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Abstrakt 

Název:       Lehokolo jako fenomén ve světě.  

Cíle:  Cílem této práce je zmapovat prostředí lehokol v zahraničním 

měřítku, následně porovnat s prostředím v České republice a 

rovněž poukázat na největší rozdíly obou skupin. 

Metody:   V práci je uplatněna metoda kvantitativního sběru dat. Sběr dat 

byl realizován primárně a to prostřednictvím polostrukturovaného 

dotazníku. Jako doplňující byla použita metoda rozhovoru. 

Výsledky: Dle kvalifikovaného odhadu je na světě 550 – 600 tisíc 

lehokolistů. Nejzásadnější rozdíly obou skupin spočívají 

v následujících aspektech. Zahraniční lehokolisté mají o 21,7 % 

méně lehokol vlastní konstrukce (2,5 %) oproti českým. 70 % 

zahraničních jezdců se jízdě na lehokole věnuje 2 – 3 krát týdně 

nebo každý den, u nás 36,4 %. 59,5 % zahraničních jezdců uvádí 

jako hlavní důvod jízdy na lehokole zdravotní prevenci, u Čechů 

se jedná 33,3 % případů.  

Závěr: Výzkum odhalil zajímavé souvislosti mezi českými i 

zahraničními lehokolisty, ale zároveň i některé rozdílnosti. Za 

nejzajímavější považuji rozdílné vnímání samotného lehokola 

jako prostředku k upevňování zdraví. Další zkoumání by si jistě 

zasloužilo hledání podrobnějších vztahů mezi věkovým spektrem 

respondentů (především v seniorském věku) a pravidelností 

pohybu. Také výzkum zaměřený na zdravotní aspekty lehokol by 

byl značným přínosem pro další rozvoj tohoto fenoménu. 

Klíčová slova:  lehokolo, fenomén ve světě, lehociped, zdravotní aspekty, 

alternativní cyklistika. 

  



 

 

Abstract 

Title:            The Recumbent bicycle as a World Phenomenon. 

Objectives:  The main goal of this thesis is to map the situation of recumbent bicycles 

abroad and then to compare it with the situation in the Czech Republic. 

Furthermore, the key differences are discussed. 

Methods:  The thesis uses the method of quantitative data collection. The collection 

of data was done primarily and through half-structured questionnaires. In 

addition, the method of interview was applied as a supportive one. 

The Results: According to a qualified estimate there are about 550 – 600 thousand of 

recumbent cyclists. The biggest differences of both groups lie in the 

following aspects. Cyclists abroad possess of 21,7 % of recumbent 

bicycles of their own construction less (2,5 %) than the Czech cyclists do. 

70 % of foreign cyclists ride their recumbent bicycles from 2 to 3 times 

per week or every day, the Czechs like these are of 36,4 %. 59,5 % of 

foreign cyclists state as a reason to ride their recumbent the health 

prevention. The Czechs do that only in 33,3 %. 

Conclusion: The research shows interesting connections between the Czech and the 

foreign cyclists of recumbent bicycles and, at the same time, some 

differences. The most interesting is the perception of the recumbent 

bicycle as a mean to strengthen one’s health. The future research should 

focus on the examination of relations between the age of respondents 

(mainly the senior one) and the frequency of their riding. Another 

important area of study would be the health aspects of recumbent 

bicycles, which could lead to future development of this phenomenon. 

Keywords: recumbent bicycles, world phenomenon, health issues, alternative 

cycling. 
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ÚVOD 

Kolo bývá právem označováno za největší vynález lidstva. Vždyť se jedná o jeden 

z nejstarších vynálezů, který je v určitých variacích užíván ve všech odvětvích průmyslu 

dodnes. Samotné kolo je využíváno od dob velmi dávných. Dokazuje to i nález 

archeologů nedaleko slovinské Lublaně v podobě dřevěného kola o průměru 72 cm. 

Radiokarbonová metoda odhadla stáří na 5150 let. Nejstarší vyobrazení kola se nachází 

opět v Evropě, konkrétně na poháru objeveném u polského Krakova. Je zde vyobrazen 

vůz, pohár je datován k roku 3400 př. n. l. Po roce 1500 př. n. l. je zdokumentován nález 

vozu ve Skandinávii a v Číně. Nejstarší využití kola se datuje kolem 4500 př. n l., kolo 

se užívalo k pohonu hrnčířského kruhu. Nejčastěji sloužila kola jako součást válečných 

vozů, nejprve byla pouze dřevěná plná, později loukoťová a nakonec ve spojení s ocelí. 

Ta zajišťovala dostatečnou pevnost. Mluvíme o období cca 1500 př. n. l.. Ve starověku 

se objevují první ozubená kola, která se dále rozšiřují ve středověku a užívají se na 

větrné a vodní mlýny. Významné změny, týkající se proměny kola a promítající se do 

dnešních dob, nastaly ve století páry s rozvojem průmyslu, silniční a železniční 

dopravy. V tomto období rovněž nastává rozmach výroby jízdních kol. 

Jízdní kola, jak je známe dnes, prošla bouřlivým vývojem, především v oblasti tvaru a 

hnacího ústrojí. Prapředek dnešních moderních jízdních kol pochází z roku 1791, kdy 

probíhá Velká francouzská revoluce. Tehdejší excentrický francouzský šlechtic Médé 

de Sivrac vynalezl dopravní prostředek, kterému se říkalo célérifére či céléripéde a 

odkazoval na sen člověka o rychlosti. Konstrukčně se jednalo o masivní dřevěnou 

konstrukci, dvě loukoťová kola a dřevěné lavice. Stroj byl určený k přímočaré jízdě, o 

zatáčení, jak jej známe dnes, nemohla být řeč. Stroj se uváděl do pohybu odrážením se 

od země. Jednalo se spíše o zábavu vyšších společenských vrstev než o masivně 

rozšířený dopravní prostředek. Milovníci jízdy na celeriférách, jak se jim také říkalo, 

pořádali i pravidelné srazy v Paříži. Některé přepravní společnosti je dokonce využívaly 

jako prostředek k doručování zásilek. Sivrac si svůj vynález nenechal patentovat, čímž 

vznikalo mnoho napodobenin a pravděpodobně tento fakt vedl k tomu, že za prvního 

vynálezce předchůdce jízdního kola je považován důstojník pruské armády baron Karl 

Friedrich Christian Ludwig Drais von Sauerbronn. Ten vynalezl 25 let po Sivracovi 

draisinu a nechal si ji patentovat. Byla poněkud těžší (40 kg) a do pohybu se opět 

uváděla odrážením od země, ale měla již řiditelnou přední nápravu, díky které byla lépe 
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ovladatelná. Následovalo mnoho let vylepšování. V roce 1818 byla v Itálii jízda 

draisinou zakázána a to kvůli zvýšení bezpečnosti chodců. V roce 1820 byla poprvé 

k vidění v Praze v Riegrových sadech. Později v roce 1861 otec a syn Michauxovi 

vynalezli pedály a připevnili je tak na draisinu. Vznikla  „mišódka“, které se začalo 

říkat velociped. Pedály poháněly přední kolo, byly s ním pevně spojené, tedy na jedno 

otočení pedálů se otočilo jedenkrát kolo kolem své osy. To dalo vzniknout myšlence, že 

k získání vyšší účinnosti je třeba zvětšit průměr předního kola. Tak byla sestrojena 

první vysoká kola a bezpečníky. Patentovat si vysoké kolo nechal v roce 1870 Angličan 

Starley a jeho spolupracovník Hillman. Kolo zaznamenalo velký úspěch a začalo se 

vyrábět ve velkém. Avšak vlivem neustálého zvětšování obvodu předního kola, 

přestávalo být kolo bezpečné, obratné a do měst stále méně použitelné. Dámy a starší 

lidé dávali přednost tří a čtyřkolkám a z vysokého kola se tak stávala více exhibiční 

záležitost a radovánky zámožných než atraktivní dopravní prostředek. Koncem 19. 

století se již používá soustava ozubených kol, poháněné je zadní kolo a z kol vysokých 

jsou rázem kola o stejné velikosti kol nazývaná jako „bezpečníky“. Kola se tak 

dostávají masivně mezi lid, používají se jako dopravní prostředky i jako „výbava“ pro 

armádu. 

Lehokolem se označuje vozidlo, které dosahuje úhlu mezi „posedem“ jezdce a zemí 30 

stupňů nebo méně. Historie tohoto jízdního prostředku sahá do konce 19. stol. V roce 

1893 byla uveřejněna karikatura, kde je lehocipedista oproti cyklistům vyobrazen 

v odpočaté „ležérní“ poloze. První lehociped si v roce 1895 v Ženevě nechal patentovat 

profesor Charles Challand. Nazval jej „Normal Bicycle“, protože poloha jezdce je 

přirozenější než na klasickém kole. Roku 1902 přichází lehokolo „Jarvi’s Sofa bicycle“ 

více podobné dnešním typům. Ve třícátých letech bylo vytvořeno hned několik 

rychlostních rekordů na lehokolech. Důsledkem se stala úprava  pravidel jízdy ze strany 

UCI a zamezení další účasti lehokol na cyklistických závodech. Druhá světová válka 

rozvoj lehokol poněkud zpomalila, zároveň se zákazem účasti lehokol na cyklistických 

závodech se zastavil jejich rozvoj na dalších téměř 40 let. V roce 1976 vzniká 

mezinárodní organizace WHPVA, která sdružuje mimo jiné i lehokola. Ta eviduje 

rekordy dosažené na lehokolech . 

V současné době je mnoho typů lehokol, liší se použitými materiály při výrobě i 

samotnou konstrukcí. Mimo klasických dvoustopých lehokol jsou velmi populární 

tříkolky či dokonce čtyřkolky.  
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Tato diplomová práce se zabývá lehokolem jako fenoménem ve světě. Navazuje tak na 

moji předchozí bakalářskou práci. Rozšířil jsem ji o nová teoretická východiska i 

výzkumnou část. Obě tyto inovace bakalářskou práci vhodně doplňují. V teoretických 

východiscích je popsaný historický vývoj lehokol až do současnosti, specifika lehokol, 

jeho porovnání s klasickými jízdními koly. Dále se zabývám materiály používanými při 

výrobě lehokol, samotným výběrem lehokola, zdravotními aspekty spojenými s jízdou 

na lehokolech i aktualitami ze světa lehokol. Výzkumná část využívá dotazníková 

šetření lehokolistů v zahraničí a porovnává výsledky s českou komunitou. Téma 

považuji za přínosné z hlediska případného dalšího výzkumu, také by bylo možné mé 

závěry využít v oblasti marketingu. Od práce očekávám vyprofilování zahraničních 

lehokolistů a porovnání s těmi českými. Cílem této práce je zmapovat prostředí lehokol 

v zahraničním měřítku a následně porovnat s prostředím v České republice. Rovněž 

bych chtěl poukázat na největší rozdíly mezi oběma skupinami. Doposud mi není 

známo, že by tuto problematiku z hlediska globálního pohledu někdo zpracovával či 

uveřejnil.  
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Historie lehokol 

1.1.2 Vývoj lehokol do 30. let 20. století 

Za první lehokolo je historicky považován tzv. „Normal Bicycle“ od švýcarského 

profesora Charlese Challanda. Stroj spatřil světlo světa roku 1895 a vynálezce si jej 

nechal patentovat ve Švýcarsku, ale i Rakousku (Hadland et al., 2014). Profesor byl 

přesvědčen, že přirozený posed je na lehokole, ale ne na kole.  Proto jej nazval „Normal 

bicycle“. Lehokolo bylo jednostopé, dlouhorozvorové, vyššího posedu, s vrchním 

typem řízení, poháněné mělo pomocí řetězu zadní kolo, které bylo nepatrně větší než 

kolo přední. Lehokolo bylo vybaveno brzdou. Americký konzulát v Ženevě byl 

Challandovým strojem tak ohromen, že nechal poslat nákres do Spojených států 

amerických. 25. 10. 1896 jej otisknul New York Times.  V roce 1897 byla na pařížské 

výstavě představena verze s ocelovým rámem, která vážila 26 liber, což je necelých 12 

kg (Hadland et al., 2014). 

Roku 1896 si nechal Irving Wales z Rhode Islandu patentovat lehokolo, které bylo 

velmi podobné „Normal bicyclu“. Rozdíl byl ve stejně velkých kolech. (Hadland et al., 

2014). Kromě pedálů měl jezdec k dispozici ještě další pohon, který se používal za 

pomoci rukou, podobně jako pádlovací trenažér. Toto se však z hlediska neefektivity 

neuchytilo. Do dalších let se od tohoto návrhu upustilo.  

Dalším historickým milníkem byla konstrukce Harolda Jarvise z Buffala a jeho „The 

Sofa Bicycle“. Stroj vážil kolem 30 liber (13,6 kg) a vyznačoval se elegantním oblým 

rámem a propracovaným řízením. Konstrukčně byl model koncipován jako výše 

popsaný „Normal Bicycle“. 

Zajímavé propojení světa vzducholodí a lehokol přinesl rok 1921, kdy rakouský letecký 

inženýr Paul Jaray (žijící v Německu a pracující pro společnost Zeppelin) postavil 

celkem 3 prototypy lehokol, první již v roce 1920. Zajímavostí prvního bylo, že kola 

měla rozměr 26 palců. Druhý prototyp měl 20palcová kola a po 1300 mílích (2092 km) 

testování byl uveden do sériové výroby (Hadland et al., 2014). Dceřiná společnost 

„Lufft barometer“ vyrobila kolem 2000 těchto lehokol. Hmotnost byla kolem 44 liber 

(20 kg), součástí bylo velmi pohodlné sedadlo. Pedály měly 3 stupně, čímž se měnila 

páka, tím bylo docíleno různých převodových poměrů bez nutnosti složitého řešení 
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přehazovačky. Lehokolo cílilo více na vzdělanou středoškolskou klientelu než na 

závodníky. Německý lékař Gmelin provedl s tímto lehokolem fyziologické měření a 

bylo zjištěno, že jezdec má při stejném výkonu o 10 – 12 tepů méně než jezdec na 

tehdejším „bezpečníku“, a to i přesto, že lehokolo bylo o 13 liber (6 kg) těžší (Lessing, 

1998). Přestože se britský list Gazette tomuto lehokolu vysmíval, mělo obrovský úspěch 

zejména v Holandsku. Vyrobilo se jej několik tisíc kusů. Po roce 1923 vlivem zhoršení 

kvality vyrobených lehokol a především po tragické nehodě výroba skončila (Lessing, 

1998). 

1.1.3 30. léta 20. století a raketový vzestup lehokol 

Bezesporu nejzajímavější události tohoto období se týkají překonávání rychlostních 

rekordů na lehokolech, vzájemné rivality mezi klasickými cyklisty a lehokolisty , ale i 

nesrovnalostí mezi mezinárodní cyklistickou federací UCI a lehokolisty. Mnoho 

vynálezců, designérů i konstruktérů lehokol již vědělo, že lehokola jsou mnohem 

rychlejší než kola klasická, navíc s novými materiály jsou mnohem bezpečnější i lehčí. 

Hledisko rychlosti z pohledu biomechaniky zmiňuje ve svém článku i Hrubíšek 

(2015b). Mimo jiné uvádí, že poloha jezdce na lehokole je výrazně nižší, čelní plocha 

jezdce menší, čímž je zajištěn menší součinitel odporu vzduchu a zákonitě je 

tak dosahováno vyšších rychlostí než u kol klasických. 

Roku 1933 si italský inženýr z Boloně Ernesto Pettazzoni nechává v Británii patentovat 

ultra – krátkorozvorové polo-lehokolo Velocino (Hadland et al., 2014). Připomíná napůl 

rozříznutý invalidní vozík se sedlem nad zadním kolem, které je standardní velikosti. 

Přední kolo je poměrně malé (25,4 cm v průměru), řízení je spodního typu. Sám 

Mussolini projevuje o vozidlo zájem a prohlašuje, že je to skvělý kompaktní městský 

dopravní prostředek. Bohužel zanedlouho poté vstupuje Itálie do 2. sv. války a projekt 

je odložen. Roku 1964 je v holandské manufaktuře Union vyrobeno 1 000  polo-lehokol 

Strano, tvůrci se inspirovali právě Velocinem. Model Strano získává roku 1965 patent. 

Roku 2005 vzniká italská společnost Abici, která vyrábí Velocino 21. století dodnes. 

Firma si zakládá na ruční práci, na rámy poskytuje 10letou záruku a dodává svá polo-

lehokola Velocina do celého světa. Jejich modelem se zabývalo i několik světových 

univerzit v případových studiích (Abici-Italia, c2018). 
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 Obr. 1. Původní italské Velocino, jehož podoba zůstala do dnešních dob téměř 

nezměněna. 

Zdroj: Hadland et al., 2014. 

 

Obr. 2. Velocino vyráběné firmou Abici v současnosti. 

Zdroj: https://abici-italia.it/en/velocino-2-design-retro-bicycle/. 

Následovalo několik dalších výrobců, kteří lehokola neustále vylepšovali jak po stránce 

technické, tak z hlediska komfortu jezdců. 

Nejznámějším lehokolem tehdejší doby je bezesporu Mochetův „Vélo-Vélocar“. Mnohé 

o tomto Vélo-Vélocaru včetně rychlostních rekordů bylo zmíněno v předchozí 

https://abici-italia.it/en/velocino-2-design-retro-bicycle/
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bakalářské práci, proto jsou na následujících stránkách zveřejněna především fakta, 

která v  práci zmíněna nebyla. Ta sice nejsou tolik známá, ale jeví se o to zajímavější. 

