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Tato bakalářská práce popisuje vznik, historii i současný stav systému sdílení kol ve světě  

i v České republice. Vysvětluje a rozebírá důvody a překážky, bránící jeho rozšíření v našich 

městech. Pojednává o jednotlivých typech bikesharingových systémů, jejich výhodách  

a nedostatcích. Předkládá konkrétní návrh bikesharingového systému pro město Příbram, 

včetně ekonomického zhodnocení projektu. 
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Úvod 
 

Rychlý rozvoj automobilové dopravy ve druhé polovině minulého století přináší zejména 

velkým městům problémy týkající se kongescí, smogu a celkově zhoršujícího se životního 

prostředí. Elektrifikace dopravy, vývoj elektromobilů a jejich zavádění do provozu byla velice 

nákladná záležitost, vyžadující značné investice. Jako další, méně náročné řešení, vedoucí ke 

zlepšení životního prostředí se nabízelo využívání kol v městské dopravě. Cyklodoprava 

začala být součástí městské hromadné dopravy, zvláště při stoupající oblibě nového 

fenoménu, systému sdílení kol – bikesharingu. 

Bikesharing vznikl v amatérských podmínkách v Amsterodamu v šedesátých letech minulého 

století. Po překonání těžkých začátků se jeho obliba rychle rozšířila do dalších měst západní 

Evropy a USA. Po roce 2000 nastal jeho prudký rozvoj i v čínských městech a v některých 

dalších zemích Asie. Dnes je už neodmyslitelnou součástí městské dopravy v těchto zemích. 

V českých městech dochází k prvním pokusům o zavádění bikesharingu mnohem později  

a dosud není na úrovni, kterou by naše města potřebovala.  

Cílem této bakalářské práce je popsat vznik a vývoj bikesharingu ve světě, v České republice, 

vytvořit návrh zavedení systému sdílení kol v Příbrami a popsat ekonomickou stránku projektu. 
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1. Bikesharing ve světě  
 

 

Obrázek 1 - Počet bikesharingových systémů ve světě na konci roku 2016 [20] 

 

1.1 Sdílená ekonomika v souvislosti s rozvojem telekomunikace 
a telematiky 

Nástup internetu, největšího fenoménu dnešní doby, který nastal zejména během posledních 

dvou desetiletí, se stal základem pro rozvoj mnoha technických oborů, zejména ale 

telekomunikace a telematiky. Internet, počítače a mobilní telefony se staly neodmyslitelnou 

součástí našich domácností.   

 Jedním z odvětví, ve kterém se pokrok v telekomunikaci a telematice výrazně prosazuje, je 

doprava. Vývoj a zavádění nových inteligentních dopravních systémů zefektivňuje dopravu, 

zvyšuje bezpečnost dopravy, poskytuje cenné a včasné informace cestujícím a podporuje 

volbu udržitelných dopravních prostředků. Technologický pokrok se projevuje ale i v oborech, 

dříve jím moc nepoznamenaných, jako je sdílená ekonomika. Jde o systém, ve kterém lidé 

získávají přístup k věcem, které vlastní někdo jiný. Jako příklad bych uvedl sdílení kol ve 

městech – bikesharing. 
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 Bikesharing vznikl v šedesátých letech minulého století (viz 1.2. historie bikesharingu). První 

pokusy nebyly příliš úspěšné a největší problémy spojené s bikesharingem, jako krádeže  

a vandalismus, jej provázely po jeho celou první i druhou generaci. Teprve třetí generace 

zaváděním elektronické registrace a evidence umožňující identifikaci uživatelů i kol, 

automatické stanice s elektronickým zamykáním částečně tyto problémy eliminovaly. Systémy 

čtvrté generace využívají technologických novinek telematiky pro zvýšení efektivnosti systému 

a komfortu zákazníka. Příkladem moderního systému sdílení kol je ESB.BikeSharing System. 

Umožňuje správu a řízení jak tradičních kol, tak elektrických kol se systémem Pedelec. Kola 

jsou vybavena inovovaným zamykacím systémem, navigací GPS a vestavěnou speciální 

elektronikou, která shromažďuje údaje o poloze a diagnostická data v reálném čase vysílá na 

dispečink nebo servisní stanici. Dispečink i servisní stanice zároveň dostávají data o stavu 

terminálových stanic, což umožňuje zlepšení servisních služeb a distribuci kol. [1] 

Využití telematiky při zavádění systémů třetí a čtvrté generace vedlo k velkému rozšíření 

bikesharingu nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech a v Asii. Ve světě existuje podle 

expertů 700 měst, v nichž byl bikesharing  spuštěn. V žebříčku měst s nejvíce programy se  

z drtivé většiny objevuje Čína, kde je sdílení kol dotováno a pro obyvatele je za velmi nízké 

ceny. [2]  

 

1.2 Historie 

 Zprávy a studie, zabývající se zaváděním bikesharingových programů často obsahují přehled 

zkušeností z ostatních měst.  Tyto zprávy, které analyzovaly vývoj bikesheringových programů 

rozlišují jednotlivé generace.  

