
Jakie rolki kupić i na co zwrócić uwagę przy ich kupnie?  

1. Rodzaje rolek 

Podczas wyboru swoich pierwszych rolek najważniejsze jest skupienie się na tym, jakie mamy 

wymagania odnośnie sprzętu oraz to gdzie i w jakich warunkach będziemy jeździć. Jeśli nie 

wymagamy dużo, a nasz budżet jest niewielki powinniśmy wybrać rolki rekreacyjne, gdyż są 

one dużo tańsze od innych, specjalistycznych rodzajów, a sprawdzają się świetnie u osób 

początkujących.  

Dostępne na rynku rodzaje rolek: 

a. Rolki rekreacyjne – rodzaj rolek polecany dla początkujących. Przeznaczony do 

poruszania się po odpowiednio przystosowanej, płaskiej powierzchni. Umożliwiają 

wygodną jazdę przy umiarkowanych prędkościach. Zazwyczaj wyposażą się je w kółka 

o wymiarach od 74 mm do 84 mm, wraz z łożyskami ABEC5. Ich konstrukcja 

umożliwia stabilizacje oraz wentylacje stopy.  

b. Rolki szybkościowe – ich wybór należy do osób poszukujących rolek do jazdy 

dynamicznej. Pozwalają na szybką, sportową jazdę. Rolki te charakteryzują się dużymi 

kółkami, o średnicy powyżej 90 mm oraz łożyskami ABEC9. Wyróżniamy dwa rodzaje 

butów wybieranych do tego typu rolek. Pierwsze z nich posiadają wysoką, stabilną 

konstrukcję. Drugie, przeznaczone jedynie dla osób doświadczonych, ponieważ ze 

względu na swoje umiejętności, będą potrafiły jeździć tak, aby nie skręcić kostki, są 

niskie. 

c. Rolki agresywne – są to rolki wyczynowe, przeznaczone dla osób lubiących jeździć po 

przeszkodach. Ich budowa umożliwia wykonywanie różnego rodzaju akrobacji. W 

zależności od potrzeb mogą posiadać cztery jednakowe kółka lub podzielone na dwa 

mniejsze oraz dwa większe. Ich konstrukcja powoduje idealną stabilizacje oraz 

bezpieczeństwo. 

d.  Rolki freestylowe – rolki przeznaczone przede wszystkim do zyskującej popularność 

jazdy slalomem między np. pachołkami. Posiadają one niesamowitą zwrotność, 

umożliwiającą precyzyjny wjazd w wąskie przestrzenie. Ich konstrukcja sprawia, że są 

lekkie, a kółka o wielkości 80 mm ułożone są bardzo blisko siebie.  

e. Rolki hokejowe – rolki wybierane przez osoby grające w hokeja. Dzielą się one na te 

dla bramkarzy, posiadające 5 kółek o wielkości 50 mm oraz dla graczy na polu, które 

posiadają 4 kółka o wielkości 80 mm. Są one wytrzymałe, zwrotne i twarde. 

f. Rolki z wymienną płozą – produkt bardzo użyteczny, ze względu na fakt, iż w okresie 

letnim spełniają funkcję rolek, a w okresie zimowym w łatwy sposób można je zmienić 

w łyżwy. 

g. Rolki regulowane – rolki przeznaczone głównie dla dzieci, ponieważ mogą zmieniać 

swój rozmiar. W dolnej części buta znajduje się przycisk, umożliwiający wysunięcie 

lub wsunięcie cholewki, co zmienia nam rozmiar.  

Należy pamiętać, że wybór rolek powinien być dokładnie przemyślany oraz dobrany do 

naszych potrzeb, a także doświadczenia.  

2. Kółka  

Kółka są najważniejszym elementem rolek, w końcu to one odpowiadają za poruszanie się. To 

na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przy zakupie to to z jakiego materiału są 



wykonane. Najlepszą opcją są kółka wykonane z poliuretanu oraz kauczuku. Dostępne są także 

kółka wykonane z plastiku, jednak te starajmy się omijać, gdyż nie dają one komfortu jazdy, a 

wręcz staje się ona nieprzyjemna. Pozostałe ważne elementy to:  

a. Średnica:  

• Kółka małe (47 mm – 70 mm) powodują wolniejszą, ale stabilniejszą jazdę, dobrą 

przyczepność oraz wysoką zwrotność.  

• Kółka duże (84 mm – 110 mm) powodują szybszą, ale mniej stabilną jazdę, zwrotność 

oraz przyczepność na niskim poziomie.  

Najlepszą opcją jest wybór kółek znajdujących się pomiędzy tym podziałem. Mieszczą się one 

w granicach 74 mm – 84 mm. Zapewniają one przede wszystkim komfort jazdy, a także cieszą 

się największą dostępnością.  

b. Twardość kółek:  

• Kółka miękkie (74 A – 82 A) powodują wolniejszą, ale komfortową jazdę, wysoką 

przyczepność, a także idealnie pochłaniają nieprzyjemne drgania. Ich minusem jest fakt, 

iż zużywają się w szybkim tempie.  

