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Abstrakt 
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Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu elektrokol, jako vhodný dopravní prostředek 

do centra Prahy a podobných měst.  Vyhodnocuji, zda jsou elektrokola vhodná pro občany v 

takto vertikálně členěném prostředí a zda je v Praze dostatečné zázemí pro jízdu na 

elektrokolech i klasických jízdních kolech a zda by bylo vhodné se zaměřit na jejich 

propagaci. 
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1 PŘEDMLUVA 

Tato bakalářská práce je zaměřena na mobilitu elektrokol v Praze a v jejím okolí. Elektrokola 

jsou stále populárnější, proto cílem této bakalářské práce je zjištění, zda jsou elektrokola 

vhodná jako dopravní prostředek v hustém provozu v centru Prahy. Dalším bodem této práce 

je zhodnocení vertikálního členění terénu Prahy, bezpečnost provozu v Praze a nakonec 

uţivatelská optimalizace elektrokola.  
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2 ÚVOD 

Nové technologie jdou dopředu a staré se stávají levnějšími. Díky tomu, například klesá cena 

automobilů, a tím roste počet automobilů na komunikacích. Z důvodu omezené rozlohy měst 

nelze komunikace nekonečně rozšiřovat. Je tedy nutné vymyslet jiné řešení v oblasti 

dopravy, nejen z hlediska počtu automobilů, ale především z důvodu ochrany ţivotního 

prostředí. 

 

Mnoho evropských měst se snaţí regulovat automobilovou dopravu. Omezují vjezd 

automobilů do center měst, snaţí se preferovat MHD, také tím, ţe zvyšují její atraktivitu, 

staví obchvaty, staví záchytné parkoviště P+R a atd..  

 

Dalším řešením této situace je pokusit se více začlenit cyklistickou dopravu do městské 

dopravy. Mohli bychom se drţet vzoru metropolí západní Evropy, jako je Amsterdam, Kodaň 

a další, kde cyklistická doprava v centrech měst je velmi oblíbená a hlavně vyuţívaná. Tato 

města mají pro tento druh dopravy lepší předpoklady a pro občany těchto měst je tento druh 

dopravy běţný, jak pro cesty do práce tak i pro jiné účely. 

 

V rámci této bakalářské práce bych chtěl prozkoumat moţnosti začlenění cyklistické dopravy 

do provozu v centru Prahy. V poslední době jsou stále více oblíbenější elektrokola, protoţe 

jsou uţivatelsky přívětivější. Jízda na nich není tak náročná, navíc jejich pořizovací cena se 

stále sniţuje a celkový komfort přepravy je lepší a operativnější. 

 

Dále v práci zhodnotím vybavenost Prahy cyklistickými komunikacemi a provedu analýzu jízd 

na elektrokole mezi vybranými význačnými body v okrajových lokalitách Prahy a budovou 

Fakulty dopravní v Horské ulici, coţ budu povaţovat za centrum Prahy. Tuto část bakalářské 

práce provedeme s kolegou Michalem Šlapákem společně a i výstup tohoto měření budeme 

společně zpracovávat. 

 

Výsledkem této analýzy by mělo být porovnání dopravy na elektrokole, automobilem a MHD. 

Chtěl bych zjistit, zda je jízda na elektrokole výhodnější, a zda můţeme u této dopravy získat 

časovou úsporu, úsporu finanční a úsporu energetickou.  

 

Dalším výstupem této bakalářské práce by mělo být zjištění, je-li centrum Prahy bezpečné 

pro cyklistickou dopravu, a zda je moţný průjezd ulicemi Prahy i v dopravní špičce. 
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Posledním bodem této práce by měla být optimalizace elektrokola z hlediska konstrukčních 

parametrů. Zoptimalizovat konstrukční prvky elektrokola tak, aby nebylo zbytečně 

předimenzované a tím méně flexibilní. 

 

Pokud vše proběhne dle očekávání, tak bychom elektrokolo chtěli s kolegou v budoucnosti 

sestavit. 
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3 Elektrokolo 

Elektrokolo je klasické jízdní kolo, ať uţ silniční nebo horské, které je poháněno jednak 

energií muskulární uţivatele a také energií elektrickou z elektromotoru. Elektromotor bývá 

standardně umístěn v náboji zadního či předního kola. Dále je na rámu kola připevněna 

baterie, kterou lze jednoduše dobít připojením do elektrické sítě (230 V).  

 

Tento druh kol je v dnešní době stále oblíbenější. Především díky uţivatelské přívětivosti a 

menší fyzické náročnosti během jízdy. Vyuţití najde i u starších občanů, kteří chtějí 

sportovat, ale jízdu na klasickém kole jiţ fyzicky nezvládají. Oblíbené je však i mezi mladšími 

lidmi, kteří se nechtějí unavit při cestě do práce, či si chtějí na výletě usnadnit jízdu.[1] 

 

3.1 Druhy elektrokol 

V České republice se na trhu vyskytuje velké mnoţství typů elektrokol. Mezi nejzákladnější 

typy patří stejně jako u klasických jízdních kol, kola městská, trekkingová, horská, nebo také 

kola skládací a kola se středovým pohonem. 

 

3.1.1 Městská elektrokola 

Tento typ elektrokol, viz Obrázek 1, patří mezi nejoblíbenější. Je určen pro kaţdodenní 

pouţití a pro jízdu v civilním oblečení. Vyznačuje se úzkým profilem pneumatik určených pro 

jízdu po zpevněných a asfaltových komunikacích. Předností tohoto typu je nízká hmotnost 

rámu, integrovaná světla a blatníky, snadné ovládání a mechanické součástky, které vydrţí 

kaţdodenní pouţití. Navíc jednoduchá manipulace s baterií, která má nízkou výdrţ, většinou 

na 50 - 70 km. [2] 

 

 

Obrázek 1 - Ukázka silničního elektrokola [3] 
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3.1.2 Horská elektrokola 

Horská elektrokola, viz Obrázek 2, jsou primárně určena pro sportovní vyuţití v náročnějším 

terénu, ale lze je vyuţít i na asfaltových cyklostezkách. Mezi význačné technické parametry 

patří mohutnější rám s odpruţenými vidlicemi, jsou vybavena hydraulickými kotoučovými 

brzdami, sloţitější převodovkou, se 7-10 převody, a baterií s vyšší kapacitou. Tato 

elektrokola jsou podstatně draţší neţ elektrokola silniční. [2] 

 

 

Obrázek 2 - Ukázka horského elektrokola [4] 

 

3.1.3 Treková elektrokola 

Treková neboli cestovní elektrokola, viz Obrázek 3, jsou určena pro velmi náročné uţivatele. 

Při stavbě těchto elektrokol je kladen důraz na nízkou hmotnost rámu, velmi jednoduché 

ovládání a další komponenty, které zajišťují vysoký jízdní komfort. Dalším význačným bodem 

je vysoká kapacita baterie a dlouhý dojezd. U elektrokol nemusí platit, ţe čím vyšší kapacita 

baterie, tím delší dojezd, ale pokud je na elektrokole nainstalována kvalitní elektronika se 

správným dávkováním energie, lze dosáhnou dojezdu aţ okolo 150 km.[2] 
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Obrázek 3 - Ukázka trekového elektrokola [5] 

 

3.1.4 Skládací elektrokola 

Jak jiţ název těchto elektrokol napovídá, jdou tyto elektrokola sloţit, viz Obrázek 4. Je to 

obrovská výhoda, oproti ostatním typům. Stavba skládacích elektrokol je spíše menší, tudíţ 

není vhodné pro delší a náročnější cesty. Vyuţití nalezne především ve městě, například pro 

cestu do práce, kde ho můţeme pohodlně sloţit a uklidit. [2] 

 

Obrázek 4 - Ukázka skládacího elektrokola [6] 

 

3.1.5 Elektrokola se středovým pohonem 

Oblíbenost elektrokol se středovým pohonem, viz Obrázek 5, od začátku tohoto roku výrazně 

stoupá. Tento druh se velmi podobá terénním elektrokolům. Mají mohutný rám, odpruţené 

vidlice a mnoho dalších prvků shodných s horskými koly. Jejich výhodou je umístění motoru 

ve středu kola na místě montáţe šlapek na rozdíl od klasických elektrokol, u kterých je motor 

namontován buď v předním, nebo zadním náboji kola.[7] 
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U nábojových systému s převodem nebo bez převodu, je energie dodávána konstantně. 

Nezáleţí tedy na tom, jak moc šlapeme a jak vysokou jedeme rychlostí, motor pomáhá pořád 

stejnou silou. Elektrokola se středovým pohonem to mají jinak, pomáhají dle námi 

vynaloţené síly. V praxi to znamená, ţe motor nám bude pomáhat podle toho, jak velkou 

vynakládáme sílu na šlapání. Sílu šlapání vyhodnocuje elektronická jednotka s 

akcelerometry. Pokud pojedeme do stoupání a budeme hodně šlapat, bude motor hodně 

pomáhat, ale kdyţ pojedeme po rovině a nebudeme šlapat, motor nám pomáhat nebude. 

