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Abstrakt 

Bakalářská práce se v první části zaměřuje na oblasti použití speciálních závodních kol. 

Představuje méně známé gravity disciplíny s vysvětlením jejich podstaty, typu závodní 

trati a pravidel. V druhé části se zabývá zejména konstrukčním řešením a osazením 

horských kol používaných v jednotlivých gravity disciplínách. V závěrečné části práce 

je uveden přehled konstrukčních materiálů, ze kterých se vyrábějí speciální rámy kol se 

zaměřením na jejich mechanické vlastnosti, výhody či nevýhody a dalších využití. 

Abstract 
 

The presented bachelor thesis in it first part is focuses to the application of special 

racing bikes. The less known gravity disciplines with an explanation of their nature, the 

type of track and rules are presented. The second part of thesis deals with the structural 

design and fitting of mountain bikes used in each presented gravity disciplines. In the 

last part of thesis is a list of structural materials from which are manufactured special 

bike frames focusing on their mechanical properties, advantages and disadvantages and 

other usage. 
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1. Úvod 

Jízdní kolo má velmi široké možnosti uplatnění. Můžeme ho spatřit v mnoha oblastech 

a to zejména v profesních či sportovních aplikacích. Mezi profese, kde se jízdní kolo 

používá jako dopravní prostředek, patří poštovní doručovatelé, kteří začali využívat 

kola již od jejich vzniku a používají je dodnes. 

Kolo se objevuje dále v obrovské škále různých sportovních disciplín. Mezi 

nejznámější a divácky nejvíce sledované disciplíny patří bezesporu silniční cyklistika. 

Existuje ale mnoho dalších, často extrémních závodních disciplín a to hlavně z oblasti 

horského cyklosportu (neboli moutain bikingu, zkráceně MTB). Do této kategorie patří 

sjezd (downhill), crosscountry (XC) a fourcross (4X). V těchto závodních disciplínách 

jde hlavně o rychlost a výsledný čas v cíli sjezdové trati, plné všelijakých překážek, 

klopených zatáček a dalších nástrah. 

Gravity disciplíny patří mezi individuální rychlostně silové disciplíny, ve kterých 

je kladen důraz zejména na koordinační dovednosti cyklisty. Řadí se mezi extrémní 

sporty, jejichž provozování je spojeno s vyšším rizikem a zvýšením hladiny adrenalinu 

v krvi. Gravity disciplíny se dále dělí na rychlostní (závodník má za úkol dorazit do cíle 

jako první nebo v co nejkratším čase) a freestylové, kde se závodník snaží během jízdy 

ukázat na skocích co nejtěžší triky. Nejznámějším zástupcem freestylových gravity 

disciplín je BMX (zkratka z angl. bicycle motocross), které se budu podrobněji věnovat 

v následující kapitole. Závodníci této disciplíny jsou trikově zdatnější, protože jejich 

kolo je lehčí a menší než horské kolo a má jinou geometrii, což vede k jednodušší 

manipulaci ve vzduchu. Proto dělají mnohem náročnější triky a složitější trikové 

kombinace. Poněkud v pozadí zůstává další disciplína - slopestyle. Zde je rozhodujícím 

kritériem kvalita, čistota a náročnost triků provedených na připravených překážkách a 

skocích. 

U rámů gravity kol je důležité zvolit dobrý materiál s ohledem na dané 

konstrukční požadavky. Musí být konstruovány tak, aby odolaly možným otřesům a 

silným nárazům. Vysoká pevnost a tuhost rámu však není jediným požadavkem. 

Konstruktéři se dále zaměřují na maximální snížení váhy a vynikající geometrii. 

  



2 

 

2. Historie 

2.1.   Jízdní kolo 

Vývoj jízdního kola jako jednostopého dopravního prostředku byl odstartován 

počátkem 19 století. V roce 1813 bylo zkonstruováno historicky první kolo, o jehož 

vytvoření se zasloužil německý baron Karl Wilhelm Friedrich Christian Ludwig Drais 

von Sauerbronn. Hlavním konstrukčním materiálem bylo dřevo, což nevedlo k zvlášť 

pohodlnému požitku z jízdy na tehdejších nerovných cestách. K těžkému dřevěnému 

rámu byla zespodu přidělána dvě dřevěná kola a ze shora poduška, která měla sloužit 

jako sedadlo. Jezdec kolo poháněl odrážením o zem, protože ještě nebyly vytvořeny 

pedály. Dnes tento vynález nese název ''draisina'' - viz obr. 1. [1] 

Obr. 1 Exponát draisiny z Národního technického muzea v Praze [2] 

Postupně docházelo k inovacím a drobným pokrokům při vývoji jízdního kola. 

Skotský kovář Kirkpatrick MacMillan vyrobil vůbec první pedály už v roce 1839. 

Ovšem k jejich montáži došlo až v roce 1861 Francouzem Pierrem Michauxem, 

který přidal kliky s pedály na přední kolo "kostitřasu" a tento dopravní prostředek 

nazval "vélocipede". [1] 

Horské kolo je považováno za relativně mladou záležitost. Vzniklo v USA, kde je 

za jeho stvořitele uváděno hned několik jmen. V roce 1966 se objevil poprvé název 

horské kolo (mountain bicycle - zkráceně MTB), kdy američan D.Gwynn z Oregonu 

postavil historicky první terénní speciál. Častěji je však uváděna informace, že s 

nápadem horského kola přišel na přelomu 70. a 80. let dvacátého století Gary Fisher z 

Kalifornie. 

Horské kolo se od kola silničního odlišuje menším a masivním rámem, širšími 

řidítky pro lepší stabilitu a širšími pneumatikami pro lepší zvládání nerovného terénu. Je 

navrženo tak, aby vyhovovalo k jízdě po nejrůznějších horských oblastech, tudíž je 

pro jejich zdolání vybaveno lehčími převody. V současnosti je každé horské kolo 

vybaveno přední odpruženou vidlicí a novým rozvíjejícím se trendem je odpružení 

i zadního kola. [3] 

Nezbytnou součástí každého horského kola jsou také kvalitní brzdy, v dnešní době 

nejčastěji hydraulické, jejichž brzdný účinek se nedá absolutně srovnat s brzdným 

účinkem brzd u jiných kategorií kol. Brzdy se při jejich soustavném používání postupně 

zahřívají a dochází tak k nabývající ztrátě brzdového účinku. Nejlepší brzdy jsou 

vybaveny chladičem, který dokáže značně eliminovat tento negativní jev. [3] 
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U ráfků silničních kol je hlavním kritériem hmotnost, kdežto jejich pevnost je 

druhořadá. Naopak u ráfků horských kol je zásadní pevnost, což se však negativně 

projeví značným vzrůstem jejich hmotnosti. 

 BMX (zkratka z angl. Bicycle Motocross) je jedna z gravity disciplín, 

který vznikla na počátku 70. let 20. století. Značka Schwinn v této době představila 

jedno z prvních dostupných kol Schwinn Stingray - viz obr. 2. Postupně bylo BMX kolo 

zdokonalováno, až dosáhlo dnešní podoby. Nejběžněji se používají kola o průměru 

20 palců, avšak také se můžeme setkat s koly o průměru 16 až 18 palců (dětská kola), 

22 palců (od roku 2009) a dokonce i 24 palců (typu Cruiser - viz obr. 3). Základním 

materiálem je ocel, ze které jsou vyrobeny skoro všechny komponenty. Kolo typu BMX 

se skládá z ocelového rámu, pevné ocelové vidlice a vysokých řidítek. Aby bylo kolo co 

nejlehčí, je ochuzeno o převody a brzdy. Ačkoliv někteří závodníci používají poměrně 

zastaralou, ale na druhou stranu velmi lehkou zadní V-brake brzdu. Nejšpičkovější 

freestylová BMX kola váží mezi 10 a 11 kg. [4] 

Obr. 2 První BMX kolo Schwinn Stingray z roku 1970 

Obr. 3 BMX kolo typu Cruiser 
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2.2. Cyklistické závody 

V závodní cyklistice je nejvýznamnější datum 30. květen 1868, kdy se odehrál v Paříži 

historicky první závod cyklistů na světě. Obyvatele Paříže tento sport velmi zaujal 

a mnozí z nich se jím začali dokonce živit. První závody se konaly v parcích, 

na dostihových drahách a na silnicích. V listopadu 1869 byl uspořádán první silniční 

závod dlouhý 126 km a jeho trasa vedla mezi francouzskými městy Paříž a Rouen. 