• Kółka twarde (84 A – 101 A) zapewniają szybką jazdę, a także zużywają się w wolnym 

tempie. Niestety posiadają wiele minusów tj. niska przyczepność oraz brak pochłaniania 

drgań oraz niestety są mniej wygodne.  

Przy wyborze twardości kółek najważniejszym aspektem jest odpowiedni dobór do wagi. 

Im większa waga tym twardsze kółka. Najlepszą opcją jest wybór kółek znajdujących się 

pomiędzy powyższym podziałem, czyli 80 A, zapewniający zarówno komfort jazdy, jak i 

wytrzymałość.  

Kółka oznaczane są przez dwa parametry oddzielone ukośnikiem („/”), gdzie pierwszy 

oznacza średnicę, a drugi twardość (np. kółka 70/80A są to kółka małe i miękkie).  

c. Profile kółek:  

• Profil płaski zapewnia nam wolniejszą, ale stabilniejszą jazdę z dobrą przyczepnością. 

Najczęściej stosuje się je w rolkach agresywnych.  

• Profil ścięty powoduje szybszą, lecz mniej stabilną jazdę z gorszą przyczepnością. 

Stosowane są one w rolkach szybkościowych.  

• Profil okrągły jest profilem wypośrodkowanym, zapewniającym średnią prędkość oraz 

stabilność jazdy, a także przyczepność na średnim poziomie. Stosuje się je w 

największej gamie rolek. Są to rolki freestylowe, hokejowe oraz rekreacyjne.  

 

3. Łożyska  

Łożyska są elementami odpowiedzialnymi za pracę kółek. Ich oznaczenie składa się ze skrótu 

literowego – ABEC – określającego precyzję wykonania oraz cyfr nieparzystych od 1 do 9, 

które oznaczają szybkość, z jaką kręcą się kółka wyposażone w te łożyska – im większa 

wartość, tym większa szybkość (porównywając, należy brać pod uwagę jedynie tę samą markę, 

gdyż będzie to najbardziej wiarygodne). Inny typ oznaczeń to litery SG stosowane zamiennie z 

ABEC. Oznacza to dokładnie to samo, jednak to producent wybiera, którego typu oznaczeń 



będzie używał w swoich łożyskach, w zależności od wyboru ich smarowania. Przy pierwszym 

stosuje się żel silikonowy, a przy drugim zwyczajny smar.  

Łożyska mogą być zarówno metalowe, jak i ceramiczne. Te pierwsze są stosowane najczęściej, 

a drugie jedynie w rolkach szybkościowych, przeznaczonych dla osób doświadczonych, z 

opanowaną techniką oraz własnym stylem, a ponadto posiadają wysoką cenę, dlatego też ich 

wybór należy do ogromnych pasjonatów rolek.  

Najczęściej stosowanym rozmiarem jest 608. Możemy spotkać się także z rozmiarami takimi 

jak 698 oraz 688, które są mniejsze, w związku z czym gwarantują nam szybszą jazdę oraz 

większą odporność na brud.  

Należy pamiętać, że najważniejszym elementem w łożyskach jest smar, w związku z czym 

regularnie należy sprawdzać jego poziom. Kontrola oraz ewentualne uzupełnienie smaru 

zagwarantuje nam ich długowieczność oraz komfort jazdy na wysokim poziomie.  

 

4. Płozy  

Płozy stanowią element mocowania kółek wraz z łożyskami. Materiały, z których najczęściej 

są produkowane to tworzywa sztuczne, stopy aluminium oraz włókna karbonowe. 

W celu dobrania odpowiednich płozów należy skupić się na fakcie, czego oczekujemy od jazdy. 

Jeśli zależy nam jedynie na dobrym amortyzowaniu drgań, należy wybrać płozy kompozytowe, 

gdyż są one mniej stabilne oraz wymagają od nas włożenia większej energii w odepchnięcie. 

Wersja stworzona z aluminium posiada więcej zalet. Są to m.in. lekkość, większa szybkość, 

stabilność oraz twardość, w związku z czym zaleca się ich stosowanie przez osoby ważące 

ponad 80 kg. Są one także bardziej odporne na uszkodzenia. Jednakże przy jeździe rekreacyjnej 

w zupełności wystarczą nam te zrobione z tworzywa sztucznego, ze względu na fakt, iż 

zapewniają większy komfort jazdy.  

 

5. Buty  

Wszystkie powyższe elementy muszą jednak być do czegoś przymocowane. Jest to nic innego 

jak konstrukcja buta. Chcąc zadbać o nasze bezpieczeństwo, powinniśmy zwrócić uwagę na jej 

odpowiednie usztywnienie oraz wyprofilowanie, gdyż to przede wszystkim odpowiada za 

sztywność stopy w kostce podczas jazdy. Najczęściej stosowany zabieg to połączenie 

miękkiego sznurowania obuwia wraz z kompozytową cholewką. Takie połączenie zapewnia 

znakomity komfort jazdy. Należy pamiętać, że aby nie doszło do jakichkolwiek urazów (w tym 

skręceń), stopa powinna być odpowiednio ustabilizowana za pomocą umieszczonych nad 

kostką, na pięcie oraz podbiciu zapięć.   

