variabilně upravit posed
vzhledem k terénu, kterým jezdec projíždí.
Cyklista musí optimálně měnit těžiště. Při jízdě do kopce je nutné jej posunout dopředu,
naopak při sjezdech cyklista správně tlačí těžiště dozadu. Pokud by se při sjezdu
cyklista tlačil příliš dopředu na řídítka, velmi snadno by přes ně mohl přeletět a z toho
pak pramení nebezpečná zranění.
Držení těla na kole je také velmi důležité. Tělo je potřeba držet spíš rovně, nenaklánět
se podle toho, která noha je právě v záběru. Šlape se nohama, nikoliv celým tělem.
Šlapání musí být efektivní.
Která z chyb je nejvážnější a na co si má jezdec dát největší pozor? Není jedna jediná.
Jde o celý komplex. Kdo zvládne správné šlapání, držení těla, naučí se správně
technicky měnit převody, a správně rozloží váhu, má předpoklady k tomu, aby jízda
byla efektivní a jezdci přinesla dobrý pocit a uspokojivý sportovní výsledek.

ZÁSADY POHYBU V SILNIČNÍM PROVOZU

Pokud je to možné, zásadně volím cestu mimo komunikace, i když to může znamenat
zajížďku. Někdy se však pohybu po silniční komunikaci nevyhneme. V tom případě
dávám dvě poučení, první před zahájením jízdy a nejpodstatnější body vždy před
vjezdem na silnici. Zastavím celou výpravu a zdůrazním hlavní zásady:
Držet se při pravé krajnici
Nejezdit vedle sebe, nýbrž za sebou
Nedělat nenadálé pohyby a nečekané manévry.
Mít oči na stopkách a sledovat situaci vpředu i za sebou
Neujíždět ostatním

Zásady bezpečné jízdy na kole


Před jízdou vždy překontrolovat technický stav kola, hlavně stav brzd a světel.
Každou zjištěnou závadu bezodkladně odstranit.



Pamatovat na to, že řídítka jsou od toho, aby se držela oběma rukama.



Při vjíždění na komunikaci se pořádně rozhlédnout, aby nedošlo ke střetu s jiným
účastníkem silničního provozu.



Děti by neměly zapomínat říci rodičům, kam na kole jedou, případně kde se budou
pohybovat. Jezdit vždy vpravo co nejblíže k okraji vozovky, při jízdě více osob
jednotlivě za sebou.



Pokud jste předjížděni autem nebo autobusem, je důležité se pevně držet řídítek, aby
tlakem vzduchu nedošlo k pádu na vozovku.



Pamatovat na to, že je nutné při změně směru jízdy ukázat, kam se odbočuje.



Pamatovat na to, že chodník slouží chodcům, takže při jeho použití je nutné
sesednout z kola a tlačit jej vedle sebe.



Být opatrný při brzdění přední brzdou, aby nedošlo k přepadnutí přes řídítka.



Cyklista mladší 18 let musí při jízdě na pozemní komunikaci použít ochrannou
přilbu schváleného typu podle zvláštního předpisu a mít ji nasazenou a řádně
připevněnou na hlavě.



Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelovou
komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro
jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné pěší zóně.



Na jednomístném kole nejezdit ve dvou.



Za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím
dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem
červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být náhradou za
světlomet svítilna bílé barvy s přerušovaným světlem.



Nenechávat své kolo bez dozoru, jinak je nutno kolo připevnit k pevnému
stabilnímu objektu řetězem nebo lankem se zámkem, aby nedošlo k odcizení.
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