1.2.1 První generace 

 První generace bikesharingových systémů, založená na občanské a společenské 

zodpovědnosti postrádala parkovací stanice a řídicí systém, který by zabraňoval vandalismu  

a krádežím. Systémy pracovaly v malém rozsahu. Byly řízeny jako neziskové, se zaměřením 

na otázky životního prostředí ve městech. V roce 1965 amsterodamská organizace Provos, 

zabývající se otázkami životního prostředí ve městě, zavedla v Amsterodamu projekt, nazvaný 

White Bike Plan. Tento projekt měl být jedním z řešení dopravních problémů ve vnitřní části 

města. Padesát bíle natřených kol bylo ponecháno zcela nezajištěných a rozmístěných ve 

středu města pro veřejnost k dispozici zdarma. Velmi často se ale stávala kořistí vandalů  

a zlodějů. A navíc policie zabavila všechna nehlídaná a nezamčená kola s prohlášením, že 

přímo vyzývají ke krádeži. Tím skončil projekt Bílých kol krátce po jeho spuštění. 
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 Přes tyto první negativní zkušenosti se ale bikesharingový koncept uchytil a vedl k první 

generaci bikesharingu, známou jako Bílá kola (nebo Bezplatný Systém kol). V tomto 

bikesharingovém systému zdarma, bylo kolo hlavním programovým komponentem. Mezi 

ostatní charakteristické rysy této první generace patří stejná zářivě jasná barva nezamčených 

kol, nahodile rozmístěných ve městě pro volné použití. 

 Dalšími městy, která se pokusila zavést bike sharingový bezplatný systém, byla La Rochelle 

ve Francii v roce 1974 a Cambridge ve Velké Británii v roce 1993. Projekt v Cambridge se 

nazýval Green Bike System a neměl dlouhého trvání. Brzy po spuštění Zelených kol bylo 

téměř 300 kol ukradeno a systém neúspěšně skončil. Avšak v La Rochelle se iniciativě, 

nazývané Žlutá kola zavedení podařilo a systém funguje dodnes. Podobně jako 

v Amsterodamu Bílá kola, i zde byl systém spuštěn jako opatření ke zlepšení životního 

prostředí. Díky velké podpoře Městského společenství v La Rochelle se Žlutá kola stala 

prvním úspěšným bikesharingovým programem ve Francii. 

1.2.2 Druhá generace 

 Druhá generace bikesharingových programů z devadesátých let zavedla půjčování kol pomocí 

mincí v různých parkovacích stojanech. Po neúspěších prvních programů zavedla městská 

rada a City Bike Foundation v Kodani (Dánsko) bikesharingovou službu, která se lišila od 

všech předcházejících systémů. V lednu 1995 byl spuštěn Bycyklen (Městská kola) jako první 

rozšířený městský bikesharingový program v Evropě. Ten představoval 1 100 kol se speciální 

úpravou, která byla umístěna a uzamčena v upravených stojanech ve stanicích, rozmístěných 

v centru Kodaně. Kolo bylo odemknuto po vložení mince o hodnotě 20 DK (cca 3 USD)  

a zákazník dostal minci zpět po vrácení kola do stojanu. Systém se stal velice úspěšný a dnes 

pronajímá více než 2 000 kol s více než 110 městskými stojany. Začal být nazýván 

bikesharingovým programem druhé generace. 

 Po Kodani se tyto bikesharingové programy objevily i v dalších městech jako Bycykler 

v Sandnes (Norsko, 1996), City Bikes v Helsinkách (Finsko, 2000) a Bycykel v Arhus (Dánsko, 

2005). 

 Mezi hlavní znaky tohoto systému patří rozeznatelná kola (výrazná barva a speciální design), 

parkovací stanice, ve kterých si zákazník kolo odemkne, vypůjčí a vrátí a jen drobná finanční 

částka, postačující k zapůjčení kola. 

