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Speciální příloha o dětských kolech

Zábavný design

www.paul-lange.cz

Schválně zapátrejme v paměti, jaké bylo 
naše první kolo. Ti dříve narození do-

stali po  tříkolce možná až dvacítkového 
Pionýra, ti o něco mladší už červenou dva-
náctku s pevným převodem a  ti nejmladší 
nejspíš ještě někde v garáži mají své první 
odrážedlo na  dvanáctkových pneumati-

kách. Dětské kolo, dárek, nad nímž se 
rozzáří oči, dárek, jenž spolehlivě přebije 
ponožky, pastelky či panenku nejen pro-
to, že je větší, ale najednou umožní dítěti 
pohybovat se z  místa na  místo zábavnou 
formou rychleji a  snadněji. Jistě, některé 

děti při představě jízdy na kole či odrážedle 
propuknou v pláč, ale časem na to přijdou. 
A ať už z nich postupem času láska ke ko-
lu vyprchá, nebo jim zůstane až do dospě-
losti, projdou si postupně řadou kategorií 
kol, která budou úměrná jejich věku, výšce 
i  jezdeckým schopnostem, což je v  součtu 
hlavní téma tohoto článku. 

S výškou stoupá průměr
U  dětí je vždycky zásadní jejich výška, 

což platí jak u  těch nejmenších, kdy kaž-

dých čtrnáct dní postupně vyřazujeme 
oblečení s  nižším číslem na  zadní straně 
za krkem a nahrazujeme je tím s vyšší čís-
lovkou. Stejné je to i  v  případě dětských 
kol, jejichž velikosti dnes pokrývají doslo-

va každý rok dítěte, takže si opravdu nelze 
stěžovat na  nedostatečný výběr. Abychom 
pro začátek usnadnili orientaci, podívejme 
se na velikostní značení kol, které se odvíjí 
od použitého rozměru plášťů, podobně jako 
u dospělých modelů. Nejmenším standard-
ním průměrem je dvanáct palců, což jsou 
dětská odrážedla a nejmenší kola s jediným 
převodem, tedy dvanáctka. Následuje méně 
obvyklý standard čtrnáct palců, což je me-
zistupeň k naprosto běžné šestnáctce, opět 
doplněné nestandardní osmnáctkou, pak 

je tu dvacítka, kde už často máme vzadu 
přehazovačku. Čtyřiadvacítce se někdy ří-
ká tříčtvrteční kolo, to mívá plnohodnotné 
převody jako dospělé kolo a  je předstup-
něm před šestadvacítkou či aktuální sedm-
advacítkou, které končí většinou pořízením 
dospělé devětadvacítky. Tohle bylo opravdu 
hodně zkrácené, ale jen pro představu, aby 
bylo jasné, že když zde budeme hovořit 
o  šestnáctce, nepůjde o  pubertální dceru, 
která místo na kolo touží jít raději na párty, 
ale o dětské kolo s průměrem kol šestnáct 
palců.

Kolo je pro ty nejmenší především zába-
vou, hračkou a nikoliv sportovním nástro-
jem, na to bychom neměli zapomínat a své 
nedosažené cyklistické ambice je lepší utlu-
mit, než abychom v dítěti přílišným tlakem 
vyvolali nechuť k  samotné jízdě. Když my 
jsme byli malí, nejmenším dětským kolem 
bylo plastové odstrkovadlo, občas nazývané 
motorka, mělo tři nebo čtyři plastová kola, 
samo drželo stabilitu, dělalo za  jízdy ran-
dál a  o  ergonomii zde nemohla být příliš 
řeč. Každopádně takováto odstrkovadla se 
v  různých obměnách a  leckdy dokonalém 
provedení vyrábí dodnes a můžou mít třeba 
i vodicí tyč, za níž rodič dítě tlačí a pomáhá 
mu se stabilitou. Začít s takovou jízdou lze 
v podstatě v době, jakmile dítě samo běhá 
bez přidržování a  umí držet balanc. Dítě 
má snahu nasednout na  odstrkovadlo a  je 
schopno se na  něm udržet. Sice jej bude 
většinu času strkat vedle sebe a  různě jej 
přelézat, protože ho stále považuje za hrač-
ku, nikoliv za  nástroj, s  jehož pomocí by 
se mělo někam dopravit. Nemá smysl tla-

čit na pilu a pokud je dítě šikovné, lze tuto 
„hračku“ nahradit zhruba od  roku a  půl 
klasickým odrážedlem.

Odrážedlo je první ofi ciální stupeň dět-
ských kol, jelikož nemá žádná stabilizační 
kolečka, je výborným prostředkem pro 
zlepšení rovnováhy celého těla. Jde větši-
nou o jednoduchý rám tvořený hlavní pá-
teřní trubkou a  zadní stavbou bez dalších 
vzpěr. Zadní stavba je buď úzká, aby nepře-
kážela nožičkám při odrážení dozadu, nebo 
je níž a rozšířená, aby si dítě na tuto plochu 

mohlo stoupnout mezi jednotlivými od-
razy. Hodně dětí ale na  odrážedle obecně 
nemá problém udržet nohy ve  vzduchu 
dlouhou dobu mezi odrazy a  jakmile zís-
ká dokonalou rovnováhu, umí i nalehnout 
na řídítka a nožičky nechá volně za sebou 
ve vzduchu. Při výběru odrážedla bychom 
měli v první řadě změřit výšku dítěte v roz-

kroku, abychom měli jistotu, že vůbec 
dosáhne ze sedla na  zem, protože některé 
děti jsou menší a  i  odrážedla mají hlavní 
trubku či sedlo různě vysoko. Nejmenší za-
čínají na hodnotě 30 cm, což by měla být 

výška rozkroku dítěte od  země, aby bez-
pečně dosáhlo. Kvalita bývá přímo úměrná 
ceně a  rozdíly jsou také v hmotnosti, kdy 
ta nejlehčí odrážedla mají zhruba čtyři ki-
logramy. Pohled na  matku tlačící kočárek 
s  jedním dítětem, v  druhé ruce třímající 
těžké odrážedlo a  za  ní druhé dítě místo 
jízdy pobíhá, to není zrovna ideál pohodo-
vé mateřské.

Určitě je dobré vynechat nejlacinější 
verze s plastovými kolečky, kde plášť a duši 
nahrazuje pěnový výlisek. Sice tady nehrozí 

defekt, ale kvalita je mizerná, pěna se ojede 
a  odrážedlo pak můžeme vyhodit. Klasika 
s dvanáctkovými plášti, náboji s  ložisky či 
kuličkami, hliníkový nebo ocelový, pří-
padně plastový či dokonce dřevěný rám, 
nejlépe všechny matice kol s  kloboučkem 
a žádné ostré hrany. Řada levnějších odrá-
žedel má také pouze kluzné plastové hla-
vové složení, což není z hlediska životnosti 
a nějakých vůlí optimální. Naopak klasické 
hlavové složení mívá stabilizátor řízení, což 
jsou vnitřní zarážky, které nedovolí proto-
čení řídítek a  zablokování předního kola. 
Co se týče brzdy, není úplně pravidlem, 
ale zadní provedení naučí dítě základnímu 
návyku, že stiskem páčky se kolečko zasta-
ví, což se hodí na větším kole, a maminka 
ocení od brzdění méně ošoupané podrážky. 
Brzda by ale měla jít stisknout lehce, aby 
se dítě s pákou nepralo a hlavně musí být 
páčka dobře v  dosahu krátkých prstíků. 
Klasické čelisti jsou nejjednodušší a lépe se 
seřizují než různé bubnové brzdy, které se 
rovněž používají.

U  odrážedel a  dětských kol obecně 
pak pozor na  nešvar v  podobě poškoze-
ných konců gripů a  absence zátek řídítek. 
Kolečko často padá a  i  když na  řídítkách 
bývají gripy se silnějším zakončením či 
dokonce „bambulí“, aby si dítě nevrazilo 
řídítka při pádu do bříška, časem se všech-
no poškodí. Tady pozor na odhalené konce 
řídítek, protože ostřejší hrany jejich trubky 
můžou způsobit dítěti zranění, jelikož padá 
často dopředu a  řídítka si stáčí pod sebe. 
Kontrola a  výměna gripů či instalace no-
vých zátek stojí minimum peněz a předejde 
se tak nepříjemnému zranění. ➨

Dětské odstrkovadlo nebo jinak i motorku asi 
pamatuje každý z nás. Pro děti je to především 
hračka, která jim umožní jet vlastními silami, 
ale nenutí je ještě tolik držet balanc.

