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TÉMA KDY POSADIT DÍTĚ NA SILNIČNÍ KOLO?

Pokud dítko do silniční cyklistiky není tlačeno rodiči, jeho touha po sil-

ničním kole jde ruku v  ruce s  jeho cyklistickým rozvojem a mentální vy-

spělostí. Rozhodně předpokládá zvládnuté základy jízdy bez pomocných 

stabilizačních koleček a několik prvních pádů po hlavě přes řídítka horské-

ho kola do hromady listí. Jinými slovy – silniční cyklistikou vášeň ke kolu 

nezačíná, ale není důvod jejím svodům dítěti bránit a ani nelze předvídat, 

kdy ta touha propukne. Mladému sportovci, ať už je to vycházející hvězda 

profesionálního sportu nebo doživotní hobík, přesedlání do sedla silniční-

ho kola musí přinášet zábavný pocit hry. Je to trochu jiná hra, než na jakou 

jsou sotva náctiletá stvoření zvyklá, definice dokonale vhodného trávení 

času je ale přeci tak nejasná...

KOLO BY MĚLO VYHOVOVAT DÍTĚTI,  
NIKOLIV OBRÁCENĚ

Není pochyb o tom, že za vstupem silničních kol v dětských velikostech 

na  cyklistický trh nestojí pouze ekonomický potenciál, ale i  chvályhodná 

snaha výrobců zajistit malému cyklistovi stejný jízdní požitek, s kterým se 

domů z vyjížděk vrací jejich nadšení otcové. Zkrácení rámových trubek mezi 

kola s menším průměrem umožní dítěti usednout na stroj v příznivějších 

kineziologických souvislostech. Předčasné usazení na  „tátovo kolo“ totiž 

dítěti může ublížit, příliš dlouhým posedem (neřku–li nevhodně vysoko 

umístěným sedlem) si mimo jiné vytahuje ruce z ramen, přetěžuje trapé-

zové svaly a vzpřimovače hlavy a co hůř, ohýbá páteř 

do nepřirozené flexe v bederní i hrudní oblasti, zadělá-

vá si tak na „cyklistický hrb“ a na problémy v oblasti in-

timních partií. Pro usazení malého sportovce do sedla 

kola platí podobná pravidla fittingu jako u dospělých 

(výšku sedla lze kromě obvyklého položení paty pro-

pnuté nohy na pedál nastavit přesněji podle metody 

fittingového systému Retüll, který násobí výšku roz-

kroku koeficientem 0,887, a jezdcům pak fitter výšku 

sedla snižuje podle flexe páteře a pnutí svalů zadní 

strany stehen), avšak špatně odstranitelnou potíží 

v nabídce dětských kol je úhel šlapání. Výrobci silnič-

ních komponentů totiž pro malý trh dětských kol nevyrábí příslušně dlouhé 

kliky, nejkratší rozměr sériově vyráběných klik nabízí firma Rotor v délce 

155 mm (nejběžnější výrobce Shimano nabízí pouze 165 mm a delší) a i ta-

kové kliky jsou pro 150 cm vysoké dítě příliš dlouhé. Kratší kliky jsou obvyk-

le montovány na dětská horská kola a umožňují výrobcům umístit středo-

vé pouzdro níž, takže malý sportovec může sedět ve správné vzdálenosti 

od středu a zároveň dosáhne nohama na zem, což je obvyklá podmínka 

dětí před usednutím na jakékoliv kolo. Kvůli délce klik se výrobci dětských 

silničních kol silničářsky netradičním požadavkem na  snížení „podvozku“ 

nezabývají. Uvědomují si totiž, že většinu dětí příliš nezajímá, v které fázi 

otáčky mají zrovna kliku a snížení uložení středové osy by vedlo ke škrtnutí 

pedálu o zem a k pádu.

