
Jak na koloběžku 
Předmluva 

Proč? Aneb, co mě vede k sepsání následujícího 
V prvé řadě to je skutečnost, že o koloběžkách a pohybu na nich je zatím materiálu pozřídku. 
Dále taková malá touha po zviditelnění se a zúročení letitých kolečkářských zkušeností – snad 
koloběžkáři nepohrdnou cyklistou – trošku jsem závodil, trochu dělal trenéra a také třeba 
pomáhal s návrhy vzorků plášťů. A hlavně také snaha o rozpoutání plodné diskuse – výzva 
pro ostatní, aby se podělili o své zkušenosti. Ale nejen ty technické, hlavně ty ohledně 
způsobu jízdy, způsobu vykonávání pohybu a efektivního přenosu síly v rozličných jízdních 
situacích, jak na jízdu po rovině ustálenou rychlostí, jak co nejúčinněji zrychlovat a brzdit, jak 
na jízdu v háku, do mírného nebo naopak prudkého kopce, kdy, zda a jak přejít k běhu atd. 
Posledním důvodem je nezištná pomoc nám uživatelům cestou ponaučení výrobců, aby nám 
necpali to, co nepotřebujeme (nechceme), ale rozšířili nabídku o různé velikosti a podobně 
(viz dále v textu). K tomu je ale musíme společně tak trochu donutit. Možná to bude 
znamenat malé zvýšení uniformity například jako u kol, kde se s léty také ustálilo používání 
délek, výšek a úhlů kolem tzv. zlatého středu a i materiálově jsou si kola podobná jako vejce 
vejci. Ale uniformita ve skvělé funkci nikdy není na závadu na rozdíl od módních výstřelků, 
které nemají žádné technické opodstatnění, jsou pouze „krásné“. Pro mne osobně ale krása 
vychází z jednoduchosti, strohosti a stoprocentní funkčnosti. 

Hned na začátku děkuji všem, jejichž materiály jsem si vypůjčil. Pokud znám autora, tak na 
něj a dílo odkazuji, jak je běžné a slušné. Ostatním děkuji s tím, že si nijak jejich práci 
nepřivlastňuji, pouze jsem se snažil o shromáždění dat k jednomu tématu na jedno místo. 
Totéž platí o fotografiích, které jsem použil z různých webových zdrojů. 

Vše, co dále uvedu, se budu snažit prakticky aplikovat a seřadit podle důležitosti (vlivu), 
včetně případných zkoušek. 

Nebudu se věnovat koloběžkám na blbnutí – dirt ve skate parcích, mini- a mikro alternativám, 
sjezdovým typům, ani koloběžkám pro děti nebo výhradně pro jízdu ve městě. Zaměřím se 
pouze na typy koloběžek, od nichž se dá očekávat, že se na nich moc nenadřeme a s rozumně 
vynaloženým úsilím se pěkně svezeme, a pak také závodním modelům. 

Úvod 

Koloběžku? Jasně! Jakou? 
Hned na začátku jsme u problému, který je zároveň společným dilematem i při výběru 
jízdního kola. Existuje pro každé použití vhodný kompromis, aneb jedna koloběžka pro 
všechny situace? Odpověď zní jednoznačně: ne. Vždy od prodejců následuje (či měla by 
následovat) otázka: kde budete jezdit, jak často, jak daleko? Vše vede k rozhodnutí o 
prioritách, a pokud tyto se už v počátku nastaví špatně, je na problém zaděláno. Zároveň je 
třeba říci, že správně odpovědět na ty tři základní otázky před koupí je téměř nemožné, pokud 
jste si nářadí, o nějž máte zájem, nemohli předem důkladně vyzkoušet. Tady bych vyzdvihnul 
nejen reklamní, ale hlavně pro budoucí koloběžkáře neocenitelnou službu, a propagaci 
koloběhu obecně, kterou poskytuje firma Kostka. Tou je možnost zapůjčení koloběžky 
například na absolvování závodu nebo při dětském dnu apod. Zkrátka tam, kam si je kdo 
pozve. Nyní má tato bohulibá činnost i následovníky z řad dalších prodejců (dovozců) a 
výrobců. 
 



Lehkost pohybu, aneb jak se nenadřít. 
Ještě bych trochu rozebral tu „lehkost pohybu“, která je, alespoň jak myslím, rozhodující. 
Pokud netrpíte sebemrskačstvím a nechcete se pouze likvidovat libovolným způsobem (tady 
bych doporučil terénní koloběžku i pro jízdu zdola nahoru, tedy obráceně, než je běžně 
používána), tak by možná stálo za to, zapamatovat si pár základních faktů: 
 

• Do písku (čerstvého sněhu) se budu bořit i na širších pláštích a odrazit se v něm je 
téměř nadlidský úkon, tedy po kilometru jízdy to vzdá téměř kdokoli 

• V blátě je k ničemu sebehrubší desén, protože z bláta se nedá odrazit vůbec 
• Zbývá zpevněný povrch a na něm bohatě stačí pláště do šířky 32 mm (max. 40 mm, 

protože na malá zadní kola zde bývá problém s šíří sortimentu, užší nejsou k mání) 
s nulovým vzorkem (slicky) bez obav z aquaplaningu 

• Čím výš stojíte, tím rychleji se unavíte – výška stupátka je jedním ze strategických 
parametrů každé koloběžky 

 
Vzhledem k tomu, že jsem jezdil snad na všem dvoukolovém (krom kostitřasu), tak 
zdůrazním jednu myšlenku a převedu ji rovnou do prostředí koloběhu. Běžné ježdění se téměř 
vždy odehrává na zpevněných cestách (pole, louky, les) a povětšinou na asfaltu, včetně – a 
zde výhradně – chráněných oblastí. V případě kola to vše s nejmenší námahou zvládne 
cyklokrosový bicykl, pro běžné použití verze Cross (tedy téměř totéž s rovnými řídítky). Tedy 
i na koloběžce bych v první řadě volil tu lehkost pohybu. Ta je však na prvním místě dána 
výškou nášlapné plochy nad terénem. Vy, kteří právě svoji první koloběžku vybíráte, si 
dobře zapamatujte: Bolí ta noha, na které stojím a ne ta, kterou se odrážím! A bolí tím víc, 
čím hlubší dřep na jedné noze musím absolvovat při každém odrazu.  
Tím ale zároveň narážíme na zásadní problém s průchodností v terénu. Čím níž je stupátko, 
tím je tato průchodnost horší a častěji si o ten terén škrtnete. Mám na mysli boule v asfaltu, 
zlomy a díry. Nepřejetitelné (Skočit? S velkou koloběžkou žádná sranda!) jsou obrubníky a 
tzv. „velbloudí hrby“, tady budete škrtat pomalu i s terénní koloběžkou. 
Jak z tohoto – kompromis? Tak trochu, jako vždy. Začneme světlou výškou. 
Sérií pokusů (výměna obutí) s Laserem 26“ od Kostky jsem dospěl ke shodnému výsledku, 
jako firma Kostka u nového Raceru. Tedy 4,5 (u mne 4cm). Nižší světlá výška je možná, ale 
ještě více budete nuceni udržet už tak (oproti kolu) velkou pozornost na sledování jízdní stopy 
před sebou. V tomto případě je jízda na „brndě“ zásadně odlišná od té na kole. Kolo vzhledem 
ke své stavbě přejede cokoli (překážku), co je nižší než ½ průměru předního kola. Je to sice 
rána, ale kolo se přes takovou překážku prostě převalí a je jen na jezdci, zda poté ještě zůstane 
„na koni“. To samé právě z důvodu výšky nášlapné plochy neplatí u kolobrndy. Již výše jsem 
uvedl, o jaké překážky se na silnicích jedná. Nejnebezpečnější jsou nahodilé boule a díry. 
Těm je třeba se bezpodmínečně vyhnout, případně, pokud se vyhnutí nezdaří, tak u děr je 
lepší do nich vletět vyšší rychlostí. Pak prostě pouze odřete stupátko, trubku(y) pod ním, za 
efektu „mírného“ zpomalení. V zatáčkách (náklonu) je to o dost horší! Tady se levá či pravá 
strana nášlapné plochy přibližuje terénu, průchodnost se ještě více snižuje a jakékoli „škrtnutí 
si“ o terén většinou končí nadlehčením zadního kola spolu s jeho přetočením ven ze zatáčky a 
téměř nevyhnutelným pádem. Při bočním postoji na stupátku ve sjezdu se takto dá krásně 
škrtat i špičkami, či patami bot, a to nejen na nerovnostech – pozor! Tady je vzhledem 
k profilu (zahnutí) spodní rámové trubky výhodný KickBike. 
Takže světlou výšku bychom měli vyřešenou, ale co tedy s tou výškou stupátka? Jednoduché, 
ale pouze teoreticky. Nejlepší by bylo stupátko tloušťky listu papíru (plechu), ale to by nás 
buď neuneslo, nebo by se prohýbalo (pružilo), a tím bychom přicházeli o vynaloženou 
energii. Tak tady tedy tvrdost spolu s co nejmenší tloušťkou. Výhodné jsou zde duralové 
profily (fy. HOTA, Vella, Effendi), či jäkly (MIBO) a tenké trubky fy. Kostka, či koloběžky 
ruční výroby p. Trojana, člena plzeňského koloběžkového klubu. 



 
Srovnejte si světlou výšku obou strojů na snímku. Stříbrný Kickbike téměř „líže“ zem a 
přitom má nášlapnou plochu možná výš než jezdec vpředu. To je dané celkovou konstrukcí 
s použitím jediné silné a tuhé rámové trubky. 

Z výše uvedeného obrázku je vše nad míru jasné. Co je platná minimální světlá výška, když 
pak pod stupátkem je lešeňová trubka. Tady se už výška nášlapné plochy nedá snížit. Všechna 
čest tuhosti, případnému převalení-se přes nerovnost a eleganci. Pro mne je však to snížení 
nášlapné plochy, a tím snížení namáhání stojné nohy rozhodující!!! Znovu zdůrazňuji, čím 
delší jízda (čím méně trénovaný jedinec), tím důležitější je tento parametr. 