Odrážedla pro nejmenší děti začínají už 
s desetipalcovým průměrem koleček, aby dítě 
bezpečně dosáhlo chodidly na zem. I tady jsou 
rozdíly ve výšce, provedení nebo materiálech 
rámů a kromě standardu na dvanáctipalcových 
kolečkách lze mít i šestnáctkové odrážedlo.

Nejmenší dvanáctky by měly mít především 
nízký rám, aby dítě bezpečně sesedlo. Nechybí 
výrazně větší průměr vnějšího zakončení 
gripů, kompletní kryt pohonu a samozřejmě 
stabilizační kolečka. Někdo je montuje na osu 
zadního náboje, někdo do samostatných závitů 
pro snazší demontáž. I když už děti umí na malém kole se 

stabilizačními kolečky či bez nich, tříkolka 
nebo odrážedlo ještě lákají a dítě kolečka střídá. 
Tříkolka je ideální pro naučení kruhového 
šlapání, nehledě na dokonalou stabilitu. Tyč 
za sedlem pak ulehčí rodičům tlačení malého 
cyklisty.

Kromě ocelových, hliníkových nebo plastových 
či dřevěných rámů mohou mít dětská kola jako 
základ třeba i magneziový rám. Tato šestnáctka 
Space Shuttle má z tohoto materiálu i loukotě 
a ve své kategorii nezvykle i kotoučové brzdy. 
Přitom je cenově poměrně příznivá.

Dvacítkový Early Rider je opravdu unikátní 
dětské kolo, protože nabídne kromě lehkého 
hliníkového rámu také mechanické kotoučovky 
Avid nebo řemenový pohon. Ten spojuje kliky 
se zadním třírychlostním nábojem Sram, tedy 
kombinace, která se u dětských kol opravdu jen 
tak nevidí.
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Přestože řada rodičů považuje od-

rážedlo za hračku, nemělo by na něm dítě 
vyjíždět bez přilby, protože rychlost jízdy 
a  riziko zranění už jsou skoro stejné jako 
u kola. 

Dvanáctka je nejmenším dětským kolem, 
které následuje po odrážedle, případně dítě 
obojí používá současně. U  těchto kol platí 
v případě materiálu rámu a komponentů té-

měř totéž, co u odrážedel, ale samozřejmě je 
zde díky klikám a pohonu vyšší hmotnost, 
kolečko má i vyšší rám a dítě má najednou 
díky šlapání o starost víc. Pro začátek je lep-
ší namontovat dozadu stabilizační kolečka, 
aby dítě získalo trochu víc jistoty, než se 
naučí plnohodnotně šlapat. Právě kruhový 
pohyb nohou při šlapání je to, co dětem dě-
lá ze začátku potíže. V  tomto ohledu byly 
ideální staré dvanáctky s pevným převodem, 
který točil nohama v  podstatě sám a  dítě 
si tomu pohybu rychle navyklo. Podobně 
na tom jsou šlapací tříkolky, kde je jednak 
zaručena stabilita, ale pevný převod naučí 
dítě točit nohama. U dvanáctky při výběru 
měříme nejen výšku rozkroku dítěte nad 
zemí, ale kromě porovnání s  výškou horní 
trubky rámu ji poměříme i  se vzdáleností 
od  sedla v nejnižší pozici po horní plochu 
pedálu v  dolní úvrati. To proto, abychom 
měli jistotu, že se dítě vůbec dostane ze sedla 
na pedály a nebude se muset v sedle naklá-
nět ze strany na stranu. Velikost kola už zde 
začíná být trochu omezující, protože řada 
dětí si vystačí s odrážedlem poměrně dlou-
ho, a  jakmile má dojít na první opravdové 
kolo, bývá jim dvanáctka tak trochu malá. 

Řada dětí tedy ve věku kolem tří až čtyř let 
přesedá z  odrážedla rovnou na  šestnáctku 
s menším rámem nebo na čtrnáctku, které 
jim vydrží déle než dvanáctka, v  podstatě 
shodně velká s  odrážedlem, jen vybavená 
pohonem.

Co se týče výbavy dvanáctek, jediný 
převod s  krytem převodníku nebo celého 
řetězu má většinou zadní protišlapací brz-
du v  torpédu, doplněnou přední ráfkovou 

brzdou. Nezvládnutí kruhového pohybu 
při šlapání dítěti často znechutí začátky 
tím, že si omylem šlápne dozadu a zabrzdí. 
Na druhou stranu je ale protišlapací brzda 
ideálním řešením, protože dítě má v  no-
hách větší sílu než v rukách a ráfkové brzdy 
jsou zde spíš opět pro navyknutí si na tento 
systém, než jako plnohodnotné řešení. 

U  dvanáctek existuje řada různě kvalit-
ních provedení, ale zase platí, že by-
chom měli sáhnout po verzi s pláštěm 
a  duší a  také klikami se standardním 
středovým složením. Různá laciná řeše-
ní s kluzným plastovým pouzdrem pro-
vlékacích klik dlouho nevydrží a kliky 
mají hned vůli a  samozřejmě i  větší 
odpor při šlapání. 

Co se týče výše zmíněného problému 
s kruhovým šlapáním, nebo spíš překo-
nání mrtvého bodu klik, aby nožičky 
vůbec otočily klikami dokola, je občas 
nutné dítě tlačit. Ohnutá záda nejsou 
zrovna příjemná záležitost, ale na kolo 
lze namontovat adaptér na  sedlovku, 
kam se nasune vodicí tyč a rodič může 
dítě pohodlně tlačit. Pokud jsou na kole 
stabilizační kolečka, vše pak drží samo 

stabilitu a dítě lze i pustit. Stabilizační ko-
lečka by měla být nejdříve namontovaná co 
nejblíže povrchu vozovky, aby se dítě s ko-
lem nenaklánělo a mělo v podstatě tříkolku, 
nebo spíše „čtyřkolku“. Následně je může-
me posunout výš, tedy pokud to konstrukce 
umožňuje, dítě tak musí více zapojit stabi-
lizační systém a  držet rovnováhu. Kolečka 
jsou pak jen takovou záchranou, kterou lze 

postupně eliminovat. U stabilizačních kole-
ček je lepší vsadit na větší průměr a prove-
dení s gumovou obrubou, aby lépe odvalo-
vala a nedělala hluk. I v provedení nosných 
ramen jsou rozdíly a obyčejný drát lze dost 
snadno při náklonu ohnout. 

Čtrnáctka je v podstatě velikost nahrazu-
jící přechod z odrážedla na šestnáctku, nebo 
prostě velikostní mezistupeň. Donedávna 
to nebyla tak rozšířená velikost a  trochu 
horší byla dostupnost náhradních plášťů, 
což dnes v době internetových obchodů ne-
ní až takový problém. Navíc některé značky 
nezačínají dětská kola dvanáctkou, ale rov-
nou čtrnáctkou. Tady je ještě jediný převod 
s protišlapací brzdou, případně s volnoběž-
kou a dvěma ráfkovými brzdami. 

Šestnáctka už je proti dvanáctce skok 
a je zde krásně vidět, jak dítě při jízdě opro-
ti nejmenšímu kolu najednou zrychlí. Lepší 
odvalování kol, trochu delší kliky, takže ko-
nec zběsilému kmitání nožičkama a celkově 
lepší jízdní vlastnosti. Stále je zde jediný 
převod, protože řazení je na dítě ještě slo-
žité, ale kolo už prostě jede. Samozřejmě, 
že i  zde je občas nutné použít stabilizační 
kolečka, ale na výlet s rodiči už je šestnáctka 
rozumně použitelná. 

Osmnáctka je dalším méně obvyklým 
mezistupněm a  nabízí ji snad ještě méně 
značek než čtrnáctku. Tady už většinou na-
stává celkem snadný přechod ze šestnáctky 
na dvacítku. 