Problematika délky klik je jedním, ale nikoliv je-

diným příkladem neúplné představy, že k  sestavení 

dětského silničního kola stačí zmenšení rámu a  vý-

pletů. Ačkoliv výrobci se snaží dětem zajistit pocit 

bezpečí a  pohodlí stavbou jakýchsi hybridních kol 

s širokými plášti a bikovými brzdami, nemohou do-

kázat dostatečně minimalizovat i další komponenty 

kola. Kromě pochopitelného pomíjení sériové mon-

táže vhodných převodů pro mládežnické kategorie, 

které se výrobcům pro malý trh nevyplatí vyrábět 

(na  testovaných kolech jsme našli významně těžší 

ozubení, než které lze považovat za vhodné pro mladé cyklisty; meziná-

rodní cyklistická federace prozřetelně omezuje převody v mládežnických 

závodech – s ohledem na šířku obutí smí mladší žactvo ve věku 10-12 

let použít převod 46x17, starší žactvo 46x16, kadeti mohou mít 46x14 

a junioři ve věku 17-18 let nejvýše 52x14) jsou dětská kola vybavena tra-

dičními obloukovými řídítky, která jsou pro děti příliš hluboká (a zpravidla 

také široká), především však malé prsty sportovce nemohou bezpečně 

dosáhnout na řadicí/brzdové páky.  Pro malého jezdce, natožpak pro rodi-

če rozhodně není zrovna uklidňující vědomí, že potomek se v případě nut-

nosti okamžitě zabrzdit nejprve musí zaháknout palci za oblouky a všemi 

prsty se snažit dosáhnout na páku...

TATI, JÁ CHCI 
GALUSKÁČE!

Tohle úpěnlivé přání slyšel nejeden otec, a to již po několik generací. Galusky 
sice nahradily úzké pláště, ale naléhavost toho přání zůstala. Sami tatínkové 
jsou pro své potomky často vzorem promítnutým do klukovských snů, v nichž 
třímají v rukou oblouky řídítek – stejné jako jejich dospělí hrdinové. A trh, jak to 
bývá, na dětské tužby reaguje, v nabídce řady renomovaných značek se objevily 
sériové modely silniček s 26 či dokonce 24palcovými koly, tedy určené už 
i pro dítka čerstvě školou povinná. Je vůbec vhodné pořídit mladým adeptům 
cyklistiky silniční kolo tak brzy? A není vlastně jedno, na jakém kole se dítě 
věnuje své zábavě, když zrovna nemá závodnické ambice? Anebo k nim stejně 
sklouzne právě kvůli netrpělivým tatínkům?

CYKLISTIČTÍ TRENÉŘI 
PRACUJÍCÍ S MLÁDEŽÍ 
SE SHODUJÍ, ŽE SE 

ZAHÁJENÍ SPECIFICKÉ 
PŘÍPRAVY NESMÍ 

USPĚCHAT, ALE ANI 
PROVÁHAT.



padesáttřijedenáctkvěten201778 

TÉMA KDY POSADIT DÍTĚ NA SILNIČNÍ KOLO?

POHLEDEM TRENÉRA
Cyklističtí trenéři pracující s  mládeží se shodují, že na  obecně 

přijímané teorii o nejefektivnějším rozvíjení rychlostních předpokla-

dů ve věku od deseti do patnácti let věku je leccos pravdy, že se 

zahájení specifické přípravy nesmí uspěchat, ale ani prováhat. Za-

nedbání rychlostního tréninku (silniční nebo dráhové přípravy) nutí 

později profesionály dohánět nedílnou součást závodnické výba-

vy silovým tréninkem. Obava z takzvané „předčasné specializace“, 

kterou nejlépe reprezentuje úpěnlivá snaha o minimální zapojení 

silničního tréninku do  přípravy mladého sportovce s  pohybovým 

talentem a vůlí „dělat“ cyklistiku, přinese sportovci omezené mož-

nosti jejich zaměření. Usuzujeme-li ze složení jezdců v současném 

profipelotonu, silniční tréninky zařazené do  všeobecné přípravy 

a jízd na horském kole „až“ v kadetském nebo dokonce juniorském 

věku nijak zvlášť neovlivní vrchařské ambice, sprinteři a  výbušní 

klasikáři profipelotonu už z  takového sportovce pravděpodobně 

nevyrostou. 

Tréninkové pozadí brzkého zařazení specifické přípravy by ka-

ždopádně dítěti mělo zůstat utajeno. Sebetalentovanější mladý 

sportovec, který zjistí, že kolo je dřina a dril, se při první příležitosti 

usadí namísto do sedla kola na pařez vedle cesty a dál prostě ne-

pojede.

