
Avtor teksta: Boris Brovinsky, Tehniški muzej Slovenije

Avtorja fotografij: Boris Brovinsky, Blaž Zupančič

Oblikovalec: Luka Kravanja

Lektorica: Urška Škvorc

Tisk: Pegaz International

Naklada: 1000 izvodov

Ljubljana, julij 2020

V okviru projekta E-nostavno na kolo smo v sodelovanju s Tehniškim 
muzejem Slovenije pripravili študijo razvoja kolesa na Slovenskem, 
katere izsledki so predstavljeni v obliki brošure in razstave.

Za vsebino so odgovorne: LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, 
LAS s CILjem, LAS loškega pogorja in LAS Za mesto in vas. Organ 
upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS 
za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Publikacijo sofinancirata Evropska unija, Evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja, in Republika Slovenija.
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Prototip električnega kolesa ROG iz obdobja okoli leta 2000  
Avtor fotografije: Blaž Zupančič, last: Tehniški muzej Slovenije

PAMETNO KOLO
Eno uporabniku prijaznejših vrst klasičnega kolesa so t. i. pametna kolesa z elektronsko 
podporo prilagajanju optimalnega režima vožnje, kakršno je v sodelovanju z 
izdelovalcem kolesarskih komponent Shimano razvila tudi nekdaj domača tovarna 
koles ELAN Bikes (bivši ROG). Pod nazivom projekta SMOVER (smart way of 
moving) so razvili dve izvedenki takšnega mestnega kolesa. Kolesa te vrste niso bila 
namenjena širšim množicam in jih je bolj ali manj zasenčila druga vrsta koles, kjer 
kolesarju pomaga elektromotor.
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Kolesarji v obdobju med obema vojnama 
Vir: fototeka Tehniškega muzeja Slovenije

Avtor fotografije: neznan   

Razglednica s kolesarji iz obdobja med obema vojnama.





RAZVOJ KOLESA – 
NAJPREPOZNAVNEJŠI 
MODELI V ZGODOVINI



Komu in kdaj se je v zgodovini prvemu porodila zamisel, 
da z uporabo dveh koles izdela enosledno vozilo? 

Izum tekalnega stroja, ki ga je leta 1817 patentiral nemški 
gozdar, baron Karl Drais de Sauerbrun, še vedno velja za 
prvi dokazljivi primer praktične uporabe enoslednega 
vozila. Do številnih navedb glede izuma in uporabe 
prvega kolesa v svetovni zgodovini pred Draisom, 
vključno s tisto o zamisli Leonarda da Vincija, je stroka 
zadržana. Drais je svojo zamisel predstavil v Parizu, 
vendar Francozi nad draisine – kot so poimenovali 
njegovo vozilo – niso bili navdušeni. Nasprotno pa so 
Angleži dandy horse sprejeli odprtih rok. Podobna vozila 
so izdelovali tudi drugod po Evropi, med drugim tudi v 
naši nekdanji skupni domovini Avstriji. 

TEKALNI STROJ



Listina z upodobitvijo Draisovega izuma tekalnega stroja
Vir: Technoseum Mannheim

Kdaj smo se s takšnim vozilom srečali na Slovenskem, ni znano, a dejstvo je, da so tekalni 
stroj ali t. i. »samovoz« naši predniki poznali, saj so Bleiweisove novice leta 1864 poročale, da 
je bil »izprva ljudem všeč, in bi tudi koristen bil, ako bi ga vsak znal prav dobro voditi. To pa 
je ravno težko bilo, zato pa se je ta iznajdba kmali pozabila.«



Pustimo ob strani nehvaležna ugibanja o tem, kdo se je 
prvi domislil vgradnje pedal na kolo. Vsekakor sta bila 
najuspešnejša Francoza Pierre in Ernest Micheaux, ki 
sta v 60-ih letih 19. stoletja začela tako vozilo serijsko 
izdelovati. V Ljubljani so se prvi velocipedi pojavili 
najpozneje spomladi leta 1869. Ljubljanski časopisi so 
8. aprila že poročali, da se je “velociped, kot nadgradnja 
že pozabljene draisine Karla Draisa”, pri nas dodobra 
udomačil. Ko pa so se ‘velocipisti’ pojavili na promenadi 
med sprehajalci, je navdušenje zamenjalo glasno 
negodovanje. Ljubljanski mestni svet je aprila istega 
leta sprejel prepoved vožnje s kolesi po Ljubljani in 
predmestju, ki je veljala vse do maja leta 1890.