Na start se postavilo kolem 300 jezdců, což bylo v tehdejší době ohromující. [1] 

Cyklistika je nedílnou součástí olympijského programu již od prvních her moderní 

historie. V dráhové cyklistice se konalo první mistrovství světa v roce 1893 a v silniční 

cyklistice až roku 1921. Cyklistické závody se staly velmi populárními mezi lidmi 

v jakékoliv formě a na jakoukoliv vzdálenost. [1] 

První disciplínou v závodní cyklistice na horských kolech byl sjezd (downhill), 

který je v dnešní době spíše v pozadí. O pár let později se objevila populárnější forma 

závodění, která nese název cross-country, což jsou závody na okruzích dlouhé 

5 až 10 km. Mnohem oblíbenější jsou mezi lidmi delší závody ve stylu cross-country, 

a proto se řadí zejména do kategorie tzv. maratonů. Tato disciplína je v mezinárodních 

pravidlech definovaná mimo jiné tak, že vítěz musí urazit do cíle dráhu za více než čtyři 

hodiny. Ze začátku byly obě tyto disciplíny ve vzájemném soužití, ale postupně se 

začaly stále více odlišovat jak profilem závodní trasy, tak hlavně konstrukcí závodních 

kol. Nejmladší gravity disciplínou je slopestyle, jehož dění se odehrává na trati složené 

z nejrůznějších překážek, jako jsou dropy (neboli skok volným pádem z roviny 

do dopadu), boner logy (skok volným pádem ze stoupající lávky do dopadu - viz 

obr. 4), wallridy (z angl. jízda po stěně, což je šikmá dřevostavba simulující klopenou 

zatáčku, která záměrně nemusí být dokončena, takže se jezdci musí ze stěny odrazit do 

dopadu - viz obr. 5) a také obrovské hliněné skoky, které mohou překračovat i patnácti 

metrovou hranici. Závodníci se snaží pokořit své možnosti a získat tak co nejlepšího 

bodového ohodnocení, které jim udělí odborná porota. Závod se jede nejčastěji na dvě 

bodovaná kola, přičemž se do konečného hodnocení počítá to lepší. Kromě již 

zmíněných tří disciplín se rovněž závodí také v disciplínách - trial, freeride, fourcross, 

dualslalom, které budou podrobněji popsány v následující kapitole. Mezi 

nejvýznamnější závody horských kol patří mistrovství světa (MS), mistrovství  

Evropy (ME) a světový pohár, který probíhá během sezóny. [3] 

Obr. 4 Boner log postaven na trati závodu Red Bull Berg line v Německu 
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Obr. 5 SRAM wallride diamantového závodu Red Bull Joyride 

Závodění v disciplíně BMX vzniklo v 70. letech 20. století, kdy mladí kluci 

neměli dostatečný věk na motocross a tak se snažili napodobovat motocrossové hvězdy. 

Stavěli si svoje vlastní tratě a upravovali si svá kola. Základní kámen tomuto sportu byl 

položen v Jižní Kalifornii, odkud se postupně rozšířil do ostatních států USA až se 

z BMX stal doslova celosvětový fenomén. Na počátku tento pojem reprezentoval 

disciplínu zvanou bikros. Spočíval v jízdě na okruzích tvořených vlnami, klopenými 

zatáčkami a mnoha skoky. Na start se vedle sebe postaví několik jezdců a vyhrává ten, 

který dorazí první do cíle. Pokud se v dnešní době zmíní BMX, tak si mnozí představí 

spíše freestyle BMX disciplínu, která se od ostatních disciplín značně odlišuje. Na první 

pohled podle vzhledu kola neznalý člověk nepozná o jakou BMX disciplínu se jedná. 

Avšak právě freestyle BMX dnes udává směr a dělí se na různé kategorie. Ve světě se 

koná mnoho závodu, ovšem nejlepší jezdci považují za vrchol sezóny závody                

X GAMES, FISE World a ETNIES backyard jam, který se odehrává na obou pobřežích 

Spojených států. Roku 2003 byla jedna z BMX disciplín, a to konkrétně bikros, 

schválena mezinárodní olympijskou komisí v Pekingu, jako jeden ze sportů na letních 

olympijských hrách v Číně. [4] 

3. Gravity disciplíny 

3.1.  Cross country (XC) 

Tato disciplína patří mezi jedny z nejoblíbenějších forem závodění na horských kolech, 

v níž soutěží nejvíce závodníků a to jak z řad rekreačních, tak i profesionálních cyklistů. 

Závody se konají v terénu, zejména na nerovných lesních stezkách, úzkých cestách 

obsahující také prudší kamenité sjezdy. Závod trvá kolem 1,5 až 2 hodin a v průběhu 

závodu je zakázána cizí pomoc. Cross country je odstartováno tradičně hromadným 

startem všech závodníků. Tímto se tato disciplina velmi liší od downhillu, 

kde závodníci startují samostatně v časových intervalech. V amatérských soutěžích, kde 

je obrovské množství startujících, jsou závodnici rozděleni do několika startovních 

skupin. Pořádají se také tzv. etapové závody, které se probíhají na tratích v extrémně 

náročných terénech. [5] 
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3.2.  Maraton (XCM) 

Tento typ závodů je totožný jako výše uvedený cross country, ale liší se délkou závodní 

tratě. Trať pro maraton je o hodně delší, pohybuje se zpravidla mezi 70 až 120 km. 

V mezinárodních pravidlech je dáno, že vítěz musí dorazit do cíle za více než 4 hodiny. 

Tato disciplína je hodně oblíbená hlavně mezi amatérskými závodníky, čemuž odpovídá 

množství závodů a seriálů pořádaných po celé Evropě. Nejvíce závodů se koná 

na Dolomitech, kde je ideální prostředí a terén. [5] 

3.3.  Downhill (DH) 

Ze všech MTB disciplín (tj. disciplín, ve kterých se závodí na horských kolech) se řadí 

downhill mezi jedny z nejstarších. Zpočátku se downhill jezdil jen jako doplňková 

disciplína Cross Country. Tyto závody se konaly na totožných tratích a závodníci 

používali stejná kola pro obě disciplíny. Později se downhillové tratě začaly stávat 

náročnějšími zejména po technické stránce. Rovinaté pasáže byly téměř odstraněny 

a trať byla vedena přes terénní překážky.[5, 7] 

Závodníci mají za úkol zdolat co nejrychleji danou trať, po které se může 

pohybovat jen jeden závodník. Závodní trasa je dlouhá 1 až 4 km a odehrává se 

v přírodním terénu, často s uměle udělanými překážkami jako jsou například skoky, 

kořeny, kameny a dropy. Bývá postavena na svahu až s 12 % klesáním bez vedlejšího 

stoupaní či rovinek. Downhillové tratě jsou pro závodníky vysoce technicky náročné 

a o jejich pořadí rozhodne dosažený čas v cíli. [5] 

3.4.  Fourcross (4X) 

Charakter fourcrossové trati je podobný jako u trati bikrosové, ale vede jen z kopce. 

