Zajímavosti o cyklistickém
obleãení
Zrovna tak, jako pﬁi koupi kola, existuje i pﬁi koupi funkãního cyklistického obleãení nûkolik aspektÛ, na nûÏ byste mûli dát pozor,
neÏ se rozhodnete ke koupi.
Následující informace o zpracování materiálÛ a odborn˘ch pojmech by Vám mûly usnadnit volbu pﬁi v˘bûru optimálního obleãení.
Doufáme, Ïe Vám níÏe uveden˘mi informacemi pomÛÏeme a pﬁispûjeme tak k je‰tû vût‰í radosti pﬁi jízdû na kole.

„vrstvov˘ princip“
1. vrstva

funkãní sportovní
spodní prádlo udrÏuje
pokoÏku v suchu

2. vrstva

funkãní materiál
udrÏuje tûlo
v teple

3. vrstva

ochrana proti vûtru,
chladnu a vlhku

Nejlep‰í je, oblékat se podle „vrstvového principu“, kter˘ lze obmûÀovat podle poãasí a v˘konu. Nejvíce se doporuãují co moÏná
nejslab‰í vrstvy, které jsou lehké a prody‰né.
Od vnitﬁku smûrem ven saje správnû zvolené funkãní spodní prádlo pot a udrÏuje pokoÏku suchou. Uprostﬁed udrÏuje funkãní
obleãení tûlo pﬁíjemnû v teple popﬁ. chladu a vnûj‰í vrstva perfektnû chrání pﬁed vûtrem, chladem a vlhkem.
Správnou kombinací chráníte své zdraví a zv˘‰íte Va‰i v˘konnost a pﬁíjemn˘ pocit pﬁi jízdû na kole!

1. vrstva:
cyklistické spodní prádlo
K dosaÏení pﬁíjemného pocitu pﬁi jízdû na kole se doporuãuje
pouÏívat funkãní spodní prádlo.
Cítíte se v nûm „jako ve své kÛÏi“ a podporuje Vás pﬁi aktivní
sportovní ãinnosti. Ideálnû obleãení jste v cyklistik˘ch spodních kalhotách s antibakteriální vloÏkou a ve vhodném
funkãním spodním tílku.
Cyklistické spodní prádlo se vyrábí z funkãních vláken a
nabízí následující v˘hody:
- extrémnû rychl˘ transport potu
- zabraÀuje tvorbû nepﬁíjemného zápachu, kter˘ vzniká pﬁi
pocení
- velmi dobrá sná‰enlivost s pokoÏkou (pﬁedené vlákno)
- extrémnû rychle schne
- velmi nízká savost
- vypracování ‰vÛ (ploché ‰vy) zabraÀuje otlaãeninám a
odﬁeninám
- velice odoln˘ materiál, kter˘ lze vyváﬁet
- nejlehãí umûlá vlákna

NezapomeÀte na cyklistické rukavice!
DÛleÏit˘m doplÀkem pro cyklisty jsou vhodné rukavice.
Dbejte na to, aby byla dlaÀ vypolstrovaná buì pûnovkou
nebo gelem a aby byla vyrobena z odolného a protiskluzného materiálu, jako napﬁ. mûkká kÛÏe, syntetická kÛÏe,
guma, kevlar atd. Zabráníte tak eventuálním puch˘ﬁÛm a
rychlé únavû rukou, neboÈ rukavice lépe absorbují vibrace
bûhem jízdy a tím ‰etﬁí Va‰e klouby a svaly.
Vrchní díl rukavic mÛÏe b˘t zhotoven z rÛzn˘ch materiálÛ.
Vhodná je napﬁ. lycra, Spandex nebo podobná látka, která se
dobﬁe pﬁizpÛsobuje pokoÏce. V˘hodn˘ je také palec u‰it˘ z
froté, kter˘ mÛÏe zároveÀ slouÏit jako potítko.

TIP:
Pro horské kolo jsou obzvlá‰È vhodné rukavice s dlaní z materiálu
KEVLAR a vrchním dílem Spandex/froté, neboÈ jsou velmi robustní.
Pro kola s otoãnou rukojetí existují speciální rukavice, které mají
mezi ukazováãkem a palcem zvlá‰tní vycpávku a umoÏÀují tak
pevné uchopení ﬁidítek bez velkého tlaku.

2. vrstva:
cyklistick˘ trikot/triãko +
cyklistické kalhoty
Cyklistick˘ trikot/triãko:
Funkãní cyklistické obleãení funguje pouze se správn˘m
spodním prádlem.
Ideální je kombinace s funkãním spodním prádlem, jak je
v˘‰e uvedeno (Ïádná bavlna).
Funkãní trikot/triãko zaruãuje optimální pocit pﬁi jízdû na
kole, tzn. Ïe je prody‰n˘ a transportuje pot od tûla ven. Tyto
technické materiály velmi rychle schnou a zprostﬁedkují Vám
rychle pﬁíjemn˘ pocit sucha.
Proto dbejte na funkãní vrchní materiály jako napﬁ.:
Coolmax, Fieldsensor, Transtex, Odlo Protec, Atmos, Supplex,
Microvlákno Terital, polyester atd.