Dvacítka bývá první plnohodnotné kolo 
vybavené řazením a děti na ni většinou na-
sedají ve věku nástupu do školy. Existuje řa-
da variant rámu, podobně jako u předcho-
zích velikostí, kde může být horní trubka 

výš, nebo níž, může nést prohnutí či lome-
ní, případně být svařena ze dvou dílů, a to 
všechno ovlivňuje vhodnost dané velikosti 
dle výšky dítěte. Tady je třeba dbát nejen 
na výběr vhodně vysokého a lehkého rámu, 
ale i osazení. Zásadní je hladké otáčení klik, 
lehký chod brzdových pák a čelistí i  snad-
né řazení. U dvacítek je hodně znát, pokud 
jsou komponenty řazení nevhodné či je ko-
lo špatně seřízené. Ideální je řazení v otočné 
rukojeti, protože dítě nemusí uvolnit palec 
z  řídítek, jako v  případě páčky na  jejich 
horní straně. Pět nebo víc pastorků vzadu 
je dostačujících, v  kombinaci s  jediným 
převodníkem, ovšem tady je důležitý jeho 
kryt nebo třeba vodítko řetězu. U dvacítek 
už totiž díky přehazovačce kolísá napnu-
tí řetězu a  ten leckdy z  převodníku padá. 
Některé značky montují dva kryty převod-
níku, někdo vodicí kladky, někdo vůbec 
nic a podle toho pak ruce tatínka vypada-
jí. Samozřejmě to neplatí vždycky, ale toto 
riziko je zde větší než u jediného převodu. 

Zatímco menší velikosti lze brát stále tak 
trochu jako hračku, dvacítka už je oprav-

dovým kolem a  při jejím výběru bychom 
se měli vyvarovat některých chyb. Na tuto 
velikost už totiž řada výrobců dodává před-
ní odpružené vidlice a dokonce se objevují 
i celoodpružené dvacítky. Odpružená vidli-
ce bude vždycky těžší než pevná a ne kaž-

dá může mít odpovídající tvrdost pružiny, 
aby ji dítě vůbec dostalo do zdvihu. Pokud 
ale je funkční a kvalitní, je to pro dítě pří-
nos. Na trhu je také řada celoodpružených 
„supermarketových“ dvacítek za  překva-
pivě nízké ceny. Tohle je doslova past 
na rodiče a pomsta na dětech, protože 
hmotnost je šílená, provedení mizer-
né, brzdy jen tak tak funkční, nehledě 
na  některá ne zrovna kvalitně svařená 
místa. A  co se týče odpružení, tuhost 
zadní pružiny odpovídá většinou me-
trákovému jezdci. Dítě tak jen tahá 
neužitečné kilogramy navíc a většinou 
ještě osazené řazením neznámé značky. 
Servisní požadavky původně ušetři-
vších maminek na zprovoznění podob-
ných řadicích systémů tak znamenají 
výměnu kompletní sady i vícekolečka, 
což stojí skoro polovinu toho, kolik 
byla pořizovací cena takového monstra. 
Tady rozhodně ruce pryč a nekupovat 
to ani jako bazarové kolo, byť je na rá-
mu samolepka potvrzující schválení 
kola státní zkušebnou. Totiž i kovoplastové 
čelisti brzd takových kol se po stisku páky 
umí hezky prohnout a výkon je hodně mi-
zerný, takže pozor. 

Čtyřiadvacítka je posledním stupněm 
před dospěláckou velikostí kol, tedy pokud 
tam počítáme dnes už opomíjené, ovšem 
donedávna plnohodnotné, šestadvacítky. 
Přechod na čtyřiadvacítku je z předchozích 

velikostí tak propastný rozdíl, jako z šesta-
dvacítky na  devětadvacítku. Někdy se to-
to kolo nazývá i tříčtvrtečním a v podstatě 
to odpovídá, protože už je skoro dospělé. 
Hliníkový či ocelový rám většinou nese pře-
hazovačku i přesmykač, (ten se díky větším 

pastorkům a  trendům jeho eliminace 
pomalu vytrácí), kliky jsou zase o ně-
co delší a  kolo jede lépe. Samozřejmě 
narůstá hmotnost adekvátně velikosti, 
ale máme tu lepší přední odpružení, 
občas dokonce i kotoučové brzdy a ně-
které renomované značky na čtyřiadva-
cítkách začínají i  s  kvalitním zadním 
odpružením. Opět je důležitý výběr 
vhodné velikosti a tady vstupuje do hry 
i délka rámu. Čtyřiadvacítka může mít 
razantní sloping horní trubky a  sedlo 
nízko, ovšem délku už moc ošálit nelze, 
takže menší dítě může sice dosáhnout 
na  pedály a  stát obkročmo nad hor-
ní trubkou, ale záda může mít hodně 
ohnutá a  být natažené příliš dopředu. 

Snaha pořídit větší kolo příliš brzy tady 
může vyznít v neprospěch komfortu pose-
du a zdravého vývoje těla dítěte. 

Někteří výrobci v  této kategorii nabízí 
i  poměrně odlehčené modely či kopie zá-

vodních topmodelů své značky, aby měl 
malý závodník nejen motivaci, ale užil si 
své první závodní kilometry bez zbytečného 
tahání kilogramů navíc. Dětské závody jsou 
totiž na dvacítkách stále ještě zábavou a dě-
ti jezdí občas v  doprovodu rodičů, ovšem 
na čtyřiadvacítkách už je to občas boj a do-
cela jiné tempo, což platí pro jízdu na této 
velikosti obecně. 

➨

➨

Při měření výšky rozkroku od země by mělo stát 
dítě lehce rozkročené, jako když stojí nad rámem 
kola. Zároveň při tom změříme i vnitřní nohu, 
tedy délku od země po rozkrok po vnitřní straně 
nohy.

Anglická značka Frog se zaměřuje na lehká 
dětská kola, od odrážedel přes miniaturní 
silničky až po terénní šestadvacítky. Nejen že 
jejich nejmenší kola mají nízkou hmotnost 
a některá třeba design týmu Sky, ale šestadvacítky 
s hmotností od 11,2 kg nabízí geometrii 
uzpůsobenou pro zdolávání těžšího terénu.

Jestliže jsme vybrali vhodnou velikost rámu, 
případně rám s prohnutou horní trubkou, bude 
mít malý cyklista při sesednutí mezi rozkrokem 
a horní trubkou rezervu a úsměv na rtech. 
V opačném případě to může dost bolet.

Když mohou mít děti svůj vlastní závodní bike 
s menším rámem, proč by to nemohlo platit i pro 
cyklokrosové kolo. Merida svým modelem Mission J. 
CX nabízí alternativu dětem, které jednak mohou 
začínat na blátivých cyklokrosových okruzích, ale 
mohou tenhle šestadvacítkový stroj používat třeba jako 
univerzální silničku či gravel na asfalt i polní cesty.

Domácí Amulet nejenže nabízí lehké dvacítky 
i čtyřiadvacítky, ale šíří kolekce závodně 
orientovaných šestadvacítek příjemně překvapí 
každého. Ať už jde o karbonové či hliníkové 
rámy Youngster 26 s pevnou karbonovou nebo 
hliníkovou vidlicí, jejich nízká hmotnost 
a specifická geometrie nabídnou dětem perfektní 
zbraň pro každý terén.

Rychlá dětská čtyřiadvacítka vypadá dnes přesně 
takhle, tedy hliníkový rám, pevná přední vidlice, 
jediný převodník v kombinaci s odpovídajícím 
rozsahem kazety vzadu a lehké pláště s kevlarovou 
patkou. Rovněž postačí osmadvacet drátů a ráfkové 
brzdy, protože tohle všechno hraje do karet nízké 
hmotnosti.