Jsou na ní vybudované všelijaké technické překážky, jako jsou klopené zatáčky, skoky, 

boule apod. Základem pro vítězství je dobrý start, to znamená vyjet co nejrychleji 

ze startovací brány a vytvořit si tak dobrou pozici při nájezdu do první zatáčky. Na trati 

se totiž velmi obtížně předjíždí a jedinou možností, jak se dostat před soupeře, je čekat 

až zachybuje nebo si najít lepší stopu při průjezdu zatáčkou. Kombinace rychlé jízdy 

a dobrého ovládání kola jsou hlavními pilíři úspěchu v této disciplíně. Závodníci startují 

po čtyřech a jezdí se vyřazovacím způsobem, přičemž do finále se dostanou čtyři 

nejlepší z vyřazovacího systému. Rozhodčí během závodu mohou udělit karty tří barev: 

žlutou - varování, když se jezdec choval proti pravidlům, ale nezískal žádnou výhodu, 

modrou - za předčasný start a červenou - pro diskvalifikaci, pokud se závodník přímo 

ohrozil ostatní jezdce. Diskvalifikace může být také udělena, jestliže v jediném závodě 

obdrží jezdec dvě karty a to nezávisle na jejich barvách. [5] 

3.5.  Dual slalom (D S) 

V každém závodě nastoupí proti sobě pouze dva závodníci, kteří jedou na téměř 

totožných tratích vedle sebe z kopce dolů - viz obr. 6. Závod je poměrně krátký, trvá 

něco kolem 30 sekund. Na trati jsou postavené technicky náročné překážky, skoky, 

dvojité, úzké a klopené zatáčky. Jede se vždy na dvě kola, aby jezdci projeli obě dráhy, 

přičemž postupuje ten, který má lepší čas při součtu obou jízd. Uplatňuje se zde opět 

vylučovací systém, takže o vítězi rozhodne finálová jízda dvou nejlepších. V dnešní 
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době dochází k inovaci této disciplíny, za účelem udělat dual slalom zajímavější 

a přitažlivější pro diváky. Disciplína nese název Dual Speed and style (z angl. rychlost 

a styl), kde se nehodnotí pouze výsledný čas, ale také, jak už z názvu vyplývá, styl 

jízdy. Na trati jsou postaveny větší skoky, na kterých se závodníci snaží dělat 

nejrůznější triky a zlepšit si tak čas v cíli. Pokud totiž jezdci udělají jakýkoliv trik bude 

jim odečteno 1,5 sekundy z výsledného času. [5] 

Obr. 6 Závodní trať novodobé disciplíny Dual Speed and style 

3.6.  Freeride (FR) 

Nejtypičtější disciplína právě pro horská kola (z angl. freeride znamená jízdu ve volném 

terénu). Trať většinou vede mimo upravené a vyznačené stezky a je obohacena 

oklopené zatáčky a skoky. Závodník se snaží na skocích předvést efektivní stylovou 

jízdu s triky. Čas se totiž většinou nepočítá a hledí se zejména na styl jízdy. V této 

disciplíně se koná hodně závodů po celém světě. Každoročním vyvrcholením sezóny je 

závod Red Bull Rampage, který se odehrává v USA, konkrétně v Utahu nedaleko města 

Virgin. Stylem a profilem trati se řadí na rozhraní freeridu a downhillu. Patří mezi jeden 

z vůbec nejnáročnějších závodů na světě. Pořadatelé si v minulém roce připravili 

pro jezdce, kromě spousty jiných masivních překážek, také obrovský skok (frontflip) 

přes kaňon dlouhý 22 m - viz obr. 7. Freeride je mezi sporty poměrně rozšířený, 

provozuje se například v lyžování či snowboardingu. [5] 

Obr. 7 Frontflip neboli salto vpřed na 22 m dlouhém skoku přes kaňon 
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3.7.  Trial (TL) 

Závodník má v této disciplíně za úkol zdolat předpřipravené překážky, které tvoří trať 

a to takovým způsobem, aniž by došlo ke kontaktu jeho nohou se zemí. Musí také 

ukázat velmi dobrou rovnováhu, šikovnost a pevné nervy. Závodí se ve dvou 

kategoriích podle průměru kol - 20 a 26 palců. Jezdec musí pro zvládnutí celé tratě umět 

nejrůznější manévry jako nadskočit s kolem, jezdit po jednom kole nebo stát na místě. 

Výsledné pořadí závodníků je stanoveno na základě bodového ohodnocení, přičemž se 

hodnotí styl, dovednost a nápaditost. Pokud se ovšem závodník dotkne země, obdrží 

trestné body. Ten, který dosáhne nejméně trestných bodů, zvítězí. Tato disciplína je 

obdobou motocyklového trialu (tzv. „šlapačky“). [5] 

3.8.  Dirt/Slopestyle 

Základním rozdílem mezi těmito dvěma disciplínami je v profilu dráhy. Jsou si velmi 

podobné, ale u dirtu se trať skládá pouze z postavených hliněných skoků, 

kdežto u slopestylu je trať obohacena o umělé, většinou dřevěné překážky, jako jsou 

boner logy, dropy, wallridy, step upy (tj. skok, u kterého je dopad postaven výše 

než odraz), step downy (neboli skok, kde je naopak odraz postaven výše než dopad) 

a podobně. Dále se liší v typu horského kola. Na Dirt se používá kolo, které má 

odpružené pouze přední kolo (s vidlicí většinou se zdvihem 100 mm) a pevným rámem. 

Na slopestyle závodníci většinou volí celoodpružená kola vpředu s vidlicí se zdvihem 

nejčastěji 130 mm a vzadu s tlumičem. Chtějí tak předejít větším nárazům. Není 

ale pravidlem, že musí být na slopestyle přesně takové kolo, záleží na jezdci, co mu 

vyhovuje více. Dirt se jezdí jak v kategorii MTB tak i BMX. 

Závodníci mají za úkol ve dvou kolech ukázat divákům a porotě, co nejvíce triků 

a trikových kombinací. Existuje šest základních triků jak pro MTB tak i BMX a to jsou: 

no hand (závodník nedrží řidítka), no foot (závodník nemá nohy na pedálech), 

barspin (neboli protočení řidítek), tailwhip (neboli protočení rámu kola kolem svislé 

osy), 360 (neboli otočení závodníka i kola kolem svislé osy) a backflip (neboli otočení 

závodníka i kola kolem vodorovné osy). Ostatní náročnější triky jsou kombinacemi 

těchto základních triků. V cíli obdrží závodník bodové ohodnocení svojí jízdy, 

přičemž se několika členná porota zaměřuje na styl, kreativitu, čistotu, obtížnost 

předvedených triků a zohledňuje také, na jakých překážkách jsou prováděny. 

Do výsledného pořadí se jezdcům počítá to kolo, které má lepší hodnocení.  

Téměř v každém prestižnějším závodě je zařazen i tzv. best trick contest 

(neboli soutěž o nejlepší trik). Koná se nejčastěji na největším skoku vybraného 

ze slopestylové trati a závodníci se snaží na něm provést co nejtěžší trik. 

V dirtu a slopestylu se koná světový šampionát zvaný FMB World Tour. Skládá 

se z mnoha závodů po celém světě. Protože závodů je tolik jsou zařazeny do několika 

divizí rozdělených podle prestiže a obtížnostní úrovně na: diamantovou, zlatou, 

stříbrnou a bronzovou. Vzhledem k rozdílným obtížnostem závodů jsou bodované 

pozice hodnoceny s ohledem na to v jaké divizi se daný závod nachází. Například vítěz 

diamantového závodu si připíše do celkového pořadí šampionátu několika násobek 

bodů vítěze zlatého závodu. Nejbližší závod vzhledem k nám se koná na Slovensku 

v Kalnici a spadá do bronzové divize. 
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3.9.  Freestyle BMX 

Podstata této disciplíny je vlastně úplně stejná jako u dirtu či slopestylu. Jelikož jsou 

BMX kola menší, tím pádem je s nimi manipulace ve vzduchu jednodušší, tak triková 

náročnost je o řád vyšší. Závodníci provádějí totožné základní triky zmíněné výše, 

ale dělají jejich obtížnější kombinace. Dalo by se říci, že BMX jezdci jsou průkopníky 

těchto cyklistických sportů, protože většinu nových triků vidíme poprvé právě u nich. 