TIP:
KaÏd˘ správn˘ cyklistick˘ trikot nebo triãko je na zádech
vybaven jednou nebo více kapsami. Tyto kapsy slouÏí k
uschování nutn˘ch doplÀkÛ, které jsou pﬁi jízdû na kole
potﬁebné, jako napﬁ. sluneãní br˘le, penûÏenka, plá‰tûnka
atd.

Cyklistické kalhoty? - nepostradatelné!
Cyklistiké kalhoty „sedí jako ulité“ - díky moderním látkám a
ergonomick˘m stﬁihÛm. Tvoﬁí spojení mezi tûlem a sedlem a
oblékají se pﬁímo na tûlo - bez spodního prádla. Cyklistické
kalhoty jsou vybaveny antibakteriální vloÏkou ze syntetické
kÛÏe, která chrání vnitﬁní stranu stehen a h˘Ïdû proti odírání
a tvorbû bolav˘ch míst.
DÛleÏité detaily, na které byste mûli pﬁi koupi cyklistick˘ch
kalhot dbát
- vypracování ‰vÛ (ploché ‰vy) zabraÀuje otlaãeninám a
odﬁeninám
- elastická guma na konci nohavic - zabraÀuje bûhem jízdy
nepﬁíjemnému klouzání kalhot nahoru
- vysokohodnotn˘ elastick˘ materiál (lycra) - pro optimální
volnost pohybu
- anatomicky speciálnû pﬁizpÛsobená vloÏka pro pány i
dámy
- prody‰ná vloÏka, která transportuje pot, zaruãuje pﬁíjemn˘
pocit pﬁi jízdû

TIP:
Chybné praní nebo péãe mÛÏe jiÏ „pﬁi prvním vyprání“ Va‰e
nové obleãení zniãit.
Jako základní pravidlo u trikotÛ a kalhot platí: prát v praãce v
pracím prostﬁedku pro jemné prádlo pﬁi 30°- 40°.
Pro jistotu byste v‰ak vÏdy mûli dbát pokynÛ k praní, uveden˘ch
na etiketû!

3. vrstva:
ochrana proti vûtru a de‰ti
Mokro, vítr a chlad dnes uÏ nesmí b˘t pro cyklistické fanatiky
Ïádnou pﬁekáÏkou. Abyste se cítili dobﬁe, je zapotﬁebí:

Plá‰tûnka
Moderní ochrana do de‰tû je vodotûsná a zároveÀ prody‰ná.
Tzn., Ïe Vás bunda do de‰tû udrÏuje v suchu a zároveÀ
umoÏÀuje vypaﬁování tûlesné vlhkosti. Plá‰tûnka Vás tedy
udrÏuje v suchu zvenãí i zevnitﬁ!
POZOR:
Vodotûsnost neznamená vÏdy vodotûsnost! Tento pojem
definuje vodotûsnost materiálu. Teprve hodnoty od 1.300
mm vodního sloupce platí jako vodotûsné. Materiály, jejichÏ
hodnoty jsou niÏ‰í, platí v nejlep‰ím pﬁípadû jako vodoodpudivé. Dbejte na to, zda byla pouÏita membrána, mikrovlákno
nebo jiné vrchní materiály se zvlá‰tní vrstvou.
Následující materiály jsou obzvlá‰È vhodné a jsou vodotûsné i
prody‰né:
GORE-TEX:
100 % vodotûsn˘, nepropou‰tí vítr, prody‰n˘, velmi lehk˘ a
odoln˘!
vodní sloupec: 80.000 mm
ODLO-AIR 28.000:
Extrémnû prody‰n˘ a pﬁesto vodotûsn˘.
vodní sloupec: 10.000 mm
RAIN OUT:
100 % vodotûsn˘, nepropou‰tí vítr, umoÏÀuje vypaﬁování
vlhkosti navenek, elastick˘ materiál.
vodní sloupec: 4.500 mm

Ochrana proti vûtru
Jako ochrana proti vûtru a chladu je vhodná lehká vesta,
která nepropou‰tí vítr nebo vûtrovka. Doporuãují se následující materiály, které nepropou‰tí vítr:
ACTIVENT:
Jednou z vynikajících vlastností tohoto materiálu je jeho
extrémnû vysoká prody‰nost, absolutní nepropustnost a
nízká hmotnost. Poskytuje ochranu pﬁed slab˘m de‰tûm a
postﬁíkáním.
GORE WINDSTOPPER:
Absolutnû nepropustn˘, udrÏuje tûlo v teple a zaruãuje jeho
v˘konnost, je vysoce prody‰n˘ a snadno se o‰etﬁuje.
GAMEX:
Funkãní obleãení proti vûtru, odpuzuje vodu, vítr a neãistotu,
je velmi lehk˘ a zaruãuje velkou volnost pohybu.
TACTEL/MICROVLÁKNO:
Absolutnû nepropustn˘, prody‰n˘, velmi lehk˘, pﬁíjemnû
mûkk˘ na dotek.

