
Znáš monstertrucky, auta s extrémně ši-
rokými a velkým koly, co projedou skoro 
všechno? Tak podobně zvláštně vypadá 

fatbike. Čte se fetbajk a v doslovném překladu to 
znamená „tlusté kolo“. Jeho majitel ale rozhodně 
tloustnout nebude. Jezdit na něm totiž můžeš 
v jakémkoliv ročním období. A největší zábavu si 
s ním užiješ v zimě na sněhu. 

Sníh, bláto i píSek
Původně se fatbiku říkalo „sněžné kolo“, ale když 
už ho doma někdo měl, bylo mu líto sednout 
na něj jen těch pár dní v roce, kdy leží sníh. A tak 
se na něm začalo jezdit i v hlubokém blátě nebo 
v písku na pláži. A fungovalo to! Kromě toho, že 
fatbike má pneumatiky širší než normální kolo, 

má je také mnohem měkčí. Méně nafouknutá 
neboli podhuštěná pneumatika totiž funguje jako 
vzduchový polštář, který se valí po povrchu. Kolo 
s plně nafouknutou pneumatikou by se do sněhu 
nebo do písku zařízlo a v lepším případě tě za-
stavilo. V tom horším bys letěl přes řídítka. 

hurá do mraZu
Fatbike je určen pro jízdu v těch nejdrsnějších 
podmínkách. Nejčastěji se uvádí, že sněžná kola 
vznikla na Aljašce, kde se jezdí při teplotách  
i 40 stupňů pod nulou nejtěžší zimní závod 
na světě – proslulý Iditarod. Závodníci musí 
v krutých mrazech zdolat trasu napříč Aljaškou. 

Mohou jít pěšky, jet na saních tažených psím 
spřežením, na běžkách, nebo právě na fatbiku 
a to absolutně bez podpory. To znamená, že 
každý účastník jede ( jde) jen s tím, co potřebuje 
k přežití. V roce 2007 tenhle neskutečně náročný 
závod vyhrál Čech Jan Kopka. 1800 kilometrů 
ujel za třiadvacet dní. Do cíle tehdy dojeli jen dva 
lidé, ten druhý až o pětadvacet hodin později. 

1) honza kopka vyhrál 
závod přes aljašku, 
který byl dlouhý 
1800 km. Jel ho 23 
dní. Spočítáte, kolik 
průměrně ujel denně 
kilometrů? 
2) Zkuste tipnout, s kým 
se mohl na své trase 
potkat. S eskymáky? 
medvědy? Vlky? 
3) které zvíře 
žijící na aljašce je 
nejnebezpečnější? 

pracujte s dětmi

Projede i aljašku
Myslíš, že se na kole nedá jezdit ve sněhu? Na fatbiku ano!
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StroJ
Než se s fatbikem sžiješ, bude náročnější na ovlá-
dání – o trošku hůř se řídí a zatáčí se s ním, ale je 
to jen otázka zvyku a cviku. Díky své konstrukci je 
kolo stabilní, takže se na něm budeš cítit bezpeč-
ně. Jestli tě fatbike láká a chtěl by sis ho zkusit, je 
nejlepší si ho nejdříve půjčit. Tenhle stroj je totiž 
příliš drahý na to, aby tě po první jízdě přestal 
bavit! Ale jestli tě sport, a hlavně cyklistika baví, 
asi tě fatbike chytne. A až vás takových bude 
víc, třeba někdo uspořádá dětské závody. Anebo 
v dospělosti vyrazíš někam na extrémní závod - 
třeba na Aljašku. 

NA FATBIKU SE VOZÍ PUMPIČKA. 
KDYŽ TOTIŽ NAJEDEŠ NA TVRDŠÍ 
POVRCH (ZMRZLÝ SNÍH, LED 
NEBO ASFALT), JE DOBRÉ KOLO 
DOHUSTIT 
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ŘÍkÁ se mu 
NejeN FatBike, 
ale takÉ BiG 
Bike NeBO 
prOstě jeN 
„tlusŤOcH“. 

spOrt