Průběh závodu i hodnocení je naprosto totožné jako u dirtu či slopestylu. Závod se koná 

většinou v parku (viz obr. 8), kde jsou postaveny různé streetové překážky 

jako například zábradlí, krabice, doplněné i o nějaké skoky ve formě lavic (tj. skok 

bez díry, u kterého je odraz spojen s dopadem) a další. Na největších světových 

závodech závodníci porovnají své síly nejen v parku, ale také na dirtové trati. 

Takovýmto velmi prestižním závodem je Dew Tour, který se odehrává v Portlandu 

v USA. Evropské a zámořské závody se od sebe odlišují stylem hodnocení toho, 

co závodník předvede na trati. Porota v závodech konajících se v USA zaměřuje svoji 

pozornost hlavně na čistotu a plynulost jízdy a každá jezdcova chyba jakou je 

kupříkladu sklouznutí noh z pedálů nebo pád, je tvrdě trestána, což se značně projeví 

v konečném hodnocení. Naproti tomu v Evropských závodech porota hledí zejména 

na kreativitu a trikovou náročnost. Pokud se jezdci nepodaří nějaký trik, neznamená to 

hned, že nemůže svoji chybu napravit a zvítězit. Z diváckého hlediska je podle mého 

názoru přitažlivější forma Evropských závodů, protože diváci mohou při závodě vidět 

to nejlepší, co freestyle BMX nabízí. [4] 

Obr. 8 BMX park na závodě  Dew Tour v roce 2010 

3.10. Flatland BMX 

Flatland zůstává poněkud v pozadí světa freestyle BMX. Závodů je po celém 

světě pořádáno poměrně málo a divácká přízeň se přiklání spíše ke klasickému 

parkovému či dirtovému freestylu BMX. Tato disciplína nevyžaduje žádné skoky, 

rampy a jiné překážky, závodník si vystačí s hladkou rovnou plochou, na které se snaží 

předvést, co umí. Flatland je popisován jako forma umělecké cyklistiky v kombinaci 

s breakdance (druh tance). Triky se provádí vyvažováním a rotacemi na jednom kole 

v různých neočekávaných polohách, přičemž se jezdci velmi často dostávají do poloh, 

kdy využívají kolíků, přidělaných u obou kol na každé straně nápravy. 
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BMX kola na flatland se od ostatních liší zejména v konstrukci rámu. Aby jezdec 

nemusel vynaložit takové úsilí při rotacích nebo balancování na jednom kole, mají rámy 

kratší geometrii, což vede ke značnému zlepšení manipulace s kolem na rovině. 

Ve většině případů závodníci používají jak přední, tak i zadní brzdu, ale najdou se 

i takový, kterým sedí spíše kolo úplně bez brzd. Není to nijak v pravidlech stanoveno, 

tudíž záleží na jezdci, co mu více vyhovuje. 

Závod se jede klasickým stylem na dvě jízdy omezeny časovým intervalem, 

přičemž se opět počítá do výsledného pořadí ta lepší. Nejdůležitějším faktorem 

závodníka je udržovat rovnováhu při zvládání obtížných pohybů a triků. Porota stanoví 

hodnocení na základně několika kritérii: počet dokončených triků ve stanoveném čase, 

počet doteků (kolikrát není z nějakého důvodu trik dokončen nebo dotek chodidla 

země), obtížnost triků, originalita triků, styl, plynulost a spolupráce s diváky 

(z angl. Showmanship). Pro jezdce této disciplíny je vyvrcholením sezóny závod 

X GAMES, který se koná každý rok na jiném místě. Postupem času se dostává flatland 

BMX čím dál více do ústraní světového freestylu. [6] 

4. Konstrukce horských kol 

Představují nejuniverzálnější, nejrozšířenější a nejrozsáhlejší skupinu kol. Jsou 

rozděleny do několika podskupin, které se od sebe značně odlišují. Jsou přizpůsobena 

zejména k jízdě v přírodě mimo silnice jako např. po zpevněných stezkách, ve volném 

terénu či po speciálně upravených technických tratích. Na silnicích si počínají obstojně, 

nicméně postrádají lehkost a svižnost silničních kol. Naopak silniční kolo si s terénními 

stezkami jen těžko poradí. Nejčastějším brzdícím systémem jsou kotoučové brzdy 

a to buď mechanické nebo hydraulické, přičemž se ojediněle můžeme setkat 

i s klasickými ráfkovými brzdami, kterými jsou osazeny výhradně levnější modely. 

Od ostatních kategorií kol se odlišují několika základními rysy, jako jsou široká kola 

a pružení. Na horské kolo, které má pevný rám i vidlici dnes téměř nenarazíme [8]. 

Na základě systému odpružení rozdělujeme horská kola na: 

 Pevná kola - z názvu již vyplívá, že se jedná o kola s pevným rámem, který je 

nejčastěji doplněný o přední odpruženou vidlici. V dnešní době si většina lidí 

představí pod pojmem horské kolo právě tento typ kola. Můžeme se s nimi 

setkat téměř všude a tvoří nejrozšířenější skupinu kol vůbec. Mezi jejich 

přednosti patří nízká váha, snadná údržba a cena. Řadí se spíše do kategorie 

levnějších horských kol s výjimkou závodních speciálů. [8] 

 Celoodpružená kola - kategorie kol, která mají kromě odpružené vidlice 

odpružený i rám. Odpružení zadní stavby rámu je dosaženo pomocí vahadel 

a tlumiče. Díky tomu kolo nabízí mnohem více komfortu, snadnější zdolávání 

nerovností a velké množství růžných nastavení. Začínajícím jezdcům tyto kola 

odpouštějí značné množství chyb. Celoodpružené kolo je konstrukčně velmi 

náročné a musí být perfektně technicky zpracované. Jeho rám je kvůli docílení 

dostatečného zdvihu tlumiče přepákovaný a nabývá tak na složitosti. Stoupá 

rovněž i váha celého kola a jeho cena. Kromě toho vyžadují častější 

a odbornější údržbu. [8] 
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Z hlediska možné velikosti pružení se horská kola dále dělí na menší podskupiny. 

Zavádíme tedy pojem zdvih, který nám udává možnost pohybu kol ve svislém směru.  

Kola s většími zdvihy zvládají obtížný terén mnohem snadněji a jízda je komfortnější. 

