
Takřka každý cyklista je CYKLOTURISTA
I když je cyklistika rozmanitá a dá se tvrdit, že velmi rozmanitá, tak se může dělit především podle toho, kdo je a kdo není (alespoň 

dočasně) cykloturista. A věřte tomu, že málokdo do skupiny cykloturistů nezapadá.

Nepatří sem snad profesionální cyklistický závodník? Ano, patří, pokud si také on občas vyrazí s rodinkou, s dětmi na kolo, aby společně 

poznali něco jiného než jen rychlá záda soupeřů a davy diváků v kopcích.  Je, nebo není občasným cykloturistou pokérovaný biker, pro nějž 

není problém sjet svah, který byste nesešli ani pěšky? Říkáte si, že ano? Ale jen do té doby, než podobného tvrďáka, jak si na kolo navěsí 

bikepackingové brašny a vyrazí společně s kamarády na několik dnů do hlubokých lesů. Samozřejmě, v jejich případě se jedná a trochu jiný, 

nebezpečnější druh cykloturistiky, než jaký představuje zmíněný profík s děckem, mířící na zmrzlinu k nejbližšímu hradu. Pak tu máme 

třeba bývalé závodníky, kteří tak trochu „zamrzli“ se svými vzpomínkami na zlaté časy, když se na kole pohybovali větší rychlostí než jsou 

nyní schopni a jejich vzpomínky jsou tak živé, že by si ani za nic nedali na kolo třeba pumpičku nebo brašničku, protože je to pro ně i dvacet 

let po skončení kariéry potupa. Cykloturistou se ale stávají v tom okamžiku, když zavedou skupinku podobně postižených do hospůdky 

v zámeckém parku, kde se kochají pohledem na upravenou zámeckou zahradu, nebo neváhají po těžkém výjezdu na kopec pěšky vystoupit 

na rozhlednu. Z bývalého šampiona jezdícího neustále na třistatisícovém kole se rázem stává cykloturista. Ono mu už ani nic jiného nezbývá.

Dělí se snad cykloturisté na ty, pro které je příjemná dávka padesáti kilometrů za týden, nebo na ty, které lze považovat za cykloturisty pouze 

tehdy, když si na kolo navěsí brašny, uloží si do nich vařič, kompas, sprej proti medvědům a balíček na přežití? Nikoliv, každý cykloturista to 

má nějak nastavené a rozhodující pro něj nemusí být, kolik toho objede. Někdo potřebuje k uspokojení přejet zasněženou Aljašku, pro jiného 

je vrcholem cykloturistiky celodenní výlet do vedlejšího města.

Většina cykloturistů potřebuje pro provozování svého sportu, tedy cyklistiky, náležité vybavení. Někomu stačí málo – známe lidi, kteří objeli 

Evropu na drahém silničním kole a na řídítkách měli pouze malou brašničku a v ní čisté tričko, pantofle, bundu do deště, doklady a kreditku. 

To jim stačilo na tři týdny. Využívali hotely a penziony. Takto podobně přejel Evropu například i režisér Miloš Forman. A ne jednou. 

Dnešní cyklisté to mají s převozem potřebných propriet velmi jednoduché, když pro ně někdo před pár lety vymyslel speciální 

bikepackingové brašny, do kterých se nacpe neuvěřitelné množství výbavy a není k tomu potřeba žádný nosič, u kterého by hrozilo uklepání 

šroubků. Bikepacking je opravdu moderní forma převozu všeho potřebného na kole.

Není rozhodující ani to, jaké má cykloturista kolo. Tato forma cyklistiky se dá provozovat takřka na všem, co má „šlapky“. Cykloturistiku 

nemusíme chápat pouze tehdy, když máme pod zadkem trekingové kolo, to je mezi mnohými pořád zkostnatělá představa. Cykloturisté jezdí 

na silničních kolech, horských, nově na gravelech a dokonce na skládacích kolech. To byste nevěřili, jak lze takovou skládačku ověsit brašnami. 

A objet s ní třeba celý svět, jak se tomu v mnoha případech už stalo. Samozřejmě nelze vynechat elektrokola, fenomén moderní doby. Elektro-

cykloturista dojede dál a jediným jeho problémem bývá, kde si dobije baterky.

Cykloturisté potřebují rozmanité vybavení. Dá se říci, že právě oni jsou zákazníky takřka na vše, co se v obchodech prodává. Chtějí být 

elegantní, a tak se pro ně vyrábí elegantní a speciální oblečení. Potřebují si na cestu dlouho svítit, a tak ocení speciální světla. Chtějí pohodlná 

sedla, kvalitní nářadí, lehké přilby, skvělé pumpičky a potřebují sportovní tyčinky stejně jako Chris Froome během etapy na Tour de France. 

Cykloturista patří do skupiny lidí a lidiček, kteří mají největší podíl na obratech každého cyklistického obchodu.

A nejen závodní cyklista (který je také cykloturista, jak jsme si vysvětlili) potřebuje kvalitní věci. Cykloturista je podobně náročný. Pouze 

jeho výbava nestojí tolik jako u profesionálního jezdce. Ale maximální kvalitu vyžaduje. Nebo chce snad někdo tvrdit, že cykloturista si chce 

urvat krk pod vahou těžké přilby? Ani náhodou. Někteří jsou dokonce vybíravější než smlouvami na materiál  svázaný profesionální cyklista. 

Cykloturista si vše platí sám, a tak za své peníze nezná kompromis. A takové odmítnutí kompromisu nemusí nutně vyústit v to nejdražší, co 

na cyklistickém trhu existuje.

Připravili jsme pro vás výběr vybavení, které by se vám mohlo hodit. Oslovili jsme firmy a ty pro vás vybrali výbavu, která je podle nich pro 

vás adekvátní, kvalitní a zpravidla nezbytná. Prohlédněte si jejich nabídky a možná vás něco inspiruje. Ono totiž ve většině maloobchodech 

není zdaleka vše zajímavé z toho, co se k nám do republiky doveze.

Rozhodně si prohlédněte na firemním www odkazu i celou nabídku, protože do jedné malé prezentace se některým  vejde možná jen pouhá 

tisícina toho, co si můžete pořídit.

Přejeme příjemný výběr v naší malé cykloturistické výstavce.