Charles Mochet si v roce 1920 otevřel továrnu na dvoumístné zážehové vozy (Hadland 

et al., 2014). Poté sestrojil na popud své ženy svému synovi šlapací čtyřkolku. S tou měl 

obrovský úspěch, a tak sestrojil vzápětí několik strojů pro dospělé. Mochetův 

„Vélocar“, jak se tehdy vozidlo nazývalo, stál stejné peníze jako motorka, ale jeho 

provozní náklady byly výrazně nižší. Mezi lety 1925 až 1944 se vyrobilo kolem 6000 

Vélocarů čtyřkolových, ale i tříkolových (Hadland et al., 2014). Mochet usiloval o to, 

aby Vélocar závodil na velodromech, ale nebyl příliš úspěšný z důvodu malé rychlosti a 

horší stability samotného stroje. Proto Mochet původní Vélocar rozpůlil a učinil z něj 

tak jednostopé vozidlo, které neslo název „Vélo-Vélocar“. Roku 1932 získává Vélo-

Vélocar ocenění na prestižní Grand Prix Lepine za patent nepřímého řízení pro lehokola 

(Hadland  et al., 2014). Na podzim téhož roku zažádal Mochet o vyjádření Unii 

francouzských velocipedistů, zda jeho lehokolo je dle tehdejších pravidel UCI přípustné 

k závodění. Dočkal se kladné odpovědi. Mochet se tedy domluvil se závodníkem druhé 

kategorie Francisem Faurem. Ten na Vélo-Vélocaru porazil nejlepší evropské 

závodníky (Burke, c2003). Konkrétně v létě následujícího roku překonal dosavadní 

světové rekordy v jízdě na kole na tratích 5, 10, 20, 30, 40 a 50 kilometrů, dále pak na 

půlhodinový a hodinový závod proti chronometru (Schmitz, 2000). Významným faktem 

je, že většina lehokol do té doby vznikla především pro pohodlnou jízdu. Mochetův 

Vélo-Vélocar však jako první vznikl pro potřebu rychlosti. Faure svými výkony 

dokázal, že lehokolo je značně účinnější než kolo klasické. Vždyť dosavadní rekord 

v hodinovce byl z roku 1914 a činil 44,247 km. Zasloužil se o něj Švýcar Oscar Egg 

(Hrubíšek, 2001b). Faure se postavil na start hodinovky o 19 let později 7. 7. 1933. Za 

60 minut obkroužil na pařížském velodromu na tehdejší dobu těžko uvěřitelných 45,055 

km (Hrubíšek, 2001b). V únoru roku 1934 zřídila UCI výbor, který definoval novými 

pravidly jízdní kolo. Mimo jiné zde bylo uvedeno: „vzdálenost předního konce sedla 

může být maximálně 5 cm za osou kliky, vzdálenost mezi osou kliky a zemí může být 

minimálně 24 cm a maximálně 30 cm,  vzdálenost vertikální osy procházející středem 

předního kola a osy kliky může být mezi 54 – 65 cm. Vzdálenost vertikální osy 

procházející středem zadního kola a osy kliky může být mezi 35 – 50 cm“ (Danielčák, 

2005, s. 5). Proslýchalo se, že rozhodnutí zakázat lehocipedy mělo co dočinění s penězi, 

jelikož výrobci kol vytvářeli značné lobbistické tlaky na vedení UCI. Tehdejším 

prezidentem UCI byl León Breton z Francie. Svou funkci vykonával do roku 1936 



16 

 

(History, c2015a). Tak či onak, Faureho rekordy uznány nebyly, v tabulkách rekordů 

UCI se neobjevuje. Namísto toho je tam uveden Francouz Maurice Richard, který ujel 

vzdálenost 44,777 km v Belgii v září roku 1933 (World Record, 2015). Charles Mochet 

umírá brzy po této události a to koncem roku 1934 (Schmitz, 2000). Vdova i syn 

pokračovali v odkazu manžela a otce a dál vyráběli lehokola. V roce 1934 se Vélo-

Vélocar účastnil 6 závodů, ve kterých dominoval. Mochetův spolupracovník Henri 

Martin v roce 1934 na mezinárodním setkání prohlásil, že 8 rychlostní Vélo-Vélocar 

vážící 45 liber (20,4 kg) dokáže klasickým kolům konkurovat i v kopcích (Hadland et 

al., 2014). Martin se dále podílel na vývoji lehokola Ravat (Cordon Champ, 2004). 

Vélo-Vélocars byly vyráběny v letech 1932 – 1940. Během této doby bylo vyrobeno na 

400 kusů těchto lehokol. Vyráběly se ve verzích standart, touring a track. Rozměr kol 

byl 18 – 22 palců dle verze. Všechny verze standart a touring měly pneumatiky plněné 

vzduchem. Jednalo se o dlouhorozvorové kolo s vrchním typem řízení a poměrně nízko 

položeným těžištěm. Poloha jezdce byla tedy velmi ležatá, čímž byl zajištěn malý 

součinitel odporu vzduchu. Výroba Vélo-Vélocars by se mohla  počtem vyrobených 

kusů zdát z historického hlediska nepodstatná, ale inspirovala mnohé další výrobce 

lehokol. Jako předloha posloužil Vélo-Vélocars modelům jako Ravat Horizontal, Grubb 

Kingston, Gerrard Velocyle apod., jejich výrobci v odkazu iniciátora Charlese Mocheta 

pokračovali řadu let.  

10. 8. 1934 novinář Davidson vydal článek, ve kterém se zabýval názvoslovným 

pojmenováním lehokola. Původně se mezi veřejností říkalo „low bike“, tento název 

však Davidson neschvaloval, protože nedostatečně charakterizoval samotný stroj. 

Vymyslel tedy název recumbent bike (ležérní kolo). Rovněž definoval parametry tohoto 

„ležérního kola“: 20 palcová kola s duší, rozvor 62 palců, nízký posed, sedadlo před 

zadním kolem, řízení pod sedlem (Hadland et al., 2014). Tento název se ujal do 

dnešních dob, parametry lehokol se však posunuly mnohem dál.  

Po druhé světové válce probíhala výroba menšího rozsahu ve východním Německu. 

Konkrétně Paul Rinkowski konstruoval krátkorozvorová lehokola s koly o stejné 

velikosti 22 palců. V roce 1955 si je nechal patentovat (Hadland et al., 2014). 

Rinkowski usiloval o to, aby se lehokolo dostalo do plošné výroby, ale tehdejší vláda se 

obávala  nepřijetí veřejností, a proto z projektu nakonec sešlo.  
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Dalším počinem tentokrát v zámoří bylo dlouhorozvorové kolo experimentátora Dana 

Henryho z roku 1968 (Whitt, 1974). Vyznačovalo se menším předním kolem a na 

tehdejší dobu velmi dlouhým rozvorem. Ani o tento stroj však nebyl příliš velký zájem. 

Významnější vzestup lehokol tak proběhl i díky postoji UCI až v 70. letech 20. století. 

 

 

Obr. 3 A Ravat Horizontal z roku 1935. Zkonstruován francouzským konstruktérem 

Henri Martinem, v historii mnohokrát napodobován. 

Zdroj: Hadland et al., 2014. 

1.1.4 Renesance lehokol aneb od 70. let 20. století po současnost 

 V následujícím textu jsou shrnuté nejpodstatnější informace, které se týkají 

historických aspektů. V předchozí bakalářské práci byla tato historická část popsána 

poměrně zevrubně, z tohoto důvodu je následující pasáž poněkud stručnější. 

S renesancí lehokol, tedy „znovuobjevením“ tohoto fenomému, je spojován profesor 

z MIT (Massachusettský technický institut) David Gordon Wilson. Ten roku 1967 spolu 

s britským magazínem Journal Engineering vyhlásil cyklo-designovou soutěž. První 

cenu získal roku 1968 tzv. „Bicar“, což bylo lehokolo od W. G. Lydiarda (Hadland et 

al., 2014). V roce 1972 pak F. Willkie z Berkley sestrojil krátkorozvorové lehokolo 

„Green Planet Special 1“ dle designového návrhu Wilsona. Ani Wilson ani Willkie si 

však zřejmě neuvědomovali, že Green Planet Special 1 byl velmi podobný lehokolu 
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„Ravat Horizontal“ ze 30. let 20. století. Další upravený model se jmenoval Wilson-

Willkie a měl výztuže ze skleněných vláken. Najezdil tisíce mil a vzbudil velký zájem.  

Významným spouštěčem pro „znovuobjevení“ lehokol byl vznik mezinárodní 

organizace IHPVA zaměřující se na nekonvenční dopravní prostředky poháněné lidskou 

silou, především na lehokola. Profesor David Gordon Wilson byl od počátku součástí 

této organizace a o vznik lehokolové sekce se velmi zasadil. Samotné založení 

organizace bylo vyvrcholením sporů mezi lehokolisty a UCI, potažmo zákazem účasti 

na cyklistických závodech. Hrubíšek (2015a, s. 101) k tomuto dodává: „logickým 

vyústěním konzervativního nepružného postoje UCI, neochotné se přizpůsobit 

progresivním trendům a zastřešit i jiná kola než tradiční, byl vznik nové mezinárodní 

organizace, která se zaměřila právě na nekonvenční šlapací dopravní prostředky, 

především na lehokola.“ V roce 1975 bylo do prvního mezinárodního mistrovství světa 

člověkem poháněných vozidel přihlášeno osm lehokol (Hadland et al., 2014). 

V následujících letech zájem o lehokola strmě nárůstá, Mezi lety 1975 a 1980 do 

závodů přibyly i tříkolky (Hadland et al., 2014).  

Dalším strojem, který navrhl Wilson s Willkiem a Richardem Forestallem byl „Avatar 

1000“. Na svět přišel roku 1978 a byl primárně určen pro komerční účely. Rok poté 

přichází ve vylepšené podobě a s novým názvem Avatar 2000. Ten drží lepší stopu,  

dokonce i na sněhu a ledu. Avatar 2000 je považován za první moderní typ lehokola 

(Wilson et al., 2004). Wilson si všiml, že při studiích a měřeních předchozích modelů 

dosahuje zatížení předního kola až 70 % statické hmotnosti, což se při brzdění mění až 

na 100 %. Lehokolo se v tomto okamžiku stává neřiditelným a velmi nebezpečným. 

Model Avatar 2000 dosahoval hodnoty 31 % statického zatížení předního kola. Bylo tak 

možné v provozu bezpečně zastavit a dát obě nohy na zem. Příznivějších hodnot 

statického zatížení bylo dosaženo dlouhorozvorovým typem a menším předním kolem. 

Wilson také poznamenal, že díky vzpřímenějšímu posedu mají větší oporu záda, sníží se 

tenze v oblasti krční páteře a v neposlední řadě má jezdec lepší výhled po okolí (Human 

Power, 1984). Konstrukčně se jednalo o dlouhorozvorový typ s pohonem zadního kola, 

přehazovačkou, spodním typem řízení a zadním kolem výrazně větším než kolo přední 

(Hadland et al., 2014). V roce 1980 vzal Wilson Avatara 2000 na evropskou 

cyklistickou konferenci v Brémách, kde si jej zakoupil Richard Ballantine, autor 

několika publikací o cyklistice. Derek Henden upravil Ballantinův zakoupený stroj 

k závodění a kapotoval jej. Na upraveném a přejmenovaném Avataru 2000 (nově nesl 
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název Bluebell) se Tim Gartside v roce 1982 zúčastnil šampionátu v Kalifornii 

(Hadland et al., 2014). Do té doby byly kapotované tříkolky Vector ,zkonstruované roku 

1980 Danem Fernandezem a dalšími, v závodech pořádaných IHPVA jasně dominující 

(Hadland et al., 2014). Avšak po roce 1982 úspěchy Bluebella a dalších kapotovaných 

jednostopých lehokol (jako např. Easy Rider) změnily další vývoj a tyto modely začaly 

mít v závodech HPV výrazně navrch (Abbott a Wilson, 1995). Komerčně úspěšné 

modely Avatar Tour Easy a Lightning měly mnoho napodobovatelů. Přestože se žádný 

model lehokola nedostal masově mezi veřejnost a model Avatar 2000 nebyl vyráběn 

příliš dlouho, existuje mnoho modelů tohoto typu. Avatar 2000 se dostal do povědomí 

veřejnosti také prostřednictvím filmového průmyslu. Ve filmu Brainstorm jej řídil 

hlavní hrdina. Rovněž se objevuje na titulní stránce tehdy velmi populárního časopisu 

Richard´s Bicycle Book. Avatar 2000 byl tedy nejen konstrukčním mezníkem 

v samotném vývoji, ale pozměnil i vnímání lehokol v očích široké veřejnosti. Několik 

málo firem i v dnešní době nabízí repliku modelu Avatar 2000 ve své nabídce produktů. 

Dalším ze zmíněných lehokol byl Easy Racers, navržený Gardnerem Martinem v roce 

1975. Lehokolo bylo dlouhorozvorového typu, s menšími koly, posed byl více 

vzpřímený (jako na koni), čímž se odlehčilo krční páteři. Podobný design v roce 2012 

navrhl i Graeme Obree (Hadland et al., 2014). Vznikla i verze pro každodenní užití 

s názvem Tour Easy. V roce 1984 vypsal chemický koncern Du Pont cenu pro 

nejlepšího jezdce, který překoná rychlostní hranici 65 mil. Odměna činila původně 

15 000 amerických dolarů, ale následně byla zvýšena na 25 000 dolarů (Hrubíšek, 

2015b). V roce 1986 tuto hranici pokořil Fred Markham na kapotovaném lehokole Easy 

Racer Gold Rush, když dosáhl rychlosti 105,39 km/h. (IHPVA Official Speed Records, 

c2000-2017). Pro srovnání aktuálně tento rekord drží Todd Reichert na lehokole Eta 

s rychlostí 144,17 km/h (IHPVA Official Speed Records, c2000-2017). I toto lehokolo 

bylo samozřejmě kapotované, protože to znamenalo nižší odpor vzduchu. Mezi 

kapotovaná lehokola přispěl svým návrhem i světový průmyslový designér Luigi 

Colani. Ten mimo jiné vystudoval aerodynamiku na pařížské Sorbonně a navrhl model 

jednomístného rychlostního vozidla „Anti Vector“ určeného rovněž pro překonání 

hranice 100 km/h (Hrubíšek, 2009). Gold Rush byl v tomto ohledu úspěšnější, nicméně 

Anti Vector zapůsobil na veřejnost svým velice avantgardním tvarem. Jezdci při 

dosahování výše zmiňovaných rychlostí tak paradoxně vynaloží mnohem více energie 

na překonání odporu vzduchu, který roste s druhou mocninou, než na překonání odporu 
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vlastní hmotnosti a hmotnosti lehokola. Společnost Easy Racers Inc. je dnes jednou ze 

dvou kalifornských společností, které se v 70. letech podílely na organizování 

mezinárodních rychlostních šampionátů IHPVA. Tato společnost vyrábí lehokola 

dodnes. (Hadland et al., 2014). V následujících letech byl povětšinou nějaký ten rekord 

překonán. Zajímavou osobností je například Sam Whittingham, který svůj vlastní 

rekord překonal celkem osmkrát. 

Koncem 70. let se lehokola začala vyrábět v mnoha zemích světa např. v USA, 

Austrálii, Německu, Polsku, Holandsku, Švýcarsku, Velké Británii, později i na 

Taiwanu. V současné době se velmi kvalitní produkty vyrábí i v České republice a 

vyváží se do celého světa. Aspektů, proč lehokolo „nedobylo“ koncem 20. století svět, 

byla celá řada. Jedním z nich byl nedostatek technologií, což se projevilo např. 

v opěradlech lehokol, která se dnes vyrábějí z carbo-uhlíkových vláken, dále malý 

případně žádný převodový stupeň, což velmi ztěžovalo jízdu především do kopců, nebo 

např. absence klipsen na pedálech, což způsobovalo nepříjemné posouvání nohy během 

šlapání. (Hadland et al., 2014). Zajímavý pohled přidává i autor studie s názvem „ It´s 

not just speed: Reviewing the recumbent bicycle once more“ Wieser (2017). Ten tvrdí, 

že pro lehokola hrála jasně prim rychlost, což se projevovalo na závodní úrovni. Tento 

fakt měl ale jen malý dopad na tehdejší společnost. Vždyť ve třicátých letech bylo kolo 

bráno především jako dopravní prostředek dělníků do továren. A na velkých, těžko 

ovladatelných a technicky složitých lehokolech toto nebylo možné. Navíc lehokolo bylo 

mnohem širší a nižší, takže případný výhled přes auta byl téměř neproveditelný. 

Sociálně – technický rámec tehdejšího „továrního bicyklu“ byl jasně dominující a 

veřejnost měla jiné „starosti“ než zkoušet neosvědčenou inovaci, která měla několik 

negativních faktorů, zmíněných výše. Dalším bodem proti bylo, že tehdejší bicykl 

vlastnily celé masy obyvatel. S tím byla spojena výroba nových bicyklů, náhradních 

dílů a výrobní lobby určitě ovlivňovala tehdejší rozhodnutí UCI. Za zmínku stojí, že 

v 70. letech UCI také poměrně dlouho ignorovala horská kola, to je však už zcela jiný 

příběh (Wieser, 2017). Stručně řečeno tehdejší lehokolista musel mnohé obětovat, aby 

získal výhodu rychlosti, která však pro tehdejší dělnickou třídu nebyla vůbec podstatná. 

