
 

 

5 tipů, jak vybrat dětské odrážedlo 

Projděte si 5 tipů, jak vybrat dětské odrážedlo, které vám pomůžou se zorientovat v široké nabídce 

produktů a ujasnit si, které parametry jsou pro výběr dětského odrážedla důležité.  
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5 tipů, jak vybrat dětské odrážedlo 

Udělejte pro své dítě maximum a dopřejte mu bezpečné odrážedlo, které v něm probudí zvědavost a chuť se učit novým věcem. 

Dejme šanci kvalitě a investujme své peníze jen do prověřených a vyzkoušených odrážedel. 

Napsal Jan Horňák pro www.udafiho.cz 

  

 

 

 

 

 

 

Prohlášení  

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Děkuji 

za pochopení a respektování tohoto sdělení. Stažením tohoto materiálu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto materiálu a 

úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu 

můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého 

názoru k této tématice. 

http://www.udafiho.cz/
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Kvalita a bezpečnost na prvním místě 

Při výběru dětského odrážedla, musí být kvalita a bezpečnost na prvním místě. V záplavě produktů dovezených z Číny, je velmi těžké 

se zorientovat na trhu a vybrat pro dítě kvalitní a bezpečné odrážedlo. Ukážu Vám pár tipů a triků, co je při výběru dětského 

odrážedla důležité. 

Díky tomu, že se můžeme opřít o kvalitního Německého výrobce a máme s mnoha výrobky osobní dlouholetou zkušenost, můžeme 

Vám kvalitně poradit při výběru dětského odrážedla.  Nikdy by neměla být při výběru odrážedla jediným kritériem pořizovací cena.  
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1 tip – Kvalitní materiál 
Z hlediska materiálu můžeme odrážedla dělit na dřevěná, kovová a plastová.  Každý z materiálů má své přednosti (uvedeme si 

v tabulce), ale pro všechny materiály musí platit, že jsou zdravotně nezávadné a konstrukčně bezpečné.  Bohužel tyto dvě důležitá 

kritéria, nejsou na našem trhu tak samozřejmá.   

 

Plastová odrážedla Kovová odrážedla Dřevěná odrážedla 

Odolnost vůči 
přírodním vlivům 

Pevnost Přírodní materiál 

Vhodné i do interiérů Pro více generací Odolnost 
Váha odrážedla Odolnost Vhodné do interiérů 

Variabilita provedení Kvalita pevnost 

Cena   

Srovnání odrážedel podle materiálu 

 

U plastových odrážedel  je kvalita použitého materiálu obzvlášť důležitá a to především z hlediska zdravotní nezávadnosti, odolnosti 

proti promáčknutí, odštípnutí, povětrnostním vlivům, odolnosti proti potu a slinám nebo UV vlivům.  

Výhoda u plastových a dřevěných odrážedel je možnost pořízení již od jednoho roku dítěte a možnost využití odrážedel v interiéru.    

Kovová odrážedla mají velkou přednost z hlediska odolnosti a pevnosti a z toho plynoucí možnost využití pro více generací. 

Jak bez chemické laboratoře a zkušebního ústavu poznat kvalitní odrážedlo?  Důležité je vybrat prověřeného výrobce, který má na 

trhu dobré jméno. Sledujte například na stránkách Heuréka recenze o produktech, nebo na stránkách mimibazar můžete sdílet 

zkušenosti jiných rodičů. Najděte si kvalitního a ochotného prodejce, vybírejte jen kvalitně popsané produkty, nebo se podívejte pro 

získání inspirace na youtub, kde najdete zajímavá videa.   
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2 tip – Technické parametry odrážedla  
 

Rozměry odrážedla 

U plastových  odrážedel myslete na jeho šířku, která souvisí se stabilitou a na výšku odrážedla, respektive výšku sedáku od země, 

která obvykle bývá 30cm.   

 

U plastových a dřevěných odrážedel si dejte pozor na uvedené 

rozměry v popisu, kdy se udává délka, šířka a výška odrážedla, ale 

většinou výška sedáku od země se liší od výšky odrážedla.   

 

U kovových odrážedel je důležité, aby byla nastavitelná výška 

sedátka i řidítek. Obecně platí, že čím větší je rozsah nastavení, 

tím vám odrážedlo déle vydrží.      

 

 

Dítě musí dosáhnout při posazení na odrážedlo celou nohou na zem (ne jen špičkami).  V případě, že si odrážedlo nemůžete 

vyzkoušet osobně, najděte v parametrech odrážedla rozsah nastavení výšky sedáku a u dítěte změřte vzdálenost v centimetrech od 

rozkroku k zemi.   
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Váha odrážedla 

Váhu odrážedla vybíráme podle věku dítěte, například, aby 1 roční dítě nemělo 8kg odrážedlo, které bude těžší než malý jezdec. 