 

1.2.3 Třetí generace 

 Jedním z úkolů bikesharingu bylo částečné nahrazení motorových vozidel koly v městské 

dopravě. Avšak jak první, tak druhá generace těchto programů neposkytovala dostatečnou 
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podporu ani spolehlivé služby, které by byly k motorové dopravě alespoň částečně 

alternativou. Tyto nedostatky však vedly k dalším zlepšením tohoto způsobu dopravy  

a přispěly ke vzniku třetí generace bikesharingových systémů. První takový program byl 

zaveden v roce 1996 na universitě v Portsmouth v Anglii. Zde studenti mohli používat 

magnetické karty pro vypůjčení kola. O dva roky později byl podobný systém použit i ve 

Francii. 

 Třetí generace zavedla pomocí pokročilých technologií identifikace zákazníka i kola. Systém 

pracuje 24 hodin denně, využívá různé bankovní karty nebo karty, speciálně zhotovené pro 

tento systém. Stanice jsou opatřeny rámy s elektronickými zámky, ve kterých se kola 

uzamykají. Součástí stanic jsou terminály pro řízení půjčování kol. Těmito opatřeními se 

podařilo z větší části odstranit hlavní nedostatky předešlých systému – krádeže  

a vandalizmus. Přibyly také dva druhy parkovacích stanic, ve kterých se kola vypůjčují  

i vracejí. Fixní stanice mají svá pevná stanoviště. Stanoviště flexibilních stanic je možné měnit 

podle potřeby.  

1.2.4 Čtvrtá generace 

 Systémy čtvrté generace již plně využívají výsledků a zkušeností, získaných lety provozu. Za 

pomoci pokročilých technologií dokáží uspokojit i požadavky náročnějších uživatelů.  

 Programy začínají využívat komfort elektrokol se systémem Pedelec (pedál + elektro). Po 

šlápnutí do pedálu je aktivován elektromotor kola, který silně zabere a po rozjezdu pomáhá 

cyklistovi udržovat jeho tempo. Při jízdě si cyklista zvolí, kolik síly vynaloží na šlapání a kolik 

dodá elektromotor kola. Baterie elektrokol jsou dobíjeny v terminálových stanicích.  

 Příkladem nejmodernějšího systému je ESB.BikeSharing System, který je plánován pro 

veřejné i privátní služby. Umožňuje správu a řízení jak tradičních kol, tak elektrokol. kola jsou 

vybavena inovovaným zamykacím systémem a vestavěnou speciální elektronikou, která 

shromažďuje údaje o poloze a diagnostická data v reálném čase vysílá na dispečink nebo 

servisní stanici. Pohyb kol může být lokalizován a zobrazen na mapě v reálném čase (geo-

location), což umožňuje dispečerovi optimalizovat údržbu kol a jejich distribuci do oblastí 

s momentální poptávkou. [2] 

 

1.3 Bikesharing v Evropě 

 V Evropě, zejména západní, která je kolébkou bikesharingu, se stal v krátké době bikesharing 

velmi populární. V současné době dochází k jeho popularizaci i v zemích východní Evropy, 

například v Maďarsku, Polsku, Česku a Slovensku. 
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1.3.1 Francie 

 Nejen ve Francii, ale po celém světě je znám pařížský bikesharingový program Velib. Kolový 

park obsahuje asi 20 000 kol a více než 1 200 stanic. Stanice jsou dobře přístupné každých 

300 m na cyklistických trasách délky asi 370 km. Systém vznikl i díky velké podpoře 

pařížského starosty Delanoe, který stál u jeho vzniku v roce 2007. 

 Poplatky jsou účtovány až po 30 minutách jízdy. První půlhodina je zdarma. Při průzkumu  

v roce 2008 bylo 212 000 předplatitelů, kteří využívali systém pro cesty do zaměstnání nebo 

do školy a asi 20% pro kratší jízdy. Po roce provozu Velib zaznamenal 27,5 milionu jízd, což 

představuje 8 až 10 uživatelů na jedno kolo denně.  

 Ale ani Velib se nevyhnul problémům spojených s bikesharingem – vandalismus a krádeže. 

Mnoho kol bylo zahozeno, rozebráno na součástky nebo ponecháno poškozené. Mnoho kol 

bylo ukradeno a prodáno. Některá se dokonce objevila až na tak vzdálených místech jako je 

Rumunsko.  

 Přesto, že cena spojená s těmito problémy byla poměrně vysoká, systém se s nimi dokázal 

vyrovnat a v současnosti je považován za velmi úspěšný. 