Lehokolo se tedy dostává do popředí mnohem později, důvodem bylo jednak zlepšení 

dosavadních technologií a použitých materiálů ve výrobě, jednak změna společenského 

statusu kola. To již nebylo primárně používáno jako dopravní prostředek, ale jako 

prostředek k využití volného času. Lehokola jsou pohodlná, technologicky pokročilá a 
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koneckonců rychlejší, což ocení nejen výkonově orientovaní jedinci. Zatímco klasická 

jízdní kola s diamantovým rámem si byla historicky velmi podobná, lehokola se svou 

konstrukcí velmi lišila. V USA byl populární dlouhorozvorový typ lehokol, v Evropě 

naopak k vidění příliš často nebyl. Speciální lehokola (velomobily) se konstruovala 

v Holandsku, zemi silného větru, rovin a mnoha cyklotras. Tříkolové plně kapotované 

velemobily byly mnohem rychlejší než klasická holandská kola a jezdec byl chráněn 

před deštěm a větrem. Velmi známý je například Ecocar, který zkonstruoval holandský 

oční lékař Wijnen. Jedná se o kapotované krátkorozvorové vozidlo, které má rolovací 

střechu (Ballantine, 1992). Mnoho lehokol konstruovaných na začátku 21. století 

vycházelo konstrukčně z lehokola „Ravat Horizontal“, ale zahrnovalo i typy odlišné 

jako „high racers“ se dvěma koly 700C (dnešní rozměr silničních kol), „tradiční“ s 20 

palcovými koly vpředu a 26 palcovými vzadu, ale i dlouhá lehokola s nízkým posedem. 

Také začaly do světa expandovat nízké lehokolové tříkolky, které byly zpočátku 

doménou Velké Británie. Větší popularity se lehokolům  dostalo na prvních 

mezinárodních lehokolových závodech v Anglii v roce 1980. Zvýšila se i mediální 

informovanost, což vyvolalo větší zájem o tyto stroje především v Německu a 

Holandsku. V Holandsku se odhadoval počet lehokol k roku 2006 na 50 000 kusů 

(Hadland et al., 2014). Začátkem 21. století tvořila lehokola 3 základní kategorie. „Long 

– rider“, „Short - rider“  a „Low - rider“.  „Long – rider“: jednalo se o 

dlouhorozvorovou konstrukci s vrchním nebo spodním typem řízení a obvykle zadním 

kolem poháněným pomocí řetězu. Za první „Long – rider“ je považován Jarvi’s Sofa 

bicycle z roku 1901 (Hadland et al., 2014). Dalšími jsou modely Avatar a Tour Easy.  

Mezi „Short rider“ se řadí krátkorozvorová kola opět s vrchním nebo spodním typem 

řízení. Většina „short – riderů“ má poháněné zadní kolo, ale některé jsou poháněné 

pomocí kola předního s krátkým řetězem nebo přímo upevněnými klikami na předním 

kole ,které je spojeno s řízením. Klasickým zástupcem je notoricky známý a v historii 

několikrát napodobovaný „Ravat Horizontal“ ze 30. let. 20. století. Zajímavostí je, že 

krátkorozvorové lehokolo s pohonem předního kola si nechal patentovat až roku 1982 

Thomas Taylor’s v USA (Hadland et al., 2014). Pro „Low - rider“ je typický úhel mezi 

opěradlem a zemí, který je maximálně 30 stupňů. Většina těchto lehokol má tzv. středně 

– rozvorovou délku, protože kliky jsou před předním kolem, ale v zásadě se jedná o 

krátkorozvorové lehokolo.  
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Proč byla tedy lehokola oproti konvenčním jízdním kolům v historii tak málo 

využívaná? A proč je tomu tak vlastně dodnes? Jedním z důvodů je jistě fakt, že lidé 

jsou zaběhnutí v určitých „kolejích“ a jsou velmi kritičtí k „novým“ věcem. Pokud 

přece něco funguje, není třeba to měnit, i kdyby to měla být změna k lepšímu. Dalším 

důvodem, jak mnoho autorů zabývajících se touto problematikou uvádí, je, že 

lehokolisté jsou pro motoristy hůře viditelní, protože jsou výrazně nižší. Tomuto tvrzení 

nahrává fakt, že lehokolisté nad sebou často vozí výstražné praporky. Na druhou stranu 

výška očí lehokolisty je za jistých okolností srovnatelná s výškou očí silničního 

cyklisty. Bez ohledu na tato fakta je jasné, že lehokolisté nejsou hlavním proudem 

cyklistického sportu, avšak jejich základna  konstantním tempem narůstá. Zevrubné 

porovnání lehokol a klasických jízdních kol je popsáno v následující kapitole. 

1.2 Specifika lehokol 

1.2.1 Konvenční jízdní kola v porovnání s lehokoly 

Následující kapitola má za cíl shrnout nejpodstatnější rozdíly mezi jízdními koly a 

lehokoly. Protože lehokol je mnoho druhů, (jednostopá lehokola, tříkolky, čtyřkolky…) 

budeme porovnávat lehokolo, které se svou konstrukcí nejvíce podobá klasickému 

jízdnímu kolu (dále označováno jako jízdní kolo), tedy krátkorozvorové lehokolo 

s vyšším posedem a vrchním typem řízení. 

Lehokola jsou specifická již rozložením hmotnosti jezdce. Většina hmotnosti totiž 

spočívá v zadní části lehokola, konkrétně v sedačce. Oproti tomu na jízdním kole je 

hmotnost rozprostřena relativně rovnoměrně mezi sedlo, řídítka a pedály. Někteří autoři 

tvrdí, že vliv lehokol se bude zvětšovat především v oblasti cykloturistiky, případně 

jako dopravní prostředek k dojíždění do práce. Studie Suhardiho (2018) pojednává o 

využití lehokola jako dopravního prostředku v rozvojových zemích v rovníkové oblasti. 

Autor dospěl k názoru, že koncepce využívání lehokol jako součásti dopravních 

prostředků je sice vhodná, ale je třeba vyvinout mechanismus, který bude udržovat 

rovnováhu i při nižších rychlostech, kdy je lehokolo velmi nestabilní. Dalším odlišným 

znakem lehokol je způsob řízení. Obecně známý je spodní typ řízení, kdy má jezdec 

v ruce „kniply“ jako v letadle, řídítka jsou vedená pod sedačkou a řídí se pomocí 

natáčení přední nápravy. Druhým typem je vrchní typ řízení, který je častěji užívaný. 

Myšlenka vychází z jízdního kola, kdy z předního kola pokračují řídítka. Druhá varianta 

má značnou výhodu v rychlejším osvojení si jízdy. Rozdíl oproti jízdnímu kolu je i 
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v poháněném kole. Většina lehokol disponuje zadním poháněným kolem, k čemuž je 

zapotřebí řetězu přibližně 2,5 x delšího než u jízdního kola. Upevnění přehazovačky i 

zadní stavba rámu je velmi podobná jízdním kolům, v případě „home made“ lehokola 

lze tedy mnoho dílů z jízdního kola aplikovat i na tento typ lehokola. Varianta, kdy je 

poháněné přední kolo, je o poznání složitější. Je zde sice použit výrazně kratší řetěz, ale 

pohon je často zajištěn přes systém kladek, které jsou složité na seřízení. Také poloha 

pedálů, přední vidlice a kola musí mít z výroby správné úhly, aby byla zajištěna správná 

funkčnost. Největší nevýhodou této konstrukce je jízda do kopce, kdy dochází 

k výraznému posunu těžiště k zadnímu kolu, přední tak zůstává odlehčené a přenos síly 

není efektivní. V extrémních případech dochází k podkluzování předního kola a 

znemožnění jízdy. 

Lehokola disponují řadou výhod. Jednou z nich je téměř nemožné přepadnout přes 

přední kolo v případě kolize, a to z důvodu výrazného posunu těžiště vzad a dolů. Další 

výhodou je opět v případě kolize pád nohama napřed a navíc z podstatně nižší výšky 

než je tomu u jízdního kola. Rovněž zde u většiny modelů nehrozí zachycení nohy 

cyklisty o zem v zatáčce a následný pád, protože nohy jsou na lehokolech podstatně 

výše nad zemí než u jízdních kol. Výhodou je samozřejmě i mnohem vyšší komfort při 

jízdě, záda jsou celou svou plochou podepřena v sedačce v přirozené poloze, nedochází 

tak k nepříjemným bolestem v oblasti krční a bederní páteře a jejich nadměrnému 

přetěžování. Také zápěstí je zde uvolněné, paže mírně svěšené směrem dolů tak, aby 

docházelo k přirozené cirkulaci krve v těle. Zdravotním aspektům jízdy na lehokole se 

zevrubně věnuje jedna z následujících kapitol. Díky nižšímu těžišti je výrazně lepší 

brzdný účinek, což opět přispívá k aktivní bezpečnosti lehokol. Jezdec má lepší 

viditelnost vpřed, což je podpořeno přirozenou polohou hlavy. Další výhodou je 

unifikovaná velikost zejména dlouhorozvorových lehokol, kde prostým posunutím 

pedálů nebo opěradla dosáhneme rozdílných parametrů pro malé i velké jezdce (tato 

skutečnost závisí na konstrukčním typu respektive výrobci lehokola). Neméně 

podstatný je i fakt, že poloha lehokolisty je výrazně příznivější z pohledu čelného 

odporu vzduchu. Aerodynamické vlastnosti a rychlostní schopnosti lehokol jsou oproti 

konvenčním kolům tudíž mnohem příznivější. Dokazují to již rychlostní rekordy 

dosažené na lehokolech, které jsou mnohonásobně vyšší než na jízdních kolech. Nutno 

podotknout, že rychlostní rekordy jsou absolvovány na lehokolech, která jsou 

kapotovaná, kdežto rekordy na jízdních kolech dle pravidel UCI byly dosaženy na 
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modelech bez kapotáže. Ale i kdyby se rekordy měřily na nekapotovaných lehokolech, 

jejich hodnoty by stejně byly vyšší než je tomu u jízdních kol. Výstižně tuto 

problematiku vysvětlují autoři Kyle a Weaver (2012) v americkém Journal of Sports 

Engineering and Te. Pracují zde s matematickým modelem, v němž je znám lidský 

výkon i další důležité parametry. Tento model zohledňuje i aerodynamiku. Kyle a 

Weaver (2012) uvádí, že při konstantní rychlosti 50 km/h vyžaduje bicykl výkon jezdce 

zhruba 420 W, zatímco lehokolo pouze 75 W, což představuje 18 % výkonu jezdce na 

jízdním kole. Tento údaj potvrzuje ve své monografii i Konopka (2007, s. 71), který 

uvádí: „Profesionál, který dnes dosáhne v časovce průměrné rychlosti přes 48–50 km/h, 

musí dosáhnout dlouhodobého výkonu 500 wattů!“. Jen pro zajímavost: výkon koně je 

735 wattů (Perelman, 1953). Maximální rychlostní rekord na silničním kole je zhruba 

72 km/h, u lehokola přesahuje tato hodnota 130 km/h (konkrétně 144,17 km/h IHPVA 

Official Speed Records, 2018), což je o 180 % více. Na udržení rychlosti 130 km/h na 

standardním silničním kole by bylo zapotřebí 5800 W, což je fyziologicky nemožné. 

Oproti tomu na lehokole bylo třeba pouze 350 W, což je 6 %t hodnoty výkonu na 

jízdním kole. Za tyto mimořádné rozdíly v rychlosti a síle je tedy zodpovědný 

aerodynamický odpor, který narůstá s druhou mocninou (Kyle, Weaver, 2012). 

Publikace od Ballantineho (1992) uvádí, že při rychlosti 32 km/h vytlačuje jezdec na 

jízdním kole asi 500 kg vzduchu. Na kapotovaném lehokole je odpor vzduch až o 80 % 

nižší, a to díky poloze vleže, která lépe odpovídá proudnicovému tvaru. Lehokolista 

tedy na udržení rychlosti 32 km/h potřebuje na kapotovaném lehokole vyvinout sílu 

pouze 93 W oproti cyklistovi na klasickém silničním kole, který musí vyvinout sílu 186 

W při stejné rychlosti. K této problematice se vyjadřuje i Hennekam (1990), který 

zkoumá odpory jízdních kol i lehokol. Mimo jiné zmiňuje, že zefektivnění jízdy na kole 

vede prostřednictvím změny konstrukce jízdních kol (na tom současném jsou možnosti 

téměř vyčerpány) směrem ke kapotovaným lehokolům. Rovněž dává podnět k tomu 

využívat v budoucnu tato kapotovaná lehokola jako běžný způsob dopravy. Zajímavými 

poznatky této studie jsou hodnoty z hlediska odporu vzduchu, které jsou uvedeny na 

obrázku č 4. Cd značí tvarový součinitel, A (m2) čelní plochu jezdce včetně stroje a Kd 

(kg.m-1) faktor tahu definován jako ½ tvarového součinitele (Cd) x čelní plocha (A). 
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Obr. 4 Rozdílné součinitele odporu vzduchu na jízdních kolech a lehokole. 

Zdroj: Hennekam (1990), s. 143. 

Zda-li je hlavní příčinou rychlosti lehokol právě aerodynamický faktor se obsáhle ve 

své práci z Milána zabývají Telli et al. (2017). Ti porovnávají ne – aerodynamické 

faktory jízdního kola a lehokola. Autoři došli k závěru, že mechanika šlapání na 

lehokole i na jízdním kole je velmi podobná. U lehokola vznikají při šlapání menší síly 

do stran. Zároveň je lehokolo výhodnější z hlediska zapojení stehenního svalu, 

konkrétně m. vastus lateralis. Hlavní výhodou lehokol dle autorů tedy zůstává 

aerodynamický faktor spolu s pohodlným posedem.  

Samozřejmě mají lehokola i několik nevýhod. Tou nejvíce diskutovatelnou je horší 

viditelnost lehokolistů z důvodu nižšího posedu. Není možné se otočit vzad, takže 

zpětné zrcátko je nutností. Lehokola jsou rovněž méně vhodná v terénu a na sněhu či ve 

výjezdech do kopců. Není zde možné posouvat těžiště jezdce vpřed a vzad jako na 

jízdním kole (např. při spurtech nebo jízdě do kopce). To má za následek, že při jízdě do 

kopců se lehokolista nemůže opřít do pedálů jako na jízdním kole. Tento hendikep 

dorovnává,  alespoň částečně, vyšší kadencí šlapání (Kuchler, 2009). S tím úzce souvisí 

jízda na lehokole malou rychlostí. Jezdec nemůže balancovat těžištěm do stran jako u 

jízdního kola. Navíc je tento aspekt ovlivněn i samotnou stavbou stroje. Jak uvádí 

Cibula (1996, s. 33): „Stabilita jednostopého vozidla – jízdního kola – je ovlivněna 

uspořádáním přední vidlice (jejím sklonem a prohnutím) a též gyroskopickým 

momentem předního kola.“ Totéž platí i o lehokolech. Horší ovladatelnost lehokola ve 

své knize uvádí i Baroni(c2008). Právě tento fakt zmiňuje jako největší slabost lehokol. 

Na rovnováhu lehokol se zaměřuje i studie Boona et al. (2014), která měla za úkol 
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primárně zjistit korelaci mezi šlapáním a nežádoucími pohyby řízení, které se při tomto 

šlapání vytvářely. Výsledky ukázaly přímou korelaci mezi kadencí šlapání a silami 

vznikajícími na řídítkách. Průměrně tyto síly byly 63 -93 Newtonů. A právě ony značně 

ovlivňují řízení na lehokole. Skladnost je dalším limitujícím faktorem, zejména pro 

převoz těchto strojů (nutno však podotknout, že mnoho výrobců na tuto nevýhodu 

zareagovalo konstrukcí skládacího rámu). Dalšími negativy je vyšší hmotnost a také 

cena, která dosahuje úrovně vyšší střední třídy v segmentu jízdních kol.  

1.2.2 Moderní konstrukce lehokol a jejich výroba 

Následující text popisuje jednotlivé typy lehokol včetně tříkolek a čtyřkolek a okrajově 

se dotýká segmentu elektro - lehokol. Následně jsou popsány materiály, ze kterých se 

lehokola vyrábí a jejich hlavní výrobci.  

V současnosti je lehokolo charakterizováno jako dopravní prostředek, na kterém jezdec 

polo – leží. Lehokolista se opírá zády i hýžděmi o sedačku, pedály jsou přibližně ve 

stejné výšce, ve které sedí (Baroni, c2008). Pohonnou složku vytváří dolní končetiny, 

které šlapáním do pedálů pohání přední nebo zadní kolo lehokola. Ruce pak slouží 

k řízení. Často mezi laickou veřejností dochází k záměně s tzv. handbike. V tomto 

případě se však jedná o prostředek určený primárně zdravotně postiženým sportovcům, 

kde pohon zajišťují horní končetiny. Handbike je koncipován jako tříkolka, kdežto 

klasické lehokolo je jednostopé vozidlo. V současné době se však do kategorie lehokol 

řadí mimo klasická jednostopá lehokola i tříkolky nebo čtyřkolky a velomobily, což 

jsou kapotovaná lehokola. Z názvoslovného pohledu se v České republice  ustálil pojem 

lehokolo či slangově „ležák“ nebo „ležka“. V angličtině je označováno jako 

„Recumbent bicycle“, v němčině „Liegerad“, italštině „Biciclette reclinate“ a 

francouzštině „bicyclette a pédalage horizontal“, zkráceně také „vélo –plat“ (Hrubíšek, 

2001a). Američané jsou známí svými zkratkami pro vše, co zkrátit lze, takže nejčastěji 

označují lehokolo jako „HPV“, (Human Powered Vehicle) .To v překladu znamená 

vozidla poháněná lidskou silou. Do této kategorie však patří nejen vozidla pohybující se 

po zemi jako právě lehokola, ale i vozidla ve vzduchu a ve vodě (Broome, c2000-2018).  