Díky této technologii elektrokola se středovým pohonem nemusí mít tak kapacitní baterie, 

protoţe nedochází k vysokým energetickým ztrátám, jak je tomu u elektrokol s nábojovým 

umístěním motoru. [7] 

 

 

 

Obrázek 5 - Ukázka elektrokola se středovým pohonem [7] 

 

 

3.2 Výhody elektrokol 

Ve srovnání s automobilem a MHD, nepotřebujeme pro jízdu na elektrokole, stejně jako na 

klasickém jízdním kole, ţádný řidičský průkaz, ani povolení, pokud elektrokolo má výkon do 

250 W.  

 

Jízda je mnohem komfortnější a bezpečnější neţ na klasickém kole. Pokud jezdíme na 

elektrokole, můţeme dosáhnout mnohem vyšší rychlosti, tím i plynulejší jízdy, proto máme 

vyšší pocit bezpečí. Automobily nás nepředjíţdí s takovým rychlostním rozdílem.  
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Další výhodou je dojezd. U lepších elektrokol můţeme dosáhnout dojezdové vzdálenosti aţ 

150 km. 

 

Finanční stránka elektrokol je také výhodou. Pokud pomineme prvotní investici do 

elektrokola, tak provoz elektrokola je velmi laciný. Elektrokolo jednoduše dobíjíme z 

elektrické sítě (230 V). 

 

Velmi diskutovaným tématem je v dnešní době ochrana ţivotního prostředí. Elektrokola 

neovlivňují ţivotní prostředí jako automobilová doprava.[8] 

 

 

3.3 Nevýhody 

Hlavní nevýhodou elektrokol je jejich pořizovací cena. Pokud ovšem nechceme do 

elektrokola moc investovat, můţeme pořídit levnější elektrokolo, jehoţ cena začíná na cca 

15 000 Kč. Další moţností je si své klasické kolo přestavit na elektrokolo.  

 

Elektrokola mají větší hmotnost. Běţná hmotnost elektrokol se pohybuje okolo 20 kg. Ovšem 

ani s touto váhou není problém, dokud nám nedojde baterie. Pokud se baterie vybije, stane 

se z elektrokola velmi těţké klasické kolo. 

 

Elektrokolo je vhodné pouze pro kratší jízdy. Jízda na něm je komfortnější, díky baterii, 

kterou musíme pravidelně dobíjet.[8] 

 

 

3.4 Legislativa 

V dnešní době se stále více diskutuje na téma, jestli na elektrokola má být pohlíţeno jako na 

klasická jízdní kola, nebo se mají zařadit mezi vozidla s pohonem (malý skútr). Aktuální 

znění zákona je, ţe pro jízdu na elektrokole není potřeba ţádný řidičský průkaz ani TZ, 

pokud je výkon motoru elektrokola do 250 W. Některá elektrokola mají dokonce moţnost 

samostatného rozjezdu, bez doprovodu šlapáním, coţ je z hlediska legislativy problematické. 

[9] 
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Část Směrnice Evropského parlamentu a rady o elektrokolech, 2002/24 ES: 

 

Dne 20.11.2012 odhlasoval Evropský parlament částečné změny v legislativě ohledně 

elektrokol (EPAC) - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 

2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel. 

 

Pravidlo, ţe pouze elektrokola s maximální rychlostí 25 km/h a s 250 watty jmenovitého 

výkonu motoru jsou vyjmuta z povinnosti provádění typových zkoušek (homologace) nadále 

platí (viz bod h). Z tohoto pravidla ale Komise učinila ještě další výjimky. Povinnost typové 

zkoušky se dále nevztahuje na:  

 

(a) vozidla s maximální konstrukční rychlostí nepřekračující 6 km / h; (tedy akcelerátor můţe 

pracovat samostatně pouze do této rychlosti). 

 

(e) vozidla zkonstruovaná a vyrobená k pouţití ozbrojenými silami, civilní obranou, poţární 

sluţbou, sílami odpovědnými za udrţování veřejného pořádku a havarijní lékařskou sluţbou 

 

(g) vozidla primárně určená pro off-road pouţití a určené pro jízdu na nezpevněných 

plochách. 

 

(h) jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním 

trvalým výkonem 0,25 kW, jehoţ výkon je postupně sniţován aţ do vyřazení motoru z 

činnosti, kdyţ vozidlo dosáhne rychlosti 25 km/h, nebo dříve, jestliţe cyklista přestane šlapat. 

[37] 

 

 

3.5 Baterie 

Základem elektrokol je elektromotor a baterie. Aktuálně se vyuţívají tyto typy baterií: NiMH, 

Li-Ion, Li-Pol a LiFePO4. U baterií je mnoho co vyvíjet, zlepšovat a optimalizovat.  

 

Baterie jsou téměř nejtěţší součástkou na elektrokole, proto je potřeba si rozmyslet pro jaké 

účely si budeme elektrokolo pořizovat. S tím je spojena i kapacita baterie. S kapacitou 

baterie dále souvisí její velikost. To ve výsledku rozhoduje o hmotnosti baterie a také celého 

elektrokola. Kaţdý typ baterie má své výhody i nevýhody a je vhodný pro různý typ 

elektrokol. Běţně se jejich kapacity pohybují okolo 10 Ah.  
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Dalším význačným parametrem baterií je jejich napětí. Lze tvrdit, ţe čím vyšší napětí, tím 

vyšší výkon pak můţeme z elektromotoru získat. Běţně se pro elektrokola pouţívají baterie s 

napětím 24 V, 36 V a 48 V.[10] 

 

Baterie 24 V - Tento typ baterií je nejméně pouţívaný typ baterií. Pouţívá se pouze pro 

skládací elektrokola a pro elektrokola, u kterých není kladen důraz na výkon a maximální 

moţný dojezd. 

 

Baterie 36 V - Baterie s napětím 36 V je standardně vyuţívaný typ baterie. Elektrokola s 

tímto typem baterie mají nejlepší poměr cena/výkon. 

 

Baterie 48 V - Tyto baterie mají nejvyšší výkon, a proto se pouţívají do terénních elektrokol a 

elektrokol pro náročné uţivatele. Na elektrokole s tímto typem baterie vyjedeme bez 

problému i velmi strmé stoupání, ovšem s tímto komfortem roste i pořizovací cena elektrokol. 

[10] 

 

3.5.1 Baterie NiMH 

NiMH (Nickel Metal Hybride) baterie, viz Tabulka 1, je typ galvanického článku, který je 

novější typ baterie NiCd (Nickel Cadmium), které měly téměř poloviční kapacitu. Tento typ 

baterií patří mezi ty levnější i přesto, ţe jsou schopny dodávat vysoké napětí. Jejich vyuţití je 

velmi rozšířené i v elektrokolech. [10] 

 

Tabulka 1 - Porovnání výhod a nevýhod baterií NiMH [10] 

  

Výhody Nevýhody 

- až 2x vyšší kapacita oproti bateriím 

NiCd   

- špatné fungování baterií při nízkých 

teplotách 

- nízká pořizovací cena baterií - při pokojové teplotě 20 - 30 % 

samovybíjení 

- jsou schopny podávat vysoký výkon - nutné nabíjení baterií i při nepouţívaní 

- podávají stabilní napětí  

- velmi rychlé nabíjení baterií  
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3.5.2 Baterie Li-Ion 

Typ baterie Li-Ion, viz Tabulka 2, je nejvyuţívanějším typem. Mají velmi nízkou váhu a 

vysokou hustotu energie, v porovnání s velikostí baterie. Při nabíjení těchto baterií je nutno 

dbát na správný postup nabíjení a nenechat baterie úplně vybít. Při správném zacházení 

mají dlouhou ţivotnost. [10] 

 

Tabulka 2 - Porovnání výhod a nevýhod baterií Li-Ion [10] 

Výhody Nevýhody 

- vysoká hustota energie baterie - baterie stárne bez ohledu na pouţívání 

- nízká váha baterie - poškození při nesprávném pouţívání 

- oproti NiMH nízké samovybíjení - nelze nechat baterii úplně vybít 

- vysoká životnost baterie - baterie rychle stárnou při vysoké zátěţi  

 

3.5.3 Baterie Li-Pol 

Li-Pol baterie, viz Tabulka 3, jsou následníkem Li-Ion baterií. Tyto baterie disponují ještě 

vyšší hustotou uchování energie a vyšší ţivotností s ohledem na počet nabití. Pokles 

kapacity baterie v průběhu pouţívání není tak vysoký jako u baterií Li-Ion. Po 1000 nabití 

dosahuje baterie uţ jen 60% z původní kapacity.[10] 

 

Tabulka 3 - Porovnání výhod a nevýhod baterií Li-Pol [10] 

Výhody Nevýhody 

- velmi vysoká hustota energie - stárnutí baterie bez ohledu na pouţívání 

-  nízké samovybíjení baterie cca 5% za 

měsíc při pokojové teplotě 

- vysoká pořizovací cena 

- velmi rychlé nabíjení baterií - při úplném vybití hrozí poškození baterie 

- vysoká životnost baterie - nebezpeční poničení baterie při 

nesprávném nabíjení 

- využívá vysoký dobíjecí proud  

 

3.5.4 Baterie LiFePO4 

BaterieLiFePO4, viz Tabulka 4, jsou s bateriemi Li-Ion velmi podobné. Jsou ovšem mnohem 

více flexibilní z hlediska dodávání proudu při vysokých zátěţích. Tyto baterie jsou odolné 

proti tepelným únikům, navíc disponují velmi rychlým nabíjení, bohuţel na úkor jejich 

ţivotnosti. [10] 
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Tabulka 4 - Porovnání výhod a nevýhod baterií LiFePO4  [10] 

Výhody Nevýhody 

- vysoká hustota uchování energie na 

malý objem baterie 

- Li-Ion baterie mají vyšší hustotu uchování 

energie 

- nízká váha baterie - rychlé dobíjení baterií na úkor ţivotnosti 

baterie 

- vysoký počet dobíjecích cyklů - moţnost poškození baterie při 

nepravidelném dobíjení 

- velmi vysoká životnost baterie  

- vysoká účinnost nabíjení (95 %)  