VELOCIPED



Velociped
Last: Deutsches Technikmuseum Berlin, avtor fotografije: Blaž Zupančič

»VELOCIPEDIRANJE« Z DUNAJA V TRST
Velocipedi so kljub svoji masi, ki krepko presega 30 kg, omogočili človeku, da se je gibal 
približno dvakrat hitreje kot peš. Pogumnejši so z njimi prevozili za naše razmere izjemno 
dolge razdalje. Laibacher Zeitung je avgusta 1869 poročal, da sta se dva kolesarja za 
stavo odpravila z Dunaja v Trst. Najhitrejši naj bi pot prekolesaril v 33 urah (čez prelaz 
Semmering je potoval z vlakom). V Gradcu naj bi počival šest in v Ljubljani štiri ure.



V drugi polovici 19. stoletja sta tehnologija obdelave 
kovin ter napredek v metalurgiji in jeklarstvu omogočila 
množično proizvodnjo finomehanskih naprav za široko 
potrošnjo (npr. šivalni in pisalni stroji) ter uporabo 
lahkih paličnih konstrukcij pri gradnji objektov (npr. 
Eifflov stolp). Te novosti so omogočale gradnjo lažjih 
koles, s katerimi je kolesar bolje izkoristil svojo moč. 
Premer prednjega kolesa so povečevali, da je kolo pri 
enem obratu pedala opravilo daljšo pot in bilo tako 
hitrejše, a kakor koli že, dolžina kolesarjevih nog je bila 
na koncu tista, ki je omejila velikost kolesa. Kolesar na 
takšnem kolesu seveda ni mogel doseči tal; vožnja z njim 
je bila nevarna in je zahtevala veliko spretnosti.

VISOKA KOLESA



Visoko kolo
Last: Tehniški muzej Slovenije, avtor fotografije: Blaž Zupančič



Prvi korak do varnejšega kolesa je predstavljala izboljšana 
zasnova visokega kolesa z verižnim prenosom na prednje 
kolo, ki se je vrtelo hitreje od pedal in je bilo zato lahko 
manjše. Kenguru, kot se je tako kolo imenovalo, ni bil 
nič počasnejši od klasičnih visokih koles, zato pa je bil 
znatno varnejši. Še vedno nekoliko višje prednje kolo, 
ki ga je kolesar obračal skupaj z verižnim prenosom na 
prednjih vilicah, je bilo še vedno nerodno za vožnjo, 
zato so imeli proizvajalci koles že pripravljene zamisli 
popolnoma drugačne zasnove kolesa.

SAFTIES – RAZVOJ 
»VARNOSTNIH KOLES«



Z uporabo verižnega prenosa so proizvajalci koles lahko 
zasnovali kolesarju še prijaznejše vozilo s prenosom na 
zadnje kolo. Takšno vozilo je lahko imelo obe kolesi 
enakega premera, le vpeti ju je bilo treba v primeren okvir. 
Najcenejša in najenostavnejša rešitev tega izziva sta bili dve 
močnejši cevi, pritrjeni pod pravim kotom v obliki križa. 
Rodilo se je nizko varnostno kolo s t. i. »križnim okvirjem«, 
ki je okoli leta 1885 postalo standard za izdelavo koles.