Lehokola lze dělit podle několika parametrů. Při popisu názvosloví se užívá 

celosvětově anglických značek. Podle způsobu pohonu dělíme lehokola na FWD (front 

wheel drive) a RWD (rear wheel drive). Čili buď je pomocí řetězu poháněno kolo 

přední, nebo kolo zadní. Nad výhodnější variantou se vedou sáhodlouhé diskuze a jsou 
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realizovány výzkumy. Jeden takový byl proveden v roce 2014 v Nizozemí (Schwab et 

al., 2014). Autoři zde chtěli překonat rychlostní rekord na lehokole. Za tímto účelem 

zkonstruovali lehokolo VeloX, které mělo  z důvodu efektivity poháněné přední kolo. 

To však není dobré z hlediska řízení (vznikají zde velké boční síly), nabízí se tedy 

řešení v podobě řízené zadní nápravy. Ve výsledcích autoři popisují, že řiditelné zadní a 

poháněné přední kolo není příliš vhodné, protože rychlost reakce ve vysokých 

rychlostech musí být téměř okamžitá a v nízkých velmi předvídatelná. Lehokolo reaguje 

na změny směru s velkou prodlevou, navíc vynaložená síla na zatáčení je vlivem 

velkého zatížení zadního kola značná. Závěrem práce autoři podotýkají, že je do 

budoucna potřeba zapracovat na řízení zadního kola, tak aby bylo stabilnější a lépe 

ovladatelné. Obecně lze konstatovat, že v současné době je výhodnější poháněné kolo 

zadní s řízením kola předního. 

Další dělení je dle délky rozvoru, tedy vzdáleností os předního a zadního kola. A to na 

krátká lehokola, označovaná jako SWB (short wheel base), kde se šlapací střed nachází 

před předním kolem a vzdálenost mezi koly činí asi 100 cm (Pehle et al., 2007). 

Případně na dlouhá lehokola LWB (long wheel base), kde se naopak šlapací střed 

nachází mezi předním a zadním kolem a vzdálenost mezi těmito koly je 165 – 180 cm 

(Pehle et al., 2007). Někteří autoři, jako např. Kuchler (2009), uvádějí ještě tzv. 

compact long wheel base, kde je střed umístěn nad předním kolem či v jeho blízkosti. 

Toto dělení však může být dle mého názoru zavádějící, proto budu ve výzkumné části 

uvádět pouze SWB a LWB. Krátkorozvorová lehokola (dále pouze  SWB) mají výhodu 

lepší obratnosti, manipulace a celkové skladnosti. Naopak nevýhodou je horší stabilita 

v nižších rychlostech. Dlouhorozvorová kola (dále pouze  LWB) jsou stabilnější, jezdec 

se na nich naučí snáze rozjíždět, avšak jsou méně obratná, skladná a z důvodu malého 

zatížení předního kola hrozí poměrně často jeho podklouznutí. Rovněž jsou méně 

vhodná do terénu a kopcovitých profilů tratí. 

Rozdílný může být i způsob řízení. Spodní řízení (dále pouze jako USS (under seat 

steering)) je rozšířenější u SWB, jeho výhodou je, že paže jsou svěšeny volně podél 

těla, nedochází tak k přetěžování trapézu a je vhodný pro lidi, kteří mají problémy např. 

s karpálními tunely. Držení je uvolněné a krev může horními končetinami snadno 

cirkulovat. Oproti tomu vrchní typ řízení (dále pouze jako ASS (above seat steering)) je 

více používán na LWB, kde je úhel mezi zemí a sedadlem podstatně vzpřímenější, takže 
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ASS se jeví jako vhodné. Řídítka jsou velmi podobná těm na jízdním kole,  výhodou je, 

že na lehokole nespočívá hmotnost trupu na pažích. 

 

Obr. 5 Lehokolo typu LWB (dlouhorozvorové), RWD (pohon zadního kola), USS 

(spodní typ řízení), High Racer. 

Zdroj: https://renekmueller.com/Recumbents. 

 

Obr. 6 Lehokolo typu SWB (krátkorozvorové), FWD (pohon předního kola), ASS 

(vrchní typ řízení), High Racer. 

Zdroj: https://renekmueller.com/Recumbents. 

Konstrukce lehokol dle výšky posedu od země je rovněž kategorizujícím parametrem. 

Mezi tzv. „High racery“ patří většina turistických a terénních lehokol. Sedačka je 50 a 

více centimetrů nad terénem (Kuchler, 2009), čímž je zajištěna vyšší poloha jezdce, to 

přispívá k bezpečnosti v silničním provozu a také k  překonávání nerovností či dokonce 

menší překážky v jízdě. Naopak „Low racer“ je definován výškou sedačky nad terénem 

menší než 50 cm. Nutno však říci, že „Low racery“ jsou především lehokola 

orientovaná na výkon.  Sedačka je tedy ve většině případů jen pár centimetrů nad zemí, 

tak aby byl zajištěn co možná nejmenší součinitel odporu vzduchu. 
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Obr. 7 Lehokolo typu SWB (krátkorozvorové), RWD (pohon zadního kola), ASS 

(vrchní typ řízení), Low Racer. 

Zdroj: https://renekmueller.com/Recumbents. 

Kromě lehokol  jednostopých se řadí do této kategorie i tříkolky, čtyřkolky a 

velomobily. Tyto varianty nelze opomenout, protože právě tříkolky jsou v posledních 

letech jasně dominantní položkou.  

Hlavní devízou tříkolek je samozřejmě stabilita především při rozjíždění nebo 

zastavování.  Není třeba dávat nohu z pedálu a celková jízda je tak velmi pohodlná. 

Ovšem ve vyšších rychlostech při průjezdu zatáčkou může dojít k překlopení vlivem 

působení odstředivé síly. Na tento problém se snaží odpovědět výzkumné šetření autorů 

Nurse, Richardsona et al. (2015) z australské Monash University, které poukazuje na 

technologické řešení vedoucí k odstranění tohoto problému. Spočívá v naklápěcí 

nápravě, takže i při průjezdu zatáčkou zůstává tříkolka stabilní. Zavěšení náprav i 

celková konstrukce je poměrně jednoduchá, a tedy vhodná i pro tzv. „home made“. 

Také bylo s tímto systémem kalkulováno v jedné ze studií, která se zabývala použitím 

lehokola jako „záchranného“ dopravního prostředku sloužícího pro převoz raněných 

v zemích třetího světa (Nurse et al., 2015). Naklápěcí mechanismus si nechal v roce 

2006 patentovat Robert Mighell (Sazima, 2012). Samotná naklápění tříkolky jsou zcela 

nezávislá na natáčení předních kol. Výsledky práce rovněž naznačují vhodné použití 

této tříkolky označované jako „Tilting trikes“ ve městech s hustou dopravou a 

dojezdovou vzdáleností kolem 30km . Právě tyto alternativní způsoby dopravy jsou 

rychlejší než běžná auta (Nurse et al., 2015). Odpadá problém s rozjížděním a 

zastavováním, což jistě ocení nejeden „sváteční“ jezdec. Ten nemusí dávat pozor na 

rovnováhu a má tak více příležitostí ke sledování okolí. Jako nevýhodný se jeví 

poměrně velký rozměr a s tím související převoz. Mnoho výrobců v dnešní době však 

vyrábí skládací rám, který umožňuje přeci jen snadnější manipulaci při přepravě. 

Tříkolky se dělí na dva základní typy. Typ „Tadpole“ má dvě kola vpředu a jedno 

vzadu. Přední kola jsou řiditelná, zadní poháněná řetězem. Jsou komfortní a levnější než 
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typ „Delta“. „Delta type“ je obrácené konstrukce, tedy dvě kola jsou vzadu, z nichž 

jedno je poháněné a druhé spojené s poháněným kolem. Přední kolo je řiditelné. „Delta 

type“ je náročnější na seřízení a dražší na pořízení. V zatáčkách je méně stabilní. 

Těžiště je umístěné více vzadu, proto dochází k obtížnějšímu výjezdu v kopcích. 

 

Obr. 8 Rozdíl mezi tříkolkou typu Tadpole (vlevo) a Delta (vpravo) 

Zdroj: https://bicycles.stackexchange.com/questions/45122/terminology-is-there-a- 

technical-term-for-the-paired-wheels-on-tricycles. 

Čtyřkolky jsou z hlediska lehokol prozatím okrajovým výrobkem. Často jsou z důvodu 

vyšší hmotnosti konstruovány jako elektro – lehokola. Vyrábí se hojně ve variantě FAT, 

která má velmi široké pláště zajišťující stabilitu v terénu. V angličtině je označují jako 

Quad. Poháněná jsou obě kola zadní, šlapání je umístěné před předním kolem, jedná se 

o typ SWB. 

Velomobily jsou velmi okrajovou záležitostí lehokol. Jedná se o kapotované lehokolo 

(nejčastěji tříkolku), které je poháněné pouze lidskou silou. Kapotáž se využívá 

z hlediska lepší aerodynamiky, ale i v případě nepřízně počasí. Jejich hmotnost se 

průměrně pohybuje mezi 27 – 32kg, ale jejich aerodynamický tvar je předurčuje 

k mnohem rychlejší jízdě, než jakou zvládne jízdní kolo (Ball, 2013). Prvotní myšlenka 

při konstruování velomobilů počítala s vytvořením dopravního prostředku, který by byl 

použitelný pro každodenní provoz a byl zároveň šetrný k životnímu prostředí. 

V českých zemích byl velomobil popularizován v seriálu Rychlé šípy jako „Šlapohyb“ 

(Foglar, 1940).  A v současném  Brně se pohybuje nadšenec na velomobilu 

(Pisingerová, 2018). Někteří místní to považují za příjemné zpestření, ostatní 

(povětšinou řidiči) jej kritizují z ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V zahraničí 

byly velomobily houfně popularizovány především v 90. letech minulého století. Jeden 

z prvních komerčně prosazených velomobilů byla „Leitra“ zkonstruovaná roku 1986 
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v Dánsku (Bláha, 2015). Dalšími zeměmi, kde došlo ke zkonstruování velomobilů, byly 

Holandsko, Švýcarsko a Německo. Právě v Holandsku je díky rovinaté zemi velomobil 

velmi populární (Ball, 2013). Například ve Švýcarsku vzniklo vozidlo Twike 

(Ballantine, 1992), které mělo všechny náležitosti splňující vyhlášku silničního 

provozu. Dalším strojem byl britský „Kingsbury Fortuna“, který si zakládal na 

aerodynamickém tvaru (Ballantine, 1992). Velomobily jsou však stále spíše raritou a to 

nejen u nás, ale i v zahraničí. 

Okrajovou záležitostí lehokol jsou různá tandemová lehokola, kdy jezdci sedí za sebou 

ve směru jízdy nebo zády k sobě. Rovněž se pro dva jezdce vyrábí tříkolky, kde jezdci 

sedí vedle sebe. Pro svou šíři jsou však obtížně použitelné v silničním provozu. 

Mimo sériovou výrobu lehokol je také populární konstruovat si lehokola doma. Tzv. 

„home made“ lehokolo má řadu výhod. Pokud vezmeme v úvahu povětšinou levnou 

výrobu, je tu ještě možnost individualizace strojů. Na toto téma je na internetu 

publikováno mnoho článků i diskuzních fór. Dokonce se tím zabývá i tištěná literatura. 

Například Graham a McGowan (c2008) popisují ve své knize Bike, scooter and chopper 

projects několik tříkolek, které si lze sestavit v domácím prostředí. Nevýhodou bývají 

omezené technologie při výrobě. Jako další slabiny se jeví časová náročnost a konečný 

design stroje, který nebývá zdaleka tak působivý jako u sériové výroby, ale je velmi 

originální. 

S vývojem technologií a s touhou sportovat „pohodlněji“ se také mezi lehokolisty 

rozmáhá trend elektro. Těchto elektro – lehokol je prozatím nevelké procento, které 

však narůstá velmi rychlým tempem. Lze tedy predikovat, že elektro – lehokola se 

stanou významným „hráčem“ na trhu stejně jako je tomu u jízdních kol. Vzhledem 

k cílové skupině zákazníků, na které je tento produkt zaměřen, a technickým 

požadavkům s tím spojeným dominují v této kategorii tříkolky nad jednostopými 

lehokoly. Průkopníkem v této oblasti byla značka HP Velotechnik se svým modelem 

„Scorpion Bion X“ (Hrubíšek, 2011). 

Většina lehokol jednostopých, tříkolek i čtyřkolek používá standardní velikosti 

komponentů užívaných u jízdních kol, což zjednodušuje případnou opravu či výměnu 

součástek. Konvenční jsou velikosti kol pohybující se od 20 do 26 palců od silniční přes 

horské až po tzv. FAT pláště. Rovněž převodové ústrojí jako přehazovačka, přesmykač, 

kazeta i převodníky jsou standardních parametrů. Brzdy se používají nejčastěji 
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kotoučové hydraulické, nízké těžiště a vyšší hmotnost si žádá kvalitní brzdnou soustavu. 

Ložiska, matice a šrouby používané k upevnění či řízení kol jsou rovněž typických 

rozměrů. Odlišná je konstrukce rámu a sedačka. Lehokola se vyrábí v mnoha 

provedeních od silničních přes trekové až po horské odpružené. Materiály používané při 

výrobě rámu jsou téměř totožné s materiály používanými pro výrobu jízdních kol. Jedná 

se o slitiny hliníku, které dávají konstrukci pevnost a přitom lehkost. Lehokola 

závodních parametrů jsou vyráběna z kompozitových materiálů, což je nejčastěji směs 

karbonu, kevlaru a epoxidové pryskyřice. Z oceli se v současné době již lehokola příliš 

nevyrábí, především pro jejich velkou hmotnost. Okrajově někteří výrobci u drahých 

lehokol používají titan, který má výborné pevnostní vlastnosti, je však velmi drahý. 

Výrobců lehokol je v současné době celá řada. Následující pasáž se zabývá těmi 

nejzajímavějšími.  

Z tuzemské produkce se jedná o firmu Azub Bike, která byla založena v roce 2000 (O 

nás, c2010). Samotný název Azub znamená Aleš Zemánek Uherský Brod. Ten je 

zakladatelem samotné značky. Produkce této značky započala již v roce 2001. 

V současné době patří k významným výrobcům lehokol na světě. „Exportuje nejen do 

Evropy, ale i USA či exotických zemí, jako je Jihoafrická republika či Francouzská 

Guyana“ (Sladká, 2015). Dalším tuzemským výrobcem je firma Štercl, která sice není 

tak velká jako prvně zmiňovaný Azub, ale zato byl její představitel Miloslav Štercl 

prvním, který zorganizoval setkání lehokol v České republice. Ze zahraničních značek 

bych rád zmínil americkou firmu Schlitter, která se specializuje na silniční modely 

lehokol a využívá karbonových materiálů k dosažení nízké hmotnosti. Firma Schlitter je 

na trhu přes 35 let. Její zakladatel John Schlitter byl průkopníkem v oblasti lehokol 

v Americe v 70. letech. Také jako první jednotlivec dokončil v roce 2008 závod napříč 

Amerikou, jak jinak než právě na lehokole (By recumbent enthusiasts, athletes and 

pioneers, 2017). John Schlitter v dubnu 2001 (About Us, c2016) také založil značku 

Bacchetta, která úspěšně vyrábí lehokola a dodává je především do Kanady a USA. 

Konstrukčně se jedná o obdobné modely, jako je tomu u firmy Schlitter. Za zmínku 

stojí též další dvě americké značky, Lightning Cycle Dynamics a Easy Racers. První ze 

zmíněných vyrábí lehokola v Kalifornii a mimo jiné se chlubí tím, že její konstruktéři 

mají zkušenosti z navrhování letadel, družic a raket a tyto poznatky přenášejí na tato 

lehokola. Značka Easy Racers má dlouhou historii, která je spojena s rychlostními 

rekordy. Značku založil v roce 1979 Gardner Martin, tentýž Gardner Martin, jenž navrhl 
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model Easy Racer a později i model Gold Rush (Our Heritage, c2014). Ve stejném 

duchu jako před lety tedy pokračuje výrobce Easy Racers i dnes. Staví rychlá a 

pohodlná lehokola nejen pro závodníky, ale i pro širokou veřejnost. Další výrobci, 

včetně jejich významu na trhu, jsou popsáni v jedné z dalších z kapitol. 

1.2.3 Výběr lehokola 

Následující text slouží jako obecné doporučení při výběru lehokola především 

začínajícím jezdcům. Vychází z mých zkušeností, ale i z odborných publikací 

(především Ball 2013), zabývajících se touto problematikou. Následující část 

předpokládá znalost předchozích kapitol, především pak kapitoly „1.2.2 Moderní 

konstrukce lehokol a jejich výroba“. 

Stejně jako výběr jízdního kola, tak i výběr lehokola závisí na mnoha aspektech. 

Prvotním krokem je volba konstrukce. Začínající lehokolisté se často ze strachu z 

udržení rovnováhy rozhodnou pro tříkolku. Ochudí se tak o mnoho předností, které 

nabízí jednostopé lehokolo. Je důležité zohlednit, kde bude lehokolo nejvíce užíváno a 

jaké s ním bude mít jezdec záměry. Od toho se odvíjí typ. Například do terénu je 

vhodný low-racer, high-racer . Nutno podotknout, že mnoho lidí si pořídí lehokolo, a 

pak je užívá pro úplně jiný účel než bylo stvořeno. Rozhodujícím důvodem je určitě 

pohodlí. Obecně lze doporučit otestovat více konstrukčních typů a podle výsledků 

srovnání se rozhodnout. Jednotlivé konstrukce jsou natolik odlišné, že vybrat lehokolo 

jen prostřednictvím internetu, není ta správná cesta.  

Značka lehokola by neměla být preferována před typem lehokola. Důležitější jsou 

objektivní důvody konstrukce a polohy jezdce při jízdě než osobní sympatie či antipatie 

k jednomu či druhému výrobci.  