Domácí značka RB nabízí malým cyklistům 
šestadvacítku nebo čtyřiadvacítku s pevnou vidlicí, 
sníženým středem a kratšími klikami.Díky pozici 
bezpečně mezi velkými koly dítě zvládne těžší 
terén, a přitom jede na průměru kol, na který by 
ve standardu dosáhlo až o pár let později.
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Šestadvacítka pro dospělé je mrt-
vá, ať žije šestadvacítka pro děti! Tohle by 
se chtělo zvolat při pohledu na řadu fi rem, 
které šestadvacítky nepasovaly jen do  ro-
le cenově nejdostupnějších modelů, ale 
na  kvalitních rámech a  tomto průměru 
dnes nabízejí ideální sportovní náčiní pro 
předpubertální cyklisty. Nejsou výjimkou 
rámy velikosti 13 nebo 14 palců, na nichž 
tato velikost začíná a  jezdec tak sedí nízko 
a  přitom má velká kola, podobně jako je 
tomu u devětadvacítek. Osazení kombinuje 
většinu současných systémů, tedy více či je-
den převodník a zadní kazety různého roz-
sahu. Kotoučové brzdy bývají standardem, 
ale samozřejmě nechybí i verze s ráfkovým 
provedením. Přední odpružení už je oprav-
du kvalitní, ale i zde platí, že může být pro 
lehčí jezdce zbytečně tvrdé a řada sportov-

ních šestadvacítek má pevnou vidlici, lec-
kdy i v karbonovém provedení. 

Po  kvalitních starších šestadvacítkách 
na  nejmenších velikostech rámu je dnes 
na  bazarových serverech doslova hlad, je-
likož ne každé dítě má hned výšku na  se-
dmadvacítku či devětadvacítku. A zatímco 
celoodpružené šestadvacítky na devatenáct-
kových rámech trčí na bazarech dlouho bez 
zájmu, za  stejný model v  šestnáctce či se-
dmnáctce vám rodič-cyklista utrhne ruce. 
Otázkou pak zůstává, zda se podaří naladit 
odpružení na dětského jezdce s hmotností 
i kolem pětatřiceti kilogramů. 

Výběr vhodné velikosti
Abychom výše zmíněné trochu zpře-

hlednili, přinášíme zde souhrn v  tabulce 
srovnávající věk a  výšku dítěte s  vhodnou 
velikostí kola. Vždy to ale bude trochu 
individuální, takže při výběru je nut-
né buď kolo pečlivě vyzkoušet, nebo 
dítě důkladně přeměřit. Kromě cel-
kové výšky měříme výšku rozkroku 
od  země a  tu pak porovnáváme nejen 
s výškou horní trubky od země, kde by 
mělo mít dítě asi 5cm rezervu, ale také 
vzdáleností od  sedla v nejnižším bodě 
k pedálu v nejnižší pozici. U  řady rá-
mů dnes existují specifi cké konstrukce, 
kde je dítě sice schopno dosáhnout při 
sesednutí na zem, ale díky delší sedlové 
trubce nedosáhne na pedál. A naopak 
příliš vytažená sedlovka u nového kola 
znamená, že na  jaře už bude majiteli 
docela malé. To samé platí v  případě 
řídítek, protože zatímco jsme v minu-
losti byli zvyklí, že kolo roste s  dětmi 
a  stačí vysunout sedlovku a  klasický 
představec o  něco výš, a-head představce 
už nám to neumožňují. Řeší to jen výměna 
za delší či se strmějším úhlem nebo adaptér. 
Řada rodičů žije v domnění, že dítě by mě-
lo při zastavení bezpečně dosáhnout ze sed-
la na zem a ne se moc naklánět na stranu. 
Proto mu nastaví sedlo co nejníže, aby se 
dostalo na zem, ale už nevidí, že má za jíz-
dy příliš pokrčené nohy. Ani dospělý se při 

vhodně nastavené výšce sedla z něho nedo-
stane na  zem, aniž by musel stát na  špič-
kách a být nakloněný, tohle je tedy druhá 
strana mince vhodného výběru velikosti 
kola a nastavení posedu. 

Samozřejmě lze řadu věcí upravit a u del-
šího rámu použít třeba kratší předsta-
vec, pokud tam bylo provedení delší než 
60 mm. Není problém dnes nasadit 40mm 
představec, ale spoléhat na to, že se dítě víc 
natáhne a  nějak do  delšího rámu doroste 
není úplně šťastné. Dospělý jezdec také ne-
bude nadšený z dlouhého rámu se 120mm 
představcem, kde nebude mít ani pohodl-
ný posed, ani dostatek jistoty při ovládání 
ve sjezdech. A dítě si na kole přece jen spíš 
raději hraje, než aby honilo vrchařské pré-
mie nalehnuté na řídítka. Podívejme se tedy 
na tabulku, která přiřazuje velikost dětské-

ho kola dle jejich věku a výšky. 
Věk je vzhledem k hodně roz-
dílné výšce dětí často zavádějící 
údaj, takže vždy bude lepší dítě 
změřit a  podle toho vybírat, 
tedy pokud zrovna nechceme 
dítě v  obchodě na  kolo posa-
dit a  poměřit to tak naprosto 
nejlépe.

Co nabízí trh?
Všechno, bylo by možné odpovědět jed-

ním slovem, protože v  dětských kolech se 
fantazii doslova meze nekladou. A jak jsme 
zmínili, zatímco u  dospělých kol je třeba 
dřevo na postu rámu exotikou, dětské dva-
náctky či odrážedla s překližkovým rámem 
nejsou nic výjimečného. Když mi bylo šest, 
dostal jsem od  rodičů velamosácké BMX 
dovezené až ze Slovenska, protože tady ne-
bylo za totality k sehnání. Tohle už dnes ne-
hrozí, ale dokazuje to, že kategorie dětských 
kol a jejich různá zaměření jsou zde už více 
jak třiatřicet let. Výše jmenované členění 
podle průměrů kol tak nemusí úplně platit 
ve všech odvětvích dětské cyklistiky.

Začněme třeba zmíněným BMX, což je 
sice sport i pro dospělé a  jejich výška roz-
hodně neodpovídá dvacítkovému průměru 
kol. Jenže třeba pro děti se v tomto segmen-

tu vyrábí i menší průměr kol, a pokud dí-
tě prohání adekvátně své výšce dvacítkové 
BMX na speciální dráze s boulemi, dvojá-
ky a  klopenkami, dá mu to do  budoucna 
hodně slušný základ pro biking. Kromě 
závodního BMX je tu i freestyle, fl atland či 
street a řada dětí se v tomto směru shlédla. 
Tady je ovšem třeba upozornit na to, že se 
zaměňuje klasické BMX s  BMX freestyle 

a  zatímco závodní BMX kolo váží hod-
ně pod deset kilogramů, ocelový freestyle 
v  základním provedení má třeba šestnáct 
kilogramů. K tomu jsou zde nástrahy jako 
stupačky či ostré pedály a pokud takové ko-
lo dítě „připlácne“, není to nic příjemného. 
Navíc s ohledem na to, že na tomhle kole 
díky jedinému převodu a  hmotnosti moc 

daleko nedojede. Na  skákání po  sídlišti či 
trénink ve skateparku je to ovšem zábavný 
stroj a navíc hodně odolný, přičemž jednu 
dobu byla tahle kola hodně v módě a vystří-
dala třeba skateboardy. Dnes naopak obě 
tyto kategorie tak trochu vytlačují freesty-
le koloběžky. Dvacítky mají i cyklotrialová 
kola, která jsou ale podobně jako BMX 
v menšině, nicméně staví na lehkém rámu, 
výkonných brzdách a  dokonalém smyslu 
jezdce pro rovnováhu. 

Dítěti lze ale pořídit třeba i malý plážo-
vý cruiser nebo dvacítkovou napodobeninu 
motocyklu, navíc s  plným odpružením, 
zkrátka nabídka je nepřeberná, ale vždy by-
chom měli mít na paměti, jak a kde bude 
dítě jezdit, aby pak zbytečně netrpělo něja-
kým omezením, které nestandardní model 
kola může proti klasice mít. 

Výše zmíněným jsme tak trochu naťuk-
li hmotnost kol, protože ta se u  dětských 
může dost zásadně lišit a  ne vždy ji daný 
výrobce bere v potaz. I zde platí tak trochu 
přímá úměra vyšší ceny k nižší hmotnosti 
a  jsou značky, které se vyloženě zaměřují 
na tuto veličinu. Není tedy problém pořídit 
dítěti hodně lehké kolo za vyšší částku ani 
cenově dostupnější, se stále ještě příznivou 
hmotností. U ocelových rámů starších kol 
ale s nízkou hmotností nelze počítat, takže 
občas sice bazarové kolo ušetří významně 
rozpočet, ale dítě se tahá se třináctikilogra-
movým ingotem. 