 

 

3.6 Dojezd elektrokola 

Hlavním parametrem, který ovlivňuje dojezd elektrokola, je typ a kapacita instalované 

baterie. Pro naše měření budeme mít zapůjčené elektrokolo s baterií typu Li-Ion, 36 V/10,5 

Ah, a hmotností 4,5 kg. Teoreticky by nám baterie měla poskytovat elektrický proud 1 A po 

dobu 10,5 h.[25] 

 

Abychom získali výkon baterie, musíme znát základní dva parametry baterie, elektrickou 

kapacitu v ampérhodinách a napětí ve voltech. Tyto dvě hodnoty vynásobíme a tím získáme 

výkon baterie. [25] 

 

Pro naší zapůjčenou baterii to bude: 

 

𝑃 = 36 ∗ 10,5 = 378 𝑊ℎ 

 

Abychom získali vzdálenost, na které nám bude elektromotor pomáhat, musíme znát 

přibliţnou spotřebu energie na jeden kilometr. S nejniţší asistencí je to cca 4,5 Wh a s vyšší 

asistencí cca 7 Wh. Výkon pak touto hodnotou vydělíme.[25] 

Přibliţná spotřeba energie na jeden kilometr s nejniţší a s nejvyšší asistencí: 

 

𝐷𝑜𝑗𝑒𝑧𝑑 =
378

4,5
= 84𝑘𝑚 

 

𝐷𝑜𝑗𝑒𝑧𝑑 =
378

7
= 54 𝑘𝑚 
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Naše zapůjčená baterie patří do skupiny méně kapacitních, coţ je ovšem výhoda pro provoz 

v centru města. Předpokládají se totiţ kratší trasy, ale často opakované. Dokonce by se dalo 

v rámci optimalizace uvaţovat i o baterii s ještě niţší kapacitou. 

 

Další okolností, která ovlivňuje dojezd elektrokola je terén, styl jízdy jezdce, technický stav 

elektrokola, technologie elektromotoru, odezva snímačů a další. [25] 
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4 Hodnocení členitosti Prahy 

Hlavní město České republiky je velmi vertikálně členěné. Z hlediska rozmanitosti staveb je 

to rozhodně ku prospěchu, ale z hlediska dopravního to výhody nepřináší. 

 

Nejvyšší bod Prahy, vrchol Teleček, je ve výšce 399 m.n.m.. Nejniţší bod Prahy je dno 

Vltavy se 177 m.n.m.. Tento výškový rozdíl činí 222 m. Kdyţ vynecháme hloubku Vltavy, 

která z hlediska vertikálního členění pro dopravu nemá význam, zbývá nám převýšení 

přibliţně 215 m, viz Obrázek 6. [21] 

 

Pro grafickou podobu jsem vykreslil na portálu mapy.cz příčný řez Prahou. Základní bod 

jsem zvolil v blízkosti městské části Řepy a nejkratší cestou jsem vedl trasu do městské části 

Hloubětín. Zjistil jsem, ţe na této trase, která činí přibliţně 25 km, je převýšení 629 m, coţ 

odpovídá plynulému stoupání 2 - 3 %. Tento trend ovšem neodpovídá celému profilu 

Prahy.[21] 

 

 

Obrázek 6 - Výškový profil řezu Prahou [20] 
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5 Stávající cyklistická doprava v Praze 

Cyklistická doprava v Praze je vyuţívána zřídka, viz Graf 1. Jízda na jízdních kolech je 

záleţitostí především rekreační aktivity. Je to způsobeno nedostatečnou infrastrukturou 

cyklostezek na území hlavního města. Dále pak cyklisty mohou odrazovat i jiné překáţky, 

jako povrch dopravní sítě, strmost komunikací, společný jízdní prostor s osobními automobily 

atd.  

 

Graf 1 - Podíl dopravy v Praze [11] 

 

 

5.1 Proč zvolit jízdní kolo/elektrokolo 

Jízdou na kole do školy či zaměstnání, naplníme denní kvótu pohybu pro zlepšení fyzické 

kondice. Místo strávených několika hodin ve fitness centru stáčí 20 minut jízdy na kole.  Dále 

podle studie WHO občané cestující na kolech či elektrokolech do práce jsou vstřícnější a 

pozitivnější.[12] 

 

Podle statistik je známo, ţe aţ jedna třetina obyvatel Prahy nemá moţnost pouţívání 

osobního automobilu, buď z důvodu věkového omezení, z důvodu fyzického omezení anebo 

z finančních důvodů. Elektrokola nebo klasická jízdní kola jsou mnohem dostupnější z 

hlediska věkového omezení. Tento druh osobní dopravy neznečišťuje ovzduší okolo sebe 

zplodinami. [12] 

 

 

Podíl dopravy v Praze

Městská hromadná doprava

IAD

Pěší doprava

Cyklistická doprava
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5.2 Vývoj cyklistické dopravy 

 

Graf 2 - Vývoj intenzit cyklistické dopravy v Praze [13] 

 

 

Na grafu, viz Graf 2, je vidět, ţe cyklistická doprava v Praze kaţdý rok, aţ na malé výjimky 

roste. Ten to růst je ovšem velmi pomalý. Je to způsobeno především nevhodným 

prostředím města pro cyklistickou dopravu. V Praze je necelých 800 km cyklostezek, viz Graf 

3, a pruhů pro cyklisty. Cyklisté tvrdí, ţe se necítí na křiţovatkách a ve společných 

prostorech s automobilovou dopravou bezpečně. Terén Prahy je navíc velmi členitý. A v 

neposlední řadě hraje velkou roli poměrně levná a výborná dostupnost MHD. V porovnání s 

tímto nemají klasická jízdní kola moc velkou šanci, na rozdíl od elektrokol.[12] 

 

Graf 3 - Grafické znázornění délek cyklostezek v jednotlivých krajích ČR [14] 
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6 Bezpečnost cyklistické dopravy 

Bezpečnost v hustém provozu města je pro cyklisty velmi důleţitá. Bezpečnost na 

samostatných komunikacích pro cyklisty je vysoká, ale v centru Prahy, je nízká. 

 

6.1 Příklady nebezpečí v centru Prahy 

Centrum hlavního města Prahy je velmi specifické území. Rozšiřování domovní zástavby i 

stavby pozemních komunikací stále probíhá. S přibýváním staveb se sniţuje prostor pro 

stavbu komunikací. Cyklostezky jsou vedeny společně s automobily. Na těchto komunikacích 

se nacházejí mnohá nebezpečí, například kanály či koleje. 

 

6.1.1 Kanály 

Kanály jsou velkou hrozbou pro cyklisty, pokud s nimi nepočítají, nebo je přehlédnou. Jedná 

se především o kanály s mříţovým poklopem například typu Mříţ KM12P D400 GU/GU 

500x500, viz Obrázek 7. Nebezpečná je situace, kdy je poklop kanálu přejíţděn ve špatném 

směru a šířka pláště kola je menší neţ šířka otvoru v mříţi. Šířka pláště na silniční kolo můţe 

být i pouhých 25 mm a šířka otvoru v mříţi poklopu je okolo 40 mm.[15] 

 

 

 

Obrázek 7 - Typ kanálu Mříž KM12P D400 GU/GU 500x500 [27] 

 

6.1.2 Podélné dělící prahy 

Podélné dělící prahy se pouţívají v místech, kde je souběţně provozována tramvajová a 

automobilová doprava, a kde toto oddělení dovolí prostorové podmínky. Nejčastěji 

pouţívaným typem v Praze je typ SSŢ, viz Obrázek 8. Je půlkruhového průřezu s výškou 9 

cm nad úrovní vozovky a šířkou 20 cm v místě zapuštění. Pro městskou hromadnou dopravu 

je tento prvek velmi uţitečný, ale pro cyklisty ne. Pokud by nastala situace, kdy by cyklista 
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musel tento práh přejet, bylo by to pro něj velmi sloţité. Velmi nebezpečné je i objíţdění 

cyklistů osobními vozidly, v jízdním pruhu ohraničeném těmito podélnými prahy.[38] 

 

 

Obrázek 8 - Ukázka podélného dělícího prahu typu SSŽ v Praze, v Chotkově ulici [38] 

 

6.1.3 Koleje 

Tramvajový provoz je zaveden v 7 městech České republiky. V těchto městech a především 

v Praze, kde je tramvajová síť nejhustší, je pro cyklisty obrovské riziko při přejíţdění 

tramvajových kolejí.Koleje by se mělo přejíţdět v co nejkolmějším úhlu, coţ ovšem není vţdy 

moţné, proto dochází i k podélnému přejíţdění kolejí. Pro silniční kola s úzkým profilem 

pneumatik, kterých se ve městech vyuţívá nejvíce, je to velké riziko. Šířka pláště pro silniční 

je přibliţně 25 mm a šířka ţlábku u ţlábkové kolejnice typu NT1, který se vyuţívá nejčastěji, 

je 36 mm, viz Obrázek 8.[15] 
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Obrázek 9 - Řez kolejnicí typu NT1 [28] 

 

Velmi nebezpečným místem pro cyklisty jsou i sloţitější kolejová rozvětvení, viz Obrázek 9. 

Prostor mezi jazykem a opornicemi výhybky je mnohem širší a hlubší neţ u kolejnice. 