Materiál rámu je další diskutovanou „položkou“ při výběru. Zde lze velmi často 

postupovat vyřazovací metodou, protože mnoho výrobců nabízí jeden konstrukční typ 

v jednom materiálovém provedení. Pokud jste rozhodnuti pro typ, ale nesedí Vám 

konstrukce rámu, rozhodně není dobré v tomto směru dělat kompromis. Doporučuji 

poohlédnout se raději jiným směrem.  

Hmotnost lehokola je důležitá především pro silniční lehokolisty, kteří se ubírají více 

kondičním směrem. Dále pro ty, kteří mají nějaká zdravotní omezení (např. vyhřezlá 

ploténka) a potřebují lehokolo často přenášet. Pro ostatní by neměla být hmotnost 
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výrazným faktorem při samotném výběru. Lehčí konstrukce je dosahováno především 

jiným materiálem rámu, případně odlišnými komponenty. Za důležité považuji 

upozornit na to, že s nižší hmotností lehokola roste exponenciálně jeho cena. Tedy 

pokud koupíte lehokolo, které bude o 1 – 2kg lehčí než standardní, bývá jeho cena o 1,5 

– 2 násobek vyšší. Mnohem důležitější než hmotnost lehokola je jeho nosnost.   

Skladnost se týká především tříkolek. V předchozí kapitole jsem zmiňoval, že mnoho 

výrobců zareagovalo na přání zákazníků a začalo vyrábět skládací rámy, které umožňují 

výrazně lepší manipulaci. Rám je dělený uprostřed, takže na délku i šířku získá tříkolka 

ve složeném stavu téměř poloviční rozměry. Samozřejmě je tato výhoda, 

„vykompenzována“ menší tuhostí konstrukce, což se projeví sníženou efektivitou při 

jízdě. Pokud tedy nepotřebujete šetřit místem, je rozhodně lepší zvolit konstrukci 

vcelku. Převoz autem je nejjednodušší na střeše pomocí 3 nosičů na jízdní kola.  

Odpružení lehokol lze doporučit v případě, že budete jezdit v opravdu těžkém terénu. 

V lehčím terénu je vhodné použít pláště širších rozměrů, které mají rovněž tlumicí 

funkci. Nevýhodou tlumení je vyšší cena i hmotnost lehokola a stejně jako v případě 

skládacích rámů nižší efektivita při šlapání do pedálů.  

Pokud se rozhodujete mezi novým nebo použitým lehokolem, obojí má své výhody i 

nevýhody. Mnohdy se stává, že jezdci prodávají své lehokolo právě z důvodu špatného 

výběru. Lehokolo jim zkrátka nesedí. Zde hrozí, že i vy si vyberete lehokolo, se kterým 

nebudete spokojeni na 100 %. Na druhou stranu ho můžete pořídit s výraznou slevou, 

často i 60 – 70 % původní ceny. Nabídka je však omezenější než v případě nového 

stroje. Cena by neměla hrát konečnou roli při výběru. Rovněž přicházíte koupí stroje 

z druhé ruky o možnost poprodejního servisu, záruky či odborných konzultací a dalšího 

servisu, který vyžaduje u lehokol vyšší preciznost než u jízdních kol. Koupě 

prostřednictvím internetu nebo kamenného obchodu, to je další z otázek, které se nabízí. 

Internet doporučuji v případě, pokud nemáte v dosahu místního prodejce. 

Prostřednictvím kamenného obchodu máte možnost vyzkoušet si více typů a 

rozhodnout se pro jeden konkrétní. Rovněž Vám prodejce před prodejem lehokolo 

seřídí na vaši výšku postavy a doporučí vhodné doplňky. Pokud si koupíte lehokolo přes 

internet,  budete si jej muset „domontovat“ sami, což může být leckdy pěkný „oříšek“. 

V roce 2012 bylo v USA prostřednictvím kamenných obchodů prodáno 60 – 80 % 

všech lehokol a to u 20 největších prodejců (Ball, 2013). Díky tomu, že mnoho výrobců 
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prodejcům zakazuje lehokola prostřednictvím internetu nabízet, je prodej přes kamenné 

obchody i v současnosti v přesile oproti internetovým.  

Každý kdo na lehokole určitou dobu jezdí, se zlepšuje a zákonitě se mění i jeho 

preference ohledně jízdy. Dříve či později tedy vyvstane otázka, jestli má současné 

lehokolo přestavět nebo jej prodat a koupit si nové. Touto otázkou byste se měli zabývat 

již při samotné koupi. Mnoho renomovaných výrobců nabízí před koupí tzv. konfiguraci 

lehokol, kdy si navolíte přehazovačku, kola, brzdy apod. Pokud zvažujete, že na 

lehokole budete jezdit pravidelně po delší dobu, doporučuji více investovat do 

kvalitnějšího osazení i rámu. Pokud jej však chcete jen na příležitostné ježdění, popř. 

pro naučení se na něm, postačí Vám levnější varianta. Koupit si levnější model a 

postupně jej osazovat lepším materiálem lze samozřejmě také. Do úvahy se musí vzít, 

že samotný rám na levnějších lehokolech bude méně kvalitní než u dražších, tedy i 

případě, že vyměníte všechny komponenty, tak Vám „mizerný“ rám zůstane. Navíc 

v konečném součtu je dokupování jednotlivých komponentů výrazně dražší než celého 

lehokola. Také je třeba zohlednit, že ne všichni budoucí zájemci při prodeji ocení Vaše 

úpravy lehokola. Nabídnou Vám tak méně peněz, případně jej budete podstatně déle 

prodávat. Upřednostňuji tedy jít cestou výměny modelu za jiný před dodatečnými 

úpravami.  

Záměrně zde neuvádím jako faktor výběru lehokola cenu, i když je to u většiny zájemců 

do jisté míry limitující záležitost. Jak bylo napsáno výše, cena by rozhodně neměla být 

hlavním či dokonce jediným ukazatelem pro výběr lehokola. 

Při výběru lehokola je třeba uvážlivě vybírat, testovat a zvažovat všechny možnosti pro 

i proti jednotlivým typům. Jedině tak si vyberete lehokolo, se kterým budete spokojeni a 

bude vám sloužit po dlouhou dobu. I zde totiž platí: „Dvakrát měř a jednou řež.“ 

1.2.4 Zdravotní aspekty lehokol 

Mezi hlavní determinanty zdraví patří dle autorů Čeledové a Čevely (2010): životní styl 

(50 – 60%), socioekonomické prostředí (20 – 25%), genetický základ (10 – 15%) a 

zdravotní péče (10 – 15%). Právě tím nejvíce ovlivnitelným, tedy životním stylem, se 

v souvztažnosti s jízdou na lehokole zabývá následující kapitola. 

Někteří mladší jedinci využívají lehokola především jako prostředek pro posouvání 

hranic svých výkonnostních limitů, ať už individuálně či prostřednictvím závodů. Starší 
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generace ho často využívá pro jeho zdravotní aspekty, nejčastěji pro rozvoj nebo 

udržení tělesné kondice. Také je dobrou rehabilitační pomůckou po onemocněních a při 

poúrazových stavech. Je vhodným prostředkem k navázání sociálního kontaktu. 

Lehokolo svou konstrukcí nezatěžuje klouby, proto se nabízí jeho použití k redukci 

hmotnosti. Rovněž převážně aerobní zatížení je vhodné k získání lepší fyzické 

zdatnosti, rozvoji kardiovaskulárního systému apod. 

Již samotná konstrukce lehokol je velmi rozdílná oproti jízdním kolům. Pokud se na 

jízdním kole soustřeďuje hmotnost cyklisty do tří hlavních bodů (řídítka, pedály, sedlo), 

u lehokol se jedná o celou plochu zad a hýždí, často ještě podpořenou oporem hlavy a 

zapřením se do pedálů pomocí dolních končetin. Paže jsou při jízdě volně svěšené podél 

těla, nehrozí tu tedy přetěžování svalů ramen, případně onemocnění karpálních tunelů. 

Právě ramena jsou totiž na jízdním kole neustále napínána. Především deltový sval je 

mnohokrát přetěžován. Rovněž krční svaly bez ohledu na druh posedu jsou značně 

namáhány. Zejména pak m. splenius capitis a ostatní vzpřimovače trupu (Sovndal, 

2013). Na lehokole je však páteř v přirozené poloze, nedochází k přetěžování bederní 

nebo krční oblasti, což může vést v krajním případě k vyhřeznutí ploténky (Sovndal, 

2013). Při jízdě na lehokole se zapojují svaly dolních končetin v jiném pořadí a 

mnohem efektivněji se zapojuje např. m. vastus lateralis (Telli et al., 2017). Nízká 

poloha těžiště a jízda nohama napřed je na lehokole příznivá v případě pádu a 

následného zranění. Některé výzkumy z posledních let naznačují přednosti lehokol a 

upozorňují na  jejich využítí při potížích s  bolestmi zad, karpálními tunely či při 

zažívacích potížích. Lehokolo je taktéž využíváno při vědeckých výzkumech, například 

u dětí s poruchami autistického spektra ASD (Anderson et al., 2017). Gregor et al., 

(2002) poukazuje ve svém výzkumu na využití lehokola jako rehabilitačního prostředku 

po mozkové příhodě nebo kardiorespiračním onemocnění. Dettori et al. (2004) zmiňuje, 

že dlouhodobá jízda na konvenčním jízdním kole může vést vlivem konstrukce kola 

k poruchám erekce. Konkrétně 31 % jezdců z celkového počtu 463 zaznamenalo během 

jízdy na kole necitlivost spojenou s erektilní dysfunkcí. Hlavními negativy dle Dettoriho 

(2004) tedy jsou: poloha řídítek, kdy jsou řídítka výrazně níž než poloha sedla, sedlo 

bez výřezu a upřednostnění silničního kola proti kolu horskému. Všechna tato negativa 

na lehokole odpadají.  

Velice důležitý je u lidí postoj k vlastnímu věku.  Často si ho vykládají dvěma 

odlišnými způsoby. První spočívá v udržování tělesné kondice i za cenu prodloužení 
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tréninkového procesu, druhý spočívá v rezignaci na předchozí fyzické aktivity 

(Novotný, 2017). Těch prvních je bohužel menšina, tato cesta však vede opět 

ke zpomalení procesu stárnutí a ke zkvalitnění života. Při sportovním výkonu se do 

krevního oběhu vyplavují endorfiny (hormony štěstí), noradrenalin (hormon a zároveň 

neurotransmiter), který umožňuje zvýšení výkonnosti organismu. Noradrenalin mimo 

jiné zrychluje tep, umožňuje rozklad glykogenu, zabezpečuje lepší okysličování cév a 

tedy i zvýšení jejich výkonu (Novotný, 2017). Sport je důležitým pomocníkem i při boji 

s rakovinou. „Například američtí lékaři sdružení ve Společnosti pro sportovní medicínu 

doporučují onkologicky nemocným, aby byli co možná nejvíce fyzicky aktivní.“ 

(Novotný, 2017, s.55). Dle Kathryn Schmitz, profesorky epidemiologie z Pensylvánské 

univerzity, je fyzická aktivita užitkem všem nemocným a doporučuje ji i v průběhu 

náročné léčby (Novotný, 2017). Samozřejmě intenzita i doba trvání cvičení bude u 

nemocného výrazně odlišná oproti zdravému jedinci. Další výzkumy ukazují, že 

pravidelná fyzická aktivita snižuje riziko recidivy rakoviny až o 50 %. (Novotný, 2017). 

Samostatnou kapitolou by mohlo být využívání lehokol seniory, a to nejen jako 

prostředku k upevňování zdraví, ale i jako významný sociální činitel. S jeho pomocí se 

senioři začleňují do komunity, kterou lehokolisté  velmi soudržně utváří. Samotné slovo 

stárnutí nemusí vždy navozovat negativní konotace. Již od narození stárneme. 

V počátcích našeho života je to proces nabývání síly, dovedností a nejrůznějších 

zkušeností. Teprve později dochází k regresi, která se projevuje  různými omezeními 

v osobním nebo pracovním životě, nástupem zdravotních problémů či onemocnění. 

(Slepička et al., 2015). Právě těchto zdravotních komplikací se dle průzkumu obává 

celých 78 % lidí v České republice (Sak, Kolesárová, 2012). Tuto fázi stárnutí lze 

výrazně zpomalit vhodným životním stylem. Jeho součástí jsou mimo jiné i vhodné 

pohybové aktivity, do kterých jízda na lehokole rozhodně patří. Dalším 

nezanedbatelným faktorem z hlediska stáří je potřeba sociálních kontaktů, jejichž 

nedostatečnosti se obává 43 % populace (Sak, Kolesárová, 2012). I na tento negativní 

jev má lehokolo prostřednictvím setkávání členů a sdílení společných zážitků kladnou 

odpověď. 

Jsou-li si tedy lidé vědomi negativních aspektů stáří, je vhodné se na ně připravit a 

nejen pasivně očekávat jejich příchod. Organizace WHO ve svém prohlášení z roku 

2012 nahlíží na téma udržení si kvality života v seniorském věku takto: „Úroveň 

pohybové aktivity je jedním z nejsilnějších prediktorů zdravého stárnutí, zvláště pro 
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starší věkové skupiny. Pohybová aktivita může zlepšit respirační a svalovou zdatnost a 

funkční zdraví a pevnost kostí a redukovat riziko závažných a chronických onemocnění 

deprese a pokles kognitivních funkcí.“(WHO, 2012, s. 15). Pohybovou aktivitou 

rozumíme aktivitu spojenou s prací v zaměstnání, mimopracovní době a při trávení 

volného času (Slepička et al., 2015). Dostatečná a vhodná pohybová aktivita je tedy 

významným faktorem aktivního stárnutí a měla by být součástí životního stylu lidí 

všech věkových kategorií (Slepička et al., 2015). Pohybová aktivita se rovněž podílí na 

celkovém pocitu spokojenosti lidí všech věkových kategorií. Pokud senioři netrpí 

zdravotně omezujícím stavem, doporučuje se vykonávat aerobní pohybovou aktivitu 

střední intenzity po dobu 30 minut 5 krát týdně. Kromě aerobní aktivity je zapotřebí 

začlenit cviky na posílení hlavních svalových skupin, cviky pro zvýšení flexibility a 

balanční cvičení. (Engelová et al., 2013). U seniorů, kteří mají limitace dané jejich 

zdravotním stavem, se doporučuje cvičení konzultovat s lékařem. I v tomto případě je 

však pohybová aktivita žádoucí. Tělesná zdatnost (nejen u seniorů) se podílí na 

každodenních činnostech. Dle autorů Máčka, Radvanského (c2011) má tělesná zdatnost 

vliv především na: zvládání každodenní pohybové zátěže bez obtíží a únavy, vytváření 

energetických rezerv pro náročnější aktivity, zvyšování tělesné síly (snížení rizika pádů 

u seniorů), zvýšení společenského uplatnění a udržení psychické rovnováhy. Ke 

zvýšení, případně udržení si tělesné zdatnosti nejen u seniorů je lehokolo obzvláště 

vhodným prostředkem. 

1.2.5 Aktuality ze světa lehokol 

Následující pasáž se zabývá komunitou lehokolistů a akcemi, na nichž se lehokola 

prezentují. Jedná se pouze o vybrané události či setkání, která mívají mezinárodní 

přesah. Expediční a dálkové jízdy zde nejsou uvedeny, zabývala se jimi již bakalářská 

práce. 

Poměrně tradiční je mezinárodní setkání lehokolistů v České republice, kam přijíždí 

mnoho účatníků z Polska, Německa, Slovenska, ale i Velké Británie či dokonce 

Austrálie. Setkání každý rok pořádá jiný organizátor na jiném místě republiky. 

Nejčastěji je setkání 3 denní, jeho součástí jsou společné vyjížďky, přednášky i závody. 

První ročník se konal již v roce 2000 a organizátorem byl tehdy Miloslav Štercl 

(Historie, c2018). Účastníků je v posledních letech mezi 150 – 300, ale první dva 

ročníky čítaly do 10 jezdců. Až při šestém ročníku v Praze dosáhla účast 100 jezdců. 

Prozatím největší akcí bylo setkání v roce 2010, kam přijelo na 300 jezdců včetně tří 
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z USA (Historie, c2018). Aktuálně se sraz uskuteční 6. – 9. 9. 2018 ve Veselí nad 

Lužnicí (Veselý lehokolo Veselí – (n/L) 2018, 2018). 

Zahraniční setkání lehokolistů  bývají často pořádána spíše jako závody. Ale najdou se i 

výjimky, např. Cycle Vision v Amsterdamu. Součástí třídenního lehokolového setkání 

jsou přednášky, prezentace, bazarový prodej a také závody. Je tu k vidění mnoho 

velomobilů, které jsou v Nizozemí velmi oblíbené. Zatím poslední ročník této netradiční 

akce se konal 15. – 17. 6. 2018 (Cycle Vision 2018, c2009-2018).  