Prvi lastniki nizkih varnostnih koles so kmalu ugotovili, 
da je tresoča in poskakujoča vožnja po makadamskih 
cestah s kolesom, ki je imelo še trde gume, vse prej kot 
udobna. Konstrukcija križnega okvirja za take obremenitve 
ni dovolj trdna, saj se je križni okvir kmalu zvil in 
končno tudi počil. Konstrukcijo kolesa in okvirja je bilo 
treba izboljšati in popraviti blažilne lastnosti. Tako so 
se že konec osemdesetih let 19. stoletja na trgu pojavile 
zamisli polno vzmetenih koles, ki so bila zelo težka. 
Boljšo rešitev je leta 1888 nakazal John Boyd Dunlop, 
ko je sinov tricikel opremil z napihljivimi gumami in s 
tem pravzaprav izumil pnevmatike. Kolesa z napihljivimi 
gumami so znatno bolje blažila udarce in vibracije od 
koles s polnimi gumami, nerešeno pa je ostajalo vprašanje 
zadovoljive togosti križnega okvirja. Rešitev problema je 
nakazala zasnova okvirjev iz cevi, spojenih v (gledano s 
strani) večkotno zaprto obliko. Tak okvir sta npr. imeli 
kolesi angleških proizvajalcev – prvo je bilo Humberjev 
»varnostni pritlikavec« (safety dwarf roadster) iz leta 1885, 
drugo pa druga generacija klateža (rover) iz leta 1886 
proizvajalca JK Starley. Zaprt cevni okvir v obliki romba 
oz. trapeza se je izkazal kot veliko trdnejši. Za serijsko 
izdelavo koles s takšnim okvirjem so se leta 1890 najprej 
odločili pri angleškem proizvajalcu koles Humber & Co. Ti 
zaprti okvirji še vedno predstavljajo standard za izdelavo 
kolesarskih okvirjev. 

NIZKO 
JE VARNO

KRIŽ, 
ROMB 
IN TRAPEZ 





Klub slovenskih biciklistov 
Vir: fototeka Tehniškega muzeja Slovenije

Na sliki članov Kluba slovenskih biciklistov iz okoli leta 
1890 vidimo tako visoka kot nizka, t. i. varnostna kolesa.



Varnostno kolo tipa kenguru
Last: Deutsches Technikmuseum Berlin, avtor fotografije: Boris Brovinsky



Varnostno kolo Josefa Erlacha iz Grpič 
Last: Tehniški muzej Slovenije, avtor fotografije: Blaž Zupančič

VARNOSTNA KOLESA IZ NAŠE SOSEŠČINE
Zelo zanimiva »varnostna kolesa«, ki so predstavljala svojevrstno posebnost, so 
prihajala iz naše soseščine. Na vrhuncu razvojne poti visokih koles in še pred pojavom 
varnejših kengurujev je ključavničar in kovač Josef Erlach iz Grpič pri Beljaku izdeloval 
»varnostna« kolesa in tricikle po lastni zamisli – kolesar je sedel le 59 cm nad tlemi. Za 
izvirno zamisel »izboljšanja okvirja in koles za velocipede in ostala vozila« je 16. junija 
1878 prejel tudi privilegij za dežele avstro-ogrske monarhije.



Kolo s križnim okvirjem
Last: Tehniški muzej Slovenije, avtor fotografije: Blaž Zupančič



Dirkalno kolo Humber/Styria
Last: Tehniški muzej Slovenije, avtor fotografije: Blaž Zupančič

NAŠ ROJAK POSTANE VODILEN MED PROIZVAJALCI KOLES
Janez Puh iz Sakušaka, ki je začel pri graškem mojstru Alblu izdelovati nizka oz. 
»varnostna kolesa«, je leta 1889 odprl lastno delavnico. Delavnica, ki je leto za tem za 
svoja kolesa uvedla blagovno znamko Styria, je bila zastopnica tovarne Hubner & Co v 
Avstriji. Tako je tudi domačemu tržišču kmalu ponudila lastna kolesa z zaprtim okvirjem, 
podobnim Humberju. Uspehi na znamenitih mednarodnih dirkah, kot so Dunaj–Berlin, 
Bordeaux–Pariz, St. Peterburg–Moskva, so kmalu ponesli slavo koles blagovne znamke 
Styria širom Evrope. Puh se je po nekaj letih umaknil iz Styrie in ustanovil novo, še 
uspešnejše podjetje, ki je nosilo njegovo, po nemško pisano ime, Puch.



Mariborski kolesarski klub
Vir: fototeka Tehniškega muzeja 
Slovenije

Kolesarji mariborskega kolesarskega 
kluba (Marburger Bicycle Club) 
v osemdesetih letih 19. stoletja s 
svojimi kolesi. Med njimi vidimo 
spredaj kolesarko na triciklu.







