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Kolo
Bicykl neboli jízdní kolo je nejrychlejším dopravním prostředkem poháněným lidskou silou. 

Ne vždy však měl bicykl takovou podobu jako dnes.

Drezína

Německo, 1813

Kostitřas

Francie, 1861

Bezpečník

Anglie, 1885

Vysoké kolo

Anglie, 1885
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EXPERIMENT

Naše vysoké kolo je přesnou replikou anglického kola RUDGE (rudž) z roku 1886. Jeho hmotnost je

17 kg a průměr velkého předního kola 50 palců. V palcích se uvádí velikost všech kol dodnes. 

Odhadni výšku a obvod velkého kola: 

Změř průměr velkého kola:

Spočítej, kolik ujedeš na jedno otočení pedálů

(než se pedály vrátí do původní polohy)

Dokážeš určit délku jednoho palce v centimetrech?

Prohlédni si naše kolo a všimni si brzd. Jak se na něm asi jede z prudkého kopce?

výška =              cm      obvod =              cm

průměr =              cm

na jedno šlápnutí =              cm

1 palec =              cm
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Vysoké kolo
ČÍM VĚTŠÍ JE PŘEDNÍ KOLO, TÍM VĚTŠÍ DRÁHU URAZÍ BICYKL NA JEDNO OTOČENÍ PEDÁLŮ 
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Horské kolo

Silniční kolo

Kolo BMX

Trekové (trekingové) kolo
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Lepení kola O DUŠI

Kde se vzaly pneumatiky a duše? Napoví ti obrázky.
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EXPERIMENT

Urči postup opravy poškozené duše. Seřaď obrázky správně po sobě.

Za jak dlouho se ti podařilo opravit poškozenou duši? Dosažený čas:                  min.

Nyní kolo napumpuj a změř tlak nahuštěné pneumatiky:                  kPa

Pro srovnání: 

pneumatika u automobilu se hustí na                  kPa a u autobusu dokonce na                  kPa.

Kde se lze setkat s pojmem latex?

A Y O R

D E G O

Poznamenej si pracovní finty při opravě duše:

KONTROLNÍ OTÁZKY:?

1.             2.             3.             4.             5.             6.             7.             8.
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Mazání kola TŘENÍ–DŘENÍ

Seřaď obrázky naznačující postup mazání náboje kola.

Porovnej vlastnosti připravených maziv.

Očisti a namaž náboj předního kola. Které mazivo použiješ?

Pomocí speciální pračky řetězu řetěz očisti a posléze ho namaž příslušným mazivem.

Které umístění pračky je správné?

Jaké látky nazýváme oleje? Jakým způsobem se oleje vyrábějí? Proč slunečnicový olej nepoužíváme 

k mazání a minerální ano? Proč nazýváme látky o naprosto rozdílné chemické struktuře stejně?

A B C

D E

A B

F

1.                         2.                         3.                         4.                         5.                         6.

KONTROLNÍ OTÁZKY:?
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Součásti celku

A B

Ze dvou neúplných obrázků kola sestav kolo se všemi součástkami. 

Pojmenuj části, které na jednom z obrázků chybí.

Rozděl nabízené předměty do tří skupin na: A. povinné, B. hodí se a C. zbytečné.

Pokud budeš mít nápad, čím by mohl cyklista vybavit své kolo, můžeš jej samozřejmě připsat.
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Proč na kole

Cyklistika má mnoho kladů. Jezdit na kole mohou mladí i staří, lidé úplně zdraví i ti s hodně

zakulacenou postavou a dokonce i s nemocnými klouby, protože je jízda na kole nezatěžuje.

Pravidelná a sportovně zaměřená jízda na kole zvyšuje tvoji tělesnou kondici, zlepšuje krevní oběh, 

a zvyšuje kapacitu plic. Ale nezapomeň na helmu, úraz hlavy by mohl mít velmi vážné následky.

Ke zjištění údajů o rychlosti, ale také o tělesné kondici lze využít jeden z doplňků kola – cyklocomputer.

Ten může mít celou řadu funkcí. Umožňuje určit aktuální rychlost kola, čas strávený na trati, ujetou

vzdálenost, průměrnou rychlost, maximální rychlost, kadenci šlapání (počet otáček pedálů za minutu)

apod. Zařízení, které máš nyní k dispozici, má další vymoženosti, jako je měření tepové frekvence,

spotřeby energie apod.