Myslete i na to, že často budete odrážedlo nosit v ruce.  Váha odrážedel se pohybuje cca od 3kg do 8kg (najdeme i těžší odrážedla).  

 

         až 

 

 

Nosnost odrážedla 

Nosnost odrážedla nám může určovat kvalitu provedení samotného odrážedla.  Znamená to také, že odrážedlo bylo na tuto nosnost 

testováno. Nosnost odrážedla by se měla pohybovat cca od 20 kg do 50 kg. 
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3 tip – Konstrukci odrážedla, design 
 

Konstrukci odrážedla 

Konstrukci odrážedla můžeme například rozdělit na auta, motorky a kovová odrážedla (kolo bez šlapátek). 

                 

 

 

 

         

Radio Flyer Little Red Roadster   Odrážedlo Big Garry   JD BUG Billy - červené 

 

Pro začínající závodníky od jednoho roku, doporučujeme určitě kvůli stabilitě odrážedla čtyřkolová s nízko postaveným těžištěm. Je 

důležité si uvědomit, že malé dítě musí sedět na odrážedle bezpečně a nemělo by hrozit žádné skřípnutí, případně převrácení.  

Konstrukce odrážedla musí působit bytelně, aby vydrželo “ostřejší“ zacházení, časté nárazy i nerovnosti terénu. 

 

 

 

POZOR!!! 

Odrážedlo nemá být jen hezké, ale 

i kvalitní a bezpečné!!! 

 

http://www.udafiho.cz/udafiho/eshop/28-1-Radioflyer/0/5/5744-Odrazedlo-Radio-Flyer-Little-Red-Roadster
http://www.udafiho.cz/udafiho/eshop/11-1-Hracky-na-zahradu/430-3-Odrazedla-plastova/5/4423-ODRAZEDLO-BIG-GARRY
http://www.udafiho.cz/udafiho/eshop/11-1-Hracky-na-zahradu/431-3-Odrazedla-kovova/5/6447-Detske-odrazedlo-kolo-JD-BUG-Billy-cervene
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Plastová nebo nafukovací kola 

Tuto otázku budeme především řešit u kovových odrážedel. Jednoznačně nelze napsat, která kola jsou lepší, ale uvedeme si pár tipů 

pro snadnější výběr. Nafukovací kola (duše, plášť) se lépe přizpůsobí terénu, jízda bude komfortnější a v případě využití brzdy jsou 

určitě, co se týká brzdných vlastností předvídatelnější. Naopak plastová kola jsou vhodná do členitého terénu, kde hrozí píchnutí 

kola. U plastových kol odpadá starost s nafukováním a samotná údržba je jednodušší.  

                                                

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Plastová kola 

 Žádná údržba 

 Dobré do terénu kde by 

hrozilo píchnutí kola 

 Oproti nafukovacím jiné 

jízdní vlastnosti 

 

Nafukovací kola 

 Tlumí rázy 

 Lepší jízdní vlastnosti 

 Komfortnější jízda 

 Při využití brzdy - lepší 

brzdné vlastnosti 
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Je vhodná u odrážedla brzda? 

U rozhodování zda brzdu ano či ne, musíme především brát v potaz věk dítěte. Dítě od jednoho roku do tří let brzdu nepotřebuje, 

protože nezvládne její ovládání. 

Brzdu můžeme libovolně dle potřeby oddělat. U dětí od 3 let, je naopak brzda nutná, aby si zvykli brzdu používat a při přechodu na 

jízdní kolo měli cit při brždění.  

Vždy kvůli bezpečnosti volíme zadní brzdu a její nastavení musíme zvolit s ohledem na zkušenosti dítěte. Když se učí dítě brzdit, 

musíme si uvědomit, že ještě nemá takový cit, brzdu nastavíme volněji, aby při plném stisku brzdy odrážedlo prudce nebrzdilo.  

 

 

 

 

 

Design 

Myslíte, že je pro dítě důležité, jak odrážedlo vypadá, jaký má design? Pokud  odrážedlo dítě upoutá, tak je učení zábavnější a 

jednoduší. Je mnoho designů a tipů odrážedel, kdy například v porovnávačích  jako je www.zbozi.cz nebo www.heureka.cz se dá 

mimo vzhledu porovnat i cena.  Jeden tip, jak si udělat celkový přehled na trhu, může být také hledání obrázků na www.google.com. 

 

 Dosáhnu na brzdu? 

 Mám dost síly? 