Když jsme u nabídky lehkých nebo spor-
tovních dětských kol na  domácím trhu, 
začněme podle abecedy a nelze opomenout 
českou značku Amulet, jejíž historie sahá 
až do roku 1996 a její aktuální kolekce kol 
Youngster pro mladé cyklisty i závodníky je 
opravdu nabitá. Amulet přitom svoji fi lo-
zofi i dětských kol staví na snaze dosáhnout 
příznivé hmotnosti, takže třeba šestnácti-
palcové stroje začínají už na hodnotě 7,5 kg 
a hodně patrné je to u dvacítek, kde je to 
dokonce 8,5 kg a  čtyřiadvacítky začínají 
na  9,7 kg. Společné je lehkým modelům 
použití pevné přední vidlice, která je proti 
odpružené výrazně lehčí, ovšem svojí dél-
kou plně koresponduje s  geometrií rámu 
určenou přednímu odpružení. Ne každé 
dítě potřebuje odpruženou vidlici a  navíc 
třeba i trojpřevodník, takže všechny modely 

sází vpředu na  jediný převodník. To platí 
i pro závodně orientované dětské šestadva-
cítky 26 Youngster, kde lze mít buď karbo-
nový rám s karbonovou vidlicí, či hliníkový 
rám s karbonovou nebo hliníkovou vidlicí. 
V  této třídě se kvůli nízké hmotnosti dětí 
a  vůči ní ne zrovna dostatku plně funkč-
ních odpružených vidlic na přední odpru-

žení nehraje, pohon zajišťují moderní 
závodní sady s  jediným převodníkem 
a  velikosti rámů 13 až 16 palců míří 
přímo na  malé závodníky. Hmotnost 
karbonového topmodelu je 8,3 kg, 
za  což by byl vděčný nejeden do-
spělý závodník Světového poháru. 
Hliníkový rám je pak o něco těžší, 
ale stále jsme výrazně pod deseti 
kilogramy a  nabídka je více než 
pestrá. Někdo možná šestadvacítky 
už zavrhnul, ale v  tomhle případě 
je to ideální a navíc lehký přechod 
do  dospělácké devětadvacítkové 
kategorie. 

Apache má kromě standardní 
dětské nabídky, kde lehké mo-

dely zastupuje 10,4kg čtyřiadvacítka 
Buff alo s pevnou vidlicí a sedmi rych-
lostmi, především dětské elektrokolo. 
Čtyřiadvacítkový Tate E5 24 má hliní-
kový rám, 374Wh baterii v  rámovém 
trojúhelníku a  zadní nábojový motor 
Bafang. Hydraulické kotoučovky jsou 
samozřejmostí, stejně jako odpružená vidli-
ce, ovšem hmotnost se zde blíží devatenácti 
kilogramům. Ten samý model je v nabídce 
i na sedmadvacítkových kolech a 14,5" rá-
mu. 

Author je hned další v pořadí a přestože 

nabídl v  minulosti třeba takovou extrava-
ganci, jakou byl dětský fatbike, aktuálně má 
v kolekci od šestnáctek po šestadvacítky řa-
du lehkých modelů. Šestnáctka King Kong 
je malý bike se širšími plášti a  hmotností 
7,7 kg, ve  dvacítkách je to model Record 
s váhou 8,7 kg a plášti Kenda s kevlarovou 
patkou. Čtyřiadvacítky mají podobně kon-
cipovaný model Ultrasonic s pevnou přední 
vidlicí a devítkou převodů, což ve výsledku 
ukáže hmotnost 9,5 kg. Mirage už sice váží 
dvanáct kilogramů, ale nabídne kotoučové 

brzdy, přední odpružení i  trojpřevodník. 
Šestadvacítkový Ultrasonic je dětskou vlaj-
kovou lodí s  pohonem Sram NX 1×11, 
hydraulickými kotučovkami, pevnou hliní-
kovou vidlicí, plášti Vittoria Barzo a hmot-
ností 10,6 kg na 13" rámu. 

Velikost
kol

Výška
postavy

Výška rozkroku
nad zemí

Věk
dítěte

 14" 95 – 115 cm 42 – 51 cm 3 – 5
 16" 100 – 125 cm 47 – 64 cm 4 – 7
 20" 105 – 135 cm 51 – 70 cm 6 – 9
 24" 115 – 155 cm 65 – 84 cm 8 – 12
 26" 155 cm a více 70 – 95 cm 10 a více

➨

➨

Dětská závodní šestadvacítka Ghost Lector Kid 1.6 
LC U má karbonový rám, jenž dokonale kopíruje 
devětadvacítkový vzor. Vzduchová vidlice X-Fusion 
má 100 mm zdvihu, jedenáct převodů kombinuje 
28 zubů vpředu s kazetou rozsahu 11 – 46 a obutí 
je od značky Mitas. Na první pohled tuhle raketu 
díky poměru výšky rámu a průměru kol nerozeznáte 
od devětadvacítky.

Sortiment eshopu www.detskakolacore.cz je doslova 
nabitý barevnými i kvalitativními variacemi 
dětských kol značky Core. Ta začínají od velikosti 16 
palců a soustřeďují se na zachování nízké hmotnosti. Když chcete svému dítěti dopřát nejen kultovní 

značku, ale hlavně komfort plného odpružení, 
aby mohlo jezdit v těžkém terénu či bikeparku, 
musíte si připlatit na částku od padesáti tisíc 
výš. Čtyřiadvacítkový Rocky Mountain Reaper 
se zdvihem 120 mm má 330mm sedlovou 
trubku a dovolí zaměnit čtyřiadvacítková kola 
za šestadvacítky, tedy společně s výměnou přední 
vidlice, protože zadní stavba zvládne obojí.
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Core je značka dětských kol spo-
lečnosti Kolsport a  pokud má někdo nej-
pestřejší nabídku dětských modelů od šest-
náctek po čtyřiadvacítky, co se barev a spe-
cifi kací týče, pak je to Core. Hmotnost 
dětských modelů je u dvacítek v provedení 
ultralight 8,69 kg a přitom se cenově jedná 
o standardní nebo spíše dostupnější řešení. 
V kolekci jsou pak i šestadvacítky s nízkým 
rámem a volitelným osazením od ráfkových 
po kotoučové brzdy. 

Cyklospeciality je fi rma zaměřená na za-
jímavé cyklistické značky, mezi něž patří 
lehká dětská kola rakouské značky Woom, 
anglická odrážedla a  lehké dětské speciály 
Early Rider nebo lehká dětská kola Frog. 
Woom startuje u  šestnáctek na  hmotnosti 
5,7 kg, což je opravdu hodně slušné, a po-
kračuje přes 7,8 kg u dvacítky po 8,8 vážící 
čtyřiadvacítku a  šestadvacítku s hmotností 
9,1 kg. Díky vícekrát zeslabované stěně tru-
bek je rám lehčí, kliky mají vlastní design 
unašeče převodníku, není tedy divu, že 
značka získala významné ocenění za design. 
Early Rider jsou pak lahůdková odrážedla 
a  dětská kola z  Anglie, nápadná leštěným 
rámem, použitím řemenového pohonu 
u  modelů Belter a  designem kopírujícím 
dospělé biky. Tedy u  hliníkových modelů, 
dřevěné rámy odrážedel jsou s  designem 
na  jiném levelu, rozhodně ne nižším. 
Šestnáctky či dvacítky Early Rider váží 
od pěti, respektive sedmi kilogramů a kro-
mě standardního řazení mají třeba i řazení 
v zadním náboji nebo může dítě trápit trai-
lovou dvacítku na  kotoučových brzdách. 
Původ této značky je ale u odrážedel, která 
jsou buď z plochých překližkových dílů, ne-
bo hliníku, kde kopírují vzhledem dospělé 
rámy. 

