
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.

3 TIPY, JAK SE VYBAVIT NA KOLO 
V CHLADNÉM POČASÍ

         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. 
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https://www.bikero.cz/obleceni-c9/endura/
https://www.bikero.cz/endura-funkcni-triko-baabaa-merino-lednackove-modra-p511643/?cid=2943
https://www.bikero.cz/endura-zimni-ponozky-baabaa-merino-lednackove-modra-p511593/
https://www.bikero.cz/endura-funkcni-triko-baabaa-merino-cerna-p511629/?cid=2943


         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. 
 

2

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 dokon-
ce 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. 

https://www.bikero.cz/dresy-c401/
https://www.bikero.cz/endura-zatepleny-dres-singletrack-lesni-zelena-p441422/?cid=401
https://www.bikero.cz/castelli-zatepleny-dres-fondo-2-light-black-p511867/?cid=401
https://www.bikero.cz/endura-vetruodolny-dres-fs260-pro-ii-rezave-cervena-p511630/?cid=401
https://www.bikero.cz/bundy-na-kolo-c419/
https://www.bikero.cz/castelli-vodeodolna-bunda-perfetto-ros-brilliant-orange-p511776/?cid=404
https://www.bikero.cz/castelli-vodeodolna-bunda-perfetto-ros-brilliant-orange-p511776/?cid=404
https://www.bikero.cz/navleky-na-kolo-c6766/
https://www.bikero.cz/navleky-na-tretry-c17005/
https://www.bikero.cz/castelli-navleky-na-nohy-thermoflex-2-black-p442822/?cid=6766
https://www.bikero.cz/navleky-na-tretry-c17005/
https://www.bikero.cz/silvini-navleky-thermo-na-ruce-tubo-black-p439621/?cid=6766


Nezapomínejte určitě ani na celoprstové rukavice. K dostání jsou varianty s různým stupněm zateplení i vět-
ruodolnými membránami. Chodidla vám spolehlivě ochrání cyklistické merino ponožky, ovčí vlna totiž udrží 
vaše nohy v teple, a navíc je přirozeně antibakteriální. 

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 doporuču-
jeme 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. 

NEZBYTNÉ DOPLŇKY

https://www.bikero.cz/zimni-rukavice-na-kolo-c418/
https://www.bikero.cz/cepice-celenky-a-nakrcniky-c406/
https://www.bikero.cz/cepice-celenky-a-nakrcniky-c406/
https://www.bikero.cz/silvini-softshell-rukavice-fusaro-black-neon-p511674/
https://www.bikero.cz/castelli-cepice-bandito-light-black-p441596/?cid=406
https://www.bikero.cz/endura-nakrcnik-baabaa-merino-modra-pacifik-p503578/?cid=406
https://www.bikero.cz/castelli-satek-pro-thermal-light-black-p506336/?cid=406
https://www.bikero.cz/silvini-softshell-rukavice-fusaro-black-neon-p511674/
https://www.bikero.cz/


         BUĎTE VIDĚT  

Platí to sice celý rok, ale s příchodem zimního času je to potřeba dvojnásob: Buďte vidět! Na kole potře-
bujete 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.
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https://www.bikero.cz/svetla-a-odrazky-c282/
https://www.bikero.cz/svetla-a-odrazky-c282/knog/
https://www.bikero.cz/svetla-a-odrazky-c282/cateye/
https://www.bikero.cz/knog-predni-svetlo-powerbanka-modular-rider-450-lm-2200-mah-p324053/
https://www.bikero.cz/knog-predni-a-zadni-svetlo-blinder-mini-twinpack-cross-p513777/
https://www.bikero.cz/cateye-svetlo-predni-hl-el084rc-ampp400-cerna-p436236/?cid=282

