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Anotace 

Tato práce se zaměřuje na horská kola, jejich vývinu a dalšímu rozvíjení až do dnešní doby. 

Práce je založena především pro sportovně založené tipy lidí. Myslím, že většina lidí používá 

kolo jako dopravní prostředek a jízdu na něm si užívá. 

 

 

Annotation 

This work focuses on mountain bikes, their development and further development up to the 

present day. The work is primarily based on competitors tips. I think most people use the 

bicycle as a means of transport and cycling. 
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 Úvod 

Jako téma absolventské práce jsem si zvolil horská kola. Toto téma jsem si vybral, protože 

na kole jezdím a tento sport mě baví. Myslím, že většina lidí používá kolo jako dopravní 

prostředek a jízdu na něm si užívá. 

Tento sport je zábava, ale je to taky velice nebezpečné, v některých případech i smrtelné. 

Lidé, kteří chtějí jezdit na kole závodně, tak musí poctivě a tvrdě trénovat. Mně se tato dřina 

vyplácí a doufám, že tenhle sport mě nikdy nepřestane bavit. 

 Chci se nadále zlepšovat a porovnávat se z nejlepšími jezdci v České republice. V tomto 

sportu hodlám pokračovat i nadále. 
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1. Historie 

Horské kolo, často též označované zkratkou MTB (z anglického mountain bike) – používá 

se též anglické slovo bike a od něj odvozené biker, bikování a podobně – je bicykl navržený 

pro jízdu v terénu, a to jak z hlediska povrchu (lze jezdit od povrchů typu asfalt až  

k povrchům blížícím se špatně prostupnému terénu, jako jsou písek, bahno, kameny, skála), 

tak z hlediska sklonu (jak nahoru, tak dolů). Od silničního kola se horské liší robustním  

a menším rámem, širokými pneumatikami pro lepší zvládání terénních nerovností a převody 

uzpůsobenými pro větší sklony. Většina dnešních horských kol disponuje navíc odpružením 

předního kola. Některá kola mají odpružené i zadní kolo. Horská kola mají navíc poslední 

dobou řádově účinnější brzdy než jakékoliv jiné kategorie kol. 

První kolo přizpůsobené terénu se objevuje již roku 1896, kdy vojáci v Americe (Buffalo 

Soldiers) testují možnost využití kola pro svoje účely. Další inspirací pro horské kolo bylo 

celé odvětí  cyklokrosu, které nachází své počátky v padesátých letech na předměstí Paříže. 

Další zmínky o prvním horském kole pochází z Ameriky. Koncem 60. let si Daniel Gwynn 

z Oregonu postavil svůj terénní specíál (mountain bike).  

V České republice se toto téma začalo šířit začátkem devatenáctého století. Lidé chodili stále 

s novými nápady jak kola zlepšovat. Po celém světě začaly vznikat továrny na kola. 

Nevyvíjela se jenom horská kola, ale i jezdci, kteří měli čím dál větší zkušenosti s jízdou jak 

v terénu, tak na silnici. 
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2. Rozdělení kol 

2.1. Rozdělení 

Všechny typy kol rozdělujeme do dvou hlavních skupin. A to kola určená na silnici a kola 

určená do terénu. Tyto dvě skupiny jsou hlavní. Dále rozdělují na dalších několik podskupin. 

Podle rozdělení kol určujeme také jezdce. Na silnici nezáleží na odpružení, ale zase se bere 

ohled na velkou aerodynamiku. Zatím co u kol určených do terénu, bereme ohled na velikosti 

plášťů a také na odpružení celého kola. 

1) Silniční kola 

Silniční kola, jsou kola určená výhradně na silnici a zpevněné povrchy. U silničních kol 

bereme ohled hlavně na šířku plášťů, které zajistí menší odpor a vyšší rychlost, která je velice 

důležitá. Typické jsou úzké pláště, tzv. galusky. 