Martin Hačecký
Foto: Rudolf Hronza

Vojtěch Červínek
dlouholetý trenér špičkových profesionálů i  mlá-
deže na silnici, v MTB i cyklokrosu

NEJDŘÍV MUSÍ UMĚT KOLO ZNIČIT
„Nejsnáze lze odhadnout 
technickou vyspělost dí-
těte v  terénu. Některé 
děti vypadají na  devět 
a  je jim třináct, u  jiných 
je to naopak, proto nelze 
vytvořit nějakou obecně 
platnou tabulku. Zásadní 
ale je, aby si co nejdéle 
hráli, a hlavně svoje první 
kolo dokázali rozmlátit. 
Až když zjistí, že jim kolo 

z  Tesca nestačí, tak bych uvažoval o něčem lep-
ším nebo dokonce o  zařazení prvních silničních 
výletů. Budu mnohem klidnější, když si budu jistý, 
že nespadne na kanálu, když nás bude předjíždět 
auto, že bude umět řadit a zastavit, když to bude 
potřeba. Bez základní průpravy bych nikdy na silni-
ci nikoho nepustil. V rámci zpestření cyklistiky pro 
zábavu jsem zastáncem dětských silničních kol, 
ale začínat na silnici? V žádném případě.“

Milan Spěšný
zakladatel a šéftrenér projektu MS Bike academy

AŤ SI CO NEJDÉLE HRAJÍ
„Stále širší nabídka dět-
ských silničních kol souvisí 
s uspěchaností doby. Rodi-
če svým dětem kupují čím 
dál tím dřív velmi dobrá 
kola a často je tím předčas-
ně vhodí do závodní cyklis-
tiky. Setkávám se s tím stá-
le dokola, rodiče se snaží 
v  nejlepší víře pořizovat 
dětem materiální výhodu, 
aby byly lepší v  závodech. 
Dobrým příkladem jsou nepřiměřeně velké výplety, 
dítě na 29 palcovém biku sice projede se zavřenýma 
očima rock garden a ujede soupeřům na rovinatých 
úsecích, jenomže nedokáže kolo ovládat v opravdu 
technických pasážích trati. Na velké kolo musí být 
dítě dost staré – technicky vyspělé. Jinak si způsobí 
tak leda psychickou újmu při nasedání a sesedání, 
nebude si věřit a přestane ho to bavit. Proto jsem 
samozřejmě zastánce výběru adekvátní velikosti 
kola k výšce dítěte, ale držel bych ho dál od silniční 
cyklistiky až do věku, kdy doroste do nejmenší veli-
kosti rámů pro standardní velikost silničních výple-
tů. Neříkám to kvůli svojí zřejmé vazbě na biky, jsem 
zarputilým zastáncem silniční a  dráhové přípravy, 
ale až ve věku, kdy se snažím na dítě aplikovat prv-
ky rychlostního tréninku. Do  té doby by měla být 
cyklistika jen hrou. Tu si na silnici dokážu představit 
mnohem obtížněji než v lese na horském kole, sil-
niční cyklistika je spojená s najížděním, do 12 nebo 
13 let nikoho na silnici nenutím. Kolo je silový sport, 
nesmí se s ním začít příliš brzy.“

Petr Hejhal
trenér přípravky a žákovských kategorií Dukly Praha

NA HORSKÉM KOLE  
SE PROJEDE LÍP
„Nejdůležitější je, aby se 
prcek na  tom kole necítil 
špatně. Když ho posadím 
na  dětské silniční kolo 
hned poté, co ho zbavím 
balančních koleček, už ho 
na  to nikdy v  životě ne-
dostanu. Až když si bude 
schopný stoprocentně 
ovládat horské kolo s rov-
nými řidítky, na  kterých 
si bude mnohem víc věřit, zvládne skákání v lese 
a nebude se bát projet smykem mokrou zatáčkou, 
uvažoval bych o  přesedlání na  silničku. Jsem ale 
přesvědčený, že se to stejně nestane dřív, než do-
roste do nejmenšího rámu s klasickými 28palcový-
mi koly. Vždyť se dnes dá sehnat i rám ve velikosti 
44, to by podle mě mělo být první silniční kolo.“

NÁZORY TRENÉRŮ
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TIPY NA VÝBĚR DĚTSKÉ SILNIČKY

•  Dost ošemetná situace nastane již 
při výběru vhodné velikosti rámu. 
Spořivost sice nabádá pořídit 
o nějaké to „číslo“ vyšší rám, aby 
déle vydržel. Jenže v takovém 
chvíli se může snadno stát, že 
je po na pohled výhodné koupi 
zaděláno na celoživotní odpor 
dítěte k cyklistice. Strach z výšky, 
minimální šance na jisté dosažení 
země ze sedla a s délkou spojená 
horší ovladatelnost mohou být 
spouštěčem této averze. 