 Mám zadní brzdu? 

 Mám brzdu dobře nastavenou? 
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4 tip – Odrážedlo podle věku 
První odrážedlo můžeme pořídit již od 1 roku dítěte. U odrážedel od 1 roku je velmi důležité dbát na kvalitní, zdravotně nezávadný 

materiál a bezpečnost dítěte. V tabulce si ukážeme porovnání odrážedel podle věku, kde uvedeme všechny potřebné parametry. 

Konstrukce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název 

odrážedla 
Big Bobby Hello 

Kitty 

Motorka Big 

policie 

Little Red 

Roadster 

Big terénní auto 

závodní 
MASTER Push - modré 

Věk +1 rok +1 a ½ +2 roky (+1 a ½) +3 roky +3 roky 

Rozměry 
délka 58 cm   
šířka 29cm    
výška 38cm 

délka 75 cm    
šířka 41 cm    
výška 47 cm 

délka 67 cm    
šířka 24 cm    
výška 28 cm 

délka 68 cm   
šířka 37 cm   
výška 46 cm 

délka 85 cm          
výška sedla 37-47 cm     

výška řidítek 54-60 cm 

Nosnost 50 kg 25 kg 19,5 kg 50 kg 40 kg 

Váha 4 kg 4 kg 6 kg 7 kg 4,9 kg 

 

http://www.udafiho.cz/udafiho/eshop/11-1-Hracky-na-zahradu/65-2-Odrazedla/5/4411-odrazedlo-AUTO-BIG-BOBBY-Hello-Kitty/description
http://www.udafiho.cz/udafiho/eshop/11-1-Hracky-na-zahradu/65-2-Odrazedla/5/4411-odrazedlo-AUTO-BIG-BOBBY-Hello-Kitty/description
http://www.udafiho.cz/udafiho/eshop/11-1-Hracky-na-zahradu/65-2-Odrazedla/5/4428-Odrazedlo-motorka-BIG-POLICIE
http://www.udafiho.cz/udafiho/eshop/11-1-Hracky-na-zahradu/65-2-Odrazedla/5/4428-Odrazedlo-motorka-BIG-POLICIE
http://www.udafiho.cz/udafiho/eshop/28-1-Radioflyer/0/5/5744-Odrazedlo-Radio-Flyer-Little-Red-Roadster
http://www.udafiho.cz/udafiho/eshop/28-1-Radioflyer/0/5/5744-Odrazedlo-Radio-Flyer-Little-Red-Roadster
http://www.udafiho.cz/udafiho/eshop/11-1-Hracky-na-zahradu/65-2-Odrazedla/5/6333-Odrazedlo-terenni-auto-zavodni
http://www.udafiho.cz/udafiho/eshop/11-1-Hracky-na-zahradu/65-2-Odrazedla/5/6333-Odrazedlo-terenni-auto-zavodni
http://www.udafiho.cz/udafiho/eshop/11-1-Hracky-na-zahradu/431-3-Odrazedla-kovova/5/6442-Detske-odrazedlo-kolo-MASTER-Push-modre
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5 tip – Co pořídit s odrážedlem? 
Samozřejmostí jsou ochranné pomůcky. Helma, rukavice, případně ochranu špiček bot. U odrážedel pro děti od 1 roku, můžeme 

pořídit také ovládací držák nebo vodítko.  

Cílem koupi odrážedla je, aby dítě na něm jezdilo. Chuť do jízdy můžeme motivovat přikoupením příslušenství, jako může být 

například semafor, dopravní značky, sada nářadí, klakson, vozík za odrážedlo  a mnoho dalších produktů. Probuďte u svého dítěte 

zvědavost a chuť do jízdy  

 

 

   

 

 

  

 

 
 
 

 

 

Více příslušenství k odrážedlům 
můžete najít na našich stránkách. 

www.udafiho.cz 
 

 

http://www.udafiho.cz/
http://www.udafiho.cz/
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Pár slov závěrem 

Věřím, že se vám podařilo získat cenné informace, které usnadní výběr dětského odrážedla. Jako poděkování za to, že jste se dostali 

až sem, Vám nabízíme SLEVU 5% na dětská odrážedla v našem internetovém obchodě www.udafiho.cz.  

Stačí navštívit naše stránky, zaregistrovat se a do objednávky napsat heslo: 5 tipů, jak vybrat dětské odrážedlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Přejeme hodně pěkných zážitků s novým odrážedlem! 

http://www.udafiho.cz/udafiho/eshop/11-1-Hracky-na-zahradu/65-2-Odrazedla/5/4428-Odrazedlo-motorka-BIG-POLICIE