Hodnocení úprav - zkoušky 
 
Jak vyzkoušet a posuzovat praktický dopad provedených změn v konstrukci, výměně dílů, 
oblečení, doplňků? Jako vždy nejlépe jednoduše. 
Je třeba vybrat správný terén – svah (neodrážet se, ani při rozjezdu.) a to nejlépe s dojezdem 
do protisvahu. Zkoušku provádět po shodné dráze a za shodných povětrnostních podmínek 
(nejlépe bezvětří, že?), tedy nejlépe několik jízd před provedením změny (zprůměrňovat pro 
zmenšení chybovosti), provést změnu a provést to samé a výsledky porovnat. Měřit buď 
dosažení kratšího času na shodné dráze – vyžaduje většinou pomocníka-y, nebo využít 
protisvahu a metodu, kdo dál (výš) dojede, výhodná je kombinace obojího – čas odečíst 
pomocí computeru (čidlo v předním kole nastavit před rozjezdem do stejné polohy!) na konci 
dráhy v okamžiku zastavení. 
Tuhost rámu je možno zkoušet či porovnávat nejlépe při nahuštění obou kol na maximum 
povoleném výrobcem plášťů (není to však podmínkou). Nejprve změřte rozvor kol 
(vzdálenost středů nábojů, podmínkou je natočení předního kola pro jízdu přímo) bez zatížení 
a poté i po zatížení jezdcem. Čím menší je rozdíl, tím samozřejmě lépe. Pružením je mařena 
energie odrazu a k jejímu navracení nedochází. 
Ještě je možno vypozorovat, jakou měrou se na propružení podílí samotný rám koloběžky a 
jakou přední vidlice. Tady pozor, poněvadž vidlice pro jízdní kola by měla pružit a tím 



odlehčovat zádovému svalstvu a rukám, protože na kole se převážně sedí a člověk je tak méně 
vytřesen. Opačný požadavek bych však prosazoval u koloběžky, kde se celou dobu stojí a 
potřebné pružení je zajištěno dostatečně samotnou stavbou těla jezdce – stačí při přejezdu 
nerovností mírně pokrčit ruce a hlavně kolena. 

Hlavní část 

Rozdělení témat: 
A. Jízdní odpory 
B. Tuhost vs hmotnost, a cena za snižování hmotnosti 
C. Geometrie stavby koloběžky, aneb biomechanika v praxi 
D. Biomechanika pohybu na koloběžce ve vztahu k její stavbě 
E. Technika jízdy na koloběžce 

 

A. Jízdní odpory 

Zde jako pramen uvedu vcelku starou, ale dle mého názoru zatím nedostižnou knihu 
Ing. Karla Cibuly: Mechanika jízdního kola1. 

Celkový odpor (Oc) se skládá z: 
1. odporu v ložiskách (Ol) 
2. odporu valení kol (Ok) 
3. odporu prostředí – vzduchu (Ov) 
4. odporu stoupání (Os) 
5. odpor proti změnám rychlosti 

Oc = Ol + Ok + Ov + Os 

Zajímavé je přibližné procentuální srovnání podílu jednotlivých odporů (aplikace různých 
rychlostí v m/s a převedení výsledků v N na procenta ze str. 54 výše uvedené knihy). 
Výsledky v tabulce níže: 

druh odporu rychlost pohybu 
10 km/hod 20 km/hod 30 km/hod 40 km/hod 50 km/hod 

v ložiskách - Ol 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 

valení - Ok 74,6% 43,3% 25,3% 16,1% 10,9% 

vzduchu - Ov 24,9% 56,4% 74,3% 83,8% 89,0% 

Výpočty vycházejí z výpočtu pohybu dráhového cyklisty, tedy galusky, trochu větší čelní 
plocha než u jezdce na koloběžce = proto ta přibližnost, ale jako ukázka poměru to je skvělé. 

Jak se dají jednotlivé odpory ovlivnit a co to v praxi přinese? 

1. Odpory v ložiskách 

Odpory v ložiskách kol v důsledku jejich zatížení hmotností cyklisty a koloběžky mají 
na celkový jízdní odpor jen velmi malý vliv. Výrobci kuličkových ložisek doporučují 
tento způsob výpočtu odporu: 
odporový moment ložiska   M = iGd1,/2  (Nmm) 
odpor na obvodu kola          Ol = 2M/d     (N) 

                                                
1 Cibula, K.: Mechanika jízdního kola. Praha: Vydavatelství ČVUT 1996, 90s. 
 



kde: 
• i - součinitel odporu valení ložiska (udává se 0,02 a méně až 0,002) 
• G - zatížení ložiska (N) 
• d1 - průměr ložiska (mm) 
• d - průměr kola (mm). 

Pozn.: z výše uvedeného plyne, že pro menší odporový moment je lepší ložisko 
většího průměru a tento moment zmenšuje svůj vliv na odpor se zvyšujícím se 
průměrem kola. Vše má své ale, takže větší ložisko (vyžaduje i náboj většího 
průměru) je těžší a zvyšuje moment setrvačnosti. Vždy je vše o kompromisu! 

Tyto odpory odebírají pouze cca 1% z výkonu a nijak bych je nedramatizoval.  
 
Mezi cyklisty se říká, že co se točí, má být „Campa“ (italská firma Campagnollo) nebo 
já dodám i Gipiemme. Sám ještě vlastním nejlepší náboje této značky, na kterých je 
„nalítáno“ téměř 300 000 km (nejedná se prosím o překlep – slovy třistatisíc 
kilometrů), a při roztočení tohoto kola ve vidlici při srovnání s jakýmkoli jiným, se 
dokáže ještě pořád točit dvojnásobnou dobu. Za všechno totiž můžou systémy 
gumových prachovek u moderních nábojů, případně jednostranné nebo i oboustranné 
zakrytí valivých ložisek označované RS (2RS). Staré náboje totiž žádné zakrytování 
neměly. Měly speciální prachovky s vícechodými protiběžnými závity, které se téměř 
dotýkaly kónusů a vynášely ven veškeré nečistoty a vodu dřív, než měly možnost se 
dostat až do vazelíny a samotného ložiska. Druhým momentem je přesnost výroby 
ložiskových drah a hlavně samotných kuliček. Vše je uváděno třídami přesnosti (čím 
přesnější, tím samozřejmě dražší). Nemalý význam má i vůle v ložisku. Průmyslová 
ložiska s menším odporem mají už z výroby větší provozní vůli. 
Současní výrobci valivých ložisek doporučují pro snižování valivého odporu 
keramické kuličky a speciální prachovky. Viz například webové stránky ložiskového 
giganta SKF v sekci ložisek pro in-line bruslení. 
 
Po praktické stránce je důležitá sestava náboje kola, nejen samotná ložiska. 
V současnosti se stále častěji mluví o výhodách tzv. „zapletených kol“, ale už vám 
nikdo neřekne, že patrně z důvodu snižování hmotnosti a hlavně výrobní ceny se 
vynechávají strojírenské základy uložení průmyslových ložisek (rozpěrné trubky) a 
osička náboje drží z obou stran pouze dotažením matkami k vnitřním kroužkům 
ložiska s nebezpečím přetažení i velmi malou silou. Kuličky v ložisku pak neběhají po 
vnějších a vnitřních pánvích po jejich obvodech, ale po vnitřních bocích těchto drah, 
což není ani konstrukčně, ani provozně správně.  
Není nad vysoce přesnou výrobu těl nábojů se zaručenou souosostí „domečků“ ložisek 
a tomu odpovídající délce nejlépe duralové pevné osy s osazením pro vnitřní kroužek 
ložiska z vnitřní strany náboje (nebo rozpěrnou trubkou) a jejím větším průměrem, 
který zabezpečí její větší tuhost a odolnost proti ohybu a tím vychýlení ložiskových 
drah a změně ložiskové vůle při zatížení. Stačí si vzít vzor z motokrosu, či ze 
sjezdových horských kol. Váha náboje navíc hodně koresponduje s ocelovou osou a 
matkami a jejich nahrazení duralem je velmi efektivní cestou snižování hmotnosti při 
současném zvyšování tuhosti. Platí zde analogie s rámy kol. Výrobcem nábojů, které 
jsou poplatné výše uvedenému, je v Evropě snad jedině švýcarská firma Hügi. No a 
nyní jsem obdobné náboje našel i u tuzemského Autora. 

2. Odpor valení kol 

Tuto část bych rád zdůraznil. Je významnější, čím pomaleji se na koloběžce 
pohybujete. Jinak řečeno, teprve s narůstající rychlostí (cca 20 km/hod) 
převládne vliv odporu vzduchu nad valivým odporem kol! Vzhledem 
k dosahovaným průměrným rychlostem je jeho vliv přibližně o třetinu větší než 
na jízdním kole. 
 
Odpor valení vzniká při valivém pohybu přechodnou elastickou deformací povrchu 
pneumatiky v místě jejího dotyku s vozovkou. Při pohybu se zvyšuje specifický tlak v 



přední části styčné plošky vlivem postupné pružné deformace kola i vozovky a snižuje 
se tlak v zadní části styčné plošky vlivem vnitřního tření materiálu dopružováním. 
Tímto přesunem specifických tlaků se posouvá výslednice tlaku o malou délku u, a 
vyvolává moment odporu valení (viz obr.)

Nu = Okr =>  Ok = Nu/r 
N = G = mg 
u/r = fk 
Ok = mgfk 

kde: 
• Ok- síla, potřebná k překonání odporu valení (N) 
• m - hmotnost (kg) 
• g - gravitační zrychlení (9,81 m/s2) 
• fk - součinitel valivého odporu 

Hodnota součinitele odporu valení závisí na druhu vozovky a pneumatiky a též na 
velikosti tlaku nahuštění pneumatiky. 
Pro rovnou a hladkou živičnou nebo betonovou vozovku a dobře nahuštěnou 
pneumatiku, resp. galusku, lze počítat s hodnotou součinitele valivého odporu 0,01 až 
0,005. 

Valivý odpor – jak to vlastně je? 

Další pohled na shodný problém aneb jinak psáno o tomtéž. 
Mezi cyklisty a nejen mezi nimi se vždy najdou debaty o valivém odporu, většinou u 
pneumatik, lze to číst i v různých recenzích, přitom autoři většinou ani netuší, co píší a jde 
vždy o subjektivní pocity, které mohou mít k realitě daleko. Nejčastější je přitom názor, že 
tlustá pneumatika má větší valivý odpor než úzká. Je tomu tak ale doopravdy? 
Odpor pneumatiky při jízdě je v podstatě síla, které působí proti směru jízdy. Je to tedy síla, 
kterou musíme překonat šlapáním. Kromě ní působí proti cyklistovi další síly, například 
odpor vzduchu nebo stoupání do kopce. My se ale nyní budeme zabývat pouze odporem 
odvalujícího se kola nebo chcete-li pneumatiky. 
Odpor odvalujícího se kola lze rozdělit na dvě části. Jedním je valivý odpor a druhým je 
překonání adheze. 

Valivý odpor kola 
Valivý odpor vzniká tak, že při zatížení kola a pneumatiky, ať už jen jejich vlastní vahou nebo 
i vahou jezdce, dojde ke zmáčknutí materiálu (gumy a vzduchu uvnitř pneumatiky) a při jízdě 
musíme opět zmáčknout pneumatiku, ale vždy o kus dále. Síla, kterou na tuto činnost 
vykonáme, přichází nazmar. 
Tato síla, označme ji F, je úměrná zatížení kola a míry stlačení/zmáčknutí pneumatiky, viz 
obrázek. Síla tak při pohybu nepůsobí kolmo dolů, jak by to bylo při dokonale nezmáčknutém 
kole jako síla Fk, ale působí ve směru prvního dotyku kola s podložkou jako síla Fn. 