PROIZVODNJA IN 
UPORABA KOLESA 
SKOZI ČAS



Kolo, kot ga poznamo danes, je v svoji zasnovi staro več kot 
stoletje. Okvir kot najbolj prepoznaven element je že konec 
19. stoletja dal kolesu podobo, kakršno ima še danes. Iz 
preloma v 20. stoletje izhaja še vrsta drugih tehniških rešitev 
in izboljšav, kot so v kroglične ležaje uležajena krmila, prosti 
tek, že omenjene pnevmatike ipd. Z vsemi temi izboljšavami 
je kolo ob prelomu 20. stoletja izgubilo značaj zgolj rekvizita 
za šport in prosti čas. Premožnejši so se takrat že začeli ozirati 
za motornimi vozili, medtem ko je velikoserijska proizvodnja 
koles to prevozno sredstvo približala širši populaciji delavcev 
in uslužbencev. Kasneje se je razvoj koles še izraziteje razdelil 
v dve smeri: kolesa za šport in kolesa kot prevozno sredstvo 
oz. namenjena uporabi v gospodarskih dejavnostih.

V obdobju do prve svetovne vojne so si lahko na 
Slovenskem kolesa privoščili le redki. Prodajali so jih 
posamezni trgovci v večjih mestih. V naši nekdanji skupni 
domovini Avstriji je delovalo več proizvajalcev koles. Že 
v nam bližjem industrijskem Gradcu jih je ob koncu 19. 
stoletja delovalo kar nekaj, pri čemer je najkakovostnejša 
kolesa izdelovala tovarna našega rojaka Janeza Puha. Za 
najstarejšo tovarno koles na Slovenskem velja tovarna 
podjetnika Franza Negra v Mariboru, ki pa še zdaleč ni 
dosegla tolikšne slave kot Puhova. Med obema vojnama je 
bila med štirimi večjimi izdelovalci koles na Slovenskem 
največja tovarna Tribuna Frana Batjela. 

ZASNOVA KOLESA, 
KAKRŠNO POZNAMO 
DANES, JE STARA VEČ 
KOT 100 LET



O pravi industrijski proizvodnji koles na Slovenskem 
govorimo šele po drugi svetovni vojni, ko je v Ljubljani 
začela delovati tovarna koles Rog in z leti postala največji 
proizvajalec koles v Jugoslaviji. Danes, ko nas s kolesi in 
njihovimi sestavnimi deli zalagajo večinoma izdelovalci z 
Daljnega vzhoda, so kolesa zelo različna glede na namen, 
za katerega jih uporabljamo: mestno, turno; moško, žensko; 
športno, zložljivo; cestno, gorsko, treking … ne nazadnje 
tudi ležeče. Razvoj materialov, tehnologije izdelave, tehnike, 
celo elektronike nam je omogočil izdelavo koles, ki so 
cenejša, zmogljivejša, lažja in uporabnikom prijaznejša.



Mladoporočenca na kolesu tandem 
Vir: Radfahr Humor 1895

Zakonca Fuchs iz Gradca na 18-dnevnem poročnem 
potovanju s tandemom junija 1895 od Gradca do Trsta 
in nazaj. Dobršen del 817 km dolge poti sta s podobnim 
kolesom, kakršnega hrani Tehniški muzej Slovenije, 
prevozila po ozemlju današnje Slovenije. Ustavila sta se v 
Mariboru, Celju, Rimskih Toplicah, Ljubljani in Postojni. 
Iz Trsta sta se vračala skozi Gorico, Posočje, čez prelaz 
Predel, Trbiž, Beljak in Celovec (Radfahr Humor, 1885).





Začetki kolesarskega športa segajo v obdobje Draisovih 
»tekalnih strojev«, ko so se uporabniki teh predhodnikov 
koles za zabavo merili med seboj. Kolesarske tekme na 
daljše razdalje so se uveljavile v obdobju »velocipedov« 
že konec šestdesetih let 19. stoletja. S pojavom nizkih, t. i. 
varnostnih koles, in pnevmatik so cestne dirke konec  
19. stoletja doživele svoj preporod in še danes, zlasti 
etapne, predstavljajo najbolj priljubljeno obliko 
kolesarskega športa. Kolesarske dirke na velodromih 
pa so – čeprav ostajajo v senci velikih etapnih dirk – 
uvrščene med olimpijske discipline. 