2) Horská kola 

Určení horských kol je převážně do terénu. U této skupiny se kola rozdělují do dvou skupin 

a to celoodpružená a s odpruženou přední vidlicí. U této skupiny bereme hlavní ohled na 

váhu, typ odpružení a velikost kol. Dále rozdělujeme horská kola podle velikosti kol. Máme 

kola, která mají 26 palců, dále 27.5 palců a nakonec 29 palců. V poslední době jsou nejvíce 

využívána kola s velikostí 29 palců, která líp překonávají nástrahy lesa, jako jsou například 

kořeny nebo kameny. Dosti také záleží na samotném jezdci, jaká velikost horského kola mu 

plně vyhovuje. 
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3. Česká cyklistika 

V České republice se provozuje několik typů závodů na horských kolech. Jsou závody 

určené pro širokou veřejnost, ale i závody, na kterých se porovnávají cyklisti z celého světa. 

3.1. Maratonské závody 

Tyto závody jsou specifické dlouhými a těžkými kilometry. Jedná se o vytrvalostní závody. 

Nejčastější délkou bývá 50 km. Tyto závody jsou většinou určeny pro širokou veřejnost. 

Nejznámější a zároveň nejprestižnější maraton v České republice je Bike maraton Drásal. 

V tomto závodu je na výběr několik tratí. Vyberou si zde úplní začátečníci, ale i zkušení 

profesionálové. Nejdelší trať tohoto závodu měří 177 kilometrů. Nejlepší jezdci ujedou tuto 

vzdálenost za necelých 8 hodin. 

3.2. Závody v XC (Cross-country) 

Závody v XC jsou významné svými okruhy v lesních pasážích. Tyto závody se nejezdí na 

čas, ale na počet zajetých okruhů. Průměrný okruh měří 2 kilometry. Počet okruhů závisí na 

stáří závodníka. Nejčastěji se jezdí 7 až 11 okruhů. Tento typ není vytrvalostní, ale 

rychlostní. Pro většinu závodníků jsou tyto závody více zábavné. V závodech s určením na 

XC se dává důraz na technické pasáže a náročné sjezdy. 

3.3. Nejlepší jezdci Cross-country 

Za velmoc v XC závodech je považováno Švýcarsko a Francie. Česká republika nezaostává  

a řadí se asi do třetího místa tohoto žebříčku. Mezi nejlepší jezdce na světě patří: Nino 

Schurter, Julien Absalon, Manuel Fumic a Jaroslav Kulhavý společně s Kristyánem 

Hynkem. Nino Shurter a Jaroslav Kulhavý, jsou nejen olympijskými vítězi, ale  

i několikanásobní mistři světa v této disciplíně. Největší cyklistickou událost patří světový 

pohár horských kol, který každoročně zavítá do Nového Města na Moravě a věřte, že 

podívaná stojí opravdu za to. 
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4. Valachbajk team 

Tento sportovní klub vznikl v roce 2005, kdy zakladatelé Zdeněk Zbranek, Tomáš Minařík  

a Jaromír Vyvlečka odjeli pár závodů na horských kolech a rozhodli se založit sportovní 

tým. Postupem času se tým zvětšoval a rozvíjel. Chlapi z Valachbajku zvyšovali nejen svoje 

tempo, ale i počet závodů. Dne 3. 11. 2011 se klub oficiálně zlegalizoval na Ministerstvu 

vnitra a s týmu se stalo občanské sdružení Valachbajk team Kašava. Postupně tým začal 

rozšiřovat svou aktivitu i na běhání a triatlon. V dnešní době má tým 20 členů s různou 

specializací. 

4.1. Moje zkušenosti v týmu 

Moje zkušenosti jsou takřka minimální, ale chci se nadále zlepšovat. Začátkem roku 2017 

jsem začal patřit do týmu. Tahle zpráva pro mě byla neuvěřitelná. Cítil jsem velké nadšení  

a touhu zlepšovat se. Moje přijetí jsem vůbec nečekal a bylo to něco úžasného. Jednou ve 

večerních hodinách mi napsal zakladatel týmu Tomáš Minařík, jestli nechci jezdit za 

Valachbajk. Samozřejmě jsem neodmítl. Když jsem obdržel svůj nový dres Valachbajku, 

byl jsem u vytržení. Konečně jsem si připadal jako cyklista. Moje tréninky se stále stupňují 

a tento tým mě k tomu motivuje. V poslední době se zaměřuju na vytrvalostní tréninky. Můj 

letošní cíl je zdolat Bike maraton Drásal, a to 120 kilometrů v těžkém terénu. Doufám, že 

tento tým mě bude nadále motivovat. 