 La Rochelle, město s 80 000 tisíci obyvateli je důkazem toho, že bikesharingový program 

může být provozován i v menším městě. Město má bohatou bikesharingovou historii. Již 

v roce 1974 byl spuštěn první bikesharingový systém ve Francii – slavná Žlutá kola. Do roku 

2003 bylo provozováno 300 kol na cyklistických trasách délky 150 km. V roce 2005 byl 

zahájen provoz bikesharingového programu druhé generace se 120 koly a 12 stanicemi. 

V roce 2008 byl systém modernizován na čtvrtou generaci (smart bikes), počet stanic zvýšen 

na 50 a počet kol na 300. Program je integrován do veřejné dopravy. Používá „smart card 

system“, jehož karty jsou užívány i pro ostatní prostředky městské hromadné dopravy. Držitel 

této karty může užívat systém 3 hodiny zdarma, na rozdíl od dvou hodin pro ostatní uživatele. 

1.3.2 Velká Británie 

Ve Velké Británii patří mezi největší bikesharingové programy Londýnský veřejný Santander 

Cycles. Systém, který pracuje v nepřetržitém provozu, využívá více než 11 500 kol a 750 

parkovacích terminálových stanic, rozmístěných každých 300 až 500 m v devíti částech 

Londýna a několika Královských parcích. Kola lze snadno vypůjčit nebo vrátit na kterékoliv 

terminálové stanici za použití karty nebo app v iPhone dle pokynů na dotykové obrazovce 

terminálu. 

 Cena za pronájem kola na 24 hodin je £2. Prvních 30 minut každé jízdy je zdarma. Za delší 

cestu jsou účtovány £2 za každých 30 minut navíc. Čas jízdy je měřen od vyjmutí kola ze 

stojanu do jeho uložení. Během doby, na kterou si uživatel pronajal kolo, může uskutečnit 
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libovolný počet jízd. Roční poplatek (pouze pro registrované členy) je £90. Za opožděné 

vrácení nebo poškození kola může být pokuta až £300. 

 Dalším bikesharingovým programem, působícím ve Velké Británii je celoevropská síť Next 

Bike. Tato síť s 35 000 koly ve více než 80 městech 24 zemí má své projekty také v osmi 

britských městech: Bath, Belfast, Edinburgh, Exeter, Glasgow, Milton Keynes, Stirling  

a Warwick. Systém, který je na vysoké technické úrovni, je podobný londýnskému. [3] 

1.3.3 Španělsko 

 Španělsko je díky svým příznivým klimatickým podmínkám a bohatému turistickému ruchu 

zemí s mnoha úspěšnými bikesharingovými programy. 

 V Madridu je provozován systém, nazývaný BiciMad. Obsahuje více než dva tisíce kol se 165 

stanicemi, rozmístěnými po městě. Program nabízí uživatelům možnost ročního předplatného, 

nebo platbu za jednotlivé jízdy. V případě volby jednotlivých jízd je cena za první hodinu 2 

eura a za každou další hodinu 4 eura. [4] 

V Barceloně, městě s 1,5 miliony obyvatel byl v roce 2007 spuštěn bikesharingový systém 

Bicing. Byl navrhován podle osvědčeného pařížského systému. Systém provozoval 750 kol  

a 50 stanic, umístěných poblíž stanic metra a hlavních parkovacích zón. Po úspěšném startu 

během jednoho roku zvýšil svůj park na 6000 kol a 400 stanic. Systém měl podpořit cyklistiku 

jako životaschopnou součást městské dopravy. Kráse města odpovídá i elegantní design 

používaných kol i provedení celého systému. Systém je dobře přístupný se stanicemi každých 

300 m. Bylo vybudováno 25 km nových cyklistických tras pro spojení stanic se stávajícími 125 

km cyklistické městské sítě. 

 

Systém má více než 170 000 předplatitelů s ročním předplatným 24 euro (pouze pro místní). 

Jízdné je pro první půlhodinu zdarma, každá další půlhodina za 0.30 euro až po dobu dvou 

hodin. Potom následuje penalizace. Průměrná jízda byla 3 km a u 10 % účastníků jízda na 

kole nahradila jízdu autem. [5] 

 

1.3.4 Německo 

Německé město Lipsko je sídlem největšího dodavatele bikesharingových systémů na světě – 

NextBike. Tyto systémy jsou provozovány ve většině německých měst, ve kterých je 

bikesharing zaveden. 

Od roku 2007 německé dráhy Deutsche Bahn AG (DB) nabízely bikesharingový systém „call  

a bike“ v několika německých městech. Uživatelé se museli zaregistrovat buď telefonem, nebo 

přes webové stránky. Tyto systémy se ale v některých detailech v různých městech liší. 
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V Cologne nebo v Berlíně je zaveden „volný“ systém. To znamená, že uživatel si může kolo 

půjčit v kterékoliv stanici a v kterékoliv jej zase vrátit.  