Druhou anglickou značkou v  nabídce 
je Frog a zaměření na nízkou hmotnost je 
standardem i u ní. Odrážedla mají v  tom-
to případě hodně nízké provedení rámu 
a  verze Mini dokonce jen 10" kola, takže 
je vhodná pro děti od  jednoho roku. Frog 
má ale řadu větších kol, kde nechybí klasika 
14 – 24 palců, ale třeba ani dětské silničky 
s koly 20 – 26 palců či dětské biky na šesta-
dvacítkách. Navíc je řada modelů v designu 
silničního profi týmu Sky, což má malé cyk-
listy částečně motivovat.

Ghost má rovněž pestrou nabídku odrá-
žedel a dětských kol, u většiny v designech 

korespondujících s  dospělými modely, 
ale nabízí i  „hardtrail“ Asket Kid 4.6 se 
120mm předním zdvihem na  šestadva-
cítkách určený pro dovádění v  bikeparku 
a na trailech. Pro více závodně orientované 
juniory pak má XC model Lector 1.6 LC 
na šestadvacítkách, karbonovém rámu veli-
kosti XS a sadě Sram NX.

Merida byla vždycky spojena se závodě-
ním, takže proč na to nenavázat v podobě 
dětských silničních šestadvacítek Mission J. 
Road na kotoučových brzdách nebo obdob-
ně koncipované CX verze. K  tomu MTB 
hardtaily Matts J. Team nebo Champion 
s  výrazným slopingem 13,5" rámu, před-
ním odpružením a třeba sadou Sram NX.

RB, domácí výrobce rámů jde na dětská 
kola vlastní cestou a v podstatě od základů 
tuto kategorii uchopili jinak. Jejich snahou 
je nabídnout díky specifi cké geometrii ma-

lému cyklistovi to, co dospělému nabízí 
devětadvacítka. Snížení těžiště, kratší kliky, 
větší průměr kol, lehká hliníková vidlice, 
tohle všechno by mělo nabídnout popu-
lární „erbéčko“ dítěti s rámem odpovídající 
velikosti, ovšem většími koly pro víc jistoty 
v terénu. Díky tomu tak malý cyklista může 
používat větší průměr kol mnohem dříve, 
než by tomu bylo na  rámu běžné sériové 
produkce. Ať už jde o KID 240 nebo KID 
260, lze mít jak samotný rám, tak komplet-
ně osazené kolo. Test většího z modelů při-
nášíme v tomto vydání.

Není to jen kolo!
Snad jsme osvětlili problematiku velikos-

tí dětských kol, výběr vhodného modelu 
a ukázali menší průřez domácím trhem. Při 
výběru kola je dobré se zaměřit na detaily, 
jako jsou kvalitní řadicí mechanismus, kde 
je lepší otočná rukojeť než horní SIS páč-
ka, tedy větší kola mají klasický rapidfi re, 
vhodné převody u větších kol, kryty řetězu 
a převodníků a dobré brzdy. Obyčejné plas-
tové brzdové páky totiž dost často uletí při 
prvním odhození kola, a přestože je samot-
ná páčka hliníková, plastové tělo prostě ne-
vydrží. Není od věci také dětem lehce povo-
lit objímku brzdové páky na řídítkách, aby 
se při pádu protočila a neulomila. A pozor, 
ne vždy jsou mechanické kotoučové brzdy 
na malých kolech výhrou, leckdy je to u la-
ciných provedení porod je seřídit. Pokud 

si je rodič jistý, že jeho dítě bude na  kole 
někde skákat a  absolvovat vyjížďky po  le-
se s  ním, měl by se u  čtyřiadvacítky pídit 
po verzi se zadním nábojem na kazetu, ne 
šroubovací kolečko. Ohnuté či prasklé osič-
ky nejsou nic neobvyklého. Je to tedy s kva-
litou podobné jako u dospělých kol.

Jenže pořízením kola to nekončí, protože 
dítě by mělo mít i přilbu. Pokud ho bude-
me na kole učit, nebudou od věci také ru-
kavičky a chrániče loktů či kolen. Dětských 
přileb je na trhu celá řada a většinou je pro 
ně společné protažení přední partie do  ja-
kéhosi masivnějšího štítku a  výrazně nižší 
zadní díl kryjící týl. Při pádu může dítě na-
razit jak čelem, tak zadní částí hlavy, tudíž 
je větší míra materiálu v  daných místech 
důležitá. Koupit dítěti s trochu větší hlavou 
nejmenší velikost lehké dospělé přilby tedy 
není rozumné, co největší míra ochrany 
hlavy je totiž zásadní. 

Důležité je správné usazení přilby na hla-
vě, protože řada dětí má sice přilbu správ-
né velikosti, ale nasazenou zcela nevhodně. 
Odhalené čelo a povolené řemínky jsou jen 
kousek od sklouznutí přilby při pádu smě-
rem dozadu, po čemž nastane škrcení oně-
mi řemínky. Argument, že dítě takto lépe 
vidí, je opravdu špatný. Přilba musí na če-
le sedět nízko nad obočím, řemínky musí 
být adekvátně dotažené (nesmí ale škrtit) 
a  stahovací čelenka v  přilbě musí celek 
držet na hlavě. Při výběru přilby je ideální 
vyzkoušet ji dítěti na hlavě bez zapnutých 
řemínků, pouze s  utaženou vnitřní čelen-
kou. Když bude přilba sedět na hlavě i bě-
hem testovacího škubání hlavou ze strany 
na stranu, máme jistotu správného usazení 

mnohem větší, než když budeme vše dohá-
nět řemínky škrtícími pak dítě pod bradou. 

Ventilace dětských přileb není téma, 
kterým by se vývojářské týmy zaobíraly 
od  rána do večera, takže tady je třeba po-
čítat vždy se slabší funkcí. Dětem to ale 
zase tolik nevadí, což nahrává i  používání 
„kokosek“, tedy přileb kulatějšího tvaru 
s  odolnější skořepinou, původně používa-
ných ve  freestyle BMX či skateboardingu. 

Sice zde není materiál protažený nad čelo, 
ale přilba je opravdu hodně odolná, byť ob-
čas těžší než ta klasická. 

Když má rodič rukavičky, tak proč by 
je neměl mít i malý cyklista, zvlášť když je 
u něho riziko pádu na dlaně vyšší. Na  tr-
hu je řada malých dětských velikostí, takže 
stačí jen vyzkoušet a donutit dítě je vozit. 
S chrániči už je to těžší, ne každý je ochoten 
vypadat trochu jako „Robocop“, ale když 
jsou při pádu chráněné lokty i kolena, ušet-
říme si tím řadu chvil s ošetřo-
váním odřenin. Speciální malé 
chrániče pro cyklisty nahradí 
sady určené pro kolečkové 
brusle, tedy s výjimkou zápěst-
ních chráničů, ty by při úcho-
pu řídítek překážely. Trochu 
větší bikeři už dnes mají 
na  výběr z  dětských chráničů 
páteře, loktů i kolen. 

Tím se pomalu dostává-
me k  přechodu z  nejmenších 
kol k  těm větším, kde už je 
to o  častější jízdě v  terénu, 
nějakém tom skákání na  ne-
rovnostech, případně prvních 
závodech. 

Rozhodně bychom neměli děti přepí-
nat a  vždy by pro ně měla být taková ak-
ce spíše zábavou, než nějakým vynuceným 
zápolením pro dosažení solidního výsledku. 
Existuje řada klubů s  podporou malých 
cyklistů, na  trhu je široká škála dětského 
cyklistického oblečení a není problém kou-
pit tretry v  malé velikosti, takže je malý 
závodník leckdy lépe vybaven než dospělý 
hobík a dostává se mu péče zkušených tre-
nérů. To už by bylo ovšem na jiné povídá-
ní. Když jsme ale nakousli téma chráničů 
a bezpečnosti dítěte, nesmíme tady podce-
nit ani refl exní prvky, odrazky či osvětlení. 
Děti totiž leckdy vyjedou i  za  šera jen tak 
kolem domu a  malý cyklista je snáz pře-
hlédnutelný než dospělý. Víc refl exních sa-
molepek na malém kole, odrazky v drátech 
nebo zvonek a  malé blikačky by neměly 
chybět na  žádném dětském kole, které se 
pohybuje venku na  ulici. Tedy pohybuje, 
ono by se samo vlastně pohybovat na kole 
venku nemělo, protože legislativa tomu na-
stavuje jasná pravidla. 