Mnohem známější jsou výstavy, povětšinou cyklistické, kde jsou prezentována i 

lehokola. U nás se jedná o For bikes konaný každoročně začátkem cyklistické sezony 

v Praze. Dalším festivalem cyklistiky, městské dopravy a „green lifu“ je VELO 

Franfkurt. Tato výstava se zaměřuje na současné trendy v oblasti městské dopravy, 

nemohou zde tedy chybět jak lehokola klasická, tak elektro. Aktuální ročník proběhl 9 – 

10. 6. 2018 (VELO Frankfurt, c2008 – 2018). Největším cyklistickým veletrhem na 

světě pro oblast jízdních kol je EUROBIKE. Je situován poblíž Bodamského jezera 

v německém městě Friedrichshafen. Trvá 2 – 4 dny a primárně byl určen pouze pro 

obchodní partnery a ne pro veřejnost. V roce 2016 bylo na tomto veletrhu 1 350 

vystavovatelů ze 48 zemí a 42 720 obchodních návštěvníků ze 106 zemí (The 

EUROBIKE, 2018). Termín se různě mění, v tomto roce se veletrh konal 8. – 10.7. (The 

EUROBIKE, 2018). I na této akci je mnoho stánků s lehokoly, prezentují se i čeští 

výrobci, například  Azub z Uherského Brodu. Významnou cyklistickou výstavou je i 

Taipei cycle, koná se většinou v březnu. Některé z minulých ročníků a i ten současný se 

konaly naopak na konci cyklistické sezony v listopadu. Jak již samotný název napovídá, 

výstava probíhá ve městě Taipei, které je hlavním městem Tchaj – wanu. Vystavovatelé 

jsou zde převážně z Asie, tam se aktuálně vyrábí největší počet jízdních kol i lehokol na 

světě. Zajímavostí je, že pavilony jsou rozděleny na jednotlivé sekce podle zemí. Je tu 

tedy pavilon Německa, Itálie, dalších států Evropy, Japonska nebo Korey. Dále je zde 

samostatný pavilon elektricky poháněných vozidel. Výstava je opět primárně určena 

obchodníkům. Organizátorem celé výstavy je TAITRA (Rada pro rozvoj zahraničního 

obchodu v Tchaj-wanu) (Taipei Cycle 2018 Fact Sheet, 2018). Z pohledu lehokol je 

však rozhodně nejzajímavější německý Spezialradmesse, přezdívaný jako Spezi. Jedná 

se totiž o největší veletrh speciálních kol na světě. Jsou tu tedy k vidění klasická 

lehokola, tříkolky, kapotovaná lehokola, elektrolehokola, přípojné vozíky, skládácí kola 

a mnoho příslušenství i doplňků. Součástí veletrhu je i závodní trať, kde si mohou 
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návštěvníci jednotlivé modely otestovat, případně si i zazávodit. Letos se její 23. ročník 

konal 28. -29.4. Z vystavovatelů bych rád zmínil firmu Catrike vyrábějící lehokolové 

tříkolky, domácí HP Velotechnik vyrábějící tříkolky od roku 1993 nebo ryze českou 

firmu AZUB vyrábějící velmi kvalitní lehokola i tříkolky od roku 2001 (Exhibitors at 

the SPEZI, 2018).  

1.2.6 Světová produkce a lehokolisté aneb něco málo čísel 

Statistická data ohledně počtu lehokol ve světě dosud nikdo oficiálně nepublikoval. 

Chybí i odborná literatura, která by se věnovala jezdcům, jejich počtu a zastoupení v 

jednotlivých zemích světa. Většina výrobců především z marketingových důvodů svoji 

roční produkci vyrobených lehokol neuvádí. Pokud již nějaké „průzkumy“ o zjištění 

roční produkce lehokol jsou, největší výrobci se jich neúčastní. Tudíž jakákoliv odborná 

statistická data v této oblasti chybí. Následující výčet výrobců lehokol, jejich produkce 

a počet jezdců je uváděn na základě kvalifikovaných odhadů předních českých 

odborníků zabývajících se problematikou lehokol. Údaje jsou vzhledem k 

oficiálním chybějícím statistikám orientační, ale i přesto dají nahlédnout pod pokličku 

tohoto fenoménu. 

Produkce je u všech výrobců chápána jako součet jednostopých vozidel, tříkolek, 

čtyřkolek i velomobilů. Mezi největší výrobce lehokol patří americká firma Terratrike, 

jejíž roční produkce čítá 15 – 20 tisíc lehokol. Uvádí se, že se jedná až o ½ veškeré 

světové produkce. Kvalitou spadá mezi levnější výrobce, jejich lehokola začínají na 

1 000 USD/ks. Dalším výrobcem je ICE trikes z Velké Británie s roční produkcí kolem 

3 tisíc lehokol. Hase trike je australská značka založená v roce 2009, v současnosti se 

jedná o jedinou firmu, která se specializuje se na lehokola v Austrálii. Ročně vyrobí na 

3 tisíce lehokol. Catrike pochází stejně jako Terratrike z USA a ročně vyrobí mezi 2 – 3 

tisící lehokoly. Založil ji v roce 2000 brazilský mechanický inženýr Paulo Camasmie a 

sídlí na Floridě (The Catrike story, 2018). Německý HP Velotechnik vyrobí ročně na 2 

tisice kusů. Tridenttrikes sídlí v Severní Karolíně a ročně vyrobí přibližně 1 tisíc 

lehokol. Performer cycles vyrábí tříkolky i jednostopá lehokola a ročně jich vyrobí asi 1 

tisíc. Dalších zhruba 10 menších výrobců tvoří zbytek světové produkce. Mezi nimi je i 

česká firma Azub s roční produkcí okolo 500 kusů. Co do významu se řadí mezi pět 

nejvýznamnějších na světě. Její produkce se z 95 % vyváží do zahraničí. Konkrétně do 

Jižní Ameriky, Afriky, Laosu, Francie či Japonska (Fuksová, 2017). Její lehokola také 



41 

 

vyhrála v roce 2016 již podruhé prestižní celosvětovou soutěž pořádanou největším 

světovým online magazínem o lehokolech BentRider (Fuksová, 2017).  

2. METODOLOGIE VÝZKUMU 

2.1 Cíle práce 

Cílem této práce je zmapovat prostředí lehokol v zahraničním měřítku, následně 

porovnat s prostředím v České republice a rovněž poukázat na největší rozdíly obou 

skupin. 

2.2 Hypotézy 

Hypotéza je výrok o vztazích mezi zkoumanými proměnnými. Má obsahovat jasné 

implikace pro následné ověřování těchto vztahů (Ferjenčík, 2010). Hendl (2015, s.25) 

uvádí: „Hypotéza je tvrzení o podstatě určité situace ve zkoumané oblasti. Jde o návrh, 

představu o vztahu mezi uvažovanými výzkumnými proměnnými.“ 

1. Hypotéza: Čeští lehokolisté budou vlastnit více lehokol vlastní konstrukce. 

2. Hypotéza: Zahraniční lehokolisté v seniorském věku sportují častěji než čeští. 

2.3 Úkoly práce 

Úkoly dané práce jsou následující: 

 rešerše literatury zabývající se danou problematikou 

 sestavení polostrukturovaného dotazníku v anglickém jazyce 

 sběr dat prostřednictvím internetu 

 zpracování výsledků a jejich následná analýza 

 rozbor a následná interpretace výsledků 

 stanovení závěru a formulace odpovědí na hypotézy 

2.4 Metodika 

2.4.1 Soubor 

Při výběru respondentů je třeba dbát metodologických náležitostí. Vzorek musí být 

adekvátní, jeho výběr reprezentativní (Ferjenčík, 2010). Reprezentativnost zajistím 

následujícími podmínkami: potenciální účastníci výzkumu jsou lehokolisté z celého 

světa vyjma České republiky. Jedná se tedy o závodní jezdce, hobby jezdce, muže, ženy 
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i mladistvé, kteří disponují jedním, případně více lehokoly všech typů (tj. jednostopé, 

tříkolky, čtyřkolky, Velomobily). Dotazník bude rozeslán samotným výrobcům, přes 

které se dostane k zákazníkům, jezdcům, prostřednictvím internetových diskuzí, 

komunit i prostřednictvím mailů. Tímto zajistím co největší objektivitu a 

reprezentativnost samotného vzorku. Při výběru vzorků souboru bude použita metoda 

lavinového výběru spolu s kvótovým výběrem (Ferjenčík, 2010). V první vlně 

dotazování užiji metodu lavinového výběru. Tedy požádám prostřednictvím společnosti 

AZUB o „nakontaktování“ potencionálních respondentů. V další vlně prostřednictvím 

mailové komunikace a formulářů oslovím přední výrobce lehokol. Jedná se tedy opět o 

lavinový výběr. Ve třetí vlně oslovím respondenty prostřednictvím diskuzí a komunit 

přímo. Jedná se o kvótový výběr. Sbírání vzorků ve třech vlnách, kdy jde pokaždé o 

nově vybraný soubor jedinců z cílové skupiny, se nazývá: Opakované průřezové šetření 

(Hendl, 2015). V ideálním případě by v rámci výzkumu měl být použit náhodný výběr 

z populace, což ale k charakteru práce nebylo možné. Co do dělení respondentů se jedná 

o záměrný výběr. 

Výzkum byl prováděn dotazníkovým šetřením prostřednictvím internetu. Výzkum 

probíhal od 14. 6. do 6. 8. tedy v délce trvání 54 dnů. Celkem dotazník otevřelo 1398 

respondentů, dokončilo a odeslalo jej pouze 243 (17 %). Z těch bylo při čištění dalších 6 

(2 %) vyřazeno. Výzkum tedy pracuje s 237 respondenty. Čas na vyplnění dotazníku 

byl v rozmezí 5 – 10 minut u 115 respondentů (47 %). 85 (35 %) respondentů 

vyplňovalo dotazník 10 – 30 minut, 24 (10 %) 2 – 5 minut, 12 (5 %) déle než 60 minut 

a 7 (3 %) respondentů 30 – 60 minut. Největší procento vyplnění bylo zaznamenáno 

během první vlny rozeslání dotazníku, kdy jej otevřelo 431 respondentů, z čehož jej 

dokončilo 155. Za nutné považuji sdělit, že stránky, na kterých byl dotazník umístěn 

v první vlně, mají 13 848 sledovatelů. Ve druhé vlně bylo vyplněno 66 a ve třetí 22 

dotazníků. Celkem bylo na facebookových stránkách, kde byl dotazník sdílen, 

zaznamenáno 63 sledování („followerů“). Bylo osloveno 61 výrobců lehokol 

prostřednictvím mailových zpráv i webových formulářů, napsáno bezpočet mailů a 

navštíveno několik internetových diskuzí a komunit zabývajících se lehokoly. Zde 

všude byl dotazník publikován. 

2.4.2 Realizace výzkumu 

Před samotným výzkumem jsem provedl pilotáž u dvaceti respondentů.  Na základě 

jejich zpětné vazby došlo k drobným úpravám stylistickým i názvoslovným.  Realizace 
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výzkumu, resp. sběr dat, probíhala prostřednictvím internetu. Vytvořil jsem anglický 

dotazník, který byl skrze profesionální nástroj Survio.com rozeslán potencionálním 

respondentům. Dotazníkové šetření bylo realizováno celkem ve třech vlnách. První vlna 

se uskutečnila prostřednictvím sdílení na oficiálních facebookových stránkách 

společnosti AZUB dne 14. 6. 2018. Druhá vlna byla spuštěna 3. 7. prostřednictvím 

největších světových výrobců lehokol, jejichž databáze je zvěřejněna na nejobsáhlejších 

stránkách zabývajících se lehokoly na světě a to na serveru Bentrider.com. Třetí vlna 

proběhla 1. 8. prostřednictvím mailů a online formulářů na webových stránkách 

ostatních výrobců. Rovněž bylo ve třetí vlně umístěno několik dotazníků na fóra a 

Google komunity zabývající se tímto tématem. Za zvýšením počtu návratnosti 

dotazníků stála i reklama realizovaná firmou AZUB. 

Dotazník má v úvodní části krátký odstavec, ve kterém je respondentům zdůvodněn 

samotný vznik dotazníku i k jakým účelům budou data z něj použita. Zároveň je zde 

zmíněna anonymita respondentů. Dotazník obsahuje 23 otázek. Dotazník v bakalářské 

práci tvořil 18 otázek. V současné práci byly zachovány otázky původní, tak aby 

korelovaly s dotazníkem z bakalářské práce a bylo možné výsledky porovnávat. Přibylo 

však 5 otázek. Některé jsem zařadil z nutnosti přizpůsobit dotazník zahraničním 

respondentům, jiné pro rozšíření výzkumu. Doba potřebná k vyplnění dotazníku je 

přibližně 10 – 15 minut. Otázek s uzavřenými typy odpovědí je 15, s otevřenými 3 a 

kombinovanými 5. Dotazník je tedy polostrukturovaný. Respondenti jsou záměrného 

výběru.  

2.4.3 Použité metody 

V TEORETICKÝCH VÝCHODISCÍCH práce je provedena rešerše dotčené literatury, 

která nastiňuje problematiku daného tématu. VÝZKUMNÁ část je koncipována jako 

kvantitativní výzkum. Ten je charakterizován jako výzkum, jenž mimo jiné užívá 

strukturovaný sběr dat pomocí dotazníků (Hendl, 2016). Kvantitativní výzkum rovněž 

tvoří lineárně propojené koncepty jako: závěry a doporučení z předchozích studií, 

hypotézy, shromažďování dat, jejich sumarizace, provádění závěrů a doporučení pro 

další studium (Hendl, 1999). Z výše popsaných souvislostí je právě kvantitativní metoda 

žádoucí pro tento typ práce. V rámci kvantitativního výzkumu existuje několik metod 

získávání dat. Jedná se o: přímé pozorování, rozhovor, dotazník a analýzu dokumentů 

(Disman, 2000). Vzhledem ke koncepci této práce jsem použil metodu dotazníku pro 

samotný výzkum a metodu rozhovoru v kapitole: „1.2.6 Světová produkce a lehokolisté 
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aneb něco málo čísel“. Předností dotazníku je simultánní oslovení respodentů, úspora 

času řešitele i respondenta, úspora finančních prostředků a lepší kvantifikovatelnost dat. 

Naopak nevýhodou je zejména nižší věrohodnost dat. (Ferjenčík, 2010). Dotazník je 

sestaven z otevřených a uzavřených odpovědí. Vzhledem k tomu, že výzkum na 

podobné téma nebyl realizován, nejsou dostupná sekundární data. Je tedy uplatněn 

primární způsob získávání dat. Rozhovory byly vedeny převážně telefonicky, jejich 

výhodou je „vysoce interaktivní proces získávání dat“ (Ferjenčík, 2010, s. 171). 

2.4.4 Zpracování výsledků 

Zpracování výsledků probíhalo za pomocí nástroje Survio.com, který dokáže kromě 

statistických hodnot výsledky i vhodně kategorizovat a exportovat do grafů. Výsledné 

hodnoty jsem převedl na procentuální vyjádření, tak aby bylo možné jednotlivé 

odpovědi porovnávat mezi sebou. Z celkového počtu 1398 respondentů, kteří dotazník 

navštívili, jej kompletně vyplnilo a odeslalo 243. Po tzv. čištění (odstranili se 

respondenti z České republiky) bylo použito 237 odpovědí. Data jsou prezentována 

graficky pomocí koláčových diagramů. Koláčový diagram je nejvhodnější pro 

nominální úroveň reprezentující kvalitativně rozdílné kategorie (Ferjenčík, 2010). 

Jednotlivé odpovědi jsem vhodně interpretoval. Jedná se o induktivní (inferenční) 

statistiku, kdy porovnávám menší skupinu dat (respondentů) a na tomto základě 

vyvozuji závěry celé množiny objektů (respondentů) (Ferjenčík, 2010). 

3. VÝSLEDKY 

Výsledky znázorňují odpovědi respondentů přehledně zobrazené v konkrétních grafech, 

které jsou prezentovány na jednotlivých stranách. Text u jednotlivých grafů interpretuje 

jak samotná data v grafu, tak porovnání s lehokolisty v České republice.  

3.1 Bydliště respondentů 

Následující graf má znázornit odkud jednotliví respondenti pochází, tak aby bylo 

zřejmé, že se jedná skutečně o celosvětový průzkum, který respektuje zásady 

reprezentativního výběru. Ve výsledcích je mnoho států, pro přehlednost jsou tedy 

v grafu zaznamenány pouze jednotlivé kontinenty. Největší zastoupení v jednotlivých 

zemích mělo USA (60 %), následovala Austrálie (9,3 %), Velká Británie (5,1 %), 

Německo (4,6 %), Kanada (4,2 %), Holandsko (2,5 %) a Švýcarsko (2,1 %). Ostatní 

státy nepřesáhly hranici 2 %. 
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Graf 1 – Bydliště respondentů. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.2 Věk respondentů 

Druhá otázka byla rozčleněna stejně jako v bakalářské práci. V bakalářské práci tvořila 

nejpočetnější skupinu věková hladina 51 -55 let (21,2 %). Zde je to věková hladina 66 a 

více let (23,6 %). 
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Graf 2 – Věk respondentů. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.3 Pohlaví respondentů 

Opět se potvrdilo, že muži jezdí na lehokole častěji než ženy. V bakalářské práci byl 

poměr 81, 8 % ku 18,2 % ve prospěch mužů, zde je vyšší procentuální zastoupení žen, 

ale přesto muži jasně dominují. 

 

Graf 3 – Vaše pohlaví. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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3.4 Tovární značky používaných lehokol 

Na tomto grafu je patrné zastoupení jednotlivých značek. Mezi počtem jednotlivých 

značek a roční produkcí těchto výrobců je jistá souvztažnost. Nelze však říci, že by se 

jednotlivé značky vyskytovaly častěji v zemích, odkud pochází. 24,2 % českých 

respondentů si lehokolo konstruovalo samo, kdežto těch zahraničních bylo pouze 2,5 %. 