Naproti tomu s rostoucím zdvihem ale roste i celková hmotnost kola a navíc tlumiče 

absorbují část energie ze šlapání, což značně znepříjemní jízdu jak po rovině, tak hlavně 

do kopce. Jsou to spíše kola určená pro jízdu z kopce například na sjezd apod. Podle 

toho, na jaký styl jízdy bude daná podskupina přizpůsobena, je důležité zvolit správný 

poměr v této nepřímé úměře [8]. Na základě toho se horská kola podrobněji dělí na: 

 

a) XC 

b) Trail 

c) All-mountain 

d) Enduro 

e) Freeride 

f) Downhill 

4.1.  XC 

Jedná se o nejrozšířenější podskupinu horských kol. Patří sem kola se zdvihem 

do 100 mm, přičemž právě zdvih 100 mm je v dnešní době nezbytností 

pro cross country. Kola XC (viz obr. 9) jsou konstruována s ohledem na jejich 

univerzálnost. Hodí se na sportovní jízdu v lehčím terénu na delší trasy (někdy až 

stovky kilometrů) i do kopců. Kolo má velmi dobrou ovladatelnost a to zejména díky 

jeho nízké váze a vyladěné geometrii pro aktivní jízdu. [8] 

Obr. 9 XC kolo Specialized Epic FSR Comp 29 
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XC kolo na obr. 9 od firmy Specialized uzpůsobené na cross county se nachází 

přibližně ve střední cenové relaci. Skládá se z velmi kvalitních komponentů, čemuž také 

odpovídá jeho cena pohybující se okolo 60 000 Kč. Celoodpružený rám je vyroben 

z hliníkové slitiny M5, která na rozdíl od dříve používané slitiny M4 dává rámu 

mnohem lepší vlastnosti, především nižší váhu a vyšší tuhost. Podrobnější informace o 

slitinách hliníku budou popsány v následující kapitole. Jeho geometrie přináší dobrou 

ovladatelnost ve sjezdu a zároveň komfortní jízdu do ostrých svahů. Je také 

kompatibilní s technologií SWAT, která spojuje dohromady kolo, jezdce a vybavení 

tak, že vše potřebné je umístěné na rámu v čistém, aerodynamickém provedení a 

nachází se to tam, kde je potřeba. Rám je osazen zadním tlumičem Fox Mini Brain 

disponující zdvihem 100 mm a vzduchovou patronou. Technologie Brain byla vyvinuta 

společností Specialized. Tlumič s touto technologií rozezná rozdíl mezi silami, které 

vznikají v důsledku pohybu cyklisty, a silami vznikajícími jízdou po nerovnostech [9]. 

Přední vidlice RockShox Reba 29 se zdvihem rovněž 100 mm umožňuje různá 

nastavení jako je odskok, tvrdost nebo úplné zamknutí pružení. Pracuje pouze na bázi 

vzduchu (technologie Solo Air). Rám s vidlicí je postaven na kolech o průměru 29 palců 

s velmi pevnými a zároveň lehkými ráfky Royal 29. Brzdový systém je opatřen 

hydraulickými kotoučovými brzdami Formula C1, které patří mezi špičku 

hydraulických brzd na trhu. 

4.2.  Trail 

Dalo by se říci, že trailová kola (obr. 10) se hodně přibližují XC kolům. Zdvih jak 

vpředu tak vzadu se pohybuje nejčastěji v rozmezí 100-120 mm. Je to velmi populární 

podskupina kol především pro jezdce, kteří chtějí jezdit dlouhé trasy ale zároveň mají v 

oblibě techničtější a lehce náročnější terén. Trailové kolo má stále velmi dobrou 

geometrii, která ho činí dobře ovladatelné a přizpůsobivé pro aktivní jízdu, přičemž při 

jízdě z kopce odpustí více než XC kolo. [8] 

Obr. 10 Trailové kolo KONA Precept 2015 
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Na obr. 10 je uvedeno kolo zkonstruované společností KONA, které se na první 

pohled liší od XC kola Specialized Epic většími zdvihy na vidlici a zadním tlumiči. 

Z obrázku jde vidět, že celoodpružený rám kola je menší, nižší a nabyl na objemu. Je 

vyroben technologií Race Light z lehké, tvrdé a cenově velmi dobře dostupné hliníkové 

slitiny 6061, jejíž specifikace bude uvedena v následující kapitole. Technologie Race 

Light spočívá ve využití trubek s větší tloušťkou stěny, přičemž v oblastech svárů a 

důležitých částech rámu jsou stěny zesíleny, což vede ke zvýšení pevnosti a torzní 

tuhosti. V ostatních částech je naopak tloušťka stěn zeslabována, aby došlo k co 

největšímu odbourání váhy a kolo tak získalo dobrou rovnováhu mezi rychlostí a tuhostí 

[10]. Použitím velkých kvalitních průmyslových ložisek a velkých čepů získává rám 

vyšší pevnost a celkovou tuhost. Jeho geometrie zachovala kolu hravost a velmi dobrou 

ovladatelnost zejména při jízdě z kopce. O pružení kola se stará zadní vzduchový tlumič 

Fastrax AF-1 se zdvihem 120 mm a vidlice RockShox XC30 pracující jen se vzduchem 

(tedy technologií Solo Air) také se zdvihem 120 mm. Kolo je postaveno na 27,5 

palcových kolech pro lepší zdolávání obtížnějšího terénu. Je složeno z komponentů 

spíše střední a horší třídy, tudíž se jeho cena pohybuje kolem 40 000 Kč.  

4.3.  All-mountain 

Jak je již z názvu patrné, jedná se o kola, která jsou vhodná téměř na všechno. Jejich 

zdvih se nejčastěji nachází v rozmezí 120 až 140 mm a váha se pohybuje ještě 

v přijatelných hodnotách přibližně okolo 13,2 kg (vážené kolo o velikosti rámu L bez 

pedálů). Dobře zvládají jízdu do kopců, ale už je znát, že jsou určena spíše k jízdě ze 

svahu dolů. Snadno si poradí s náročnějším tvrdším terénem, menšími skoky či jinými 

překážkami. Rámy all-mountain kol jsou masivnější a vydrží hrubší zacházení. [8] 

Obr. 11 All-mountain kolo Giant Trance 27.5 1 

  



14 

 

 

Kolo Giant Trance 27.5 1  na obr. 11 je univerzál, který je uzpůsoben jak na traily, 

tak díky svému zdvihu zasahuje i do kategorie enduro. Jeho cena se pohybuje okolo 

90 000 Kč, což odpovídá kvalitě komponentů. Je postaveno na kolech o průměru 27,5 

palce s pevnými a zároveň lehkými karbonovými ráfky. Firma Giant vyrábí cenově 

dostupná kola na rámech s označením AluxX. U modelu Trance 27.5 1 se konkrétně 

jedná o celoodpružený rám AluxX SL s odpružením Maestro a zdvihem 140 mm. Jsou 

vyráběny z hliníkové slitiny 6061, která poskytuje ideální poměr hmotnosti a pevnosti. 

Tvarování trubek se dělá metodou PressForming neboli manipulací s mechanickým 

tlakem. Dochází také zároveň k tzv. jednoduchému zeslabování, což snižuje celkovou 

hmotnost rámu při zachování stejné pevnosti. 

Technologie Maestro je moderní systém odpružení zadní stavby rámu. Funguje na 

principu jednoho virtuálního plovoucího středu otáčení (Obr. 12 bod 2), který je tvořen 

čtyřmi strategicky umístěnými čepy a dvěma vahadly. Dochází tak ke zvýšení efektivity 

šlapaní, protože plovoucí střed otáčení zamezuje nežádoucímu propružování zadní 

stavby při šlapání. Další výhodou je lineární chod tlumiče (Obr. 12 bod 1), který 

zabraňuje ztrátě kontaktu zadního kola s povrchem trati, což vede ke zvýšení účinnosti 

zadní brzdy. Přináší také optimální rovnováhu tuhosti a hmotnosti. Jestliže je tlumič 

zespodu upevněn přímo v ose čepu (technologie co-pivot), dojde tak k úspoře materiálu, 

který by byl potřeba k jeho uchycení na jiném místě (Obr. 12 bod 3). [11] 

Obr. 12 Systém odpružení Maestro [11] 
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4.4.  Enduro 

Kola na enduro se nacházejí na přelomu mezi sjezdem a jízdou do kopce. Vydrží 

agresivní jízdu náročným terénem, ale stále se při jejich konstrukci myslí i na jízdu 

směrem vzhůru. Tu ovšem značně znepříjemňuje vyšší váha kola, která je zejména 

ovlivněna robustností rámu. Patří sem kola se zdvihem mezi 140 až 160 mm. [8] 

Obr. 13 Enduro speciál Canyon Strive AL 7.0 Race 

Na obr. 13 je model od německé firmy Canyon, který je vylepšen o řadu 

nejmodernějších technologií. Jeho cena se pohybuje kolem 90 000 Kč. Rám je vyroben 

z hliníkové slitiny metodou hydroforming, což je efektivní způsob tvarování tvárných 

kovů, jako jsou nízkolegované oceli, hliník, mosaz apod. Tento proces probíhá tak, že 

se nejprve upevní hliníková trubka do předem připravené formy a na oba její otevřené 

konce se umístí vstřikovací trysky. Poté se pod vysokým tlakem začne dovnitř vhánět 

horký olej, čímž se začne trubka rozpínat a přizpůsobovat tvaru formy. Hydroforming 

se nejčastěji využívá v automobilovém průmyslu [13]. Prodloužená a snížená geometrie 

rámu dává kolu velmi dobré vlastnosti pro jízdu z kopce. Kolo disponuje technologií 

shapeshifter, což znamená v překladu z anglického jazyka něco jako „přeměňovač“. 