Moţnost uvíznutí pneumatiky kola, je proto vyšší, zvlášť pokud jsou kolejová rozvětvení v 

kombinaci s granitovým svrškem. [39] 
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Obrázek 10 - Ukázka kolejového rozvětvení v Praze na Flóře [39] 

 

6.1.4 Komunikace se silným provozem automobilové dopravy 

Vysoký počet a vysoká rychlost automobilů tvoří pro cyklisty asi největší nebezpečí. Ve 

městech nebývá oddělený prostor pro provoz cyklistické a automobilové dopravy, viz. 

Obrázek 9. Většinou se tento problém řeší společnou komunikací pro oba druhy dopravy s 

nákresem tzv. piktogramového koridoru pro cyklisty, V20. Řidiči motorových vozidel toto 

značení často nedodrţují, a tak stěţují pohyb cyklistům.[15, 30] 

 

 

 

 

Obrázek 11 - Ukázka řešení cyklistické dopravy v Praze Dejvicích[16] 
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6.1.5 Křižovatky 

Křiţovatky jsou místa, která jsou pro cyklisty nesmírně nebezpečná. Úplně nejnebezpečnější 

jsou levá odbočení. Pro cyklistu je velmi sloţité se dostat v hustém provozu z pravého okraje 

vozovky aţ do levého odbočovacího pruhu. Relativně bezpečné jsou křiţovatky se SSZ a s 

předsunutou VDZ V19 pro cyklisty, viz Obrázek 10. Bohuţel ani to občas nestačí, kvůli 

rozlehlosti křiţovatky.[15, 29] 

 

 

Obrázek 12 - Ukázka VDZ V19 v Praze v ulici Vršovická [31] 

 

6.1.6 Povrch a obrubníky 

Kaţdý povrch má rozdílné adhezní vlastnosti, viz Tabulka 5, a ne kaţdý povrch je vhodný 

pro cyklisty. V centru Prahy se vyskytuje především asfaltový svršek vozovek, který je asi 

nejvhodnější pro jízdu na kole. Výjimkou ale není ani svršek komunikace z granitových 

kostek či zámkové dlaţby.[15] 

 

Dalším nebezpečím, nejen v uliční síti, je přejezd obrubníků. Na jízdních kolech, která nemají 

odpruţení alespoň přední vidlice, má uţivatel především s výjezdem obrubníku problém. 

Běţně pouţívaných typem obrubníku je Obrubník silniční, viz Obrázek 11. Standardní výška 

tohoto obrubníku po zasazení do betonového loţe je 150 - 200 mm. [15] 

 

Při nárazu kola na překáţku se mezi kolem a nerovností objeví ve středu kola síla F, viz 

Obrázek 11. Ta se rozloţí na sloţku vodorovnou X a svislou Y. Vodorovná sloţka způsobí to, 

ţe je kolo brzděno silou Fx. Na schématu je vidět rozdíl nárazu kola na překáţku o průměru 

26 a 29 palců. [36] 
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Tabulka 5 - Adheze vybraných povrchů [32] 

Druh  Součinitel  

vozovky soudržnosti  

(povrchu) (adheze) 

druh stav   

asfalt  suchý 0,81,0 

  mokrý  0,40,8 

beton suchý 0,81,0 

  mokrý  0,50,8 

dlažba  suchá  0,60,85 

  mokrá  0,30,5 

makadam suchý 0,60,8 

  mokrý  0,30,5 

panelová  dobrá, nová  0,50,8 

vozovka rozbitá  0,50,8 

sníh,  náledí  náledí  0,10,2 

  uježděný sníh  0,10,4 

  hluboký sníh  0,20,4 

 

 

 

Obrázek 13 - Ukázka Silničního obrubníku [33] 
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Obrázek 14 - Ukázka nárazu kola na překážku [36] 

 

6.1.7 Parkující vozidla 

Velmi nevhodné řešení podélného parkování můţe ohrozit i cyklisty, viz Obrázek 12. 

Nebezpečí spočívá v moţnosti sráţky cyklisty s parkujícím vozidlem, ale i s vystupujícím či 

nastupujícím řidičem[15] 

 

 

Obrázek 15 - Ukázka nevhodně řešeného parkování v Praze v ulici Vršovická [34] 

 

6.1.8 Návrh řešení nedostatků 

V Praze se nachází mnoho míst, kde je pro cyklisty jízda méně komfortní, či nebezpečná. 

Nejlepším řešením by bylo stavebně všechny výše zmíněné příklady i další nedostatky 
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odstranit. Ne vţdy je to, ale fyzicky moţné, či chybí finance, zájem a atd. Jednoduchým 

řešením by byla lepší informovanost o těchto místech. Například v rámci webového fóra, 

kam by mohli přispívat sami cyklisté, nebo součást mobilní aplikace určené pro Bike sharing, 

který byl testován a navrţen v práci Ing. Marty Lapáčkové.[26] 

 

6.2 Nehody s účastí cyklistů 

Jak je patrné, viz Graf 4, tak klesá počet smrtelných nehod cyklistů na pozemních 

komunikacích, neplatí to ovšem pro celkový počet dopravních nehod cyklistů. Pokles je díky 

větší informovanosti a rozvoji. Jiţ na základních školách se klade větší důraz na dopravní 

výchovu a okolo nás si můţeme všimnout mnoha spotů a upoutávek nabádající k větší 

opatrnosti cyklistů. Dále je modernizováno prostředí pozemních komunikací a je snaha o 

zvýšení počtu cyklistických tras.  

 

6.2.1 Příčiny nehod cyklistů 

 

Tabulka 6 - Hlavní příčiny nehod cyklistů pro rok 2012 [35] 

 

Tabulka 7 - Hlavní příčiny nehod cyklistů pro rok 2013 [35] 
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Tabulka 8 - Hlavní příčiny nehod cyklistů pro rok 2014 [35] 

 

 

Z oficiálních statistik Policie ČR vyplývá, ţe počet dopravních nehod cyklistů v letech 2012 - 

2014 vzrostl. V roce 2012 to bylo 2 351 dopravních nehod a v roce 2014 jiţ 2 591 dopravních 

nehod. Meziroční nárůsty dopravních nehod cyklistů vylepšuje alespoň pokles počtu 

usmrcených cyklistů. Avšak příčina nehody s následkem smrti se mění, viz Tabulka 6 - 8. 

Dále je zřetelné, ţe počty nehod s váţnými a tragickými následky klesají, ale s méně 

váţnými následky stoupají. [34] 

 

 

6.3 BESIP  

K tématu bezpečnosti provozu hodně přispělo i oddělení BESIP, spadající pod ministerstvo 

dopravy. BESIP pořádá mnoho výukových programů pro školy a nabádá k dodrţování 

pravidel v silničním provozu jako: 

 

- jezdit s helmou (i starší 18 - ti let) 

- jet vţdy na kole s povinnou výbavou 

- respektovat dopravní značení 

- být vţdy viděn 

- ohleduplnost k ostatním účastníkům provozu 

- vţdy jet tak, aby to bylo bezpečné pro mě i ostatní [17] 
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6.3.1 Statistiky úmrtí cyklistů 

 

Graf 4 - Vývoj usmrceních cyklistů do roku 2013 v ČR [17] 

 

 

V grafu, viz Graf 4, pro rok 2013, vidíme, ţe kaţdým rokem, aţ na občasné výjimky, klesá 

počet usmrcených cyklistů na silnicích. Toto je způsobeno lepší propagací bezpečnosti na 

pozemních komunikacích, například společností BESIP. V neposlední řadě je to lepší 

vybaveností cyklistů a lepším zázemím pro cyklistickou dopravu. Neustálé probíhá výstavba 

mnoha cyklostezek a vyhrazených pruhů pro cyklisty, bohuţel to není dostačující, například v 

centru Prahy. [17] 
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Graf 5 - Vývoj usmrcených cyklistů dle měsíců v roce 2012 v ČR [17] 

 

 

Graf 6 - Přehled usmrcení cyklistů podle dnů v týdnu pro rok 2012 v ČR [17] 
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Graf 7 - Přehled usmrcení cyklistů dle hodin pro rok 2012 v ČR [17] 

 

 

Graf 8 - Přehled usmrcení cyklistů dle věku v roce 2012 v ČR [17] 
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Ve výše uvedené části práce jsem uvedl několik grafů, viz Graf 5 - 8, vytvořené společností 

BESIP, které vyjadřují statistiky úmrtí cyklistů v roce 2012 v České republice z několika 

pohledů. Statistiky úmrtí cyklistů dle měsíců, dnů v týdnu a hodin jsou zajímavé, ale bohuţel 

nemusí vţdy objektivní. V těchto statistikách není srovnání s předchozími roky či porovnání 

vůči celkovému počtu nehod. Z těchto statistik můţeme vyvozovat, ţe nejnebezpečnějším 

dnem v týdnu pro jízdu na kole je pátek. Naopak nejbezpečnějším dnem je čtvrtek, avšak 

rozdíl mezi středou a čtvrtkem, v počtu usmrcených cyklistů, je pouhý 1 člověk.   

 

Pokud by tyto statistiky měly větší statistický soubor, mohl bych sestavit profil nejvíce 

ohroţeného cyklisty. Cyklista by byl ve věku okolo 60 - ti let, s vyuţíváním jízdního kola 

převáţně v letních měsících a nejohroţenější bude na konci týdne v čase okolo oběda. 