 

Graf 4 – Tovární značky používaných lehokol. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.5 Typy používaných lehokol 

Respondenti uváděli jednotlivé typy lehokol, na kterých jezdí. Oproti bakalářské práci 

byly kategorie rozšířeny o tříkolky, čtyřkolky a velomobily. Souhrnná otázka byla 

rozdělena ještě na podotázky dle specifikací lehokol. Nejvíce respondentů užívá 

tříkolku a to typu Tadpole (dvě kola vpředu, jedno vzadu). Dominující je pohon zadního 

kola. Poněkud překvapující byl fakt, že „highracery“ a „lowracery“ jsou zastoupeny 

téměř shodně. Zde jsem očekával jasnou převahu „highracerů“. 
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Graf 5 – Typy používaných lehokol – rozdělení dle konstrukce. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Graf 6 – Typy používaných lehokol – rozdělení dle typu řízení. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Graf 7 – Typy používaných lehokol – rozdělení dle rozvoru. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Graf 8 – Typy používaných lehokol – rozdělení dle pohonu. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Graf 9 – Typy používaných lehokol – rozdělení dle výšky posedu. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.6 Priority při výběru lehokola 

U priorit při výběru lehokolo převládala odpověď: Jiné. Zde se nejčastěji vyskytovaly 

reakce jako pohodlí, balanc (což by se dalo přidat do kategorie konstrukční typ), 

nosnost lehokola. Je pravděpodobné, že mnoho jezdců především v USA využívá 

lehokolo jako prostředek k redukci hmotnosti. S tím bylo spojeno i několik odpovědí 

typu: elektrická asistence (tedy elektro – lehokolo). Zajímavou odpovědí bylo, že 

prioritou pro výběr lehokola byl materiál, ze kterého byl rám lehokola vyroben – 

konkrétně z recyklovaného odpadu.  

 

Graf 10 – Priority při výběru lehokola. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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3.7 Výběr profilu tratě při jízdě 

Otázka zacílená částečně na typ lehokol (v USA poměrně populární tzv. FAT tříkolky 

určené do terénu) a samotný výběr profilu v rámci jízdy. Očekávání se nevyplnilo, jasně 

dominuje silnice před nezpevněnými cestami. 

 

Graf 11 – Výběr terénu při jízdě na lehokole. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.8 Roční nájezd kilometrů 

Přes 76 % lehokolistů najede ročně do 5 000 km. Uvážíme – li průměrnou sezonu 8 

měsíců v roce, jedná se o nájezd cca 500 – 600 km měsíčně. To je při vyjížďce dvakrát 

týdně zhruba 60 km na jednu trasu. Odpovídá to využití lehokola jako prostředku k 

pozitivnímu ovlivňování zdraví. Zajímavý je skok u poslední hodnoty. V intervalu 

13 001 – 15 000 bylo pouze 0,4 % respondentů a do té doby docházelo k 

procentuálnímu snižování. V intervalu 15 001 a více však došlo k navýšení na 2,1 %. 
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Graf 12 – Roční nájezd kilometrů. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.9 Nejdelší vzdálenost ujetá za 1 den 

Otázka se prolíná s otázkou: „3.14 Účastnili jste se někdy expedičních nebo dálkových 

jízd na lehokole?“ Očekával jsem jistou úměru mezi oběma otázkami, která však 

nenastala. Naopak mne udivilo, že se celých 39 % respondentů účastnilo dálkových 

nebo expedičních jízd, ale v této otázce je pouze necelých 17 % respondentů, kteří za 

den ujeli více než 200 kilometrů. 
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Graf 13 – Nejdelší vzdálenost ujetá za 1 den. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.10 Délka období věnovaná jízdě na lehokole 

Odpovědi respondentů jsou velmi podobné s bakalářskou prací, období je rozloženo 

rovnoměrně. Nelze tedy tvrdit, že by čeští jezdci v oblasti tohoto sportovního fenoménu 

byli jakkoliv pozadu. Do značné míry to může být dáno dlouhodobým působením 

společnosti Azub na místním trhu. Na druhou stranu jezdců, kteří jezdí na lehokole 21 a 

více let, je mezi českými pouze 1,5 %, světových je celých 6,3 %. 
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Graf 14 – Délka období věnovaná jízdě na lehokole. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.11 Počet lehokol jednoho respondenta 

Odpovědi jsou opět velmi podobné s českými respondenty. Čeští lehokolisté mají 

početnější zkušenosti s více lehokoly (47 % českých lehokolistů má nebo mělo více jak 

jedno lehokolo). 

 

Graf 15 – Počet lehokol jednoho respondenta. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

28,3 % 

30 % 

17,7 % 

12,7 % 

5,1 % 
6,3 % 

Jak dlouho se jízdě na lehokole věnujete? 

2 roky a méně 

3 - 5 let 

6 - 10 let 

11 - 15 let 

16 - 20 let 

21 let a více 

57 % 

43 % 

Je aktuální lehokolo Vaším prvním? 

Ano. 

Ne. 



55 

 

3.12 Četnost jízdy na lehokole 

Zde se výsledky odpovědí českých a světových lehokolistů významně liší. Zatímco čeští 

respondenti jezdí nejčastěji 1 x týdně (34,9 %), světoví 2 – 3 x týdně (46,8 %). To může 

být způsobeno více faktory. Jedním z nich je procentuální nárůst u zahraničních 

respondentů díky možnosti výběru odpovědi u otázky „3.16 Jaký je Váš hlavní důvod 

jízdy na lehokole?“ a to: „Lehokolo používám jako dopravní prostředek.“ (u 

předchozího výzkumu tato možnost nebyla). Češi užívají lehokola k přepravě v 6%, 

světová populace v 11,8%. Dalším důvodem může být to, že světová populace 

v seniorském věku (respondentů tohoto výzkumu je v daném věku většina) mnohem 

více sportuje. Ostatně dokazují to i studie Evropské komise z roku 2014 zveřejněné 

v publikaci Sport a pohyb v životě seniorů (Slepička et al., 2015). Zde se uvádí, že 

populace České republiky pravidelně cvičí v 5 % případů, kdežto ostatní obyvatelé 

Evropské unie v 8 %. Tato studie sice nezahrnuje americkou populaci, které je ve 

výzkumu většina, dá se však předpokládat, že lehokolo je jimi užívané jako prostředek 

k redukci hmotnosti, případně se Američané (a nejen ti) chtějí ve výzkumu prezentovat 

v lepším světle.  

 

Graf 16 – Četnost jízdy na lehokole. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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3.13 Účast na srazech nebo závodech lehokol 

Pokud bych porovnával tyto odpovědi s odpověďmi z bakalářské práce, došel bych 

k závěru, že měření bylo reliabilní (skutečně měřilo ta data, které mělo a v opakovaném 

měření by pravděpodobně došlo ke stejnému závěru), ale není validní, protože první 

měření probíhalo přímo na lehokolovém setkání, druhé však nikoliv. 

 

Graf 17 – Účast na srazech nebo závodech lehokol. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.14 Účast na expedicích nebo dálkových jízdách na lehokole 

Otázka provázaná s otázkou „3.9 Kolik kilometrů za den jste nejvíce ujeli?“ Podrobný 

popis je uveden u oné otázky. Snad jen doplním, že mne překvapilo poměrně velké 

zastoupení kladných odpovědí. 

 

Graf 18 – Účast na expedicích nebo dálkových jízdách na lehokole. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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3.15 První informace o lehokole 

I tady se většina respondentů rozhodla pro kategorii Jiné. Často zde byly odpovědi 

spojené se zdravotním stavem. Např. doporučení lehokola lékařem, koupě lehokola 

rodinou při zdravotních potížích s krční páteří, při vyhřeznuté ploténce, bolestech zad 

apod. Další početnou skupinu tvořil internet, výstavy a tiskoviny. 

 

Graf 19 – První informace o lehokole. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.16 Hlavní důvod vedoucí k jízdě na lehokole 

Po zkušenostech z předchozí práce byla přidána přímá možnost odpovědi: „Lehokolo 

používám jako dopravní prostředek“. Dominantní byla však odpověď: Zdravotní 

prevence – udržení si kondice (47,3 %). V předchozím výzkumu se pro tuto odpověď 

rozhodlo pouze 22,7 % českých respondentů. Do jisté míry tento fakt ukazuje na 

rozdílné cíle respondentů. Nutno také zohlednit, že čeští respondenti byli výrazně 

mladšího zastoupení (nejčastěji 51 – 55 let, 21,2 %) kdežto respondenti tohoto výzkumu 

jsou ve věku 66 a více let (23,6 %). A s věkem se cíle mění. V kategorii „Jiné“ byly 

povětšinou odpovědi, které se opakovaly z předchozích otázek (pohodlí, relax, zábava 

apod.). Jedna odpověď byla, že respondent má Parkinsonovu chorobu a neudrží 

rovnováhu na horském kole. Lehokolo (tříkolka) je tak pro něj jediná možnost jízdy. 

20,3 % 

18,6 % 

25,3 % 

35,9 % 
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Od přátel. 

Z tisku. 
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Graf 20 – Hlavní důvod vedoucí k jízdě na lehokole. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.17 Aktivní závodníci na lehokolech 

Zahraniční respondenti přišli mnohem více do styku se závodním sportem než čeští 

(25,8 %). To může mít mnoho opodstatnění (univerzitní sport v USA apod.). A také 

mnoho vztahů k jiným otázkám (např. „3.12 Jak často jezdíte na lehokole?“). 

 

Graf 21 – Aktivní závodníci na lehokolech. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

1,3 % 

47,3 % 

12,2 % 

8 % 

5,5 % 

11,8 % 

13,9 % 

Jaký je Váš hlavní důvod jízdy na lehokole? 

Výkonnostní - mám závodní 
ambice. 

Zdravotní prevence- udržení si 
fyzické zdatnosti. 

Kompenzace zdravotních potíží. 

Psychický relax. 

Touha vyzkoušet něco nového. 

Lehokolo používám jako 
dopravní prostředek. 

Jiné. 

37,6 % 

62,4 % 

Byl (a) jste či stále jste aktivním závodníkem 
v kterémkoliv sportu? 

Ano. 

Ne. 



59 

 

3.18 Nejčastější společníci na cestách 

Poměr těchto odpovědí je v obou výzkumech velmi podobný. Zahraniční respondenti 

jsou více „samotářští“ (63,3 %). Češi naopak častěji vyjíždějí s kamarády (21,2 %). 

 

Graf 22 – Nejčastější společníci na cestách. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.19 Zdravotní problémy spojené s jízdou na lehokole 

U prvního výzkumu českých respondentů nebyl zaznamenán jediný případ, kde by byly 

nějaké zdravotní komplikace spojené s jízdou na lehokole. U tohoto výzkumu bylo 

popsáno celkem 8 případů, z nichž 3 nejsou zdravotními komplikacemi spojenými 

bezprostředně s lehokolem (pálení svalů, chodidel a mravenčení dolních končetin), další 

jedna je dána spíše nešikovností jezdce než konstrukcí lehokola (odření nohy při 

sklouznutí z pedálu), jedna odpověď byla: „zranění kolenního kloubu“. U dalších tří 

odpovědí si nejsem jist, zda – li bylo správně pochopeno zadání otázky (respondenti 

uvádí Parkinsonovu chorobu, bypass a mozkovou příhodu). Spíše se domnívám, že 

respondenti napsali zdravotní problémy, které si jízdou na lehokole kompenzují. 

Nicméně i v případě, že připustím zdravotní komplikace 8 jedinců (3 %), zůstává 229 

respondentů, kteří žádné problémy spojené s jízdou na lehokole nemají. 
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6,3 % 
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Graf 23 – Zdravotní problémy spojené s jízdou na lehokole. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.20 Problémy vyplývající z jízdy v silničním provozu 

27,5 % respondentů uvedlo, že problémy v silničním provozu mívá často nebo zřídka. 

Téměř 73 % problémy nemá. Čeští lehokolisté mají problémy často nebo výjimečně ve 

47 % případů a v 53 % problémy nemají. Tuto odpověď ovlivňuje mnoho vnějších 

faktorů (hustota dopravy, výběr profilu tratě, ohleduplnost řidičů apod.). Pokud 

respondenti uvedli možnost: „Ano, často“, měli možnost napsat odůvodnění. Nejčastější 

názory byly, že je řidiči přehlíží a nedávají jim dostatek prostoru. 

 

Graf 24 – Problémy vyplývající z jízdy v silničním provozu. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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3.21 Problémy vyplývající z přepravy lehokola ve veřejné dopravě 

73 % respondentů veřejnou dopravou s lehokolem necestuje. Na druhou stranu  téměř 

20 % dotázaných má často nebo zřídka problémy při cestování veřejnou dopravou. Čeští 

lehokolisté cestují veřejnou dopravou častěji (63,64 %, oproti zahraničním – 27%) a 

také se častěji potýkají s problémy (44 %). 

 

Graf 25 – Problémy vyplývající z přepravy lehokola ve veřejné dopravě. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.22 Výhody lehokola oproti klasickému kolu 

U určení výhod lehokola měl každý respondent napsat právě tři. Ty největší výhody 

spatřují respondenti obou výzkumů shodně. Následující graf zobrazuje data s nejvyššími 

četnostmi.  
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Graf 26 – Výhody lehokola oproti klasickému kolu. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

3.23 Nevýhody lehokola oproti klasickému kolu 

Stejně jako u výhod i u nevýhod měli respondenti zapsat tři pro ně nejdůležitější. Opět 

zde panuje velká shoda mezi oběma výzkumy. 

 

Graf 27 – Nevýhody lehokola oproti klasickému kolu. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Nejvíce respondentů výzkumu pochází ze Severní Ameriky (64,2 %), konkrétně ze 

Spojených států amerických (60 %). Jsou následováni rozličnými státy Evropy (24,5 %) 

a Austrálie (9,3 %). Nejpočetnější skupinou jsou senioři ve věku 66 a více let (23,6 %). 

Skupinu ve věkovém rozpětí 56 let a více tvoří 57,8 %. Zastoupení mužů dosahuje 75,6 

%. Nejvíce uživatelů vlastní značku Catrike (16 %) před Azubem (13,1 %) a ICE (10,5 

%). Naprosto dominantní je užívání tříkolek (66,7 %) před jednostopými vozidly (27,7). 

Největší prioritou při výběru lehokola je pro většinu respondentů pohodlí. 90,7 % 

uživatelů jezdí po silnici, 9,3 % vyhledává nezpevněné lesní a polní cesty. 76,4 % 

respondentů ročně najede do 5 000 km a největší denní vzdálenost do 150 km ujelo 73,5 

% lehokolistů. Nejvíce respondentů jezdí na lehokole 3 – 5 let (30 %). Celých 70 % 

respondentů jezdí na lehokole minimálně 2 – 3 krát týdně z toho 23,2 % téměř každý 

den. Setkání lehokol ani závodů se neúčastní 73 % jezdců. 39,7 % jezdců se však 

účastní dálkových nebo expedičních jízd. Nejčastějším důvodem jízdy na lehokole je 

zdravotní prevence (47,3 %) spolu s kompenzací zdravotních potíží (12,2 %). 37,6 % 

jezdců se v minulosti podílelo na soutěžení či závodech v různých sportech. Nejčastěji 

jezdí lehokolisté na vyjížďky sami (63,3 %). Zdravotní obtíže spojené s jízdou na 

lehokole uvádí 3 % respondentů. 72,6 % jezdců nemá problémy v silniční dopravě a   

73 % jezdců nevyužívá pro přepravu dopravu veřejnou. Největší výhody oproti jízdním 

kolům spatřují jezdci v pohodlí (37 %). Zdravotní aspekty uvádí na druhém místě (15,7 

%) a stabilitu na místě třetím (11,8 %). Naopak nevýhody spatřují především ve vyšší 

ceně (15,7 %), obtížnějším a těžším výjezdu do kopců (13,5 %) a hmotnosti (12,4 %). 

Při porovnávání výzkumu, který probíhal mezi českými lehokolisty v roce 2016 a 

současným výzkumem z prostředí zahraničního, došlo k následujícím rozdílům. 

Respondenti ze zahraničí byli starší v průměru o 10 let. Nejpočetnější skupinou 

zahraničních respondentů bylo rozmezí 66 a více let (23,6 %) českých 51 – 55 let (21,2 

%). V kategorii nad 56 let byli zastoupeni zahraniční respondenti 57,8 %, čeští 13,6 %. 

V zahraničním průzkumu bylo více žen o 5,9 %. Čeští respondenti měli více lehokol 

vlastní výroby (24,2 %), zahraniční méně (2,5 %). České prostředí upřednostňuje při 

výběru konstrukční typ, zahraniční pohodlí. 70 % zahraničních jezdců jezdí na lehokole 

2 – 3 krát týdně nebo každý den, českých 36,4 %. 59,5 % zahraničních jezdců jezdí na 

lehokole především z důvodu zdravotní prevence nebo kompenzace zdravotních potíží, 

u českých je to 33,3 %. Čeští jezdci jezdí sami v 53 % případů, zahraniční v 63,3 %. 

S problémy v silničním provozu se pravidelně potýká 9,1 % českých jezdců, 
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zahraničních 14,8 %. Na druhou stranu 53 % českých jezdců nemá žádné problémy 

v provozu, zahraničních je to 72,6 %. S přepravou ve veřejné dopravě se potýká 19,4 % 

zahraničních respondentů, českých 44 %. Největší přednosti oproti jízdním kolům 

spatřují jezdci obou výzkumů v pohodlí (37 % zahraniční 54,2 % čeští). Zdravotní 

aspekty zahraničních jezdců dosahují významnosti 15,17 %, českých 4,16 %. Za 

nevýhody je obecně považována vyšší cena (zahraniční lehokolisté 15,7 % případů, 

čeští 13,6 %), obtížnější výjezd do kopců (zahraniční 13,5 %, čeští 25,8 %) a vyšší 

hmotnost (zahraniční 12,4 %, čeští 18,2 %). 