 
Naše nepříjemná síla F je právě část síly Fn, kterou rozložíme proti směru pohybu, vypočteme 
ji pomocí úhlu ß: 
F = Fn . tg ß 
tg ß je pro malé hodnoty úhlu téměř stejný jako sin ß, pro který platí 
sin ß = d/R 
kde d je délka stlačeného povrchu ve směru pohybu , R je poloměr kola, rovněž Fn lze 
přibližně položit stejné jako Fk, tedy síla tlačící kolo do podložky, pak dosazením dostaneme 
F = d/R * Fk 
Je zřejmé, že poloměr kola sílu Fk moc ovlivnit nemůžeme, je daná hmotností kola a 
hmotností jezdce, tedy 
Fk = m . g 
poloměr kola je také daný, ze vzorce je ale jasné, že větší poloměr kola bude snižovat valivý 
odpor, takže takové 29palcové kolo na tom bude lépe než třeba klasické horské 26palcové. 
„d“ je dané mírou stlačení pneumatiky, čím více ji stlačíme, tím větší „d“ bude a tím větší 
bude i valivý odpor. Rovněž tak platí, že čím větší tlak bude pneumatika mít, tím méně se 
stlačí a tím menší valivý odpor bude mít. 
Jaký vliv ale bude mít tloušťka pneumatiky? Míra stlačení pneumatiky je závislá od tlaku, to 
již víme, ale přesně je to tak, že při zatížení se musí vyrovnat tlak v pneumatice a tlak vzniklý 
působící vahou kola a jezdce. Víme, že síla je tlak na jednotku plochy, tedy 
P = F/S 
kde F je síla F = m . g a S je plocha, kterou se dotýká pneumatika povrchu. Nafoukáme-li 
slabší a silnější pneumatiku na stejný tlak, tak při zatížení budou mít styčnou plochu obě 
pneumatiky stejnou, ale tlustší pneumatika bude mít širší a kratší, tedy d bude menší a bude 
i menší valivý odpor. 

 

 
Valivý odpor závisí právě a jen na této délce d, z čehož plyne, že silnější pneumatika bude 
mít menší valivý odpor než slabší. Ovšem pouze za předpokladu, že budou nafoukány na 
stejný tlak (užší obutí ale se železnou pravidelností umožňuje vyšší huštění, u plášťů bývá 



limitujícím faktorem samotný ráfek, který by se u objemných pneumatik = širokých, s velkým 
objemem vzduchu tlakem rozevřel) a se stejným vzorkem. Nelze tedy říci, že by horské kolo 
mělo menší valivý odpor než silniční, protože silniční pláště se foukají na tlak až 8 atmosfér 
(galusky až na 16 atm), kdežto horské obutí obvykle jen na 2–4 atmosféry (bary). 
Svůj význam zde bude mít i vzorek, protože horské kolo s hrubým vzorkem na tom bude o 
dost hůře, protože styčná plocha je právě jen na vzorku (je dána zatížením) a tedy celková 
plocha (pod figurami= vztaženo na rovinu mezi figurami) bude o to větší ,a o to větší bude i 
parametr d, navíc se zde projevuje poddajnost jednotlivých figur desénu. 
Platí tedy, že na silničním kole s pneumatikami bez vzorku (tzv. slicky), je lepší spíše mít 
silnější pneumatiky například 22 (25)mm než slabší 18 mm. Alespoň na zadním kole, protože 
na předním bude hrát roli větší odpor vzduchu pneumatiky (jen ve větších rychlostech), 
troufám si ale tvrdit, že to (zvláště na koloběžce) nebude mít velký vliv, když si vezmeme 
odpor vzduchu jezdce v porovnání s čelní plochou předního kola. Zadní kolo je schováno za 
rámem, tak to nemá vliv vůbec. 
V této souvislosti si zaslouží uvést podrobněji některé vztahy mezi zatížením kola a velikostí 
dotykové plošky pneumatiky s vozovkou. Předpokládáme-li, že tato ploška má přibližně 
eliptický tvar, potom pro její rozměry platí tyto závislosti

délka tětivy kružnice, v našem 
případě délka elipsy 

22 zzrx x −=  

šířka elipsy 

22 zzry y −=  

plocha elipsy 

xys π4/1=  

 

Valivý odpor povrchu je dán tratí, takže pro všechny stejný, tedy pokud si někdo záměrně 
nevybere krajnici a neboří se sebemrskačsky do prachu a písku nebo bláta, že? 
Ještě přichází do úvahy adheze (přilnavost), tedy síla, jakou je nutno vynaložit na odtržení 
běhounu od povrchu vozovky. Určitě jste si všimli, že na mokrém asfaltu se vám jede lépe 
než na suchém (pokud nejsou přímo louže). Tato síla je v podstatě jakousi obdobou 
smykového tření, kterou využíváme v zatáčkách, abychom vůbec zatočili, nebo při brzdění. 
Vyjádřit tuto sílu nějakým vzorečkem nelze, protože to závisí jen na materiálech a ani se 
většinou neuvádí, protože má jen malý vliv. Udává se pouze smykový odpor, který udává sílu 
působící při brzdění nebo rozjezdu. 

Galuska versus plášť (jaký průměr a jaká šíře)? 

Zde jako pramen uvedu článek o výzkumu od fïrmy Continental z roku 2005. 
V prvé řadě firma Continental v číslech doložila, že galusky jsou rychlejší než pláště. Proč? 
Galuska (ale i plášť samozřejmě) mění při jízdě svůj tvar – a to, i když je nafouknutá na 
nejvyšší povolený tlak. Energie, která je třeba ke změně tohoto tvaru je dána v prvé řadě 



tloušťkou, takže pokud je povrch gumy silný, je třeba vynaložit více energie k „rolování“ po 
silnici. Více absorbované energie (vnitřním třením vrstev v plášti - kordy-vlákna, vložky, 
ochrany proti defektům a tření mezi pláštěm a duší a síla její stěny) pak v praxi znamená 
pomalejší jízdu.  
 
Je třeba dodat, že se deformuje nejen běhoun, ale i kord (zde je známo, že čím více vláken na 
čtvereční palec – údaj TPI – tím lepší elasticita, kladení menšího odporu proti změně tvaru) a 
výztuha, například kevlarové pásky proti píchnutí. 
Deformuje se také duše a tím, že není pevně spojena s kordem, tak zde vzniká tření – vývin 
tepla a opět ztráty energie (v galuskách bývá latexová, která je oproti klasické butylové duši 
tenčí a má opět menší odpor při ohýbání, latex má též nižší součinitel tření než guma). Prostě 
je třeba posuzovat celou sestavu. 
 
Druhým překvapivým zjištěním bylo, že čím je plášť/galuska širší, tím menší má valivý 
odpor. (viz předchozí vzorce a ilustrace). To je v rozporu s obecným míněním, že čím užší  
plášť tím větší rychlost. Má to ovšem jeden háček. Pokud se rozjedete určitou rychlostí, 
valivý odpor už není tak důležitý, jako odpor vzduchu. Pak při rychlosti 50 km v hodině jede 
plášť/galuska šířky 19 mm mnohem rychleji než šířky 25 mm právě díky nižšímu odporu 
vzduchu. Je třeba si uvědomit, že valivý odpor dle výše uvedeného vzorce je na rychlosti 
pohybu nezávislý = nezvětšuje se, zůstává stejný! Jiné prameny (fa. Continental) 
uvádějí, že se zvyšuje paralelně (lineárně) s narůstající rychlostí (pokud by někdo na toto 
tvrzení nalezl vzorec, který by to osvětlil a potvrdil, budu mu vděčný za jeho zaslání) zatímco 
odpor vzduchu narůstá kvadraticky. Takže pokud zvýšíte rychlost dvojnásobně, naroste 
dvojnásobně (to tvrdí fy. Continental, z výše uvedených vzorců však vyplývá, že se valivý 
odpor nemění, pouze ve vysokých rychlostech, kde se nestačí vyrovnávat deformace 
pneumatiky v průběhu otáčky kola a zvyšuje se odstředivá síla, tak platí i to zvyšování 
valivého odporu = roste parametr d, ale to jsou údaje z automobilových pneu a rychlostí!) i 
valivý odpor, ale odpor vzduchu je hned 8 krát vyšší. Proto je v sadách Continental Grand 
Prix Attack / Force použita na přední kolo galuska o šířce 19 mm a na zadní kolo o šířce 22 
mm.  Všechna měření byla prováděna na velodromu tedy v nějakém ideálním prostředí. 

 
Resumé: 

• Pro obyčejného člověka budou výhodnější pláště – snadnější a levnější opravy (i na 
cestě). 

• Pro něho i pro závodníka šíře cca 23–28 mm vpředu a stejné, případně co nejužší 
sehnatelné vzadu. Nejsou nutné minimální šíře na předním kole, jako u kol na 
časovky, jelikož není dosahována (ani u závodníků) tak vysoká průměrná rychlost, 
aby převažoval aerodynamický odpor kola nad jeho odporem valivým. 

• Desén – vzorek je k ničemu, jen zvyšuje valivý odpor 
• Hustit na maximální (nebo lehce přes) tlak. Vybírat pouze obutí s možností huštění na 

vysoké tlaky, min. 8 bar (lépe 10 bar a více). 



• Volit co nejlehčí obutí a s ohledem na defekty používat to, které má aplikovánu 
nárazníkovou vrstvu – kevlarový pásek pod běhounem. 

• Při jízdě z kopce zatěžovat kolo s větším průměrem – přední, tedy zde z pohledu 
valivého odporu. Z hlediska odporu aerodynamického, a ten je při jízdě z kopce větší, 
je výhodnější skrčení se co nejníže, až pod úroveň řídítek – tedy zadek a tím i váha 
nad zadní kolo. Tady pozor, při delším sjezdu v této poloze vám pěkně zdřevění nohy, 
a co jste získali lepší aerodynamikou můžete lehce ztratit už na pár prvních odrazech 
při přechodu k normální jízdě. 

o Obecně je výhodné větší zatěžování předního kola, tedy volit postoj na 
stupátku vpředu, pokud vám v tom něco nebrání. Např. pokud jedete závodním 
způsobem nebo do mírného kopce a používáte „čapí krok“ (zvedání kolene 
odrazové nohy vysoko nad), nebo jeho kombinaci se zvedáním celého těla 
nadlehčováním paty stojné nohy, čímž se trup posouvá ještě více vpřed. Řešení 
je správná stavba koloběžky a oproti kolu používání delšího a dolů skloněného 
představce. 

3. Odpor prostředí – vzduchu 

Odpor prostředí závisí na rychlosti, velikosti čelní plochy, tvarovém součiniteli a 
hustotě prostředí, v našem případě na hustotě vzduchu. Pro výpočet velikosti odporu 
prostředí platí tento základní vztah: 

 

2
vHsc 2
x=vO  

Kde: 
• H -  hustota vzduchu (kg/m3) 
• s -   čelní plocha (m2) 
• cx -  tvarový součinitel 
• v - rychlost (m/s). 