Podle pracovního návodu se pečlivě připrav na jízdu. Pak už nasedni na kolo a ujížděj, co to dá,

alespoň pět minut. Hodnoty naměřené na cyklocomputeru si zapiš do Pracovního listu.

„Jízda na kole je sportem, i když 

je to jízda za zaměstnáním, a kolo 

je zároveň sportovním nástrojem 

a dopravním prostředkem, tuží 

svaly a udržuje celé tělo v dobré

kondici.“

z knihy Kamila Lhotáka: Kolo, motocykl, automobil
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Naměřené hodnoty
LEVÁ ČÁST DISPLEJE:

SPD (speed) – okamžitá rychlost v km za hodinu

CLK (clock) – reálný čas

DST (distance) – ujetá vzdálenost 

RTM (riding time) – celkový čas jízdy

MAX (maximální rychlost) – maximální rychlost 

AVG (average speed) – průměrná rychlost

ODO (odometer) – celková najetá vzdálenost 

RPM – okamžitý počet otáček pedálu (kadence) za minutu

MRP – maximální počet otáček pedálu (kadence) za minutu

ARP – průměrná kadence

SCAN CLK DST RTM MAX

AVG ODO RPM MRP ARP

PRAVA ČÁST DISPLEJE:

BPM (beat per minute) – počet tepů za minutu

T–Z (target zone) – úroveň zátěže 

TIN (time in zone) – čas, kdy se pohybujeme v nastavené

úrovni zátěže

TOV (above target zone) – čas, kdy se pohybujeme mimo

nastavenou  úroveň zátěže

HR% (heart rate) – poměr tepové frekvence a maximální

tepové frekvence v procentech

AVG (average) – průměrná tepová frekvence během jízdy

CAL (calorie) – celková vydaná energie při jízdě (muži vydají

více energie než ženy při stejné tepové frekvenci srdce, proto

je důležité neopomenout zadat do vstupních údajů pohlaví)

WTL (weight loss mode) – hmotnost, kterou člověk při jízdě

ztratí 

FTL (fat loss mode) – hmotnost tuku spáleného při jízdě

USR (user data) – vložená data (pohlaví, věk, hmotnost)

SCAN T–Z TIN TOV HR%

AVG CAL WTL FTL USR
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Shrnutí tématu kolo
Kolo je jedním z nejstarších a nejdůležitějších vynálezů naší civilizace. Nejstarší kolo vzniklo 

v Mezopotámii 5000 př.n.l. a odstartovalo tím vývoj kolových dopravních prostředků. Nezávisle 

na Sumerech vynalezli kolo i Řekové. Ti ho také poprvé použili k válečným účelům – na světě byly

první bojové vozy. V Indii se kolo objevilo 3000 př.n.l. a v Číně pak 1200 př.n.l.

Archeologové objevili dětské hračky na kolech i u Inků, přesto Inkové kolo v praxi nepoužívali.

Celá tisíciletí tvořilo kolo součást různých vozů, jako dopravní prostředek poháněný vlastní silou

dopravované osoby bylo poprvé použito až v 19. století.

Bicykl neboli jízdní kolo je jednostopé vozidlo, které je poháněno lidskou silou. Pomocí systému

pedálů, řetězů, ozubených koleček a v neposlední řadě samotných kol bicyklu se lidská síla stává

pohonem tohoto dopravního prostředku.

První bicykl sestrojil a později si nechal patentovat Němec Karl Friedrich

Drais (drajs) von Sauerbronn v roce 1813. Skládal se ze dvou dřevěných

kol spojených za sebou, jednoduchého sedátka a řídítek. Po svém vynálezci

dostal název drezína. Drezína ještě neměla pedály a tak člověk seděl

obkročmo na sedátku a odrážel se nohama od země. V červenci roku

1817 při testovací jízdě na ní pan Drais urazil téměř 15 km za hodinu! 

Odrážení se od země však bylo značně nepohodlné a proto se mnoho

lidí zabývalo vylepšením dezíny. Nejlépe si vedl Francouz Pierre Michaux

(pjér mišó), který první použil šlapadel. Svůj stroj nazval „vélocipède“

(„rychlonoha“), Angličané mu však posměšně přezdívali boneshaker

(bounšejkr) – kostitřas. Kolo mělo totiž místo pneumatik pouze železné

obruče, které s jezdcem na tehdejších špatných silnicích skutečně

zatřásly. V závodu pořádaném v Saint-Cloudu u Paříže v roce 1868

porazil hravě kostitřas drezínu. Právě Michauxova kola měla obrovský

úspěch, který vedl až k vytvoření první továrny na kola na světě.