Ovšem tyto statistiky mají velmi málo dat (úmrtí), a proto nejsou vypovídající. [17] 

 

6.3.2 Následky dopravních nehod 

 

Tabulka 9 - Počty následků nehod cyklistů [17] 

 

 

V tabulce č. 9 je vidět přehled následků dopravních nehod cyklistů, rozdělených podle vyuţití 

ochranné přilby. Jak je z tabulky patrné v letech 2009 - 2012 se událo kaţdý rok v průměru 

2600 nehod cyklistů. Většina z těchto nehod skončila jen lehkými zraněními, i přesto, ţe 

přibliţně 75 % cyklistů nemělo ochranou přilbu. [17] 
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6.3.3 Nehody s účastí alkoholu 

 

Graf 9 - Přehled nehod cyklistů s účastí alkoholu v roce 2012 v ČR [17] 

 

 

Tato statistika ukazuje počet nehod cyklistů, kdy byl zjištěn alkohol, viz. Graf 9. U celkem 

731 nehod cyklistů v roce 2012 byl zjištěn alkohol. To odpovídá téměř jedné třetině všech 

nehod cyklistů.  Ve většině případů byly následky pouze lehké zranění, ale velmi alarmující 

je, ţe u 421 nehod byl alkohol v krvi více jak 1,5 ‰. [17] 

 

6.3.4 Shrnutí statistik 

Z uvedených statistik nám vyplývá, ţe klesá počet úmrtí cyklistů, ale neklesá nám celkový 

počet dopravních nehod cyklistů. Do budoucna by bylo vhodné na většině úsecích striktně 

oddělit cyklistickou a automobilovou dopravu. Předešlo by se tím nehodám způsobeným 

především nedání přednosti v jízdě a jinak nezvládnutou jízdou. Dále tyto statistiky ukazují, 

ţe mnoho cyklistů jezdí pod vlivem alkoholu. Bylo by potřeba zvýšit počet kontrol cyklistů, a 

to nejen kontroly na alkohol a nošení ochranné přilby. 
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7 Testování elektrokola v centru Prahy 

V rámci této bakalářské práce jsme s kolegou Michalem Šlapákem dostali k dispozici 

elektrokolo, viz Obrázek 13 - 16, zapůjčené půjčovnou CYKLOPUJCOVNA.COM se sídlem v 

Děčíně. Zapůjčené elektrokolo bylo typu APACHE ELEKTRONICA PLUS 7-sp, viz Tabulka 

10.  

 

S tímto zapůjčeným elektrokolem jsme provedli měření dojezdů elektrokola za různých 

podmínek, měřili jsme různé parametry a na základě výsledků jsme provedli optimalizaci 

jednotlivých prvků elektrokola pro sestavení optimalizovaného elektrokola, které by bylo 

vhodným dopravním prostředkem po centru a okolí Prahy. 

 

7.1 Technické parametry 

V následující tabulce jsou vypsány všechny důleţité parametry elektrokola, které nám bylo 

zapůjčeno pro testovací jízdy.  

 

Tabulka 10 - Technické parametry elektrokola [18] 

Technické parametry 

Rám Alu 6061 26" výška 470 mm, osa sedlové trubky/osa řízení 58 cm 

Vidlice ZOOM Al CHD-140-26" ZOOM odpruţená 

Brzdy Alu v-brake, páky Al s vypínacím kontaktem 

Převody Shimano TX 7/13-28, 1-převodník 42 z 

Řazení Shimano Revoshift 7-sp 

Přehazovačka Shimano Tourney 7-sp 

Osvětlovací systém Baterie přední a zadní 

Ráfky 26" HJC, dvojité 

Sedlovka 27,2 s odklápěcím mechanismem (umoţňuje vyjmutí baterie) 

Představec Al, nastavitelný 

Motor 36 V/250 W, bezkartáčový, přední s volnoběţkou 

Baterie 36 V/10,5 Ah, Li-Ion, váha 4,5 kg 

Nabíječka DC 36 V, 1,8 A, doba nabíjení prázdné baterie cca 5 - 8 hodin 

Nosnost Max 120 kg 

Hmotnost 25,5 kg 
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7.1.1 Vlastnosti elektrokola 

- Koncepce jednoduchého snímání PAS snímačem 

- Motor se zapne po 1,5 - 2 s od chvíle, kdy začnete šlapat, a vypne se, se stejným 

zpoţděním, kdyţ přestanete šlapat 

- Silná podpora během cestovní rychlosti (v módu HIGH) 

- Vzestupný výkon motoru se vypíná při rychlosti 25 km/h 

- Vyhovuje všem evropským předpisům a je to stále jízdní kolo, ne moped! 

- Dojezd: 30 aţ 60 km / závislý na profilu trati a hmotnosti jezdce 

- Jednoduchý ovládací tlačítkový panel s přidaným tlačítkem 6 km/h [18] 

 

7.1.2 Jízdní programy 

LOW - Nízká motorová pomoc 

MED - Střední motorová pomoc 

HIGH- Vysoká motorová pomoc 

6 km/h - pomocí tlačítka jede kolo samo rychlostí cca 6 km/h (pomoc při rozjezdu, nebo při 

tlačení) [18] 

 

7.2 Příprava měření 

Ještě neţ jsme začali s měřením, udělali jsme průzkum území hlavního města Prahy, 

abychom si vytipovali trasy, které by mohli vystihovat poptávku obyvatel po dopravě do 

zaměstnání, školy a další.  

 

Jako centrum, ke kterému jsme směřovali všechny naše cesty, jsme zvolili budovu Fakulty 

dopravní v ulici Horská, adresa: Horská 3, Praha 2, 128 03.Poté jsme zvolili trasy z 

okrajových části Prahy, které jsme projeli na elektrokole, abychom zjistili údaje o zvolených 

vzorových trasách jako doba jízdy, náročnost apod., abychom mohli vyhodnotit zda se jízda 

na elektrokole do centra Prahy a zpět vyplatí/nevyplatí z hlediska časové úspory, finanční 

úspory a náročnosti.  

 

7.2.1 Fotodokumentace připraveného elektrokola pro měření 

 Následující obrázky nám představují zapůjčené elektrokolo, viz Obrázek 16 pro měření. 

Všimněme si především typu baterie, viz Obrázek 15 a ovládacího prvku elektrického 

pohonu na řídítkách, viz Obrázek 17. 
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Obrázek 16 - Ukázka baterie pro elektrokolo [Foto autor] 

 

 

 

Obrázek 17 - Ukázka elektrokola pro měření [Foto autor] 
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Obrázek 18 - Ukázka ovládacího prvku elektromotoru [Foto autor] 

 

7.3 Měření a vyhodnocení zvolených vzorových tras 

Trasy, viz Tabulka 11 - 20, pro měření byly zvoleny v hvězdicovitém tvaru, abychom obsadili 

všechny moţné trasy z okrajových částí Prahy do zvoleného místa v centru Prahy. Místa v 

okrajových částech Prahy byly vybírány v sídlištích a dalších oblastech, kde se můţe 

předpokládat větší hustota občanů, kteří by potenciálně mohli elektrokola vyuţívat.  

 

Nakonec jsme vybrali 10 tras, na kterých jsme hodnotili zvolené parametry. Kromě 

vzdálenosti a časové náročnosti jízdy jsme zaznamenávali energetickou náročnost na baterii, 

profil trasy, povrch a porovnání s jízdou MHD a automobilovou dopravou.  

 

7.3.1 Trasa Horská - Nádraží Modřany (8,7 km) 

 

Tabulka 11 - Naměřené hodnoty trasy Nádraží Modřany 

Čas 

tam 

(min) 

Čas 

zpět 

(min) 

Stoupání 

(m) 

Klesání 

(m) 

Energie 

(kW) 

Počasí Povrch MHD 

(min) 

IAD 

(min) 

25 27 31 33 0,166 Slunečno, 

vítr 

Asfalt 20 14 

 

Poznámka: Většina cesty po cyklostezce 

 

Tato trasa směrem na jih od centra je velmi příjemnou projíţďkou. Většina trasy vede po 

cyklostezce podél břehu Vltavy.  
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Po stejné trase vede i tramvajová doprava tudíţ časově oproti MHD či automobilové dopravě 

neušetříme. 

 

7.3.2 Trasa Horská - Vršovice (4,1 km) 

 

Tabulka 12 - Naměřené hodnoty trasy Vršovice 

Čas 

tam 

(min) 

Čas 

zpět 

(min) 

Stoupání 

(m) 

Klesání 

(m) 

Energie 

(kW) 

Počasí Povrch MHD 

(min) 

IAD 

(min) 

17 15 21 4 0,05 Silný déšť Asfalt 7 11 

 

Poznámka: Byla silná průtrţ mračen, jízda téměř nemoţná 

 

Jízda v tomto úseku byla velmi nepříjemná. Většina trasy je vedena vyhrazenými pruhy pro 

cyklisty na pozemní komunikaci pro motorová vozidla. Byl silný provoz, nepřízeň počasí a 

mnoho uzavírek (rekonstrukce tramvajové trati). Doba jízdy v tomto krátkém úseku je 

srovnatelná s automobilovou dopravou. 