Odpor prostředí se výrazně zvyšuje s rychlostí jízdy (s její druhou mocninou). V 
případě proudění vzduchu – tedy při větru, je nutné rychlost proudění vzhledem ke 
směru jízdy připočítat nebo odpočítat, případně podle úhlu působení redukovat. 
Velikost čelní plochy je možné měnit podle momentálního postoje na koloběžce a jeho 
základ vyplývá z výše nastavení řídítek. Rovněž tvarový součinitel cx závisí na tom, v 
jaké poloze se jezdec momentálně nachází a na členitosti a hladkosti jeho povrchu. 
Samozřejmě tvarový součinitel nejvíce závisí na vhodnosti celkového tvaru pro 
plynulé obtékání vzduchu. 
Značný vliv má hustota vzduchu. Změny, ke kterým v hustotě vzduchu dochází, si 
zaslouží zvláštní pozornost. Vedle vlivu povětrnostních, je to především vliv 
nadmořské výšky. Se vzrůstající nadmořskou výškou klesá barometrický tlak a tím i 
hustota vzduchu, která rovněž klesá se vzrůstající teplotou. 
Základní hodnota hustoty vzduchu se udává H0 = l,293 kg/m3 při teplotě t = 0° C a 
normálním atmosférickém tlaku ba = 760 mmHg (výšky rtuťového sloupce), což je 
1013,3 mb (milibaru) nebo hPa (hektopascalu) ve výšce 21 m nad hladinou moře. 
Výpočet hustoty vzduchu v závislosti na barometrickém tlaku, teplotě a nadmořské 
výšce mohu dodat pro fajnšmekry a závodníky, jež se chystají na rychlostní rekordy 
ve vysokých nadmořských výškách (Mexico, Kolumbie atp.) 

Jak a čím ovlivnit (snížit) působení odporu vzduchu? 



Velmi jednoduše! Když vyjdeme ze vzorce, tak v prvé řadě zmenšením čelní plochy. Toto 
zná zajisté každý z jízdního kola. Tedy čím více se lze předklonit (až do zaujetí vodorovné 
polohy horní poloviny těla), tím menší čelní plocha a rychlejší jízda. Z tohoto pohledu je tedy 
vhodné, aby byl nejvyšší bod představce co nejníže, aby se alespoň ve sjezdech dala zaujmout 
ta ideální vodorovná poloha horní poloviny těla (hrudník, či břicho nalehne dle sklonu klesání 
a kvality vozovky na představec shora). 

 
Pro snazší řízení a hlavně dýchání je vhodné mít ruce ještě níže, tedy představec s tzv. 
negativním sklonem – představec míří směrem dopředu dolů a ne vodorovně nebo dokonce 
nahoru. Ruce drží řídítka co nejblíže u představce (jsou před tělem, lokty nevyčnívají do 
stran).

 
Nebo lze volit speciální řídítka se sníženým úchopem spolu se speciální (časovkářskou) 
brzdovou pákou (pákami). 



 
Šířku řídítek volit co nejužší, ale zároveň dostatečně širokou s ohledem na volné dýchání – 
nesvírání hrudníku ze stran a odírání podpaží při periodickém částečném předpažování a 
připažování. Doporučil bych silničářské pravidlo šířky řídítek na šíři rameních kloubů, takže 
já jsem například „berany“ vozil široké 44 cm (střed-střed) a i MTB crosscoutry jsem 
postupně zužoval až na dostatečných (pro ovládání v technických pasážích ve sjezdu) 50 cm. 
Nevidím sebemenší důvod vozit široká řídítka a připravovat se tak zbůhdarma o možnou 
rychlost. 
Prostě a jednoduše. Bod, ve kterém se trup naklání vpřed je kyčelní kloub (mnohdy 
označováno jako délka kroku) a na jednom americkém serveru jsem nalezl doporučení výšky 
rámu vycházející z délky kroku + 5cm, což by mohlo být a asi i je v souhrnu optimální (žádné 
zdůvodnění této teze jsem tam však nenalezl), ale ne úplně z hlediska dosažení té vodorovné 
polohy těla, leda že si jezdec při sjezdu zarazí představec do břicha. 
Je také možné toto! 

 
Případně je možno využít nášlapné plochy nad zadním kolem u koloběžek Kostka nebo 
vylehčené verze u italských BCS. 



 
Stojná noha se ale musí pokrčit (koleno se zezadu dotkne rámové trubky) a zadek si sedne, 
opře se o patu nohy na chrániči zadního kola. Tento postoj-posez je trochu rychlejší, než 
obvyklý předklon přes řídítka. Škoda toho dřevěnění noh. 
Poloha jezdce na koloběžce se periodicky mění v různých fázích odrazu a „plachtění“. 
Předklon těla snížením řídítek obecně kromě snížení odporu vzduchu napomáhá i lepšímu 
odrazu směrem dozadu a zanožení. Zkuste si zanožit ve stoji a v postupném předklonu. Určitě 
každý narazíte na limity v bederní páteři, které se budou snižovat s předklonem. 
Z různé tělesné stavby ale vyplývá nutnost přizpůsobení stavebních rozměrů rámu koloběžky, 
která je u rámů jízdních kol už léta samozřejmá, rozměrům jejich uživatelů. Toto však 
stavitelům koloběžek prozatím nedochází. A to nejen možností volby počtu podložek pod 
představec na krku vidlice, možnosti představec otočit, ale i různou výškou stavby rámu a 
vidlice dle použitého předního kola s obutím. Koloběžka v tomto ohledu není tak univerzální, 
jako kolo. 
Jakým způsobem lze docílit změny výšky rámu pro „trpaslíky”? 

1. minimalizovat hluchý prostor mezi obvodem kola a korunkou vidlice a i tu volit co 
nejmenší s ohledem na pevnost. Zmizí variabilita použití tlustších (vyšších) plášťů, 
kterou však řešíme při výběru celé koloběžky z hlediska jejího zamýšleného využívání. 
K tomu bych pouze podotkl, že i kolo je nejlépe kupovat dle zamýšleného účelu použití 
(sám mám MTB XC speciál, silničku a z horského kola přestavěný treking s brašnami 
na turistiku, cesty do zaměstnání a po nákupech). Prostě na univerzálu nepůjde 
závodit ve sjezdu v terénu a zároveň na silnici, ale při pohybu pro radost vám udělá 
nejlepší službu. Nikdy však na něm, to si můžete být jisti, nezažijete pocity závodníka! 

2. co nejvíce snížit výšku hlavové trubky tak, aby odpovídala rámové trubce, která je k ní 
přivařena, případně i nutné výztuze. 

3. pokud toto nestačí, tak zvolit přední kolo menšího průměru – časovkářských 26 palců 
= např. 650×23C místo 700×23C (ETRTO 23–571mm místo 23–622) nebo úzké (28 
mm) slickové obutí pro MTB (ETRTO 559 mm). Obecně cyklisté velmi dobře vědí, 
že zmenšení čelní plochy přiblížením soustavy jezdce a stroje k zemi s využitím 
menšího průměru kol dává v součtu lepší časy i při jasném zvýšení valivého odporu. 



Prostě odpor valení nenaroste o tolik, o kolik se sníží odpor vzduchu. A znovu 
zdůrazňuji, že ten je rozhodující. 

Dalším způsobem zmenšení snížení odporu vzduchu je nošení přiléhavého oblečení – 
kombinéz (triatlon), a pokud to závodní pravidla umožňují tak pouze samotné cyklistické 
kalhoty se šlemi, samozřejmě bez výstelek. Nedoporučuji používání MTB štítku na přilbě. 

4. odpor stoupání (Os) - ten mají na stejné trati všichni stejný, takže ho není třeba uvažovat, 
respektive se nedá ovlivnit! Snad jen lze uvést hodnocení z hlediska spotřebované energie 
– celkové vykonání práce. Pokud pojedete z bodu A do bodu B do prudkého kopce, tak 
celková práce (spotřebovaná energie) bude při jízdě nejkratší možnou trajektorií shodná 
s jízdou po dráze při tzv. šněrování od kraje ke kraji. Delší dráha však většinou znamená 
delší čas, někdy ale umožní vyjetí, na rozdíl od potupného slezení. 

Na koloběžce bych do toho zařadil individuální rozhodnutí, kdy je rychlejší a 
ekonomičtější (méně namáhavý) běh či chůze oproti pomalé jízdě! Při závodech je toto 
rozhodnutí samozřejmě podřízeno dosažení co nejkratšího času, ovšem nejen v tomto 
extrémním úseku, ale celkově! Jinak řečeno, pokud budu na krátkém úseku ve stoupání 
rychlejší za cenu toho, že budu na vrcholu stoupání tak „vyšťavenej“, že se nepatřičně 
dlouho nebudu schopnej rozjet do obvyklého tempa, tak jsem to vlastně „prokaučoval”, 
protože se mi prodlouží právě ten celkový čas.  

5. odpor proti změnám rychlosti je prakticky při jízdě na koloběžce všudypřítomný, jelikož 
neustálé střídání odrazů s jízdou setrvačností mezi nimi připomíná pohyb kyvadla 
s neustálou změnou rychlosti pohybu, i když je téměř nepostřehnutelná (ani computery tyto 
výkyvy prakticky nezaznamenávají, protože se odehrávají během 1 až 3 otáček kola). Více 
a viditelněji se projevuje při jízdě do stoupání. 
Tento odpor je možno rozdělit na odpor proti: 

a. zrychlení 
b. zpomalení (ten je velmi příjemný při jízdě setrvačností, zde je jediná výhoda 

vyšší hmotnosti soustavy jezdce + koloběžky a zejména setrvačných hmot na 
obvodu kol), bohužel se nutně maří brzdami při požadavku na nutné 
zpomalení. 

U obou složek se projevuje hmotnost soustavy jezdce a stroje. U toho stroje je možno 
uvažovat o hmotnosti celkové, složené z hmotnosti: 

• statické = hmotnost všech bodů, které při pohybu vykonávají pouze dopředný 
pohyb 

• dynamické = hmotnost všech bodů, které při pohybu vykonávají při 
dopředném pohybu i pohyb otáčivý 
Právě tato dynamická složka je hlavní příčinou neochoty stroje ke zrychlování. 
Schválně si zkuste, jaký to je rozdíl, roztočit rukou přední kolo u silničního 
kola, oproti kolu horskému a dětského s malými kolečky oproti 
„dospěláckýmu”. 
 