Większy komfort jazdy możemy uzyskać także dzięki zagwarantowanej wentylacji obuwia. 

Dodatkową zaletą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę podczas wyboru swoich wymarzonych 

rolek jest wyjmowana skarpeta, która nadaje się do regularnego prania, co pozwoli zadbać o 

czystość naszych rolek, a także sprawi, że będziemy czuli się lepiej wkładając stopę do czystego 

obuwia.  

 



6. Hamulce  

W kwestii hamulców nie mamy praktycznie w ogóle wyboru. Albo on jest, albo go nie ma, 

jednak początkujący powinni stosować rolki posiadające go, gdyż nadaje to bezpieczeństwo. 

Niestety ze względu na fakt, iż jest on prostym elementem, ulega szybkiemu zużyciu. 

Stosowanie hamulca odbywa się zazwyczaj prawą rolką, zbliżając go maksymalnie do podłoża 

oraz unosząc przednią część stopy. W ten sposób następuje tarcie nim o ziemie oraz powolne 

zatrzymywanie się, w związku z traceniem prędkości. Doświadczeni rolkarze, dzięki 

doświadczeniu posiadają swój własny, wypracowany styl jazdy, a także zatrzymywania się i 

często nie korzystają z hamulca, lecz jest to zasługą wieloletniej praktyki i nie zagraża 

bezpieczeństwu zarówno swojemu jak i otaczających ludzi.  

 

7. Rozmiar – jak go dobrać?  

Wybór odpowiedniego rozmiaru rolek jest bardzo zbliżony do wyboru rozmiaru buta. Tutaj 

także wymiaru u różnych producentów mogą się różnić. Najlepszym pomysłem jest 

wcześniejsze zapoznanie się z tabelą rozmiarów, gdyż może on się różnić od tego, który nosimy 

na co dzień. Podczas mierzenia powinno się zapiąć odpowiednio buty oraz wypróbować 

wszelkiego rodzaju pozycje towarzyszące nam przy jeździe – stanie na prostych nogach, a także 

na lekko zgiętych w kolanach. But nie może nas uciskać oraz obcierać, dlatego należy 

sprawdzić, czy w każdym miejscu na stopnie nie odczuwamy dyskomfortu. Istotnym 

elementem w takim wypadku jest także jazda testowa, która powie nam wszystko o wybranym 

rozmiarze.  

 

8. Jakie rolki powinni wybrać początkujący rolkarze?  

Podsumowując wszystkie powyższe aspekty, dla osób początkujących najlepsze rolki to rolki 

do jazdy rekreacyjnej, które cechują się stosunkowo niską ceną, nie tracąc przy tym na 

komforcie, bezpieczeństwie oraz przyjemności z jazdy.  

Kolejnym aspektem są kółka. Świetnie sprawdzają się w takim przypadku te o średnicy od 74 

mm do 84 mm, wykonane z miękkiego tworzywa, o stopniu twardości znajdującym się w 

przedziale od 78 A do 84 A., gdyż odczujemy na nich najlepsze efekty na początku naszej 

przygody z jazdą na rolkach. Należy pamiętać, że ten aspekt zależny jest także od wagi 

użytkownika. Im większa waga, tym twardsze powinny być, gdyż będą odporniejsze oraz nie 

powinny się szybko ścierać.   

Odpowiedni dobór łożysk też jest ważnym elementem, ponieważ to one wraz z kółkami 

odpowiadają za prędkość, z jaką będziemy się poruszać. Osoby rozpoczynające swoją przygodę 

z jazdą na rolkach powinny zacząć od tych z cyfrą 3 lub 5 przy oznaczeniu, ponieważ pozwolą 

one na dostosowanie prędkości jazdy do zdobywanych umiejętności oraz doświadczenia, co 

zagwarantuje bezpieczeństwo.  

Kolejnym tematem jest dobór płoz. Tutaj zdania są podzielone, gdyż poleca się zarówno te z 

tworzywa sztucznego, jak i te z aluminium. Obie opcje posiadają zarówno swoje wady, jak i 

zalety, które zostały opisane wyżej. Wybór materiału, z którego są wykonane, należy dobrać 

do swoich wymagań.  



Jednak każda osoba regularnie korzystająca z takiego sposobu na spędzanie wolnego czasu 

potwierdzi, że najważniejszy jest komfort jazdy, który zapewni nam przede wszystkim 

odpowiedni wybór butów. Należy skupić się na stabilizacji oraz bezpieczeństwie. W związku 

z tym, iż jazda na rolkach być dla nas przede wszystkim sposobem na przyjemne spędzenie 

czasu, a nie martwieniu się o nasze zdrowie wszystkie powyższe aspekty powinny zostać 

uwzględnione przez początkujących, wraz z wyborem rolek wyposażonych w hamulec.  

W momencie, gdy dobierzemy swoje wymarzone rolki pozostaje nam już nic innego, jak 

cieszenie się z nich oraz z jazdy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