Ta stanovuje zákon č. 361/2000 Sb. 
a část § 58 mimo jiné říká: 

(1) Cyklista mladší 18 let je povinen 
za jízdy použít ochrannou přilbu schvále-
ného typu podle zvláštního právního před-
pisu a mít ji nasazenou a  řádně připevně-
nou na hlavě. 

(2) Dítě mladší 10 let smí na  silnici, 
místní komunikaci a  veřejně přístupné 
účelové komunikaci jet na jízdním kole jen 
pod dohledem osoby starší 15 let; to nepla-
tí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce 
a v obytné a pěší zóně. 

(3) Na jednomístném jízdním kole není 
dovoleno jezdit ve  dvou; je-li však jízdní 
kolo vybaveno pomocným sedadlem pro 
přepravu dítěte a pevnými opěrami pro no-
hy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 
7 let. 

Mimo to také zákon říká, že cyklisté 
smějí jet pouze za  sebou, nikoliv vedle se-
be, cyklista nesmí jet bez držení řídítek 
a chodidla musí být za jízdy na šlapátkách. 
Výraz pro pedály se nám zde obzvlášť líbí. 
Jízdní kolo musí být vybaveno přední bílou 
a  zadní červenou odrazkou, oranžovými 
odrazkami na pedálech a ve výpletu, ovšem 
všechny výše zmíněné odrazky mohou být 
nahrazeny refl exními materiály na oděvu či 
obuvi v blízkosti popsaných pozic na kole. 

Když jsme zmínili funkční brzdy, bez-
pečné zakončení řídítek dětského kola 
a matice s kloboučkem či žádné ostré hrany, 
i na to pamatují předpisy. Kolo totiž musí 
být vybaveno: 

a) Dvěma na  sobě nezávislými účinný-
mi brzdami s  odstupňovatelným ovládá-
ním brzdného účinku. Jízdní kola pro děti 
předškolního věku vybavená volnoběžným 
nábojem s protišlapací brzdou nemusí být 
vybavena přední brzdou,

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

c) 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 převodů, křídlové 
matice, rychloupínače nábojů kol, držáky 
a konce blatníků musí mít hrany buď oba-
leny 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 nejmé-
ně 2 mm,

d) Matice nábojů kol, pokud nejsou 
křídlové, rychloupínací nebo v  kombinaci 
s krytkou konce náboje, musí být uzavřené.

Ruku na srdce, ne každé kolo, ať už dět-
ské či dospělé splňuje bez výjimky všechna 
nařízení, ale je to hlavně o rozumném pří-
stupu rodičů, aby své dítě při jízdě na ko-
le maximálně chránili, eliminovali možná 
rizika a  jízda byla pro dítě stále především 
zábavou. Ať už tedy vybíráte dětské kolo 
na internetu a doma dítě pečlivě přeměřu-
jete nebo jdete do oblíbeného cykloobcho-
du a necháte si poradit od odborníků a dítě 
si kolo rovnou vyzkouší, snad vám budou 
výše zmíněné řádky k užitku.

Jiří Uždil

➨

Učíme dítě jezdit na kole

Pokud chceme s malým cyklistou vyrazit někam dál a nechceme 
ho na dvanáctce či šestnáctce moc trápit, lze jej za kolo 
připřáhnout přes tažnou tyč. Ať už jde o produkt Trail-Gator 
či Peruzzo Trail Angel, na tyči dítě jede s předním kolem nad 
zemí. V cíli pak lze tyč odpojit, jednoduše upevnit kompletně 
na zadní stavbu kola rodiče a dítě jezdí samo.

Jak to občas bývá
Nákupem kola velmi často končí ta pří-

jemnější část operace jménem „Nauč své 
dítě jezdit na kole“. Dítě se nemůže dočkat, 
až skončí školní vyučování. Doma si rychle 
napíše úkoly, samozřejmě je odfl ákne, a ne-
trpělivě čeká, až otec dorazí domů ze šichty. 
Společně nasedají do  auta a  vyráží směrem 
k nejbližšímu cykloobchodu. Obřadně vkrá-
čí do  prodejny a  dítě je oslněno nabídkou 
dětských kol. Rozhodující je pro něj barva. 
Chlapec ukazuje na  modrou, dívka na  rů-
žovou. Pokud by chlapec ukázal také na rů-
žovou, zamyslíme se, jestli je vše v pořádku. 
Děcko se takřka neomylně rozeběhne k nej-
dražšímu kolu v prodejně. Otec se bleskově 
mrkne na  cenovky a  snaží se mu vysvětlit, 
k nelibosti prodavače, že to kolo vedle (které 
stojí a pár tisíc méně) je přeci jen lepší. Dítě 
se za  žádnou cenu nechce pustit řídítek ko-
la, které si samo vybralo, a tak nastává první 
dramatická scénka, kterých bude ve spojitosti 
s novým kolem ještě několik. Otec samozřej-
mě vítězí, a po hodině v obchodě odjíždí oba 
celkem spokojeni. Dítě zapomíná na svůj hys-
terický výstup v prodejně a doma si kolečko 
postaví na noc k posteli. Nemůže se dočkat 
dalšího dne, kdy odpoledne vyrazí s  otcem 
poprvé na  kolo. Usíná, slastně sledujíc svůj 
nový stroj. A opět to školní očekávání, zase 
odfl áknuté úkoly. Klíče v zámku, otec ve dve-
řích a dítě již v předsíni připravené i s novým 
kolem. Dětské dlaně se potí, jak svírají ne-
trpělivě řídítka. Na  sobě tepláčky, na  hlavě 
nová přilba. Otec zhltne narychlo utopence, 
políbí mámu a  vyráží s  dítětem do  parku. 
Na rovné asfaltové cestičce dítě opatrně pře-
hodí nožičku na  druhou stranu rámu kola 
a  otec mu pomůže do  sedla. Dítě poprvé 

zatlačí nožičkama do  pedálů a  s  údivem se 
pomalu rozjíždí, přidržováno za sedlo otcem. 
Ručičky se mu na  řídítkách strachy třesou. 
Otec za  svou ratolestí popobíhá, a  když už 
se mu zdá, že dítě pojede samo, neuvážlivě 
ho pouští. To okamžitě dítě vycítí a otáčí se 
za tátou. Samozřejmě s pohybem hlavy jdou 
i řídítka a dítě letí do trávy. Zatím měkce. Je 
po dešti, a tak nejsou na dítěti ani na jeho ob-
lečení viditelné škody. Dítě je překvapeno, že 
z kola lze spadnout. Velice opatrně podruhé 
nasedá na  kolo a  zase se rozjíždí. Otec po-
malu ztrácí trpělivost, nebaví ho pořád běhat 
za  dítětem. Myslel si, že celá učební lekce 
bude trvat tak půl hodinky a  on se v  klidu 
bude moct doma uložit na gauč s novinami. 
Ale ani po hodině dítě samo nejede. Nervózní 
otec začne dávat rady: „Drž ty řídítka rovně, 
brzdi (dítě zatím netuší, že na kole jde i brz-
dit), koukej před sebe, šlapej!“. Mezi tím 
dítě opět pouští. Dítě je přeci jen už trochu 
seznámeno s tím, že existuje nějaká rovnová-
ha. Skutečně deset metrů jede. Samozřejmě 
se své samostatné jízdy lekne, opět se otáčí 
za otcem, a nekompromisně to napálí do od-
padkového koše. Tentokrát má ulehnutí ná-
sledky. Lehce odřená dlaň, tepláčky špinavé 
od  bahna,  a  především lehce odřená přední 
vidlice. Dítě poprvé zjišťuje, že nějaké zra-
nění je za  poškozením kola až druhořadé. 
Začne brečet. Ne brečet, začne doslova řvát. 
Řvát začne i otec na dítě, proč řve. Dítě od-
mítá další lekci a chce domů. Vytočený otec 
domů nechce, protože se rozhodl, že dnes se 
dítě naučí jezdit na kole, a nechápe, že to jeho 
děcko nedokáže. Nakonec to vzdává a  vede 
plačící dítě, kterému se zase potí malé dlaně, 
jak křečovitě svírá řídítka svého krásného, 
nového kolečka, které si vede domů. Doma 

matka, jakmile uvidí odřeninu na dlani děcka 
a  uválené tepláčky, začne řvát na  otce, proč 
nedával pozor. Nastává hádka. Otec si z trucu 
odejde sníst řízek k večeři do ložnice na noční 
stolek a  neumytý a  vzteklý si rovnou zalézá 
pod peřinu za vůně nedojedeného bramboro-
vého salátu u své hlavy. Naštvaná matka ulehá 
v obýváku na gauč.