TEKMA S ČASOM



Ležeče kolo EIVIE 1
Last: Tehniški muzej Slovenije, avtor fotografije: Blaž Zupančič 

S KOLESOM VEČ KOT 100 km/h
Leta 2001 si je Damjan Zabovnik zastavil poseben cilj. S kolesom lastne zasnove se 
je odločil podreti svetovni hitrostni rekord vozil na mišični pogon v vožnji na 200 m 
z letečim startom. Za tekmovanje »World Human Powered Speed Challenge«, ki je 
potekalo jeseni 2003 v Nevadi (ZDA), je razvil kolo EIVIE 1, s katerim kolesar vozi 
nazaj, torej v vzvratni smeri. S hitrostjo 109,8 km/h svetovnega rekorda ni postavil, 
mu je pa uspelo izboljšati evropski rekord. Naslednje leto je izdelal novo, izboljšano 
različico kolesa, s katero je julija 2008 postavil svetovni rekord v enourni vožnji (87,123 
km) in ga obdržal eno leto. S svojo že četrto izvedenko kolesa te vrste je leta 2015 v 
Nevadi dosegel hitrost 128,75 km/h in postal četrti zemljan na svetu, ki mu je uspelo z 
močjo lastnih mišic preseči hitrost 80 milj na uro.



Kolo, revolucionarno prevozno sredstvo 19. stoletja, 
ki je omogočilo mobilnost in neodvisnost, je kmalu 
našlo svoje privržence tudi med ženskami. Že angleški 
izdelovalec tekalnih strojev Denis Johnson je leta 1819 
razvil posebno žensko izvedbo. 

Poseben omejevalni dejavnik za širšo uveljavitev kolesa 
med ženskami je v času okornih in nevarnih velocipedov 
in visokih koles predstavljala njihova konstrukcija. Tudi 
varnostna kolesa s trapeznim okvirjem ženskemu spolu 
niso bila dosti prijaznejša, zato so proizvajalci koles začeli 
izdelovati posebne izvedbe koles, namenjene ženskam 
oz. vožnji v krilu. Konfekcijska industrija je v 19. stoletju 
ponujala posebne ženske kolesarske kostime in oblačila, 
ki naj bi omogočali udobno kolesarjenje in zadostili 
konservativnim nazorom tistega časa. 

ŽENSKA KOLESA



Žensko kolo Steyr 
Last: Tehniški muzej Slovenije, avtor fotografije: Blaž Zupančič



V 21. stoletju je šel razvoj koles v dve novi smeri. Ena od 
njiju so posodobljena in uporabniku prijaznejša kolesa 
z elektronsko podprtim krmiljenjem prestav, nastavitev 
ipd. Kolesa te vrste niso bila namenjena širšim množicam 
in jih je bolj ali manj zasenčila druga vrsta koles, kjer 
kolesarju pomaga elektromotor. 

Električna kolesa danes niso namenjena zgolj mestni ali 
turni uporabi, temveč si utirajo pot tudi med ljubitelji 
gorskega kolesarstva. Električna kolesa danes doživljajo 
pravi razcvet. Ob tem bi se sicer lahko vprašali, ali 
je potem to še kolo. Če ga pogledamo od daleč in 
primerjamo s tistim pred 100 in več leti, bi bil odgovor 
pritrdilen. Ali gre morda za kolo s pomožnim motorjem, 
kamor sodijo sicer druga vozila? Recimo, da je nekaj 
vmes, čeprav se marsikdo s tem ne bi strinjal. Pustimo 
ta ugibanja raje zanamcem, ki bodo čez nekaj desetletij 
proučevali zgodovino kolesa. 

SODOBNA KOLESA



Zložljivo kolo ROG Pony 2 
Last: Tehniški muzej Slovenije, avtor fotografije: Blaž Zupančič



Prototip mestnega kolesa ELAN smover 2
Last: Tehniški muzej Slovenije, avtor fotografije: Blaž Zupančič


