3 TIPY, JAK SE VYBAVIT NA KOLO
V CHLADNÉM POČASÍ
O tom, že jsou Češi národ cyklistů, není sporu. Svého oblíbeného koníčku se přitom bajkeři nemusejí vzdávat
ani v chladném počasí. Sníh leží na většině českého území jen pár dní v roce, takže není žádný důvod, abyste
svá kola s příchodem listopadu uklízeli do garáže nebo do sklepa. Na zimní chlad a sníženou viditelnost se
totiž dá dobře připravit. Jak? Připravili jsme pro vás 3 základní tipy, jak se obléknout na kolo v zimním období.

1

VYUŽIJTE FUNKČNÍ MATERIÁLY

Jedna z nejčastějších problémových situací nastává, když šlapete nahoru do kopce, zpotíte se a pak jedete
šupem dolů. Místo skvělého pocitu ze zdolaného vrcholu cítíte, jak vám doslova na těle chladne pot a tuhne
krev v žilách. Pokud vás v takovém momentě nepodrží kvalitní funkční prádlo, máte zaděláno na pořádné
nachlazení.
Bavlněným nátělníkům odzvonilo, nepodcenit funkční prádlo je prostě základ. Pamatujte na to, že účelem
první vrstvy oblečení, je primárně odvádět pot od těla. Takovou službu skvěle odvádí například merino.
Funkční merino prádlo od firmy ENDURA nese označení BaaBaa. Ovčí vlna skvěle zachovává tepelný komfort,
je antibakteriální a pratelná v pračce. Vybrat si můžete z řady barevných variant jak u triček, tak ponožek.

2

VRSTVĚTE

Vrstvit se vyplácí, protože postupné přidávání nebo odebírání vrstev vám pomůže neustále se udržovat
v optimálním tepelném komfortu. Pokud teplota klesne pod 15 stupňů, doporučujeme cyklistům sáhnout
po zatepleném cyklistickém dresu s dlouhým rukávem a k tomu si přibalit tenkou bundu s větruodolnou
membránou.

Při teplotách, které se blíží bodu mrazu, je určitě dobré sáhnout i po zateplených cyklistických bundách.
Některé jsou nejen zateplené ale jsou také opatřené nepromokavou membránou. Ta vás udrží v suchu a teple
během vaší zimní vyjížďky.

Nekompromisní bunda až do -5 stupňů
Voděodolná bunda Alpha od Castelli vás udrží v teple dokonce až do pěti stupňů pod nulou, a to díky dvěma odděleným
vrstvám – tepelné izolaci a ochranné vrstvě před deštěm
a větrem

Skvělými pomocníky proti jakékoli nepřízni počasí, kteří nezabírají skoro žádné místo a lze je kdykoli nandat
nebo sundat, jsou pak speciální návleky na ruce a na nohy nebo neoprenové návleky na tretry.

Nezapomínejte určitě ani na celoprstové rukavice. K dostání jsou varianty s různým stupněm zateplení i větruodolnými membránami. Chodidla vám spolehlivě ochrání cyklistické merino ponožky, ovčí vlna totiž udrží
vaše nohy v teple, a navíc je přirozeně antibakteriální.
NEZBYTNÉ DOPLŇKY
Chránit je potřeba také hlavu a krk. Pod cyklistickou helmu nasaďte čepici, na krk se prodávají speciální
nákrčníky a v nízkých teplotách není od věci sáhnout po kukle na celý obličej. V případě nákrčníků doporučujeme opět sáhnou po hřejivém merino materiálu který zahřeje a je antibakteriální.

Zimní softshellové rukavice od Silvini pořídíte na e-shopu
a v prodejnách bikero.cz už za necelou tisícovku a vybrat si
můžete z vícero barevných provedení.

3

BUĎTE VIDĚT

Platí to sice celý rok, ale s příchodem zimního času je to potřeba dvojnásob: Buďte vidět! Na kole potřebujete vy sami vidět, ale včas vás musejí být schopni identifikovat i ostatní účastníci silničního provozu.
Základem cyklo výbavy by proto mělo být i kvalitní osvětlení. Vyšší svítivost a výdrž mají zpravidla nabíjecí
přední a zadní světla. Doporučit můžeme například světla od firmy Knog nebo Cateye.