Pozn.: hmotnost rotačních součástí, vytváří při svém otáčivém pohybu tzv. 
„setrvačníkový efekt”, kdy tento efekt je tím větší, čím větší hmotnost připadá na 
obvodu kol. Opět vyjádřeno jinak – tento efekt je přímo úměrně závislý na 
hmotnosti pohybujícího se bodu a zvětšuje se s narůstající vzdáleností tohoto bodu 
od středu otáčení. Kromě tohoto efektu je vytvářen i tzv. efekt „gyroskopický”, 
který působí proti natáčení (vychylování) osy otáčení toho setrvačníku a v jehož 



důsledku jsme vlastně schopni udržovat přímý směr jízdy a plynule vyjíždět ze 
zatáček.  

A ještě jinak - těžké náboje kol sice zvětšují celkovou hmotnost kola a celého 
stroje, ale nepodílí se tolik na nárůstu setrvačníkového efektu, jako těžké obutí 
(plášť + duše), či těžké ráfky. Cyklisté říkají, že 100 g na obvodu kol je totéž jako 
1 kg na ostatních komponentech (rámu, řídítkách atd.), tedy 10× tolik. 

A aby to nebylo tak jednoduché, tak je třeba brát do úvahy aerodynamiku, kdy 
vyšší ráfek (véčko) je aerodynamičtější než ráfek nízký, ale vždy na úkor zvýšené 
hmotnosti a vše je navíc limitováno požadavky na tuhost. 

B. Tuhost versus hmotnost a cena za snižování hmotnosti: 

1. Tuhost versus hmotnost 
1.1. rám + vidlice – co nejtužší a zároveň co nejlehčí. Trochu pozor na dural a jeho 

stárnutí – praskání. Kvalitní CrMo ocel by u stavby rámu koloběžky neměla vycházet 
těžší než dural (ten může být a je lehký ve spojení s výztuhami, vzpěrami – 
prostorová stavba = příhradová konstrukce, jako u rámu jízdního kola, ale bude 
výrazně „obéznější“ u jediné trubky). U vidlice bych ho naopak preferoval (téměř 
nepruží) nebo volil i karbon, ale pozor na vlastnosti pružení – u koloběžky by vidlice 
téměř pružit neměla, viz výše – ztráty energie. Kromě výšky rámu je důležitá i jeho 
délka, protože ruku v ruce s délkou trupu jezdce jde i délka dolních a horních 
končetin aj. A bohužel u každého jinak. Je třeba vytvořit dostatečně dlouhý prostor 
pro chodidlo na nášlapné ploše a doraz paty umístit v takové vzdálenosti od osy 
řídítek, aby byl umožněn a ne předem konstrukčně znemožněn „čapí krok“ (viz 
nádherná ukázka spolu s přizvedáváním paty stojné nohy dole na 
obrázku).

 
To nutně vede k prodlužování rozvoru u koloběžek pro „obry“ s negativem snížení 
průchodnosti nad terénem, který je možno kompenzovat mírným zvýšením plochy 



stupátka. Procentuelně to ve srovnání s rámem pro „trpaslíky“ vyjde fifty-fifty = úhly 
ohnutí končetin v kotníku a koleni vyjdou v poměru k délce končetin shodné. 
Bohužel ani tady nebudou mít dlouháni žádnou nevýhodu – odpusťte, jsem trpaslík. 

1.2. kola – co nejlehčí. Tzv. zapletená kola se prodávají dle max. hmotnosti jezdce, tedy 
ne všechna můžou používat cvalíci. Ale, požadavky na tuhost kol pro koloběžku jsou 
oproti silničním kolům minimální. Na koloběžce totiž při jízdě nedochází ke 
stranovému namáhání jako při spurtu, neexistuje zde tahové namáhání od řetězu, kde 
toto je ale srovnatelné s namáháním při brzdění, ke kterému nutně dochází i na 
koloběžce. Taktéž odolnost kol proti naražení ráfků a zničení výpletů může být 
snížena, jelikož se téměř výhradně nejezdí v žádném větším tzv. „v balíku“, kdy 
zadní jezdec nevidí dopředu a tak se nemá možnost včas vyhnout dírám. Navíc ty si 
každý jezdec na koloběžce hlídá o mnoho více, než ten cyklista, protože musí myslet 
na svoji minimální světlou výšku rámu nad terénem. O mnoho větší nebezpečí pádu 
při vymetení díry než na kole. Co z toho plyne? 

1.3. Ráfky: zbytečnost vložkování – kalíškování, preferovat nižší hmotnost před jeho 
aerodynamikou = volit nízké, volit zabroušené brzdné plochy (zamezení škubání při 
brzdění). Alespoň jednokomorové, které umožní zapuštění niplí do profilu ráfku a 
odstraní tak defekty z prodření vložky niplem! Toto je spolu s obutím vycházejícím 
z kol pro „rudlíky“ (nízké hustící tlaky) největším provozním problémem koloběžek 
s malými koly. Opět prodření duše je nejčastější hlavně u malých průměrů ráfků a 
širokých nábojů kol, kde nipl v ráfku dosedá hodně zešikma a vložku vybouluje, 
protože není dodržován obvyklý úhel paprsků kol. Zde jsou paprsky (dráty) 
nenormálně do široka (velké rozevření úhlu pravých a levých paprsků). Tady pomůže 
jen stará osvědčená elektrikářská izolační páska nebo tzv. kobercovka místo plastové, 
či téměř jistě průšvihové gumové vložky ráfku. Také vrtání otvorů pro paprsky by 
mělo být (a většinou odpovídá) provedeno střídavě k příslušným stranám (bokům) 
ráfku = cik/cak, opět z důvodu zmenšení toho rozevření (úhlu) paprsků. 

1.4. Niple: dural (pojistit Loctite proti uvolňování) 

1.5. Výplet: zeslabované 2,0–1,5–2,0 nerezové dráty (16–20 vpředu i vzadu). Velmi nízká 
váha za přijatelnou cenu, Výhodné pružení a tím ochrana ráfků při přejezdu 
nerovností, zde bez ztráty energie. Výhodná je rovná hlavička – v ose paprsku, ale to 
je vázáno i na speciální náboje určené pro tento výplet. Používat přímý výplet = 
sluníčko (vyšší a rovnoměrné napětí paprsků, nižší hmotnost a menší aerodynamický 
odpor)! Na obrázku je vidět ohnutí paprsků u niple z důvodu malého průměru kola a a 
klasického širokého náboje! Kdyby byly dodrženy podmínky (vhodný ráfek a úzký 
náboj), tak by k tomuto nedocházelo a paprsek by vedl v prodloužení niple k přírubě 
náboje kola. Rozdíl úhlů vyznačen žlutou čarou. 



 
1.6. Náboje: opět co nejtužší a zároveň co nejlehčí. Tělo náboje z jednoho kusu - dural 

(žádné lisování z více kusů). Hlavně ta tuhost os, řešeno výše u odporů ložisek. Volit 
úzké zadní náboje (přišel s tím Kickbike!), protože se dodrží úhel paprsků jako u 
předního kola. Nedochází tak k ustřihávání hlaviček drátů u nábojů, jejich ohýbání 
(namáhání) těsně pod niply a u hlaviček – viz obrázek (drát by měl jít od příruby k 
niplu rovně). Výrazné zpevnění i z hlediska možnosti většího vypnutí drátů ve 
výpletu. Navíc, jako přidaná hodnota, se zúží zadní stavba a jezdec si tak neokopává 
kotníky o rychloupínák, zmenší se mírně i hmotnost rámu, nejen náboje. Pan Hannu 
Vierikko ví, co navrhnul! 

1.7. Obutí: co nejlehčí. Výhodou i přes mírné zvýšení hmotnosti jsou opatření proti 
defektům ve formě většinou kevlarových pásků pod desénem. Pozor na hmotnost 
duše u soustavy plášť+duše+páska. Když tyto hmotnosti posčítáte a přidáte hmotnost 
„rantlů“ na ráfku, za které plášť drží + zohledníte možnost hustit až na cca 
dvojnásobný tlak oproti plášťům, tak vám taky vyjdou galusky jako jednoznačně 
nejlepší řešení. Galusku tzv. neprocvaknete o ráfek, v případě defektu je o mnoho 
bezpečnější při ovládání směru jízdy a zastavení, no a ta ochrana proti defektu 
skutečně funguje. 

Pozn. k velikosti kol. 
vpředu universální 622, 559 příp. 571 
vzadu 20“ 

• citelné zmenšení rozvoru 
o Možnost dobré manévrovatelnosti 

§ změny postoje jezdce (snížení postoje) nepřekáží velké zadní kolo 



 
§ omezení možnosti kontaktu jezdce se zadním kolem při střídání 

nohou atd. 
§ zvýšení točivosti = ochoty zatáčet 

o možnost snížení nášlapné plochy snížením světlé výšky při zachování 
průchodnosti v terénu 

• Zúžení zadní stavby 
• Zvýšení tuhosti rámu 
• Snížení hmotnosti (hlavně zmenšení rotačních hmot) – výhoda v kopcích 
• Volba 20“ zadního kola oproti 16“ a 18“ vyplývá z dostupnosti užšího a tím téměř 

vždy lehčího obutí a také z možnosti obrábění dosedacích ploch pro brzdové 
špalky (menší ráfky se s touto úpravou prozatím nedodávají) 

• Zvýšení valivého odporu – jediná nevýhoda. Začínají se objevovat i koloběžky 
s velkými oběma koly, ale jejich rychlost je dle mého spíše na rovině a je dána 
hlavně zlepšenou aerodynamikou postoje jezdce (řídítka co nejníže), dříve 
výhradně doména u kol na časovku a nyní i v silničním pelotonu. 



 

1.8. ostatní komponenty 

• Hlavové složení: duralové se zalisovanými broušenými (možnost seřízení a provozu 
téměř bez vůlí – omezení ztrát a lehkost pohybu) ložiskovými drahami. Pro jeho 
bezchybné fungování je důležité ještě před lakováním rámu provést zafrézování 
dosedacích ploch (rovnoběžnost) a průměrů trubek (souosost) v místě pozdějšího 
lisování misek hlavového složení. Po nalakování rámu (před montáží hlavového 
složení) toto zopakovat – odstranit zde barvu. Teprve poté misky do rámu 
předepsaným přípravkem až na doraz nalisovat. Toť jsou základní předpoklady 
bezchybné funkce a téměř neomezené životnosti (vázáno samozřejmě i na kvalitu – 
přesnost výroby – samotného hlavového složení). S ohledem na zatížení jízdou na 
koloběžce není třeba používat zbytečně drahé a také těžké typy válečkových nebo 
kombinovaných (dole válečkové ložisko, nahoře kuličkové) hlavových složení. 
Z hlediska průměru vyhoví nejběžnější rozměr označovaný jako oversize. 

