KALOKAGATHIA V POHYBU

O KOLEČKO NAVÍC
Jednokolku je dnes možné potkat nejen v upoutávce na večerníčka a u cirkusových klaunů. Unicycling je
moderní sport a netradiční způsob přepravy ve městě i v přírodě.
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(NE)NÁROČNÉ ROZJEZDY

Na jednokolce jezdím od ledna
2013 a je to vysoce návykové. Když
se přehoupneš přes první týden
nezdarů, po měsíci už docela slušně
jezdíš. Je to jen o trošičku těžší
než se naučit jezdit na kole. Než se
poprvé pokusíš sednout si na sedlo
a šlápnout na pedály, měl by sis
pamatovat pár věcí. Na jednokolce
se musí držet rovnováha do všech
směrů. Když se šlape dozadu,
jednokolka dozadu i jede. Ze začátku se trochu padá, tak není špatný

stabilního a vyhoupnout se nahoru
pomocí jemného přišlápnutí pravého pedálu. Sedíš? Hurá! A že ty pedály jsou strašně necitlivé? Nevadí,
po hodince přešlapávání na místě to
přejde. Když už umíš nasednout, začni šlapat do pedálů podél zdi, aby
ses mohl přidržet. Párkrát se projeď
tam a zpět a můžeš se pustit do jízdy bez držení. Zhruba po týdnu
aktivního učení, to je asi 12 hodin
jízdy, bys měl zvládnout jízdu rovně.
Za další týden zatáčení a po měsíci
nasedání bez opory.
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měl asi každý začít, má průměr kola
20 palců, takže je o dost menší než
kolo klasického kola. Nedá se na ní
jezdit rychleji než klusem, zato je
lehká, skladná a nenáročná na údržbu. Při výběru narazíš jak na levné
kusy, které zvládnou jen jízdu, tak
i na dražší (a kvalitnější), které
vydrží i seskoky z výšky. Existují
i jednokolky s menším průměrem
kola. 12palcové jednokolky jsou výhradně dětské a 16palcové se používají při komediálních vystoupeních.
Najezdit se toho s nimi moc nedá
a pro sportovní účely jsou skoro
nepoužitelné. Jednokolky s větším
průměrem kola, jako 24 palců nebo
29 palců, se používají při terénních
jízdách. Ještě větší průměr mají jednokolky, které jsou určeny na dlouhé cesty, ty fungují stejně dobře jako
kola. No a speciální kategorií jsou
jednokolky „Žirafy“, které mají sedlo
vysoké i několik metrů a neuvidíš je
jinde než v cirkuse nebo na přehlídce talentu.

A NENÍ JÍZDA JAKO JÍZDA

nápad nasadit si helmu a chrániče
dlaní. Jak se tedy rozjet? Pravý pedál
do polohy 6.00, levý na 12.00, strčit
sedlo mezi nohy, chytnout se futer,
okapu, šta lí nebo čehokoliv jiného
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NENÍ KOLO JAKO KOLO

Ač se to na první pohled nemusí
zdát, vybrat si správnou jednokolku
pro svůj styl jízdy může být náročné. Klasická jednokolka, na které by

Jízdních stylů je několik. Na některé je potřeba místa hodně, na jiné
jen třeba tělocvična. Některé vyžadují město, některé les. Některé
se bez kopce neobejdou a u jiných
sebemenší nerovnost dokáže
všechno zkazit.
Nejrozšířenějším stylem jízdy je
trial. Jde o spojení jízdy se skákáním přes překážky jako obrubníky

chodníků. V trialu se používají
jednokolky o velikosti 20 palců.
Takže pokud někoho vidíte, jak
jede do obchodu pro chleba, seskočí obrubník na jedné straně ulice,
vyskočí na protější a jede dál, jedná
se o nejzákladnější trial.
Dalším stylem je lat. Jak název
napovídá, jde o styl na rovné zemi.
Naučit se jen základy je docela
obtížné. Jedním se základních triků
je jízda pozadu, jízda jen s jednou
šlapkou nebo nasedání ze strany
místo klasického způsobu odzadu.
Pokud se do latu přidá i protočením jednokolky pod sebou nebo
skákání mezi překážkami, jedná se
již o street. Jednokolky jsou většinou shodné jako trialové.
Třetím stylem, a mým nejoblíbenějším, je freeride nebo taky offroad.
Stačí vyrazit se svým kolem do přírody. Terénní jednokolky mají větší
průměr kola a mohutnější pneumatiku. Sjezdy kopců, jízda po úzké
cestičce vyšlapané zvířaty nebo
přeskakování kořenů, to všechno se
skrývá pod freeridem.
Mezi další styly patří například
krasojízda, která by se dala

přirovnat k tanci jednotlivce jako
například krasobruslení. Ničím
neobvyklým, hlavně v Japonsku
a Americe, nejsou ani skupinové
tance. S jednokolkou se dá jezdit
i na dlouhé výlety a poznávat okolí.
Pokud by byl někdo akrobatického zaměření, „Žirafy“ nabídnou
jízdu pěkně z vysoka. A zbývají
ještě týmové sporty jako unicycle
basketbal, hokej nebo házená.
Ke klasickým pravidlům je přidaná
jednokolka a sporty tak získávají
další rozměr.
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V POHYBU KALOKAGATHIA

JEDNOKOLOJEZDEC!
Pokud ve tvém městě nebo vesnici
ještě nikdo jednokolku neosedlal,
jako to bylo u mě, připrav se na časté reakce typu: „Kde máš řídítka?“,
„Trénuješ na Večerníčka?“, „To
je ten… jednokolojezdec!“ nebo
„Někdo ti ukradl jedno kolo?“ Stačí
párkrát vtipně odpovědět a lidé
tě začnou vnímat jako něco, co
do všedního života patří. Většina
z nich ti ale vyjádří uznání. Sotva

stačíš poděkovat a odpovědět, že
to není nic těžkého, už ujíždíš dál
směrem k dobrodružství. Stačí mít
jen o kolečko navíc.

tryone.cz – první unicyclingová škola v České republice
Na Youtube doporučuji najít si osobu jménem Lutz Eichholz.
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