TIP:
Dbejte na to, aby Va‰e bunda/kalhoty do de‰tû byly vybaveny
bezpeãnostními doplÀky/reflexními odrazkami, které zaruãují
pﬁi ‰patné viditelnosti nebo za soumraku optimální ochranu.
Kapuce v límci a kapsa na zip, v níÏ mÛÏete uchovat Va‰e
doplÀky, by také nemûly chybût.

Zajímavosti o cyklistickém
obleãení
UÏiteãné doplÀky
Nûkdy rozhodují právû maliãkosti.
Chrání obzvlá‰È choulostivá místa na tûle pﬁed vy- a prochladnutím.

Mezi malé vûci s velk˘m úãinkem patﬁí:
- návleky na nohy:
Chrání Va‰e nohy pﬁi nízk˘ch teplotách pﬁed vychladnutím a
nachlazením.

„balíãek pro chladné poãasí“
Od teploty pod 15° C byste mûli pouÏívat "dlouhé" cyklistické
obleãení!
Nejvhodnûj‰í jsou variabilní vrstvy, které lze stﬁídat podle
poãasí a v˘konu. Doporuãují se co moÏná nejten‰í vrstvy, které
jsou lehké a prody‰né. Od vnitﬁku navenek pÛsobí správné
funkãní spodní prádlo tím, Ïe saje pot a zvenku blokuje
ochranná vrstva vítr, chlad a vlhko.

- návleky na paÏe :
UdrÏí Va‰e paÏe v teple pﬁi nízk˘ch teplotách.

DOSPOD, DOPROST¤ED i NAVENEK existuje optimální vybavení:

- návleky na kolena:
Nabízí dobrou tepelnou ochranu pro choulostivé kolenní
klouby.

1. vrstva:
Funkãní spodní prádlo, tzn. tílko + spodní kalhoty ve správné
kvalitû a s- nebo bez - ochrany proti vûtru.

- cyklistická ãepice/ãelenka:
Chrání hlavu/u‰i pﬁed vûtrem a chladem a zadrÏují pot. Mûly
by b˘t vyrobeny z funkãního materiálu jako napﬁ. Transtex,
frotée nebo Coolmax v létû a fleece, Gore-Windstopper atd. v
zimû.
- ãepice pod cyklistickou helmu:
Slabá, ale funkãní ãepice, která se pouÏívá pod cyklistickou
helmou. Zabezpeãuje velmi dobrou tepelnou izolaci.
- ãepice-maska:
Jak uÏ prozrazuje název, nabízí tato ãepice dobrou ochranu
za vûtru a chladného poãasí.
- fleeceová manÏeta na krk:
PÛsobí jako ‰ála na krk a je velmi praktická, neboÈ ji mÛÏete
pouÏívat pﬁi jakémkoliv sportu.
- cyklistické rukavice na zimu:
Nejrychleji vychladnou ruce! Dobrou ochranu pﬁed vûtrem a
chladem nabízí rukavice se speciální vloÏkou Thinsulate nebo
Windstopper-materiály apod.
- termo-návleky na nohy:
Urãitû znáte ten nepﬁíjemn˘ pocit, kdyÏ máte studené nohy.
Gore-texové-, neoprenové- nebo thermo-návleky pro
závodní cyklistiku nebo horská kola Vás pﬁed tímto pocitem
uchrání.
- cyklistické ponoÏky na zimu:
Z teplého materiálu Transtex nebo z nepropustného GoreWindstopper materiálu byste mûli obléknout pﬁi nízk˘ch
teplotách.

2. vrstva:
Trikot s dlouh˘m rukávem a dlouhé cyklistické kalhoty v termokvalitû, s- nebo bez- ochrany proti vûtru.
3. vrstva:
Termobunda a kalhoty z tepelnû izolujícího materiálu, kter˘
odpuzuje vítr a chlad!
4. vrstva:
Dle poãasí - tzn. vodotûsná, prody‰ná bunda/kalhoty, které
nepropou‰tí vítr, zaruãují pﬁi jízdû pﬁíjemn˘ pocit na tûle !

TIP:
NezapomeÀte si s sebou na túru vzít Va‰e cyklistické doplÀky.
Pro fanou‰ky cyklistiky jsou vût‰inou nepostradatelné!
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