Jak by to mohlo být
Možná, že jste něco podobného již také 

zažili. Naučit dítě jezdit na kole opravdu ne-
ní jednoduché a  těch cest, jak toho docílit, 
aby děcko udrželo rovnováhu a pořád ho to 
učení bavilo, je několik. Každé dítě ale vyža-
duje jiný přístup. Už proto, že každé dítě má 
jiný talent. 

Pokusíme se vám napovědět metodu, která 
je poměrně nenásilná, nekonfl iktní a  přiro-
zená. Je potřeba si uvědomit, kolik činností 
znamená pro dítě jet na kole. Dívat se dopře-
du, šlapat, naučit se brzdit, dívat se i kolem 
sebe, držet rovně řídítka, zatáčet jemným oto-
čením řídítek, rozjíždět se, sesedat z kola. Je 
toho opravdu hodně, co dítě musí zvládnout, 
aby se mohlo na  kole přesouvat relativně 
bezpečně. Jen si vzpomeňte, jak jste na tom 
byli vy, dospělí a zkušení, chápající, když jste 
poprvé usedli v  autoškole do  auta. Jak bylo 
třeba i pro vás náročné udržet se poprvé rov-
ně na silnici a kolik jste toho museli sledovat 
a  umět. Ještě štěstí, že jste měli při prvních 
jízdách vedle sebe klidného profesionála.

Začněme tedy velmi pomalu. Poprvé kup-
te dítěti malé dětské odrážedlo. To už od ro-
ku a  půl, od  dvou let většina dětí zvládne. 
Vyberte takové, které je úzké, aby se nožičky 
nezachytávaly o kolečka nebo o „rám“ odrá-
žedla. Pro první výuku je nejlepší to obyčej-

né, plastové (někdo to nazývá od strko vad lo), 
které má vepředu i vzadu po dvou kolečkách, 
která jsou blízko sebe, a  nejsou tak vrat-
ká jako ta „lepší“ kovová s  dvěma kolečky. 
Zapomeňte na  odrážedla v  podobě autíček, 
motorek, želviček, kačenek a podobných zví-
řátek. Nechte dítě, aby se na  něm pořádně 
vyřádilo. Uvidíte, jak na něm za chvíli začne 
lítat, řítit se mezi kočárky po asfaltových ces-
tičkách v parku, až vám budou vstávat vlasy 
na  hlavě hrůzou. Dítě tak poprvé zjistí, jak 
zacházet s  řídítky, vyhýbat se, že je potřeba 
občas přibrzdit, i když zatím podrážkami bo-
tiček. A  když bude venku s  kamarády, jeho 
rychlost se ještě zvýší a dovednosti se zdoko-
nalí. Časem ale z odrážedla vyroste. Zhruba 
ve třech letech nejen vy, ale i dítě začne po-
šilhávat po  vlastním kolečku. Slavnostně ho 
jdete spolu koupit, nebo kolečko sami přine-
sete domů. Dětská očka se rozzáří. Vy ale má-
te na kolečku vzadu přimontována pomocná 
kolečka. Nestyďte se za ně. Dejte je co nejníže 
a výšku sedla také nastavte nízko, aby se dítě 
cítilo na  kole bezpečně. Čím má blíže no-
žičkama k zemi, tím má lepší pocity. Dítě se 
na takovém kolečku naučí šlapat, zjistí, že je 
občas potřeba překonat mrtvý bod na pedá-
lech. Naučí se, jak mít kliky, aby se pohodlně 
rozjelo. Naučí se pracovat s  řídítky a brzdit. 
Vše jde velmi pomalu a nenásilně. Ani dítěti 
nemusíme nic vysvětlovat. Na všechno přijde 
samo. Pravděpodobně už za  jedno odpoled-
ne dítě jede, šlape, brzdí. Spadnout nemůže. 
Vždyť jede na  „tříkolce“. Po  čase zvedneme 
kolečka, aby dítě už částečně zažívalo ten 
opojný pocit vlastní rovnováhy. Ostatně, 
i tu tříkolku můžeme zařadit před první ko-
lečko jako mezistupeň výuky. Časem si dítě 
samo řekne, že chce sundat přídavná koleč-

ka. Děcko je vybaveno všemi dovednostmi 
a  chybí už jen ta rovnováha. Zkušenosti ří-
kají, že ta se dá s takto technicky vybaveným 
dítětem naučit opravdu za jedno odpoledne. 
Jen musíme být trpěliví, klidní a dítě chválit. 
Třeba, že poprvé popojede samo deset metrů, 
než spustí nožičky na  zem. Nezapomínáme, 
že dítě má pořád sedlo dole, aby pohodl-
ně dosáhlo nožičkama na zem. Dítě se stále 
víc osměluje. Nohy zvedá častěji na  pedály 
a možná už po pár minutách zjistíte, že dítě se 
rozjelo, odmítá zastavit a  šněrujíc asfaltovou 
cestu mizí v dáli. Vy se rozbíháte, opět po le-
tech musíte sprintovat, abyste dítěti vysvět-
lili, že by se mělo otočit a jet zpátky. Domů 
odcházíte spokojeni, řízek si sníte v kuchyni, 
nepohádáte se s  manželkou, dítě spokojeně 
usíná, těší se na zítřek, protože už JEDE. Vás 
manželka chválí, což se vám nepřihodilo už 
asi pět let. Vy dítěti za pár dnů zvednete sedlo 
do správné polohy a následovat už bude jen 
provětrávání peněženky, protože dítě roste 
tak rychle, že pomalu každých půl roku bude 
potřebovat větší kolo. Ale tak to máme, nebo 
jsme měli, všichni.

Třeba vám tato vyzkoušená metoda bude 
cizí a  vy zvolíte náročnější cestu dítě ihned 
na kolo posadit, aby rovnou jelo. Ono to sa-
mozřejmě také jde, ale obrňte se trpělivostí. 
Jakmile znervózníte, dítě to vycítí a nastane 
to, čím začíná tento článek. Také je velmi 
dobré, když máte kamaráda, který za dítětem 
bude běhat a učit ho. Dítě má k cizímu jiný 
respekt než k  vám, tak to bohužel je. Také 
zjistíte, že u  druhého dítěte se vyvarujete 
chyb, kterých jste se dopouštěli u lekcí s prv-
ním dítětem. No a u osmého dítěte to už pů-
jde zcela samo. Tak pevné nervy.

(kany)

Berany na dětském odrážedle jsou opravdu 
spíše exotikou, ale důležitým detailem je 
na obrázku gumový kroužek s poutkem spojující 
přední vidlici s rámem. Ten totiž umožní 
dítěti zatáčet, ale brání případnému protočení 
vidlice a pádu. Někdy to řeší speciální hlavové 
složení s vnitřními dorazy a pro bezpečnost 
dítěte je to velký přínos. Třeba u malého kola 
s přední véčkovou brzdou dítě často protočením 
vidlice rozepne čelisti přední brzdy poškozením 
přílišným tahem bovdenu. 

Co se týče dětských přileb, některé modely už 
jsou více odvětrané, jako třeba tento od značky 
Abus. Stále je u nich ale důležitá masa 
materiálu, protažení přední části více dopředu 
a výrazné překrytí až na týl.

U dětí jde hlavně o bezpečnost, takže nadměrná 
ventilace může být až podružná a dítě klidně 
snese na hlavě bytelnou „kokosku“ se silnější 
odolnou skořepinou, která bude při pádu 
po povrchu klouzat.