 

7.3.3 Trasa Horská - Prosek (13,9 km) 

 

Tabulka 13 - Naměřené hodnoty trasy Prosek 

Čas 

tam 

(min) 

Čas 

zpět 

(min) 

Stoupání 

(m) 

Klesání 

(m) 

Energie 

(kW) 

Počasí Povrch MHD 

(min) 

IAD 

(min) 

46 40 145 55 0,32 Bouřka Asfalt 31 22 

 

Poznámka: Mohutná bouřka, silné krupobití 

 

Nejdelší trasa, kterou jsme s kolegou zvolili, byla velmi náročná. Nepřízeň počasí a dlouhá 

trasa s velkým stoupáním v ulicích v centru není vůbec příjemná. Kvůli dobré dostupnosti 

metra a praţskému okruhu není tato trasa výhodná pro cyklisty, ani na elektrokole. 
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7.3.4 Trasa Horská - Dejvice, NTK  (8,2 km) 

 

Tabulka 14 - Naměřené hodnoty trasy Dejvice NTK 

Čas 

tam 

(min) 

Čas 

zpět 

(min) 

Stoupání 

(m) 

Klesání 

(m) 

Energie 

(kW) 

Počasí Povrch MHD 

(min) 

IAD 

(min) 

28 31 57 73 0,21 Slunečno Asfalt, 

dlaţba 

24 58 

 

Poznámka: Příjemné počasí, ale velmi silný provoz 

 

Trasa byla vedena přímo centrem Prahy, během silného provozu, coţ je v této lokalitě kaţdý 

pracovní den. Jízda společně s motorovými vozidly nepůsobí vůbec bezpečně. 

 

Jízda na elektrokole je oproti automobilové dopravě velmi časově výhodná a s MHD 

srovnatelná. 

 

 

7.3.5 Trasa Horská - Jinonice  (10,1 km) 

 

Tabulka 15 - Naměřené hodnoty trasy Jinonice 

Čas 

tam 

(min) 

Čas 

zpět 

(min) 

Stoupání 

(m) 

Klesání 

(m) 

Energie 

(kW) 

Počasí Povrch MHD 

(min) 

IAD 

(min) 

33 26 173 71 0,17 Slunečno Asfalt 18 14 

 

Poznámka: Jízda po cyklostezce 

 

Jízda z této lokality je spíše rekreačního rázu. Proti MHD a automobilové dopravě je časově 

nevýhodná, navíc od barrandovského mostu je velmi strmé stoupání. Jízda je velmi náročná 

i na elektrokole, pro kaţdodenní jízdu velmi nevhodná. 

  



49 
 

7.3.6 Trasa Horská - Malá Chuchle  (8,0 km) 

 

Tabulka 16 - Naměřené hodnoty trasy Malá Chuchle 

Čas 

tam 

(min) 

Čas 

zpět 

(min) 

Stoupání 

(m) 

Klesání 

(m) 

Energie 

(kW) 

Počasí Povrch MHD 

(min) 

IAD 

(min) 

21 23 47 49 0,12 Zataţeno, 

vítr 

Asfalt 31 14 

 

Poznámka: Jízda po cyklostezce po celé trase 

 

Tato trasa je spíše pro rekreační účely. Celá je vedena po cyklostezkách a v druhé polovině 

trasy v malebném prostředí barrandovských skal. Jízda je téměř po rovině.Pro kaţdodenní 

dojíţdění do zaměstnání je značná časová úspora oproti MHD. 

 

7.3.7 Trasa Horská - Pankrác  (5,6 km) 

 

Tabulka 17 - Naměřené hodnoty trasy Pankrác 

Čas 

tam 

(min) 

Čas 

zpět 

(min) 

Stoupání 

(m) 

Klesání 

(m) 

Energie 

(kW) 

Počasí Povrch MHD 

(min) 

IAD 

(min) 

17 15 101 81 0,1 Slunečno Asfalt 18 14 

 

Poznámka: Jízda společně IAD 

 

Na této trase jsou jen nepatrné rozdíly mezi elektrokolem, automobilovou dopravou a MHD. 

Jízda není úplně pohodlná při silnějším provozu. Cyklistická doprava je vedena společně 

automobilovou, a proto musí být cyklisté stále ostraţití. 
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7.3.8 Trasa Horská - Zahradní město (7,1 km) 

 

Tabulka 18 - Naměřené hodnoty trasy Zahradní město 

Čas 

tam 

(min) 

Čas 

zpět 

(min) 

Stoupání 

(m) 

Klesání 

(m) 

Energie  

(kW) 

Počasí Povrch MHD 

(min) 

IAD 

(min) 

26 28 68 22 0,18 Slunečno Asfalt 20 16 

 

Poznámka: Jízda společně automobilovou dopravou 

 

Trasa, jako několik předchozích, je vedena po společné komunikaci s automobilovou 

dopravou. Vyhrazené pruhy pro cyklistickou dopravu nalezneme téměř v celé trase. Časová 

úspora proti MHD a automobilové dopravě není, ale ani náročnost trasy není veliká. 

 

7.3.9 Trasa Horská - Trója  (9,2 km) 

 

Tabulka 19 - Naměřené hodnoty trasy Trója 

Čas 

tam 

(min) 

Čas 

zpět 

(min) 

Stoupání 

(m) 

Klesání 

(m) 

Energie 

(kW) 

Počasí Povrch MHD 

(min) 

IAD 

(min) 

37 41 70 85 0,30 Zataţeno Asfalt 44 21 

 

Poznámka: Jízda po městě 

 

Tato trasa je vedena v uliční síti centra Prahy, dále v příjemném rekreačním prostředí v 

blízkosti Vltavy. Terén trasy je mírně vlnitý se stejným klesáním i stoupáním.  

 

Časová náročnost elektrokola a MHD je stejná. Porovnání času automobilové dopravy a 

elektrokola  je nesrovnatelné. Automobilem řidič projede trasu za polovinu času. 
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7.3.10 Trasa Horská - Žižkov  (7,8 km) 

 

Tabulka 20 - Naměřené hodnoty trasy Žižkov 

Čas 

tam 

(min) 

Čas 

zpět 

(min) 

Stoupání 

(m) 

Klesání 

(m) 

Energie 

(kW) 

Počasí Povrch MHD 

(min) 

IAD 

(min) 

36 37 37 103 0,27 Slunečno Asfalt 31 16 

 

Poznámka: Jízda společně s automobilovou dopravou 

 

Tato trasa je převáţně vedena po komunikacích v centru Prahy. Náročnosti trasy je nepatrně 

náročnější kvůli klesání a stoupání. 

 

Čas pro přepravu MHD a elektrokolem je téměř totoţný, ale člověk jezdící osobním 

automobilem, ţádnou časovou úsporu nezíská. 

 

 

7.4 Shrnutí testovacích jízd 

Zvolené trasy pro testovací jízdy nám ukázali jen malou část území Prahy. Rozšíření 

cyklistické dopravy a zavedení Bike sharingu však chceme provést na celém území. Pro 

úplnou představu o cyklistických trasách a komunikacích vyuţívaných cyklisty bychom 

museli provést mnohem rozsáhlejší průzkum. Ovšem v rámci této práce i tyto skromné 

praktické zkušenosti přinesly jiný pohled na bezpečnost či náročnost při jízdě na 

elektrokolech. 
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8 Model typického uživatele 

Pro vytvoření modelu typického uţivatele elektrokola musíme zohlednit mnoho vnitřních a 

vnějších vlivů a parametrů. V rámci tohoto modelu budeme uvaţovat uţivatele, u kterého se 

neuvaţuje prvotní investice do elektrokola. Uţivatel elektrokolo jiţ vlastní, či má moţnost ho 

uţívat. Dále má moţnost cestovat osobním automobilem i MHD. Tento uţivatel bude 

elektrokolo vyuţívat především jako dopravní prostředek ekvivalentní k automobilu a MHD 

pro dopravu do zaměstnání či školy. 

 

Do skupiny vnitřních parametrů, které mnohdy rozhodují o tom, zda uţivatel elektrokolo 

vůbec vlastní, patří především věk, pohlaví, fyzická zdatnost, psychický stav a IQ. Do 

vnějších parametrů,podle kterých se jedinec rozhoduje,zda elektrokolo pouţije, jako dopravní 

prostředek patří počasí, délka trasy, doba jízdy, moţnost vyuţití jiného druhu dopravního 

prostředku, dopravní situace, typ potřebného pouţití oblečení, cena za jízdu na poţadované 

místo, přesun zavazadla a mnoho dalších.[26] 

 

Vnější vlivy je moţné v rámci tohoto měření dobře vyhodnotit. Rozhodování o tom zda pro 

jízdu mezi dvěma body výhodnější pouţít jako dopravní prostředek elektrokolo nebo jiný 

dopravní prostředek můţeme určit na základě měřených hodnot v určených jízdních trasách. 

Měřili jsme jízdní doby elektrokol, MHD a automobilu. Vyhodnotit, co je pro jakou trasu 

výhodnější, můţeme časově určit stejně jako ostatní potencionální uţivatelé. Z hlediska 

počasí, dopravní situace, potřeba přepravy nákladu a mnoha dalších vnějších parametrů je 

vyhodnocení sloţitější, protoţe jsme naplánované trasy projíţděli bez ohledu na počasí a 

dopravní situace. Typický uţivatel by si jistě rozmyslel variantu dopravy v závislosti na 

počasí či přepravovaném nákladu. 