Jedná se o malý vzduchový píst, který po aktivaci změní zdvih rámu na hodnotu 

130 mm, čímž se zvedne jeho geometrie. Vyšší profil geometrie usnadňuje zdolávání 

stoupání. Odpružení čtyřčepové zadní stavby rámu zajišťuje vahadlo tvořeno 

shapeshifterem a vzduchovým tlumičem. Další inovací je upevnění zadního kola 

pomocí pevné osy. U zadních kol se totiž vyskytuje spíše uchycení kola osou 

s rychloupínacím šroubem. [12] 
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4.5.  Freeride 

Do této podskupiny patří kola určená primárně na sjezd obtížným terénem 

a do bikeparku (tj. komplex udržovaných tratí gravity disciplín s lanovkou). Nejsou 

ještě z hlediska zdvihu tou nejvyšší kategorií, takže se na nich dá zvládnout krátká 

projížďka po okolí, ale jízda do kopce je vzhledem k výšce zdvihu mezi 160 až 180 mm  

poněkud obtížná. [8] 

Obr. 14 Freeridové kolo Ns Bikes Soda 1 2012 

Kolo na obr. 14 zkonstruovala společnost Ns Bikes. Jedná se o univerzál, který na 

rozdíl od výše zmíněných kol, disponuje koly s klasickým průměrem 26 palců. Rám s 

nastavitelným zdvihem 152 až 177 mm je vyrobený z hliníkové slitiny 6061-T6. 

Specifikaci těchto materiálů, včetně jejich tepelného zpracování, se budu podrobněji 

zabývat v následující kapitole. Pružení zadní stavby rámu funguje pomocí olejového 

tlumiče s ocelovou pružinou. Výhodou pružinového tlumení je linearita chodu a nižší 

moment odtržení z klidu (použití zejména u freeridových a downhillových kol). Naopak 

u systému pružení vzduchem je výhodou progresivní průběh zdvihu, nižší hmotnost 

a široká možnost nastavení tuhosti (ideální pro XC, trail, all-mountain). Přední 

vzduchová vidlice RockShox Totem RC s pevnou osou umožňuje nastavení zdvihu 

mezi 150 až 180 mm. Váha freeridových kol se většinou pohybuje okolo 17 kg. Záleží 

však na velikosti rámu. 

4.6.  Downhill 

Patří sem kola určená pro jízdu z kopce v nejnáročnějších podmínkách. Zvládají 

nejprudší svahy a největší skoky. Jedná se výhradně o závodní speciály se zdvihem 

nad 180 mm, přičemž většina z nich má kolem 200 mm. Můžeme se ale setkat také se 

zdvihy až 250 mm. Vysoká váha kola, způsobená masivním rámem a velkými zdvihy, 

znemožňuje jízdu do kopce. [8] 
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Obr. 15 Downhillový speciál Kona Operator 

Závodní speciál Kona Operator na obr. 15, jehož cena se pohybuje okolo 

100 000 Kč, se řadí do kategorie 26 palcových kol. Celoodpružený rám je vyrobený 

ze dvou odlišných materiálů. Zatímco přední trojúhelník je ze směrového karbonového 

vlákna, zadní stavbu tvoří hliníková slitina 6061. Dojde tak ke značnému odbourání 

váhy kola a zároveň zvýšení odolnosti jeho zadní stavby. Společnost KONA používá 

technologicky nejpokročilejší uhlíkové vlákno Toray, které také využívají konstruktéři 

vozů formule 1. Tvarování rámu probíhá pomocí interních vzduchových vaků. Ty jsou 

po vytvarování odstraněny. Pružení je stejně jako u freeridového kola vzadu obstaráno 

olejovým tlumičem s ocelovou pružinou se zdvihem 200 mm a vpředu vzduchovou 

vidlicí rovněž se zdvihem 200 mm. [14] 

4.7. Dirt/Slopestyle/BMX 

Speciální skupina horských kol s malým nízkým rámem a vidlicí se zdvihem 100 

až 130 mm. Největší důraz je kladen na dobrou geometrii rámu, pevnost a nízkou váhu. 

Spadají do kategorie 26 palcových kol a jsou určena pouze na skoky. Jízda po rovině 

nebo do kopce je velmi obtížná, protože nemají řazení a cyklista se při šlapání nemůže 

posadit. 

Obr. 16 Dirtové kolo NS Bikes Metropolis 2 
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Dirtové kolo je oproti jiným horským kolům poměrně chudé. Je konstruováno se 

snahou o dosažení co nejnižší váhy, což vede ke zlepšení manipulačních schopností 

ve vzduchu. Vpředu je osazeno vidlicí se zdvihem 100 mm, která pracuje na bázi oleje 

a pružení zajišťuje pružina s elastomerem. Rám je vyrobený z nízkolegované oceli 4130 

s označením Chromoly. Toto označení znamená, že konstrukční materiál obsahuje 

1 procento chromu a 0,2 procent molybdenu. Další podrobněji zaměřené informace 

týkající se této oceli budou obsaženy v následující kapitole. Většina rámů ditových 

či slopestylových kol jsou vyrobeny ze slitin hliníku nebo oceli. Nedávno ovšem přišla 

firma YT Industries s prototypem slopestylového celoodpruženého kola z karbonu, 

které je zatím v testovací fázi. Ačkoliv tohle kolo váží pouhých 13 kg, stále nepatří mezi 

nejlehčí. Hliníková kola totiž dosahují hmotnosti okolo 12 kg. 

Freestyle BMX kola jsou postavena na 20 palcových kolech. Jejich 

charakteristickým rysem je malá velikost rámu, pevná přední vidlice a vysoká řidítka. 

Konstrukčním materiálem rámu, vidlice a řidítek je ocel 4130 chromoly, která se rovněž 

používá u ocelových rámů dirtových kol. Jiný materiál než ocel se na výrobu těchto 

komponentů v kategorii freestyle BMX nepoužívá. Jejich váha se pohybuje mezi 10 

až 11 kg, což je ovlivněno zejména kvalitou komponentů. Systém, který v dnešní době 

začalo využívat mnoho závodních jezdců, je freecoaster. Spočívá v úpravě zadního 

náboje, která způsobuje, že jízda pozadu je totožná jako popředu (bez nutnosti šlapání). 

Obr. 17 Freestyle BMX kolo WE THE PEOPLE Justice 2015 
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5. Konstrukční materiály používané pro výrobu speciálních 

rámů kol 

Rám je nejdominantnější součást kola, která drží pohromadě všechny jeho komponenty. 

Proto se konstruktéři pokoušejí především zlepšit vlastnosti rámu a tím i celého kola. 

Nejdůležitějšími vlastnostmi speciálních rámů kol je hmotnost, pevnost a životnost. 