Členové: Zdeněk Zbranek, Tomáš Minařík, Jaromír Vyvlečka, Zdeněk Langer, Michal 

Kaška, Daniel Kögler, Michal Krejčí, Lucie Javorová, Martin Hečko, Miroslav Janota, 

Radim Pavlík, Stanislav Javora, Václav Zbranek, Zbyněk Glacner, Leopold Polanský, 

Michaela Janků, Miroslav Dubovský, Ladislav Křížka 
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5. Já a horská kola 

Moje první jízda na kole byla asi v pěti letech. Kolo pro mě bylo něco úplně nového. 

Základem jízdy bylo držet správnou rovnováhu. To se mi ze začátku až tak nedařilo, ale 

postupem času se to zlepšovalo. První pády na kole byly velmi bolestivé, ale od kola mě 

neodradily. Moje první kolo nebylo asi úplně ideální, ale na naučení jízdy plně 

vyhovovalo. V době kdy jsem se učil jezdit na kole, jsem nepotřeboval převody. Moje 

druhé kolo bylo už o něco lepší. Nemělo sice odpruženou přední vidlici, ale mělo převody. 

Převody pro mě byly neznámé, ale přinesly mi velké zkušenosti. Poté bylo hlavní prioritou 

správné šlapání.  

Když jsem pochopil správný princip šlapání, hned to bylo snadnější. Správné šlapání závisí 

na vaší síle a výkonnosti. V té době mi síla a výkonnost nepřišla až tak důležitá. Když už 

jsem jízdu na kole vcelku zvládal, přišly první lesní pasáže, ale také sjezdy. Sjezdů jsem se 

ze začátku velice obával a měl z nich veliký respekt. Když už jsem se tolik nebál, tak jsem 

začal jezdit o něco rychleji. Rychlá jízda takřka bez zkušeností mě párkrát vytrestala. Moje 

zkušenosti byly minimální a z pádů jsem se poučil.  

Moje další kolo už bylo zase lepší. Váha kola byla úplně na jiné úrovni a odpružená vidlice 

bylo taky velké plus. S mojí sílou a výkonností přibývaly také zkušenosti a technika jízdy, 

která je velmi důležitá. Problémy pro mě nebyly už ani o něco delší vzdálenosti, než jenom 

do obchodu a zpátky. Po nějaké době jsem si pořídil i cyklistické tretry, které zajistí vetší 

komfort při jízdě do kopce, ale i z kopce. Mým dalším snem bylo pořídit si nové kolo. 

Dlouhé měsíce jsem hledal kola na internetu. Pořád jsem nebyl rozmyšlen pro velikost kol. 

Nějak mě to táhlo směrem k velikosti 27,5 palce. Byla to ta prostřední velikost a zdála se 

mi nejlepší. 

 Můj poslední pokus byl obchod. Po zkušební jízdě kola s průměrem 29 palců, jsem byl 

plně rozhodlý. Moje nové kolo mám do teď a jsem spokojen. Převody 2x10 mi plně 

vystačují. Vzduchová vidlice je nenahraditelná. S novým kolem mi přibylo hodně 

zkušeností, ale také síly. Moje výkonnost se posunula úplně na jinou úrověn. Můj další sen 

byl zúčastnit se závodů v mém okolí. Sen se splnil a já začal závodit. 
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6.  Závěr 

Jsem rád, že jsem se ve své závěrečné práci mohl věnovat horským kolům. Myslím si, že 

kolo je dobrý koníček a lidé by se neměli bát tento dopravní prostředek používat. Závěrem 

bych chtěl poděkovat paní učitelce Barboře Michálkové za konzultaci a opravu chyb. 
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