 

 

8.1 Vlastní návrh modelového uživatele 

Chtěli bychom získat obraz ideální skupiny občanů, kteří jsou vhodní pro uţívání dopravy na 

elektrokole, na které bychom mohli směřovat propagaci v rámci začleňování elektrokol do 

sítě MHD. Z vlastního měření nelze tento ideální typ člověka pro dopravu na elektrokolech 

určit, proto jsem pouţil data z průzkumu společnosti ekolo-kolo.cz. [43] 
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Občané, kteří by mohli o elektrokole uvažovat: 

 

- lidé, kteří se potřebují rychle a spolehlivě pohybovat po městech 

- lidé, kteří se neradi potí 

- lidé, kteří mají rádi své civilní oblečení i při jízdě na kole 

- lidé, kteří potřebují převáţet děti či menší náklad 

- lidé, kteří neradi šlapou do kopců 

- lidé, kteří zjistili, ţe jiţ kamarádům nestačí 

- lidé, kteří nemohou jezdit motorovými vozidly 

- lidé, kteří chtějí být nezávislí na veřejné dopravě 

- lidé, kteří myslí ekologicky 

- lidé, kterým jiţ zdravotní stav nedovoluje jezdit na klasickém kole 

- lidé důchodového věku, kteří si chtějí prodlouţit aktivní ţivot[43] 

 

8.1.1 Fyzický test uživatele 

V rámci propagování elektrokol byl proveden i test fyzické zátěţe společností Easy Bike. Byl 

vybrán jezdec, který často jezdí na klasickém jízdním kole. Nejdříve projel zvolenou trasu na 

klasickém kole a pak na elektrokole. Během jízdy mu byla měřena srdeční aktivita. Trasa 

byla zvolena v centru Prahy z Bohnic podél břehu Vltavy do Vysočan. První dvě třetiny trasy 

byly po rovině, ale poslední úsek byl do prudkého stoupání, viz Obrázek 18.[44] 

 

 

Obrázek 19 - Profil tratě[44] 
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Obrázek 20 - Srdeční aktivita na klasickém jízdním kole [44] 

 

 

Obrázek 21 - Srdeční aktivita na elektrokole [44] 

 

Jak je patrné ze záznamů srdeční aktivity, viz Obrázek 19, 20,tak jízda na klasickém kole 

byla podstatně náročnější neţ na elektrokole. Jezdec měl během jízdy na klasickém kole 

průměrný tep okolo 130 tepů za minutu a během stoupání se tep vyšplhal aţ ke 160 tepům 

za minutu. Při jízdě na elektrokole byla srdeční aktivita mnohem niţší, v průměru se 

pohybovala okolo 75 tepů za minutu. Tento pokus jasně ukázal, ţe jízda na elektrokolech je 

mnohem méně náročná, a proto vhodná pro uţivatele výše zmíněné v této kapitole.[44] 
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8.2 Uživatelská hodnocení 

V rámci této práce bych chtěl elektrokola zhodnotit i z hledisek méně technických a pro 

běţného uţivatele mnohem zajímavější, jako je cena, údrţba a atd.. 

 

8.2.1 Cena 

Cena je asi to nejdůleţitější co běţného uţivatele bude zajímat při koupi elektrokola. 

Pořizovací cena klasického jízdního kola se pohybuje od několika tisíc, přibliţně 5000 Kč aţ 

po několik set tisíc korun, ovšem i u jízdních kol lze objednat mnoho komponent, horní cena 

tedy nemá hranici. [22] 

 

Elektrokola mají rozmezí pořizovacích cen podobné, ovšem spodní hranice začíná na ceně 

10 000 Kč, coţ jsou elektrokola velmi těţká s bateriemi, které stačí pouze na krátký dojezd. 

Vrchní hranice ceny stejně jako u klasických kol není omezena. Nejdraţší elektrokolo, které 

jsem vyhledal, bylo HAIBIKE XDURO, viz Obrázek 17, za necelých 335 000 Kč. [23] 

 

 

Obrázek 22 - Ukázka elektrokola HAIBIKE XDURU [23] 
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8.2.2 Náklady na průměrnou cestu 

Z měření, které jsme s kolegou provedli na zapůjčeném elektrokole, jsme určili průměrnou 

trasu 7 km v s minimálním převýšením, vzdáleností stoupání a klesání maximálně 100 m. 

Celková trasa jízdy tam i zpět činí průměrně 15 km. Naměřená průměrná spotřeba baterie 

byla 0,20 kWh. Na internetu jsem dohledal cenu energie za 1 kWh od dodavatele PRE pro 

Prahu. Cena k 31.7.2015 činí 4,34 Kč za 1 kWh.  

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑏𝑖𝑡í = 𝑑𝑜𝑏𝑖𝑡á 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 ∗ 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 1𝑘𝑊ℎ = 0,20 ∗ 4,34

= 0,868 𝐾č 

 

Dle měření a zvolených průměrných hodnot jsem určil cenu za zvolenou jízdu do zaměstnání 

a zpět v centru města v rovinatém území. Cena byla stanovena na 0,868 Kč. V ceně není 

zahrnuta amortizace, poměrná částka prvotní investice a ztrátová energie při dobíjení.[24] 

 

Dle amortizační tabulky má jízdní kolo po pěti letech provozu hodnotu jen 38% původní ceny 

a po deseti letech jen 10% původní ceny.[40] 

 

Pokud bychom vzali doporučené elektrokolo do města prodejnou ekolo.cz, bylo by to 

AGOGS SilverGo 2015 za 35 990 Kč. Roční náklady na MHD s časovou jízdenkou pro 

dospělého člověka po Praze činí 3 650 Kč. V tomto srovnání je elektrokolo nevýhodné, 

protoţe náklady na něj se vrátí přibliţně za deset let uţívání a to nejsou započítány náklady 

na dobíjení a servis. 

 

8.2.3 Příslušenství a náklad 

 Za předpokladu, ţe elektrokolo chci analyzovat především z pohledu kaţdodenního vyuţití 

jako plnohodnotný dopravní prostředek v centru města a ne jako rekreační dopravní 

prostředek, musím předpokládat, ţe občané budou potřebovat do zaměstnání vzít i příruční 

zavazadlo, kufřík či cestou domů se zastavit pro menší nákup. K zapůjčenému elektrokolu 

jsme dostali i příruční brašnu na převoz menších věcí. Hmotnost brašny byla do 10 kg a v 

jízdě nijak uţivateli nebrání. Díky této zkušenosti mohu elektrokolo doporučit i na převoz 

méně objemných zavazadel. 

 

8.2.4 Údržba a servis 

Údrţba a servis elektrokola je téměř totoţný jako u klasického jízdního kola. Jediný rozdíl v 

údrţbě je provoz za deště. Elektromotor i řídící prvky elektromotoru jsou voděodolné, z 
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vlastní zkušenosti mohu potvrdit, ale je více neţ vhodné vybrané součástky důkladně osušit. 

Údrţba dalších komponentů jako je přehazovačka a brzdy je potřeba také kontrolovat a 

udrţovat správně seřízené pro správou funkci a ţivotnost elektromotoru. Důleţité je i 

správné zacházení s baterií, viz kapitola 3. 
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9 SWOT analýza 

Na elektrokolo lze vytvořit i SWOT analýzu, viz Tabulka 21, v rámci vlastností elektrokola a 

moţností jeho začlenění do městského provozu. 

 

Tabulka 21 - SWOT analýza elektrokol 

Strenghts Weaknesses 

- čistá mobilita - nedostatečná cyklistická infrastruktura  

- nízké provozní náklady - počáteční investice 

- obsluha jako u klasického jízdního kola  - nebezpečí v městském provozu 

- zdravý pohyb - převoz nákladu 

- vhodné i pro méně fyzicky zdatné občany - vliv počasí 

- rychlejší pohyb při kongescích  

- není potřeba výstavba nové infrastruktury  

- vyšší akcelerace  

- vyšší jízdní rychlost  

  

Opportunities Threats 

- sníţení emisí - růst nehodovosti cyklistů 

- sníţení počtu automobilů ve městech - pohyb cyklistů v místech určených pro pěší 

- menší vytíţení prostředků MHD - nárůst krádeţí kol 

- moţnost zavedení Bike sharing  

- lepší zdravotní stav obyvatel  

- moţnost pohybu i pro starší občany  

 

Elektrokola a celkově cyklistická doprava bohuţel není v naší zemi příliš rozšířená. Jet 

někoho na elektrokole jsem během našeho měření viděl pouze jednou.  

 

Elektrokola mají mnoho přínosů, jako je ekologická mobilita, minimální provozní náklady a 

zdravý pohyb. Toto nám mohou nabídnout i klasická jízdní kola, ale co nám elektrokola 

nabízejí navíc je moţnost lepší akcelerace a rychlejší pohyb v městském provozu. Další 

výhodou elektrokol je moţnost jízdy pro méně fyzicky zdatné občany a starší občany. 

 

Pořizovací cena nejlevnějších elektrokol je přibliţně 2 krát aţ 3 krát vyšší neţ pořizovací 

cena nejlevnějších běţných jízdních kol. Jízda v provozu je i na elektrokolech nebezpečná, 
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ovšem ne tolik jako na běţných kolech. Mnoho těchto nevýhod lze ovšem odstranit lepší 

koncepcí a výstavbou cyklistických tras a vyhrazených pruhů pro cyklisty.[26] 

 

Co se týče budoucnosti elektrokol, ta je velmi slibná. Pokud by občané měst více vyuţívali 

cyklistickou dopravu, zejména na elektrokolech, bylo by ve městech mnohem příjemnější 

prostředí pro ţivot, sníţilo by se produkování emisí a zlepšil by se zdravotní stav občanů. V 

současné době není dostatečná propagace cyklistické dopravy a není zajištěno dostatečné 

financovaní výstavby cyklostezek. Aktuální řešení jsou často pouze dočasná.  
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10 Průzkum 

V rámci této bakalářské práce jsem se rozhodl provést i malý průzkum prostřednictvím 

dotazníku, který bude především zaměřen na občany v produktivním pracovním věku, ale 

myslím, ţe bude přínosné, pokud se mi povede do průzkumu zapojit i občany z jiných 

věkových skupin. 

 

10.1  Obsah dotazníku 

Anonymní dotazník obsahuje jedenáct jednoduchých uzavřených otázek, viz příloha 1. 