Tyto vlastnosti se výrobci snaží vylepšit použitím různých materiálů a docílit tak 

optimálního poměru nízké váhy, dobrých jízdních vlastností a vysoké pevnosti. 

Konstrukčními materiály současných horských kol jsou nejčastěji slitiny hliníku nebo 

karbon. Dalším materiálem, který se používá pro výrobu speciálních rámů kol, je ocel. 

Z oceli se vyrábí především pevné rámy a vidlice freestylových speciálů z oblasti BMX 

a slopestylu. Výše zmíněné materiály se neliší jen cenou či váhou, ale také jejich 

fyzikálními vlastnostmi a technologickými možnostmi obrábění. [8, 15] 

5.1.  Slitiny hliníku 

Hliník je prvek, který se vyskytuje v zemské kůře. Ačkoliv má v ní největší procento 

zastoupení, počátek jeho průmyslové výroby je datován až od roku 1859. V tehdejší 

době se hliník používal jako šperk, protože byl velmi drahý a poněkud vzácný. [16] 

Éra použití hliníku v cyklistice byla odstartována roku 1983, kdy firma 

Cannondale začala vyrábět první hliníkové závodní a cestovní rámy kol. Výroba 

hliníkových rámů v oblasti horských kol byla přidána později. První rámy z hliníku byly 

spojovány svařovací technologií TIG, která se do té doby používala pouze v leteckém 

či kosmickém průmyslu. Rámy disponovaly nízkou váhou, tuhostí a designem tlustých 

trubek. V roce 1991 bylo vyrobeno historicky první celoodpružené kolo Cannondale 

EST (Elevated Suspension Technology, což znamená v překladu systém odpružení) - 

obr. 18. Odpružení zadní stavby rámu bylo řešeno podobně jako v dnešní době, 

ale zvláštností bylo odpružení vpředu. Přední odpružení totiž nezajišťovala odpružená 

vidlice, jak je tomu dnes, nýbrž speciální představec Girvin Flexstem. [17] 

Obr. 18 První celoodpružené kolo Cannondale EST 
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Hliník je materiál, který se díky své nízké váze řadí do skupiny lehkých kovů. 

Jeho dobré vlastnosti získá až po následném tepelném zpracování. Zpočátku je totiž 

velmi měkký a není vhodný pro konstrukci rámů kol. Výroba hliníkových rámů kol 

spočívá ve spojování hliníkových trubek. Dvě nejčastěji používané technologie 

spojování jsou svařování nebo lepení. [15, 16] 

Rámy speciálních kol se nevyrábějí z čistého hliníku, nýbrž ze slitin Al pro 

tváření, které mají široké spektrum modifikací. Přísadové prvky značně ovlivňují jejich 

konečné vlastnosti, jako je svařitelnost, tvrdost či pevnost. Společnými rysy všech 

hliníkových slitin je nízká hmotnost a velmi vysoká tuhost.[15, 16] 

Hliníkových slitin je obrovské množství. Systém jejich dělení byl převzat 

z amerických norem. Slitiny Al pro tváření jsou rozděleny do tříd (viz. tab. 1), které se 

označují číslem: 1000, 2000, ..., 7000, 8000. Pro rámy gravity kol se nejčastěji používají 

právě slitiny třídy 6000 a 7000. Následující čísla například u slitiny třídy 6xxx označují 

hlavní přísadové prvky. [16] 

Tab. 1: Přehled hliníkových slitin po tváření podle hlavních slitinových prvků [16] 

Třída hliníkové 

slitiny 

Hlavní slitinové 

prvky 

Třída hliníkové 

slitiny 

Hlavní slitinové 

prvky 

řada 1000 Al minimálně 99% 

a více 

řada 5000 slitina AlMg 

řada 2000 slitina AlCu řada 6000 slitina AlMgSi 

řada 3000 slitina AlMn řada 7000 slitina AlZn 

řada 4000 slitina AlSi řada 8000 slitina Al s různými 

prvky, převážně s 

Li 

Nejčastějšími materiály pro konstrukci rámů gravity kol jsou slitiny 6061 a 7025. 

U označení hliníkových slitin se zpravidla vyskytuje ještě přípona T1 až T7, 

která vypovídá o stupni tepelného zpracování (Tab. 2). Při svařování rámu dochází totiž 

k lokální změně mechanických vlastností a materiál rámu v okolí svaru výrazně 

mechanicky degraduje. Dojde ke ztrátě pevnosti, kterou lze obnovit následným 

tepelným zpracováním. [15, 16, 18] 
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Tab. 2: Přehled různých typů tepelného zpracování hliníkových slitin [18] 

Přípona Popis tepelného zpracování 

T1 Ochlazení za zvýšené teploty tváření a přirozené stárnutí. 

T2 Ochlazení za zvýšené teploty tváření, tváření za studena a přirozené stárnutí. 

T3 Rozpouštěcí žíhání, tváření za studena a přirozené stárnutí. 

T4 Rozpouštěcí žíhání a přirozené stárnutí. 

T5 Ochlazení za zvýšené teploty tváření a umělé stárnutí. 

T6 Rozpouštěcí žíhání a umělé stárnutí. 

T7 Rozpouštěcí žíhání a umělé přestárnutí. 

Hliníkové slitiny M4 a M5: 

Firma Specialized vyrábí své rámy z hliníkových slitin s označením M4 a M5. M4 

je hliníková slitina křemíku, mědi, hořčíku a vanadu. Disponuje vysokým modulem 

pružnosti a má o 30% větší pevnost v tahu než slitina 6061 T6, u které se mez pevnosti 

pohybuje kolem 260 MPa. Její velkou výhodou je vysoká tvárnost, odolnost vůči únavě, 

vysoká životnost a velmi nízká váha. Slitinu M4 v letošním roce společnost Specialized 

nahradila u svých špičkových modelů její vylepšenou verzí, kterou je hliníková slitina 

M5. V porovnání s ostatními slitinami má bezkonkurenčně největší pevnost v tahu 

pohybující se okolo 330 MPa a tvrdost po svařování. Její výjimečná pevnost v tahu 

umožňuje použít pro výrobu rámu méně materiálu, aniž by došlo k poklesu jeho celkové 

pevnosti. Tato slitina se vyskytuje u kol nejvyšších řad, kde se výrobce zaměřuje 

zejména na konečné provedení rámu bez ohledu na jeho cenu. [9] 

6061-T6: 

Je nejpoužívanější hliníkovou slitinou pro výrobu rámů gravity kol. Kromě 

základního hliníku obsahuje dále hořčík, křemík a měď. Ačkoliv je její cena poměrně 

nízká, má velmi dobré vlastnosti, jako je svařitelnost či obrobitelnost. Po svaření rámu 

z této slitiny dochází k obnově původních mechanických vlastností pomocí 

rozpouštěcího žíhání a umělého stárnutí. Umělé stárnutí probíhá ohřevem 

na předepsanou teplotu a čas (např 150°C po dobu 12hod) za účelem dosažení 

požadované meze kluzu a pevnosti. Tento proces je energeticky i časově velmi náročný. 