• Představec + podložky: dural a kdo má zbytečně moc peněz, tak karbon. Možnost 
maximálního poddimenzování, jelikož při jízdě na koloběžce není možné dosáhnout 
zatížení, na jaké je konstruován z hlediska jeho využití na jízdním kole (nástupy, 
jízda do kopce, přejezdy nerovností). Z hlediska zvýšené hmotnosti nedoporučuji 
stavitelné typy. Ty pouze na zjištění ideálního nastavení úhlu, a poté zaměnit za 
pevný typ stejného úhlování. Délku volit s ohledem na možnost použití tzv. „čapího 
kroku“ tak, abychom při něm nekopali zespodu do řídítek (nejdelší typy, tj. 12–15 
cm). Distanční podložky pod představec buď nejlépe vůbec nepoužívat – odstranit 
nutnost jejich používání už správnou volbou při výběru délky a sklonu představce. 
Výhodou je spolu s tímto i maximálně možné snížení délky krku vidlice a společně 
samozřejmě i snížení celkové hmotnosti. Jejich použití je nutné pouze pro „obry“, 
kteří si tímto způsobem musí zvýšit pozici horní hrany řídítek, aby nejezdili 
v nepřirozeném (nepříjemném) předklonu. Výhodnější i z hlediska pevnosti je v jejich 



případě ovšem zvýšení hlavové trubky rámu – tedy opět změna stavby rámu – jeho 
velikosti (opak požadavku „pro trpaslíky“ – viz výše). 

• Řidítka+rohy: materiál a dimenzování viz představec. O šířce je pojednáno v kapitole 
o aerodynamice (odporu vzduchu). Tady bych rád zhodnotil výhodnost „vlaštovek“ a 
časovkářských bulhornů, tzv. „koz“. Tak jdeme na ty „kozy“. Jedná se o vytvarování 
trubky řídítek spolu s rohy v jednom celku. Toto je vždy nejlehčí varianta oproti 
svěrnému šroubovému spojení dvou dílů (řídítka+rohy). Lze na ně montovat speciální 
odlehčené „časovkářské“, či triatlonové brzdové páky, a tím není nutno vůbec 
přehmatávat z běžného úchopu tzv. „za rohy“ při brzdění (viz obrázek ve stati „Jak a 
čím ovlivnit (snížit) působení odporu vzduchu“). 

  
Z kola toto znám detailně, ale na „brndě“ jsem to ještě nevyzkoušel. Trochu se bojím 
omezení možnosti „čapího kroku“ z hlediska posunu těla vpřed. Pravděpodobně ale 
dojde jen k hlubšímu předklonu, bez omezení možnosti zvednout nohu (stehno do 
vodorovné polohy). Povím, až prubnu! Pokud jde o to spojení řídítek a rohů „ala 
horské kolo“, tak níže je vidět dost dobrá varianta okoukaná z Kickbike. 

   
Na této fotografii jsou vidět i pro 26“ kola velmi dobré absolutně hladké pláště šířky 
28 mm vyráběné v Rubeně. 



• Brzdy a brzdové páky: Sice se traduje, že „kdo brzdí – nevyhraje“, ale v první řadě 
bych zdůraznil tuhost čelistí (omezení ztrát a měkké odezvy na zmáčknutí brzdové 
páky, která však bývá způsobena i nekvalitními bowdeny). Poté kvalitní brzdové 
špalky a to vždy ve vztahu k použitým ráfkům = je to soustava a je notoricky známo, 
že určité ráfky si nerozumí s určitými špalky a naopak – pískání (většinou špatné 
nastavení špalku oproti ráfku), rychlé opotřebení špalků – lepší varianta, levnější a 
jednodušší výměna (většinou měkké typy), nebo ráfků – mnohem horší varianta 
(většinou tvrdé typy). Dále musí být brzda schopna (při maximálním, nebo těsně před 
ním) zablokovat kolo, jinak je málo účinná. Tato vlastnost je ale vázána na použité 
obutí, protože uzounké a vysoce huštěné obutí přivedete shodnou brzdou i přes 
kvalitní běhounové směsi vzhledem k velikosti styčné plochy do smyku velmi 
snadno, oproti tzv. „balonům“. Doporučuji odzkoušené, tuhé, aerodynamické a 
většinou lehčí čelisti určené pro silniční kola v kombinaci s brzdovými pákami se 
spodním vedením bowdenů (bez řazení), nebo u páky pro „véčka“ s možností změny 
délky tahu při stejném kroku (možnost nastavení pákových poměrů), protože jsem 
nepřišel na jediný rozumný důvod používání V-brzd. Ty snad jen u těch balonů a už 
vůbec nechápu používání těch vysokých 100mm a více, přesto, že jsou dostupné 
varianty s délkami čelistí 80mm (zvýší to jejich tuhost a odstraní ten gumový pocit při 
zmáčknutí brzdové páky). Snad jen ta jejich rozšířenost, dostupnost a hlavně – 
bohužel – nižší cena (prostě jsme ochotni z důvodu láce obětovat funkci a výrobci se 
tomu přizpůsobují). Dalším dilematem je použití jediné brzdy na přední kolo (zadní je 
stejně málo účinná, snížení hmotnosti o cca 300 g a odstranění nebezpečí smyku 
přebrzděného zadního kola spolu s možností pádu – hlavně v zatáčkách) nebo 
používání obou brzd. Obě brzdy umožní zastavení nebo snížení rychlosti na menším 
úseku (možnost později brzdit a předjíždět soupeře před zatáčkami, či jim ujíždět 
dosahováním vyšší průměrné rychlosti – jako u F1), a kdo to umí, tak se smyku 
nebojí! Asi je výhodné mít dvě brzdy na členitých (zatáčkovitých) tratích. Zatím 
nemám s koloběžkovými závody žádné zkušenosti, takže zde budu prozatím opatrný 
v soudech. Pro hobíka však jedoznačně doporučuji brzdy dvě, a to i z toho důvodu, že 
občas může někoho napadnout přimontování nosičů nad přední kolo, nebo táhnout 
vozík. Taky jsou mnozí trošku „těžší váhy“, a tady je to na místě. 

• Computer upřednostňuji ten s hodinami a průměrnou rychlostí. Výhodou (krom 
automatických) jsou i ruční stopky, ale pouze pro závodníky a intervalový trénink. 
Diskutabilní (z hlediska případného běhu vedle koloběžky) je umístění computeru na 
představec. Při běhu se koloběžka drží za něj a u kratších představců vám vlastně 
computer na představci překáží u 12-15cm to ale problém není. Na řídítkách vám 
však překáží také a to při držení řídítek u představce ve sjezdu z hlediska snížení 
odporu vzduchu. To je asi o hodně častější, než to běhání.  

• Košík na láhev: plast, či kevlar. Pevný, musí udržet láhev, aby nevyskakovala při 
přejezdu nerovností. Z hlediska jeho umístění je na rámu koloběžky jediné možné 
místo, a to před holení stojné nohy. Při umístění nahoru k hlavové trubce překáží 
láhev kolenu druhé nohy (ve sjezdu). Opět chválím „létajícího Fina“ (na obrázku 
osobně). 



 
Nebo je možné i dříve mezi cyklisty rozšířené řešení s košíkem na řídítkách, ale tady 
už bude láhev bránit náklonu nad řídítka. 

 
Do budoucna je rozhodně vysoce pravděpodobné (alespoň pro závody), že se začnou 
využívat pro triathlon běžné natlakované „camelbagy“ s hubičkou na řídítka, kterou 
stačí stisknout mezi zuby a tekutina sama začne proudit do úst. Nebude tak nutné 
pouštět řídítka a využije se dalším způsobem sjezdový úsek. 

2. Hmotnost versus vynaložené finanční prostředky. 
• Nejdůležitější komponenta (rám) = nešetřit (nekupovat v supermarketech a tzv. „no-

name“), ale není nutné zbytečné vyhazování peněz. Nutná správná geometrie stavby 
odpovídající velikosti jezdce – nelze ideálně dohnat pouhou výměnou představce, 
řídítek a obutí. 

• Kola není nutno kupovat tzv. „zapletená“ = předražená, ale je možné při dobrém 
výběru dosáhnout mnohem levněji obdobně nízkých hmotností i lovením v domácích 
vodách (Remerx i Delfi) a niple s dráty Sapim nebo DT Swiss. Obutí na závody opět 
domácí (světová špice) TUFO a pláště klidně i z Rubeny (dělá off-take pro světové 
výrobce). Velký výběr pro koloběžky (hlavně pro problémové velikosti zadních kol) 
má Schwalbe, ale nemylte se původem německé firmy. V Německu se ty pláště 
nedělají! Původ je stejný, jako u americké Kendy, která ostatně nabízí nejužší 16“ 



plášť (KWEST 32mm- 100 PSI) a snad jsem zařídil (samochvála smrdí), že se doveze 
i k nám. Duše klidně z Rubeny – dělá je pro celý svět (pozor na různé hmotnosti u 
stejných rozměrů – správně vybrat kód dle katalogu). 

• Hlavové složení – nejít pod výše uvedené požadavky. 
• Brzdy – viz výše a raději připlatit za kvalitu. 
• Představec, řídítka a rohy, košík – tak tady je prostor i pro ten nejlehčí kevlar (z 

hlediska pevnosti stačí i ten nejlevnější). Pozor ale na to, aby ušetřený gram nebyl 
neúměrně předražen. Pamatujte na to, že se zde nejedná o rotační, ale pouze o 
statickou hmotnost. A tu vytváří i sám jezdec = stačí „nesežrat“ tak velkou sváču a 
máte peníze v kapse! 

Jak nabízet koloběžku na webu – internetové obchody, výrobci 
• Různorodost nejen v nabízených modelech, ale u koloběžek s velkým předním kolem 

(26! až 29“) zavést členění i na velikosti rámů. 
• Krom ucelených sestav (rám+výbava) nabízet i možnost tvorby na přání, nebo 

prodávat i kity (rám+vidlice+hlavové složení). 
• Detailně popisovat, z jakých dílů je koloběžka sestavena (značka, výrobce, délky, úhly 

a případně hmotnosti). Budí to důvěru – zákazník nekupuje zajíce v pytli. 
• Uvádět materiál, délky a úhly stavby tak, jak je zvykem u kol! Jednoznačně z toho 

plynou užitné a jízdní vlastnosti. 

 
Tento obrázek z webu výrobce koloběžek KOSTKA by bylo vhodné doplnit o údaj výšky 
nášlapné plochy (stupátka) a svislou vzdálenost konce nášlapné plochy od středu hlavové 
trubky v místě horní misky hlavového složení. Celkovou výšku neuvádět po horní plochu 
řídítek, ale spíše představce (v místě šroubu upevňujícího ho k vidlici) spolu s uvedením 
jeho délky a úhlu + počtu podložek pod ním (udání jejich výšky). Dále by bylo vhodné 
uvést údaje o úhlech řízení a stopě, jak je běžné u jízdních kol – viz níže. 