Celkovým cílem tohoto průzkumu bude zjištění, zda mají občané povědomí o elektrokolech a 

jejich moţnostech začlenění a poţívání v městském provozu pro jiné neţ pouze rekreační 

účely. 

 

Na začátku dotazníku vyplní dotazovaní občané svůj věk, pohlaví, a jestli jsou pracující, 

studenti či nepracují. Těmito dotazy získám profil dotazovaného jedince a jeho kaţdodenní 

vyţití. Dále zjišťuji, zda je vlastníkem klasického jízdního kola, a jak často sportuje, protoţe i 

budoucí potencionální jízda do zaměstnání na elektrokole se povaţuje za sportovní aktivitu. 

V následujících otázkách zjišťuji, jaký druh dopravy vyuţívají pro přepravu do zaměstnání a 

školy a proč se případně nedopravují na jízdním kole. Na konci dotazníku se ptám, zda 

vůbec mají informace o existenci elektrokol, jestli by případně měli zájem o jeho vlastnictví a 

pokud by ho měli, tak jestli by ho vyuţívali ke kaţdodenní dopravě. 

 

Díky těmto několika otázkám bych chtěl zjistit, jak jsou na tom občané z hlediska zájmu o 

cyklistickou dopravu. Dále bych rád zjistil,jaké jsou důvody toho, ţe občané nevyuţívají 

cyklistickou dopravu kaţdý den do zaměstnání a škol. V neposlední řadě bych se rád 

dověděl, jaký mají názor na elektrokola, jaký mají zájem o jejich vlastnictví, a jaké jsou 

důvody jejich negativního postoje k elektrokolům. Díky těmto poznatkům bych rád i v 

budoucnu pracoval na odstraňování bariér mezi lidmi a elektrokoly. 

 

 

10.2  Statistický soubor 

Skupinu občanů pro tento dotazník jsem zvolil čistě náhodnou volbou. V této skupině 

občanů, která čítala cca 30 dotazovaných, byli občané reprezentující odlišné věkové skupiny 

a s různými zájmy.  
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10.3  Vyhodnocení 

Po zpracování vyplněných dotazníků, kterými jsem se snaţil obsáhnout a získat data, od co 

moţná nejširší věkové škály občanů jsem dospěl k následujícím výsledkům, viz Graf 10- 13. 

V nejpočetnější skupině dotazovaných občanů, tj. pracující ve věkovém rozmezí od 30 do 60 

let, pro které by měla být primárně určená propagace vyuţívání elektrokol jako kaţdodenní 

dopravní prostředek, jsem zjistil, ţe občané nemají zájem o pouţívání elektrokol. Většinou se 

tito lidé dopravují do zaměstnání vlastním osobním vozidlem či MHD.  Více jak polovina z 

této skupiny občanů vlastní klasické jízdní kolo, ale ani to nevyuţívají ke kaţdodenní 

dopravě. Pro tento negativní názor mají mnoho důvodů z nabídnutých v dotazníku, ale i jiné. 

Většina dotazovaných zvolila vzdálenost, nebezpečí v dopravním provozu, náročnost trasy. 

Mnoho z těchto lidí téměř nesportuje. 

 

Všichni dotázaní z věkové skupiny od 30 let do 60 let měli povědomí o elektrokolech. 

Bohuţel to se nedá říci o starších občanech, většinou lidé v důchodu, a mladším 

obyvatelstvu. Starší občané, kteří ani nejsou cílovou skupinou pro propagování elektrokol v 

kaţdodenním pouţití, byli dotázáni pro ucelenost dotazníku. Mladší obyvatelstvo má 

povědomí o elektrokolech a často sportují, ovšem ne v rámci cyklistiky.  

 

10.3.1 Grafické vyhodnocení vybraných otázek 

 

Graf 10 - Vyhodnocení věku dotazovaných 
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Graf 11 - Poměr využití možných druhů dopravy 

 

 

Graf 12 - Důvody nepoužívání jízdního kola pro dopravu 
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Graf 13 - Důvody pro nepořízení elektrokola 

 

 

10.4 Možnosti propagace 
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11 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení moţnosti zvýšení propagace a celkového 

vyuţívání elektrokol v centru Prahy. Vhodnost vyuţívání elektrokol vzhledem k vertikálnímu 

členění Prahy a začlenění dopravy na elektrokolech jako běţný typ dopravy do škol, do 

zaměstnání a ne pouze pro rekreační účely. 

 

Praha je velmi vertikálně členěná, oproti městům, kde jízda na klasických jízdních kolech i 

elektrokolech je nedílnou součástí městské dopravy. Je velmi sloţité lidi nabádat k jízdě na 

kolech, kdyţ se mohou dopravovat do zaměstnání mnohem snadněji a s menší námahou. V 

evropských velkoměstech jako je Amsterodam, Vídeň a mnoho dalších je cyklistická doprava 

nedílnou součástí městské dopravy. To můţe být i díky terénnímu uspořádání měst.  

 

Další nevýhodou pro elektrokola je velmi silné zázemí MHD. V porovnání s jinými městy v 

Evropě lze tvrdit, ţe máme velmi levnou MHD s dobrou dostupností.  

 

Bohuţel i nevhodné vedení silničních okruhů, přispívá k nevyuţívání cyklistické dopravy a 

vyuţívání automobilové dopravy v centru města. Například vedení hlavní dopravní tepny 

(Magistrála) úplným centrem Prahy je rarita, bohuţel ne v dobrém slova smyslu.  

 

Dále není dostatečně vypracovaný systém parkovišť P+R, K+R a B+R, nejsou dostatečně 

propagovány a vyuţívány. Není regulovaný vjezd osobních vozidel do centra a omezení 

parkování v centru Prahy.  

 

Na všech těchto nedostatcích se neustále pracuje a zlepšují se. Bohuţel to nejde tak rychle, 

kvůli nedostatku financí, mnoţství a velikosti úprav. 

 

Další velkou nevýhodou elektrokol je jejich pořizovací cena. Cena úplně nezákladnějších 

městských elektrokol začíná okolo 10 000 Kč, u těch nejlepších terénních kol se středovým 

pohonem můţe cena dosahovat k ceně ojetého osobního automobilu z autobazaru. Pokud 

překonáme tuto prvotní investici, tak máme velmi spolehlivý dopravní prostředek s minimální 

finančními nároky na provoz. 

 

 

Dle mého názoru by bylo velmi přínosné pro dopravu v centru Prahy, aby byla elektrokola 

více začleněna do systému městského provozu. Elektrokola mají samozřejmě i své 

nedostatky, které si myslím, ţe postupem času se budou více eliminovat. 
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Elektrokolo, které jsme měli s kolegou zapůjčené na testování, nebylo úplně vhodné pro 

provoz v centru Prahy. Kolega ve své bakalářské práci vyhodnocuje a optimalizuje jednotlivé 

stavební prvky elektrokola. V dalším pokračování spolupráce s ústavem a kolegou, bychom 

chtěli navrhnout a sestavit optimalizované elektrokolo pro Prahu a podobná města. 
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13 Přílohy 

Příloha 1 - Vzor dotazníku 

Dotazník- Elektrokolo 

1. Pohlaví: 

a. Muž    b. Žena 

 

2. Věk: 

a. 0-15    b. 16-26   c.27-40    

d.41-60    e. 60 a více 

 

3. Jsem: 

a. Student   b. Pracující     c. Nepracující (Otázku 6 a 7 přeskočte) 

d. V důchodu (Otázku 6 a 7 přeskočte) 

 

4. Vlastním jízdní kolo: 

a. Ano    b. Ne    c. Elektrokolo 

 

5. Jak často sportuji: 

a. 4x týdně a více  b. 2x-3x týdně   c. 1x týdně 

d. Nesportuji 

 

6. Do zaměstnání/školy se dopravuji: 

a. MHD    b. Pěšky   c. Autem 

d. Na kole (Otázku 7 přeskočte)   d. Elektrokolem (Zbytek otázek přeskočte)  

e. Jinak 

 

7. Přepravu na kole do zaměstnání/školy ho nevyužívám protože: 

a. Vzdálenost   b. Náročnost   c. Oblečení/zavazadlo 

d. Nechce se mi   e. Jiné :............................................................................ 

 

8. Víte co je elektrokolo: 

a. Ano     b. Ne (Zbytek otázek přeskočte) 
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9.Uvažujete o koupi elektrokola: 

a. Ano (otázku 10 přeskočte) b. Ne (otázku 11 přeskočte) 

 

10. O koupi elektrokola neuvažuji protože: 

a. Vysoká cena   b. Nevyužití   c. Nebezpečí v provozu  

   

d. Náročnost   e.  Jiné:............................................................................. 

 

11. Pokud bych vlastnil elektrokolo využíval bych pro přepravu do zaměstnání/školy: 

a. Ano     b. Ne    c. Jiné účely 
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Příloha 2 - Pracovní přehled výsledků vybraných částí dotazníku 

 

Dotazovaní 32 
    

      Pohlaví / Věk 0-15 16-26 27-40 41-60 60 a více 

Muž  3 4 10 3 0 

Žena 1 5 4 1 1 

      Druh používané dopravy Počet 
    MHD 19 
    Pěšky 3 
    Autem 8 
    Na kole 1 
    Jinak 0 
    

      Důvod pro nevyužívání Počet 
    Vzdálenost 15 
    Náročnost 9 
    Oblečení/zavazadlo 2 
    Nechce se mi 4 
    Jiné 1 
    

      

      Důvod pro nekoupi Počet 
    Vysoká cena 11 
    Nevyužití 16 
    Nebezpečí v provozu 3 
    Náročnost 1 
    Jiné 1 
     

 