Následně vznikaly továrny v Anglii, kde se vyráběla kola celokovová.

Bicykl se stal velmi žádaným artiklem.

Postupem času se objevil trend zvětšování předního kola a naopak

zmenšování kola zadního. Tento trend se neobjevil jen tak, nebo pro

krásu. K novému typu kola, které se nazývalo „vysoké kolo”, vedlo

zjištění, že čím větší je přední kolo, tím větší dráhu ujede na jedno

šlápnutí. V roce 1870 bylo v Anglii patentováno první vysoké kolo

s celokovovou konstrukcí. Vysoké kolo bylo sice rychlé, zato mělo jiné

nevýhody – malou stabilitu při rozjíždění a zastavování, ale hlavně riziko

pádu z velké výšky.

Velký pokrok byl i v tom, že místo ocelových ráfků se začaly používat

úzké gumové obruče. Ale cesta k nim také nebyla jednoduchá. Charles

Goodyear (čárls gudjír), zakladatel gumárenského průmyslu, se nejprve

BICYKL Z ŘEČTINY – DVĚ KOLA, VÉLOCIPÈDE Z FRANCOUZŠTINY – RYCHLONOHÝ STROJ
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zabýval použitím surové gumy. Po řadě experimentů, kdy hledal, jak dlouho a na jakou teplotu je

potřeba surovou gumu ohřát, se mu to konečně roku 1844 podařilo. Jeho vynález vulkanizace se stal

základem pro budoucí pneumatiku. 

Dalším mezníkem ve vývoji bylo použití pneumatiky plněné vzduchem. Stalo se tak v roce 1887, 

kdy irský zvěrolékař z Dublinu, John Boyd Dunlop (džon bojd danlop) místo plné pryžové obruče,

používané na vysokých kolech, použil dutou hadici naplněnou stlačeným vzduchem, kterou připevnil 

na ráfky tříkolky svého syna.

Roku 1885 se objevil první předchůdce kola takového, jaké známe dnes. Úspěch modelu „Rover

Safety” spočíval v tom, že k pedálům umístěným ve středu rámu přibyl řetěz, který poháněl zadní

kolo. Ukázalo se, že vhodně zvolenými převody lze na nízkém kole dosáhnout větší rychlosti než 

na kole vysokém. 

Jediným způsobem, jak dokázat převahu nízkého kola nad vysokým, bylo vítězství na závodní dráze.

Nadšení stoupenci vysokých kol nemohli uvěřit svým očím, když viděli, jak rover – jak se tehdy

nízkým kolům všeobecně říkalo – vjíždí první do cíle. Úspěch roverů byl jednoznačný. 

Na přelomu 19. a 20. století bylo již technické uspořádání bicyklu (tj. stavba rámu, způsob převodu 

a řízení) podobné jako dnes. 

Co však tehdejším kolům naprosto chybělo, byly bezpečné brzdy. Tento problém vyřešil inženýr

Bowden (baudn), který zavedl tzv. axiální brzdy působící z obou stran na ráfek předního a zadního

kola. O něco později se v Evropě a Americe rozšířila tzv. brzda zpáteční (protišlapací), která brzdí

přímo ve středu zadního kola pouhým zpětným sešlápnutím (nejznámější značka těchto brzd byla

Torpedo).

V dnešní době je na světě přes miliardu jízdních kol a kola pro jednotlivé účely se od sebe velmi liší.

Známe kola městská, horská, trekingová, silniční, dráhová, handbike na ruční pohon, či lehocipedy, 

na nichž jezdec leží, a další.

Cyklistická sbírka NTM obsahuje více než 100 jízdních kol, tříkolek i čtyřkolek – trvale vystavena

je pouze necelá třetina z nich.

Základ sbírky položil počátkem 20. století bývalý závodník Augustin Vondřich. Pro své potěšení

začal kola sbírat a během 50 let se mu podařilo vytvořit ojedinělou sbírku, kterou později celou

daroval našemu muzeu.

Nejstarším jízdním kolem ve sbírkách NTM je drezína z první poloviny 19. století.

Zatím nejmladším je jízdní kolo Velamos, na kterém Vítězslav Dostál objel v letech 1994-96 

celý svět.

Jedním z nejpozoruhodnějších bicyklů ve sbírce NTM je jízdní kolo s rámem a přední vidlicí

vyrobenou z bambusu.

JÍZDNÍ KOLA VE SBÍRKÁCH NTM