Možnost opravy hliníkových rámů ze slitiny 6061T6 je z důvodu nedosažitelnosti 

zařízení pro proces umělého stárnutí značně omezena. Mez kluzu této slitiny se 

pohybuje okolo 250 MPa a profilováním trubek je možné dosáhnout u rámu vysoké 

pevnosti, tuhosti a zároveň nízké hmotnosti. [16, 18, 19] 
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7075-T6: 

Tato hliníková slitina je označována jako „letecký hliník“ a zpočátku byla určena 

pouze pro letecký průmysl. Obsahuje příměsi zinku, hořčíku a mědi. Má velmi dobré 

mechanické vlastnosti o čemž vypovídá zejména vysoká mez pevnosti Rp pohybující se 

okolo 530 MPa a mez kluzu Rp0,2, jejíž hodnoty dosahují téměř 460 MPa. Používá se 

zejména pro výrobu vahadel u celoodpružených rámu, představců, klik a dalších vysoce 

namáhaných komponentů. K výrobě rámů se tato slitina nepoužívá, protože je velmi 

drahá. [16, 20, 21] 

5.2. Karbon 

Kompozit je materiál obsahující dvě nebo více složek s odlišnými vlastnostmi, 

které dávají výslednému produktu nové vlastnosti. U karbonu (neboli uhlíkového 

kompozitu) jsou jednou ze složek uhlíková vlákna ovlivňující konečnou pevnost 

a druhou pojivo (nejčastěji se používají polymerní pojiva). Existuje mnoho typů 

uhlíkových vláken, přičemž mezi nejznámější patří kupříkladu Toray (Japonsko) 

či Hexcel. [22, 23] 

Karbon je výjimečný materiál, protože nabízí téměř neomezené možnosti v oblasti 

tvarování rámu a má jedinečné mechanické vlastnosti. Rámy jsou vyrobeny z jednoho 

kusu, což se ale značně projeví na náročnosti výrobního procesu a vyšší ceně. Další 

kovové součástky, jako jsou například čepy brzd nebo závity středového složení, se 

na rámy vlepují (viz obr. 19). [22, 24] 

Obr. 19 Sjezdový speciál Specialized Demo 8 s karbonovým rámem 

Karbon je pro nejlepší rámy kol jedinou alternativou. Žádný jiný materiál totiž 

neumožňuje výrobu tak lehkých a zároveň extrémně odolných a tuhých rámů. Pevnost v 

tahu karbonového rámu závisí na typu použitého uhlíkového vlákna, ale většinou se 

pohybuje v rozmezí 1,2 až 7 GPa, (např. Toray má pevnost 5,5 GPa). Mezi další výhody 
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patří vynikající absorpční vlastnosti rázů, vysoká životnost a velmi příznivé únavové 

chování (únavová charakteristika kompozitů viz obr. 20). Jejich nevýhodou je větší 

náchylnost na povrchové poškození například při pádu nebo odletujících kamínků 

(např při freeridu či sjezdu). [22, 24] 

                       Obr. 20 Únavová charakteristika kompozitů [22] 

5.3. Ocel 

Dříve byla ocel jediným konstrukčním materiálem používaným pro výrobu rámů kol. 

Postupem času ji však začal nahrazovat hliník a karbon. Ocelové rámy mají oproti 

hliníkovým mnohem vyšší pevnost a vysokou únavovou životnost. Ovšem mezi jejich 

nevýhody patří vyšší hmotnost a nutnost povrchových úprav, protože ocel podléhá 

korozi. Ocelové rámy mají trubkovitý tvar a jednotlivé trubky jsou k sobě přivařeny 

(nejčastěji metodou TIG). [15, 25] 

V dnešní době se ocel vyskytuje spíše u jízdních kol levnějších tříd. Pro výrobu 

rámů těchto kol se používá klasická Hi-Ten ocel, která disponuje vysokou pevností ale 

na druhou stranu také nežádoucí vysokou hmotností. Hi-Ten je typ oceli s označením 

1020 dle americké normy SAE. U dražších modelů nebo rámů gravity kol (freestyle 

BMX, dirt/slopestyle) se používá kvalitnější chrom-molybdenová ocel. Aby došlo k 

maximálnímu odbourání váhy rámu, jsou k sobě přivařeny trubky o dvojí mocnosti stěn 

(tzv. double butted). To znamená, že ve střední části trubky jsou stěny tenčí než na 

krajích, kde jsou naopak silnější z důvodu většího namáhání. [25] 
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Vysoce kvalitní ocel 4130 dle SAE s obchodním označením Chromoly se používá 

nejen pro výrobu rámů gravity kol, ale také v leteckém a závodním průmyslu. Její 

chemické složení je přibližně 0.28 - 0.33%C, 0,80 - 1,10% Cr; 0,15 - 0,25% Mo 

a dalšími legujícími prvky jsou mangan a křemík. Tato ocel má široké využití zejména 

kvůli snadné výrobě a dobré svařitelnosti. [26] 

Mezi cyklisty je ocel velmi oblíbená. Pochvalují si zejména pohodlnost ocelových 

rámů, protože absorbují nerovnosti povrchu lépe než hliníkové rámy. Jejich hmotnost je 

sice vyšší, ale dnešní špičkové ocelové rámy (viz. obr. 21) dosahují přijatelných hodnot 

pohybujících se okolo 2,2 kg. [25] 

Obr. 21 Rám NS Bikes Majesty z oceli 4130 Chromoly  
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Závěr 

Tato práce měla za úkol seznámit čtenáře s odlišnou formou cyklistiky, hlavně co se 

týče konstrukce a použitého materiálu na výrobu speciálních rámů kol. Z hlediska 

konstrukce se rámy dělí na pevné a celoodpružené. Zatímco pevné rámy se skládají 

pouze z jedné stavby, u rámů celoodpružených je konstrukce řešena dvěma 

trojúhelníky, které představují přední a zadní stavbu. Tyto dvě součásti jsou k sobě 

pohyblivě spojeny pomocí čepů a pružení mezi nimi zajišťuje buď vzduchový tlumič 

nebo olejový tlumič s pružinou. Volba typu tlumení se odvíjí od toho, k jaké disciplíně 

je dané kolo určeno. 

 Z přehledu používaných kol je patrné, že nevyužívanějším konstrukčním 

materiálem pro výrobu rámů jsou slitiny hliníku. Rámy ze slitin hliníku jsou velmi 

populární zejména kvůli jejich nízké váze, velké tuhosti a přijatelné ceně. Slitiny hliníku 

je u nejvyšších řad kol nahrazovány karbonem, který nachází čím dál širší uplatnění. 

Zpočátku se karbon objevoval pouze v silniční cyklistce, ale v dnešní době se využívá 

také u rámu horských a gravity kol. Jeho výjimečná pevnost se nedá srovnat s žádným 

jiným materiálem. Jedinou nevýhodou karbonových rámů kol je náchylnost na 

povrchové poškození, čemuž lze předejít použitím skleněných vláken. 

Ocel je tradičním materiálem pro konstrukci rámů kol, ale v dnešní době se 

odsouvá spíše do ústraní. Důvodem je její poměrně vysoká váha, kterou odrazuje 

mnoho zájemců od použití ocelového rámu. Naproti tomu je ocel nenáročná na výrobu a 

velmi dobře svařitelná. Ocelové rámy se svařuji nejčastěji metodou TIG. U rámů 

gravity kol se ocel používá zejména v oblasti freestylu. Tyto rámy jsou vyrobené z 

vylepšené chrom-molybdenové oceli, která je sice stále těžší než ze slitin hliníku, ale 

hmotnostní rozdíl mezi nimi už není tak markantní. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

Zkratka/Symbol    Popis 

MTB      (moutain bike) horské kolo 

XC      cross country 

4X      four cross 

BMX      bicycle motocross 

XCM      maraton 

DH      downhill 

D S      dual slalom 

FR      freeride 

TL      trial 

SWAT      technologie: integrované řešení pro jezdce 

EST      (Elevated Suspension Technology) systém                                                           

      odpružení 

TIG     (Tungsten Inert Gas) svařování   

    wolframovou elektrodou 

SAE     technická mezinárodní norma (USA) 

Rp     mez pevnosti 

Rp0,2     mez kluzu 

C     uhlík 

Cr     chrom 

Mo     molybden 

Cu     měď 

Al     hliník 

Mg     hořčík 

Mn     mangan 

Si     křemík 

Zn     zinek 