Malá poznámka ke stavbě rámu 



Návarky rámu lepší než nýtování. 
Návarky vidlice pro brzdy (čepy) = kolmo na vidlici a rovnoběžně s ráfkem (podélná osa 
koloběžky), zároveň co nejblíže k ose kola vzhledem k typu brzd za účelem dosažení co 
největší brzdné síly (velká páka) brzdové čelisti 
Návarky pro košík = kolmo na rámovou trubku a rovnoběžně s podélnou osou koloběžky 
Návarky pro bowdeny = nepřekážet přídavným doplňkům (např. blatníkům typu 
„catcher“): 

Zvážit využití trojúhelníkového (lichoběžníkového) profilování trubek pod stupátkem 
z důvodu snížení výšky stupátka a umožnění většího bezpečného náklonu. I ½ cm je zde 
velká míra. 

Zvážit profilování trubek zadní vidlice z důvodu snížení šířky (odpovídat šíři přes 
rychloupínák, ne zbytečně více a ne méně = okopávání kotníků). 

Při koupi koloběžky se zaměřit na dodržení geometrie! Tím mám na mysli, aby kola 
byla za sebou (A). Koloběžka by měla být dvoukolé jednostopé vozidlo a ne dvoukolé 
dvoustopé (B), aby osy obou kol byly rovnoběžné vzájemně i se zemí, jinak řečeno 
aby obě kola při jízdě po rovině byla svisle, nenakláněla se vlevo, či vpravo = 
netvořila tzv. „štafle“ (C,D). Tyto podmínky jsou velice důležité z hlediska jízdních 
vlastností – zatáčení, udržování směru při brzdění. Geometrii kontrolujeme při pohledu 
zpředu, či ze zadu, při postavení kol za sebou = řídítka rovně! Viz obrázek dole: 

Patky zadní vidlice umožňující dvojí uchycení zadního kola celkem logicky hýbou s 
geometrií celé stavby rámu, tj. - naklápí stojnou plochu o určitý úhel od ideální vodorovné 
roviny. Tedy dáme-li zadní kolo do horního úchytu (Kicbike, BCS), tak se vzadu sníží 
světlost stupátka více než vpředu a vlastně celou dobu stojíme jakoby špičkou nohy na 
klínu (obráceně se to používá u posilování = dřepy s činkou na ramenou), ale takto to ještě 
více namáhá oblast kotníku. Logicky mi to vychází jako blbost! Ovšem v případě této 

A B C D 



stavby s kombinací změny výšky přední části stupátka posunutím výšky hlavové trubky 
oproti sloupku vidlice (ala Vella Náchod) by šlo dosáhnout opět vodorovné polohy 
stupátka při splnění záměru zvýšení průjezdnosti při jízdě na hrbolatých površích jsem 
naopak 100% pro! Tedy pokud někdo opravdu touží po naprosté univerzálnosti. Sám bych 
měl na své koloběžce nejraději štelovatelné (cca 1cm) patky zadní vidlice tak, jak to bylo 
dříve běžné u závodních rámů jízdních kol. Takto šly vyštelovat (seřídit) kola tak aby kolo 
bylo skutečně jednostopé vozidlo (odstranění tzv. „štaflí“) a dala se tímto způsobem i 
zkracovat zadní stavba (rozvor kol) pro časovku. Na kolobrndě by bylo vhodné umístit 
patky pouze svisle s možností jemného doladění vodorovnosti stupátka při výměně obutí 
či při vytahání rámu stářím. Snad se toho někdo z výrobců chytne. 

Pozn. k nakopávání kotníku a konstrukci zadní stavby obecně. Kostka to řeší zapuštěním 
(částečným) rychloupínáku do konstrukce zadní vidlice, ale bohužel při nezmenšené šířce 
náboje. MIBO má na to plasty před rychloupínáky, ale pouze Kickbike to řeší zúženou 
zadní nábou a rychloupínáky schovanými za profilem zadní vidle – geniální a 
napodobování vhodné. Vlastní náboje se zcela skrytými osami pak používá ještě K-bike. 

Ještě zde připomenu nutnost souososti čepů na V-brzdy, jejich správné konstrukční 
vzdálenosti od boční plochy ráfků (menší šíře ráfku = čepy blíže u sebe a obráceně. Jinak 
řečeno, když vyměníte úzké ráfky za BMXové, tak se vám véčka nahoře rozevřou natolik, 
že se budete nakopávat o ně místo o rychloupínák!) a sklon tak, aby se dal špalek 
namontovat kolmo na čelist brzdy a ta mířila do středu náboje kola. Dá se to řešit 
nakloněním čepů nebo vyosením patek zadní vidlice (osy zadního kola) nad či pod osu 
procházející zadní vidlicí dle spodní (Vella) či horní montáže zadní V-brzdy. 

C. Geometrie stavby koloběžky, aneb biomechanika v praxi 

Základní postuláty: 
Jízdní kolo (a koloběžka jakbysmet) má být lehce ovladatelné, jeho řízení nenáročné, bez 
zvláštního soustředění jak při přímé jízdě, tak při vjezdu, průjezdu a výjezdu z oblouku. 
To se dociluje vhodným sklonem osy řízení čt a tzv. "stopou" (závlekem) s, tj. vzdálenost 
průsečíku osy řízení s vozovkou (bod A) od bodu dotyku kola (bod B). 
Pro lehké řízení a dobré vedení jízdního kola v přímém směru a pohodlný vjezd, výjezd a 
průjezd zatáčkou (obloukem) se volí stopa s = 40 až 60 mm a sklon α = 71° až 74°, při 
velikosti kol 26" (d = 660 mm) až 28" (d - 715 mm). 
Mezi "stopou" s a prohnutím přední vidlice a platí tyto vztahy (obr.7): 
 
r =d/2= m+n 
σ=90–α 
n=a/sin α 
m=r-n=r-a/sin σ 
s = m tg σ= (r - a/sin α) tg σ = r tg σ - 
a/cos σ 
a = (r tg σ - s)/cos σ 

Trochu jinak řečeno: 
•  Čím menší rozvor – tím lepší manévrovatelnost a živost 

Pozn.: nevidím velkou výhodu v extrémním přibližování se k ose předního kola 
zkracováním zadní stavby. Jediné plus je v rozložení hmotnosti mezi koly a tím 
i snížení celkového valivého odporu kolobky snížením valivého odporu 



zadního kola. Dojde ke vzpřímenější pozici jezdce a tím k vyššímu odporu 
vzduchu. Objeví se problémy s kontaktem kolene a řidítek. Viz níže. 

•  Čím ležatější úhel řízení (sklon hlavové trubky – větší ), tím pohodlnější jízda „ala 
choper“ = velmi dobré držení přímého směru (malá nervozita), nižší ochota 
zatáčet. Tyto vlastnosti by mohly být pro jízdu na koloběžce výhodné (tato stavba 
se používá i u kol na časovku) na rozdíl od silničního kola, se kterým bychom se 
takto v pelotonu těžko proplétali (na koloběžce snad taková hustota ani při 
závodech nehrozí). Já bych je (v rozumné míře – úhel 68-70°?) upřednostnil i přes 
zvětšení namáhání rámu a rozvoru kol, a to už jsou vážná negativa. 

Vždy je to o kompromisu. 

D. Biomechanika pohybu na koloběžce ve vztahu k její stavbě 

Postoj člověka je za každé okolnosti směrován do zaujímání rovnováhy, tj. snaha o 
udržování svislé polohy těla = klasický stoj spatný. Na rovině stojíme kolmo k zemskému 
povrchu, ale na svahu ne. Zde se ke svahu přikláníme, protože udržujeme směr svislice 
spuštěné z našeho těžiště do středu země = vektor tíhové síly, jeho rovnoběžnost (shodu) 
s jeho působením. Nedovolujeme žádný rozklad sil. Při jakémkoli pohybu části těla vpřed 
nebo vzad (předklon či záklon, přednožení atd.) za vychýlení těžiště okamžitě a bezděčně 
toto vyrovnáme. Jaký to má význam? 

Tak a teď trocha představivosti. 
Nejprve si velmi dobře rozeberme postavení závodníka na snímku dole (pro názornost 
jsou vyznačeny rozhodující: body (řídítka+klouby) se spojnicemi a vzdálenosti: 

•  Pata stojné nohy je téměř na hranici možnosti posunutí vzad – hrozil by kontakt se 
zadním kolem (zde je výhodná zarážka pro patu) 

•  Koleno je téměř propnuto, ale není uzamčeno 
•  Koleno švihové nohy je v maximální možné výši s ohledem na předklonění trupu 
•  Bérec této nohy je cca 8cm za řídítky (zelená dvojšipka) 

 



 
Co se stane, když závodník lehce zdvihne patu stojné nohy? Pouze to, že bez jakékoli 
změny úhlů v kloubech dojde k posunu směrem k řídítkům = vzdálenost od nich se 
zmenší 2–3cm). 
A co se stane, když závodník pojede tímto způsobem do mírného kopce? V žádném 
případě se nebude za každou cenu snažit udržet postoj jako na rovině tím, že se bude 
přitahovat k řídítkům a plýtvat tak drahocennou energií, ale prachsprostě se ohnutím 
v hlezenním kloubu (kotník) přiblíží kyčel stojné nohy k řídítkům (při 5% sklonu svahu to 
dělá cca 5 cm). 
Když tyto dvě situace sečtete (samozřejmě musí být výhodné = rychlejší použití tohoto 
způsobu odrazu, tj. kopec nesmí být příliš prudký), tak dostanete další a velice důležitý 
stavební rozměr koloběžky = svislou vzdálenost konce nášlapné plochy od řídítek. Při 
odečtení délky představce od této vzdálenosti se dostáváme k údaji svislé vzdálenosti 
konce nášlapné plochy od středu hlavové trubky v místě horní misky hlavového složení. 
Abychom pokryli nuance ve stavbě lidského těla (každý jsme jiný i v poměru svých 
rozměrů = máme jinak dlouhé ruce, tělo a nohy navzájem) při stavbě rámu koloběžky, je 
třeba volit střední délku představce cca 10 cm s tím, že zbývá max. 5 cm na prodloužení 
této vzdálenosti (delší představce asi neseženete). Když to zjednoduším, tak pokud ani při 
nejdelším představci neodstraním nakopávání řídítek zespodu, tak je na mne stavba rámu 
krátká – nebrat. Navíc pocitově není dobré ta řídítka přímo lízat kolenem, ale je tam dobrá 
jakási „psychologická“ vůle (2 cm?) například na náhlé manévrování. 
Takže to bychom měli po výšce stupátka nad zemí (neustálé dřepování na jedné noze 
pouze připomínám, je to nejúnavnější pohyb při jízdě na koloběžce.) druhý nejdůležitější 
postulát ve stavbě rámu. 
Nyní k výšce řídítek nad zemí. Že nižší poloha sebou automaticky nese zmenšení 
aerodynamického odporu (vysvětleno ve stati o něm) spolu s výhodami z toho plynoucími 
je jasné. Zároveň z obrázku výše jasně plyne, že zvýšený předklon neumožní zvednout 
stehno dál než k hrudníku, případně jeho ozdobě u něžného pohlaví (u mnohých – mně – 
pouze k břichu). Na kolik se tím (kratší dráha) zmenší rozběh nohy a tím její švihová síla 
před okamžikem dotknutí se špičky země si netroufám tvrdit. Navíc by bylo uvažovat v 
intencích procentuálního využití „čapího kroku“ v průběhu závodu a dále naopak 