Následující data jsou prezentována na základě kvalifikovaných odhadů předních 

českých odborníků zabývajících se problematikou lehokol u nás i ve světě. V současné 

době na celém světě 550 – 600 tisíc lehokolistů. Věkový průměr jezdců postupně 

vzrůstá. V roce 2010 tvořili nejpočetnější skupinu jezdci ve věku 40 – 45 let. Dnes je to 

50 a více let věku. Mění se i preference ohledně typu lehokola, což ostatně naznačuje i 

samotný výzkum. V roce 2010 měla jednostopá lehokola zastoupení 70 %, 30 % tvořily 

tříkolky a čtyřkolky. Dnes je tomu přesně obráceně. Za posledních 8 let výrazně narostl 

také zájem o elektro – lehokola a to o 40 %. V budoucnu se očekává nárůst až na hranici 

70 %. 

4. DISKUZE 

V teoretické části práce jsem uvedl informace, které vedou k pochopení alespoň 

základní problematiky, která kolem lehokol panuje. Přesto, že práce svým obsahem 

navazuje na mou předchozí bakalářskou práci, teoretické poznatky byly směřovány 

jinak. Témata se tak zbytečně neprolínají, ale vhodně doplňují. Úvodní kapitoly 

teoretické části mají sice podobné názvy, ale obsahově jsou rozdílné. Historický kontext 

je zde rozpracován více do hloubky. V této části jsem čerpal především z odborné 

literatury autorů Hadlanda et al. (2014) a Lessinga (1998). Popsal jsem zde podrobně 

jednotlivý vývoj konstrukcí lehokol a v další části práce na něj navázal. Nově je 

zařazena kapitola 1.2 Specifika lehokol, která uvádí nejen hlavní odlišnosti lehokol a 

konvenčních jízdních kol, ale na několika studiích i odborných textech (Kyle a Weaver 

2012, Hennekam1990 či Telli et al. 2017, Boon et al., 2014) zmiňuje jejich účinnost. 

Podkapitola „1.2.2 Moderní konstrukce lehokol a jejich výroba“ prezentuje jednotlivé 

typy lehokol včetně tříkolek, čtyřkolek a velomobilů a odkazuje na studii Nurseho 

(Nurse et al., 2015), kde je uvedeno praktické využití těchto strojů. Kapitola „1.2.3“ 
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pojednává o výběru lehokola, tato část může být jakýmsi doporučením začínajícím 

jezdcům. Ani v této kapitole však nejsou opomenuty vědecké požadavky na práci, které 

jsou realizovány systematickým postupem. Kapitola „1.2.4“ se zaměřuje na Zdravotní 

aspekty lehokol, což se ukázalo v pozdějším výzkumu jako téma velmi aktuální. Při 

psaní této kapitoly jsem dával do souvislostí praktické poznatky s těmi odbornými a 

podložil je studiem odborné literatury, zejména autorů Sovndala (2013), Telliho et al. 

(2017), Andersona et al. (2017) Gregora et al. (2002), Dettoriho et al. (2004) a 

samozřejmě domácích autorů jako Novotného (2017), Saka, Kolesárové (2012), 

Čeledové a Čevely (2010), nebo Slepičky et al. (2015). Z této kapitoly později vzešla 

myšlenka na stanovení jedné z hypotéz, které jsou popsány níže. „1.2.5“ je označení 

kapitoly zabývající se aktualitami ze světa lehokol, zejména setkáními a výstavami, kde 

se tento jev těší stále větší oblibě. Poslední kapitola teoretické části vznikla na základě 

několika rozhovorů s předními českými odborníky na problematiku lehokol a dala tak 

vzniknout konkrétním obrysům tohoto, do té doby abstraktního, fenoménu. 

V samotné výzkumné části považuji za stěžejní správně sestavený dotazník. Ten je 

svým charakterem polostrukturovaný, sestává z otázek uzavřených, otevřených i 

smíšených. U většiny uzavřených otázek měli respondenti na výběr právě jednu 

možnost. Dotazník respektoval zásady správného sestavení, tedy postupoval od 

obecných otázek ke specializovaným. Před samotným rozesláním mezi respondenty 

proběhla pilotáž u 20 jedinců. Po jejich zpětné vazbě, zapracování výsledků 

do dotazníku (zejména stylistického a názvoslovného charakteru) a konzultací 

s odborníkem na lehokola byl dotazník rozeslán mezi potenciální respondenty. Dotazník 

obsahoval celkem 23 otázek, většina byla obsahově shodná s výzkumem v bakalářské 

práci, tak aby bylo možné porovnat jednotlivé výstupy. Na základě předchozích 

zkušeností byla u otázky: „Jaký je Váš hlavní důvod jízdy na lehokole?“ přidána 

možnost: „Lehokolo používám jako dopravní prostředek“. Odstraněna byla otázka: 

„Věnujete se, či jste se věnoval (a) vrcholovému sportu?“, která byla v předchozím 

výzkumu obsahově zaměňována s otázkou: „Byl (a) jste či stále jste aktivním 

závodníkem v kterémkoliv sportu?“ Tato otázka byla zachována. Nově jsem přidal 

otázku: „Odkud pocházíte?“. U otázky zaměřené na konstrukci lehokola byly přidány 

možnosti výběru tříkolky, čtyřkolky a Velomobilu a to z toho důvodu, že zastoupení 

těchto konstrukcí je v zahraničí většinové. Nová je i otázka týkající se výběru profilu 

tratě při vyjížďkách, ročního nájezdu kilometrů, denního maximálního nájezdu 
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kilometrů či účasti na dálkových a expedičních jízdách. Otázku týkající se výhod a 

nevýhod jízdy na lehokole oproti klasickému kolu jsem rozdělil na dvě samostatné. 

Šetření bylo publikováno prostřednictvím internetu a to ve třech vlnách. První vlna 

zaznamenala největší úspěšnost – 155 odpovědí (facebookové stránky s 13 848 

sledovateli). Druhá byla poněkud slabší (66 odpovědí) a třetí rovněž (22 odpovědí). 

Dotazníkové šetření započalo 14. 6. 2018, poslední odpověď byla zaznamenána 6. 8. 

Z celkového počtu 1398 respondentů jej dokončilo 243, po následném čištění bylo ve 

výzkumu použito 237 odpovědí. Ve výzkumu jsem pracoval s následujícími 

hypotézami: 

1. Hypotéza: Čeští lehokolisté budou vlastnit více lehokol vlastní konstrukce. 

O českém národu se obecně hovoří jako o „národu kutilů“. Což potvrzuje i několik 

článků publikovaných na toto téma. Například článek o kreativitě a inovacích Maker 

Faire (Ptáček, 2018) dává tomuto zevšeobecněnému tvrzení za pravdu. Na straně druhé 

je mnoho publikací v zahraničí, které se zabývají zkonstruováním vlastního lehokola. 

Kupříkladu Graham (c2008) vydal celou knihu o této problematice. Nicméně zahraniční 

lehokolisté si vlastní lehokolo konstruovali v 2,5 % případů, čeští v 24,2 %. Hypotéza 

se tedy potvrdila. 

2. Hypotéza: Zahraniční lehokolisté v seniorském věku sportují častěji než čeští. 

Věk, kdy označujeme jedince za seniora, se dle různých autorů liší. Obecně to může být 

hranice 50let nebo až 65 let (Slepička et al., 2015). Já uvažuji o hranici 50 let. Tato 

hranice ovšem neznamená hranici odchodu do starobního důchodu. Měla by však být 

vnímána jako velmi vhodná pro zahájení vyhovujících pohybových aktivit (pokud tak 

ještě nebylo učiněno), neboť pravidelným cvičením dokážeme pozitivně ovlivnit 

stárnutí. Na téma sportu, respektive pohybových aktivit v seniorském věku, vzniklo 

několik odborných publikací i studií. Za všechny zmíním Slepičku et al. (2015), který 

spolu s dalšími spoluautory publikuje výsledky šetření Evropské komise zveřejněné 

roku 2014. Toto šetření bylo prováděno u lidí ve věku 55 +, tedy shodné věkové 

skupině jako jsou samotní respondenti výzkumu. Zde se uvádí, že pravidelně sportuje 

pouze 5 % české populace oproti 8 % občanů Evropské unie. Vzhledem k výsledkům 

výzkumu lze předpokládat, že trend v USA (nejpočetnější skupina výzkumu) bude u 

dané věkové kategorie obdobného charakteru. Ve výzkumu se toto tvrzení potvrdilo. 
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Zatímco čeští respondenti pravidelně (2 – 3 krát týdně) sportují v 19,7 % případů, 

zahraniční v celých 46,8 %. Z tohoto pohledu se hypotéza potvrdila. 

Na druhou stranu, pokud se zaměříme na věkové rozložení respondentů obou výzkumů, 

zjistíme, že v rámci českého šetření je nejpočetnější věková skupina lidí 51 – 55 let. 

V tzv. „produktivním“ věku ,kdy lidé v České republice chodí do práce (tj. hranice 65 

let) bylo 95,5 % respondentů. Oproti tomu zahraniční lehokolisté tvořili nejpočetnější 

skupinu ve věkovém rozmezí 66 a více let (23,6 %). Tedy v produktivním věku je 

zastoupeno 76,4 % respondentů. Informace o tom, že v každém státě je rozhodující jiný 

věk pro odchod do řádné penze, nereflektuji (bylo by to příliš zavádějící a na konečný 

výsledek by to nemělo velký vliv). Tedy důvodem proč jsou zahraniční jezdci aktivnější 

v četnosti pohybové aktivity může být prostý fakt, že mají více času na své koníčky a 

zájmy právě v důsledku toho, že již nechodí do zaměstnání. Je tedy na místě v rámci 

této hypotézy provést případný další samostatný výzkum.  

Na závěr diskuze považuji za důležité upozornit na množství sesbíraných dat 

k výzkumu. Jak uvádí mnoho autorů, kvalitu daného výzkumu nezaručuje množství dat, 

ale především reprezentativnost vzorku. Ta je dána mnoha faktory. Klíčovým je fakt, že 

se v ideálním případě jedná o náhodný výběr, že každý potencionální respondent má 

stejnou pravděpodobnost stát se respondentem skutečným. Dotazník byl rozeslán 

samotným výrobcům, přes které se dostal k zákazníkům, jezdcům a to prostřednictvím 

internetových diskuzí a komunit i prostřednictvím mailů. Těmito kroky jsem usiloval o 

zajištění, co největší objektivity a reprezentativnosti samotného vzorku. I přes všechny 

tyto body nebyla reprezentativnost vzorku zajištěna k mé spokojenosti. Ve výzkumu 

převládají respondenti z USA (60 %). Z Jižní Ameriky, Asie nebo Afriky je 

respondentů velmi málo. Vezmu-li tedy v potaz odchylku od „dokonale“ 

reprezentativního vzorku a koneckonců i počet respondentů (1398 otevřených 

dotazníků, z toho odeslaných 243), paušalizování výsledků zahraničních respondentů na 

celosvětovou úroveň by bylo přinejmenším odvážné. Daná problematika však do značné 

míry nastiňuje prostředí, které v zahraničí kolem tohoto fenoménu panuje. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zmapovat prostředí zahraničních lehokolistů a následně ho porovnat 

s prostředím českým. V práci jsem stanovil dvě hypotézy. První, že čeští lehokolisté 

budou vlastnit více lehokol vlastní konstrukce. Tato hypotéza se potvrdila. Druhá, která 

tvrdila, že zahraniční lehokolisté v seniorském věku sportují častěji než čeští, se 

potvrdila rovněž. Výzkum odhalil zajímavé souvislosti mezi českými i zahraničními 

lehokolisty a zároveň některé rozdílnosti. Za nejzajímavější považuji rozdílné vnímání 

samotného lehokola jako prostředku k upevňování zdraví. K tomuto účelu ho čeští 

respondenti využívají v 33,3 %, zahraniční v 59,5 % případů. Také četnost užívání 

lehokola, kdy jezdci z českých zemí využívají lehokola 2 – 3 krát týdně popř. každý den 

pouze v   36,4 % případů a zahraniční respondenti v 70 % je podstatná. Zajímavé je také 

věkové rozložení v obou souborech, kdy zahraniční nejpočetnější skupina je o 10 let 

starší než česká. Nutno ovšem brát v úvahu, že 60 % respondentů bylo z USA. 

Zobecňování tedy na celosvětovou populaci není úplně na místě, i když skupina 

amerických lehokolistů tvoří podle kvalifikovaného odhadu 60 % z celkového počtu 

lehokolistů ve světě. Další výzkum by si jistě zasloužil hledání podrobnějších vztahů 

mezi věkovým spektrem respondentů (především v seniorském věku) a pravidelností 

pohybu. Také výzkum zaměřený na zdravotní aspekty lehokol by byl značným 

přínosem pro další rozvoj tohoto fenoménu. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 Dotazník – Lehokolo jako fenomén ve světě. 

 

 



 

 

Greetings to all, 

my name is Martin Müller. I am a student, and at the time I´m finishing my studies at 

the faculty of sport and physical education at Charles University in Prague. 

In my final thesis, I focus on alternative cycling. 

Please, fill this short survey that will serve as a key part of my research. 

At each question mark only one answer, or create your own answer. Please, consider 

the recumbent bicycle (RB) as both the two-wheelers and three-wheelers as well. If 

you have more recumbents, choose the one you use most. 

This survey is anonymous. 

I appreciate your willingness and I wish you a lot of happy kilometers on seats of your 

bikes. 

 

1) Where are you from? 

 

2) How old are you? 

A) 20 or less.   E) 36 – 40.   CH) 56 – 60.  

B) 21 – 25.   F) 41 – 45.   I) 61 – 65. 

C) 26 – 30.   G) 46 – 50.   J) 66 or more. 

D) 31 – 35.   H) 51 – 55. 

 

3) What is your sex? 

A) Male.   B) Female. 

 

4) I am the owner of:  

A) Brand, which one? ................................................................................................ 

B) Recumbent bike of my own construction. 

 

5) Which type of recumbent bicycle do you own? 

By construction: Two-wheeler. 

                          Trike - tadpole type (two wheels in the front). 

                          Trike - delta type (two wheels at the rear). 

                          Quad (four wheels). 

     Velomobile. 



 

 

By steering:  USS (under seat steering) - two-wheelers. 

                   ASS (above seat steering) - two-wheelers. 

  Direct steering - three-wheelers. 

  Indirect steering - three-wheelers. 

By wheelbase:   SWB (short wheelbase) - only two-wheelers. 

              LWB (long wheelbase) - only two-wheelers. 

  I own a trike. 

 By propulsion: FWD (front wheel drive). 

                RWD (rear wheel drive). 

By seating:     Low seat for maximum speed (Lowracers). 

                Higher seat for good visibility and / or comfort (Highracers). 

 

6) What was most important for you when you was buying/ constructing your RB? 

A) Weight.   B) Compactness. 

C) Construction type.  D) Design. 

E) Price.   F)Other 

.................................................................................. 

 

7) Mostly I drive RB on this route profile: 

A) Roadways. 

B) terrain, unpaved roads, dirt roads etc. 

 

8) How many kilometers do you usually ride a year? 

A) 1 000 or less.  F) 9001 – 11 000. 

B) 1 001 – 3 000.  G) 11 001 – 13 000. 

C) 3 001 – 5 000.  H) 13 001 – 15 000. 

D) 5 001 – 7 000.  CH) 15 001 or more. 

E) 7 001 – 9 000. 

 

9) What is the longest distance you rode in a day (24 hours) ? Please write down 

answer in kilometers. 

A) 50 or less.   E) 201 – 250. 

B) 51 – 100.   F) 251 – 300. 



 

 

C) 101 – 150.   G) 301 or more. 

D) 151 – 200. 

 

10) How long have you been riding a RB? 

A) 2 years or less.   B) 3 – 5 years. 

C) 6 – 10 years.   D) 11 – 15 years. 

E) 16 – 20 years.   F) 21 years or more. 

 

11) Is your current recumbent bicycle your first recumbent bicycle? 

A) Yes. 

B) No. 

 

12) How often do you ride a RB? 

A) Rarely (1 – 2 once or twice a month).  B) Occasionally (once a week). 

C) Regularly (twice or thrice a week).       D) Almost every day. 

 

13) Do you participate regularly recumbent bicycle meetings or races? 

A) Yes I do, only the local ones.  B) Yes I do, even the foreign ones. 

C) No. 

 

14) Have you ever attended an expedition or long distance ride on your recumbent 

bicycle? 

A) Yes. 

B) No. 

 

15) How did you find out about RB’s? 

A) From friends.    

B) From press. 

C) I did see RB by myself on the road. 

D) Other. 

 

 



 

 

16) What is your main purpose of driving RB? 

A) Physical performance – I have the ambition to compete. 

B) Health prevention – effort to keep physical fitness. 

C) Compensation of physical handicap.. 

D) Psychic relaxation. 

D) Curiosity – desire to try out something new. 

E) component of a mode of transport. 

F) other: ............................................................................. 

 

17) Have you ever competed or are you still competing in some kind of sport? 

A) Yes.  B) No. 

 

18) I ride a recumbent bicycle most of the time: 

A) Alone.    B) With friend (male, female). 

C) With my family.   D) with a group of friend. 

 

19) Do you suffer any health problems caused by riding a recumbent bicycle? 

A) Yes. What kind of problems? ......................................................... 

B) No. 

 

20)  Do you have problems to ride RB in regular traffic on the road? 

A) Yes, often. 

B) Exceptionally. 

C) No. 

 

21) Do you have problems with transporting RB in public transport (trains, trams, 

subway, etc.)? 

A) Yes, often. 

B) Exceptionally. 

C) No. 

D) I don’t use public transport to transport my RB. 

 



 

 

22) Please write down three advantage of RB in comparison with a regular bicycle. 

 Advantages (write 3) .   

    

23) Please write down three disadvantage of RB in comparison with a regular 

bicycle. 

Disadvantage (write 3). 

 

 

 

 

 