•  Středobodem otáčení jsou kliky. 
Příliš dlouhé nedovolí zažití 
kruhového pohybu, krátké zase 
sníží efektivitu přenosu energie. 
S tím se samozřejmě pojí i možnost 
převodování stroje. U příliš malých 
kol (16“) totiž přehazovačka může 
suplovat spíše práci stojánku, tak 
blízko se vodítko přiblíží zemi a že 
v takovém případě hrozí každou 
chvíli její poškození, je nasnadě.

•  Řazení je ostatně samostatnou 
kapitolou. Délka kroku řadicí 
páky, konstruované s ohledem 
na ergonomii pohybu dospělé dlaně, 
může být u některých ratolestí 
příliš velká. Stejně je tomu pak 
i s tvarováním řídítek, kde zalomení 
oblouků směrem k pákám (obvyklá 
délka předsazení je 70 mm) 
může dostat ovladače z „dosahu“ 
uživatele. Zde je samozřejmě třeba 
pamatovat i na tvarování oblouku, 
aby byla brzdová páka dosažitelná 
pro kratší prsty i ze spodního 
úchopu. 

•  Jako velká výhoda se u dětských 
silničních kol mohou jevit brzdy 
typu cantilever, nebo V-brake. 
Zde je možno poměrně variabilně 
pracovat s odporem vratných 
pružin. V případě silničních čelistí 
mohou napomoci konvexní 
podložky mezi čelist a botku, 
samozřejmě za asistence delších 
fixačních šroubů. Jako bonus 
jsou vnímány i přídavné brzdové 
páky u představce. Jen pozor 
na provedení, aby byly jejich konce 
pro dětskou délku prstů dosažitelné.

•  Hmotnost je u dětských kol snad 
nejzásadnějším faktorem. Roztočit 
nějakou „činku“ je pro dítě na rozdíl 
od dospěláků o dost složitější, chuť 
do sportování a akční rádius vyjížděk 
zejména v kopcovitém terénu se 
mohou v takové chvíli rapidně snížit.

•  Obvyklé rozmezí délky klik 
u dětských kol je podle velikosti 
145–165 mm (24"-26").
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STEVENS JUNIOR  CX 24 
cena 21 590 Kč
www.cyklosvec.cz

hmotnost 9,5 kg
výška rámu 350 mm
délka klik 152 mm
šířka řídítek 380 mm
převody 2x9 převodníky 34/42 z., kazeta 11-28 z.
řazení Shimano Sora
brzdy mini V-brake
doplňky kryt převodníků

GIANT TCR ESPOIR 24
cena 17 499 Kč
www.giant-bicycles.cz

hmotnost 8,55 kg
výška rámu 13,5“ (34,5 cm)
délka klik 152 mm
šířka řídítek 380 mm
převody 2x8 převodníky 34/48 z., kazeta 11-30 z.
řazení Shimano Claris
brzdy čelisťové Lee Chi RC–459
doplňky přídavné brzdové páky u představce
doporučeno do výšky 152 cm

FELT F24X
cena 23 990 Kč
www.feltcycling.cz 

hmotnost 9,48 kg
výška rámu 390 mm
délka klik 155 mm
šířka řídítek 360 mm
převody 2x9 převodníky 28/40 z., kazeta 11-32 z.
řazení MicroShift
brzdy mini V–brake
doplňky přídavné brzdové páky u představce

SCOTT SPEEDSTER JR 24
cena 22 370 Kč
www.scott-sports.com/cz/cs 

hmotnost 8,7 kg
výška rámu neudávána
délka klik 145 mm
šířka řídítek 380 mm
převody 2x8 převodníky 34/46 z., kazeta 11–30 z.
řazení Shimano Claris
brzdy čelisťové Scott Comp SCBR 312 
doplňky přídavné brzdové páky u představce
doporučeno na výšku 130 – 145 cm

24”

120-140 cm
130-150 cm

min. 65-70 min. 70-75

26”