zohlednit tu zlepšenou aerodynamiku. Takže pouze cit mi velí se přiklonit k těm řídítkům 
níže. Trochu bych to opřel o ty holandský krásky na koloběžkách s oběma velkými koly a 
na webech hodnocené jejich rychlosti. Podívejte se na obrázky výše a srovnejte si 
s ostatními, jak nízko nad předními koly mají osu řídítek! Domnívám se, že ta jejich 
rychlost pramení mimo jiné zde = aerodynamika!, a ne z velikosti jejich zadního kola. 
Tam jsem spíš skeptický a převažují tam spíš zápory. 
Co je ale jednoznačným biomechanickým přínosem snížené pozice řídítek, je lepší 
možnost zanožení po odrazu a udržení nohy v „holubičce“ (opět nižší poloha a super 
aerodynamika) a možná i dynamičtější odraz s jednodušším dodržením směru vektoru síly 
(tečna k povrchu vozovky). Nevýhodou v tomto případě je nutnost většího ohnutí nohy 
v kotníku. Jen tak pro zajímavost a potvrzení této teze se postavte svisle a zkuste si 
zanožit nohu na doraz vzad a poté se předkloňte a udělejte totéž. Uvidíte sami, o kolik to 
zanožení bude nejen větší, ale hlavně snadnější (méně namáhavé). 
Tímto bychom vyčerpali dva body, ve kterých se naše tělo dotýká koloběžky. Co plyne 
z předchozí věty? Jízda na koloběžce je díky absenci třetího styčného bodu velmi vratkou, 
ale tím zároveň velmi atraktivní (není krásnějšího adrenalinu, než když se pod vámi v 70-
ti kilometrové rychlosti koloběžka rozvlní). Pro jízdu z kopce doporučuji nášlapnou 
plochu nad zadním kolem (každá noha bude mít svůj opěrný bod) a dále možnost opření 
kolena stojné nohy o rámovou trubku, a tím krásné zpevnění postoje (získání pomocného 
třetího bodu). 

Možnost změny výšky stupátka: 
• Zvýšením hlavy koloběžky (VELLA Náchod) 
• Posunutím osy zadního kola vzhůru (obvyklý způsob mnoha výrobců – plynule 

pouze BCS) 
Obecně ani v jedné možnosti nevidím valný smysl při dlouhodobém používání, ale pro 
krátkodobý přejezd nerovného terénu u turistiky možná ano. Proč? Obě varianty nakloní 
stupátko (vpředu je výš než vzadu) a jízda tak bude celou dobu zvýšeně namáhat 
achilovku, jako při jízdě do kopce. Vyplývá to z ohnutí bérce vpřed. Toto je při jízdě po 
rovině nebo do mírného kopce ještě podpořeno dlouhými odrazy (noha se v hlezenním 
kloubu ještě více ohýbá směrem vpřed a dochází ještě k většímu napínání achilovky). No 
a tu bolest po jízdě oproti normálnímu nastavení si zvláště cyklisté (ti mají běžně zkrácené 
šlachy na zadní straně nohy a stehen obzvlášť)dokáží velmi dobře představit. 
Něco jiného by byla kombinace obojího hlavně pro to ježdění za psem na různorodém 
povrchu, to by měla fy. VELLA zkombinovat! 

E. Technika jízdy na koloběžce 

Nedá mi to, ale musím odkázat na velmi krásný a poučný (dle mého názoru skutečně 
nejlepší) článek o technice jízdy na koloběžce. Jsou zde na fotografiích nádherně 
rozfázované průběhy odrazu a střídání noh. Nelze než prostudování tohoto zdroje 
informací vřele doporučit! Klobouk dolů před jeho zpracovatelem. 
Napsal ho p. Karel Žďárek a má název: „Jak správně dupat“. 
Je umístěn na stránkách webu e-koloběžka (velmi dobrý web) pod odkazem: 
http://www.e-kolobezka.cz/cs/o-kolobehu/jak-spravne-dupat  
Objevil jsem ho až když jsem měl téměř dopsáno a jsem velmi rád, že jsem se nezávisle 
na něm dopracoval k téměř shodným úvahám (výsledkům). 
K tomuto článku jen pár poznámek. Uvádí se zde výška řídítek – asi ve výši kyčelního 
kloubu a hned pod tímto jsou názorné obrázky asi jezdců PSP Plzeň (Trojanovy 
koloběžky), kde oba mají řídítka výrazně níže (asi 15-20cm) pod kyčlí, což já osobně 



považuji za správné! Taky je zde uvedena minimální rezerva 3cm mezi kolenem a řídítky 
při pokrčení přednožmo (čapí krok) s níž nelze než souhlasit a přímo toto podtrhnout! 
Citace: 
„Řidítka by měla být asi ve výši kyčelního kloubu. Nastavení představce by potom 
mělo být takové, aby umožňovalo nápřah odrazové nohy, tedy aby při pokrčení 
přednožmo byla mezi kolenem a řídítky rezerva alespoň 3cm. To, jak daleko od těla 
představec nastavit je již otázkou výšky jezdce, preferencí a také stylu jízdy. Úchop se 
doporučuje na šířku ramen. Lze přitom využít postranních rohů; omezí se tím pronace 
předloktí a úchop je přirozenější. Hannu Vierikko (ano, sám velký Maestro Kickbike) 
tvrdí, že paže by při jízdě měly být v loktech jen mírně pokrčené a jezdec by se měl 
vyvarovat pohybu v loktech, oněch zbytečných kliků doprovázející odraz u začátečníků.“ 
A teď si tento text porovnejte s obrázky, které jsou k němu přiloženy! Ty kyčle obou 
závodníků jsou oproti textu nahoře proklatě výše (řídítka níže „Donalde“!) 

  
Ohledně střídání noh a techniky jízdy jsou na webu (YouTube) k dispozici i názorná 
videa, jejichž odkazy též přikládám: 

Střídání noh (animované obrázky): 
http://www.kickbike.com/easydata/customers/kickbike/files/animation/foot_change_anim
ation_small.gif  
http://www.kickbike.com/easydata/customers/kickbike/files/animation/hop_switch_anima
tion_small.gif  
http://www.kickbike.com/easydata/customers/kickbike/files/animation/flying_dutchman_
animation_s.gif  

Technika jízdy: 
http://www.youtube.com/watch?v=gwqZ_JfWyrE  
http://www.youtube.com/watch?v=662ykYhAJrk  
http://www.youtube.com/watch?v=9SjIsvs_DDQ&feature=related 
Ten poslední odkaz je promo video firmy Kickbike. 
 
Další odkazy jistě najdete, když zadáte slovo koloběžka v různých jazycích, nebo hesla 
jako: Kickbike, Tretroller atd. 
 
Pozn.: Rád bych získal další informace ohledně sladění rytmu (nebo sdělení, že rytmus 
stejně jako u vytrvalostního běhu člověka, na rozdíl od zvířat, není potřeba) dýchání 
s odrazy (nadechovat při vzpřimování, výdech při dupnutí, jako v kulturistice?) Co Vy na 



to? A dále kdy přecházet z dlouhých tzv. „skandinávských“ odrazů ke kratším (téměř bez 
snižování těžiště těla) z hlediska rychlosti jízdy, jinak řečeno, jaký typ odrazu používat ve 
vyšších rychlostech (nad 25-28km/hod.). 

Využití terénu k usnadnění odrazu 
Jen malá poznámka na okraj. Každý to jistě zná a mimoděk používá, ale nikde jsem se o 
tom nedočet! 
V diskusi na http://www.kkplzen.cz/ kdosi psal o skvělém vynálezu jakéhosi „kopyta“ pod 
podrážku nohy, aby odlehčil stojné noze (dřepování). Bylo to úsměvné a v praxi k ničemu 
(stálo se pořád na jedné noze a druhá se odrážela, tedy žádné střídání a úleva). 
V praxi jde ale k podobnému účelu využít samotný terén. Nemám na mysli pravidelné 
poházení cihel na plocho podél trasy, kudy poté pojedeme, abychom se mohli odrážet ze 
stejné výše, jako s tím „kopytem“, ale využití sklonu vozovky a jejích nerovností. 
K těm nerovnostem lze využít jízdu „v koleji“ a odrážení od její horní hrany. Využití 
stavebních prvků, jako jsou obrubníky, příliš nedoporučuji, protože nastane opačný efekt 
– dřepuje odrazná noha současně s odrazem, protože obrubník bývá výše než plocha 
stupátka. Navíc hrozí zvýšené riziko pádu bočním nárazem do obrubníku. 
Něco jiného je využití příčného zakřivení vozovky tzv. „bombírungu“, kdy je střed 
vozovky výše než krajnice. Tady lze s výhodou odrážet vícekrát levou než pravou nohou. 
Jezdit kvůli ulehčení odrazu pravou nohou přes střed vozovky rovněž z důvodu 
nebezpečnosti nedoporučuji! 
No a v zatáčkách máme často podélné zakřivení vozovky tzv. „klopení“. To lze využít 
dvojím způsobem: 

• Do kopce většina koloběžců nedosahuje rychlostí aut, pro než je to klopení 
konstruováno a stavěno a tudíž se do zatáčky nemůžeme naklonit (při malé 
rychlosti bychom spadli), ale naopak se nám přiblíží v pravotočivé zatáčce levá 
noha blíže k povrchu (v levotočivé ta druhá noha) a opět můžeme využít 
snadnějšího, méně namáhavého odrazu vnější nohou. 

• No a po rovině a z mírného kopce to může být i naopak, když skloníme koloběžku 
po vzoru motorkářů ve směru zatáčení a překonáme kolmici k vozovce dovnitř 
zatáčky, tak máme naopak blíže zemi vnitřní nohu a situace je přesně opačná, než 
v předchozím bodě, ale opět je výhodnější odraz jednou nohou, než druhou. 

Co říci závěrem? 
Diskutujme, nekupujme braky = buďme nároční. Vždyť skoro každý má nedostatek času a 
jízdu si tedy chceme užít, když už si ten čas na ni urveme a ne abychom se na koloběžce 
s kdečím nedotaženým nebo „ošuleným“ otravovali! Hledejme však hranici, kdy už 100% 
funkci nahrazujeme pouze touhou po co nejnižší váze nebo originalitě = dosažení stavu 
výjimečnosti. I toto však mnohé uspokojuje a ani v nejmenším je nezatracuji. 
S přáním mnoha šťastných chvil strávených na „brndě“ ukončuji svůj monolog a přál 
bych si nastartování dialogu. Jan Horák 