Stuttgart se rozhodl pro systém s „vázanými“ stanicemi. Bylo určeno 60 stanic ve městě, ve 

kterých kola musí být půjčena i vrácena. 450 kol může být půjčeno pouze přes mobilní telefon. 

Na podporu pro užívání kol město získalo dotaci 100 000 euro a mohlo tak nabízet uživatelům 

prvních 30 minut jízdy zdarma. Systém byl dobře přijat a v roce 2010 bylo již více než 5 000 

registrovaných uživatelů. 

Po získání grantu 3 miliony eur od vlády se Stuttgart rozhodl pro inovaci systému. Cílem se 

stalo zavedení mixu nabídky kol a elektrokol (pedelec) pro všechny stanice, změna 

infrastruktury placení, snadnější ovládání a zapojení do veřejné dopravy. V roce 2011 byl nový 

systém spuštěn. Do provozu bylo uvedeno 44 stanic se 100 elektrokoly a 450 koly. Všechny 

stanice byly opatřeny nově navrženými dotykovými terminály se sloty pro kreditní karty a pro 

karty zákazníků DB. Aby se zabránilo destrukci a vandalizmu, kola nemají žádné ovládací 

prvky ani displej, pouze malé LED pro signalizaci stavu baterie. 

Ceny pro normální kola jsou prvních 30 minut bez poplatku a kola pedelec 12 centů za minutu 

(denní poplatek je 22,50 euro). Alternativou je roční poplatek 54 euro. V tomto tarifu je zdarma 

prvních 30 minut. Pro větší využívání veřejné dopravy mají slevu uživatelé DB, kteří vlastní 

roční jízdenku. [6] 

V Mnichově, třetím největším německém městě je tento systém provozován společností  

Munich Transport Corporation. Počáteční stav 1200 kol a 25 stanic byl během roku 2016 

zvýšen o 100 stanic RVG Rad, které jsou umísťovány poblíž autobusových a tramvajových 

zastávek a v centrálních lokalitách. [7] 

Zákazník je požádán o své online zaregistrování. Po ukončení registrace si může kolo vypůjčit 

přes internet, mobilní telefon nebo novou aplikaci. Platba je také kombinována s ostatními 

mobilními službami tak, aby se zvýšila dostupnost a atraktivnost veřejné dopravy ve městě. [8] 

Po úspěšném testování NextBike systému v berlínském Lichtenbergu bude v květnu 2017 

spuštěn tento bikesharingový program pro oblast celého Berlína. K dispozici je 2000 kol 

NextBike a do roku 2018 bude tento počet rozšířen na 5000 kol. Vypůjčení na dobu kratší než 

30 minut je bezplatné, počet těchto krátkých jízd na osobu není omezen. [9] 

1.3.5 Dánsko 

Dánsko je zemí s bohatou cyklistickou historií a hlavní město Kodaň nemůže chybět na 

seznamu evropských „bikesharingových měst“. Bycyklen (Městské kolo) se stalo synonymem 



15 
 

pro Kodaň. Při návštěvě prezidenta Clintona v roce 1997 mu město Kodaň darovalo speciálně 

konstruované městské kolo, nazvané City Bike One. 

Po zavedení Bycyklen bikesharingu se stalo samozřejmostí cestovat po Kodani na kole. Tato 

kola jsou dostupná po celém městě a jejich používání je velmi snadné. Městská kola jsou 

inteligentní elektrická kola, dostupná 24 hodin po celých 365 dní v roce. Každé kolo je 

opatřeno dotykovým tabletem, který může být použit pro navigaci, placení i jako průvodce po 

zajímavých místech v Kodani a Frederiksbergu. 

Pro používání kol si zákazník vytvoří svůj uživatelský účet buď online na bycyklen.dk, nebo 

přímo na tabletu kola, umístěného na řídítkách. Je potřeba uvést jméno, e-mailovou adresu, 

telefonní číslo a informace platební karty. Potom pro vypůjčení kola stačí na jeho tabletu uvést 

své uživatelské jméno nebo heslo. Kola jsou umístěna ve 100 Bycyklen stanicích, 

rozmístěných po celém městě. Půjčit nebo vrátit kolo lze na kterékoliv stanici. Placení je 

automatické z karty, která je uvedena na uživatelském účtu. [10] 

1.3.6 Východní Evropa 

Země východní Evropy začaly zavádět bikesharing ve svých městech s určitým zpožděním 

vzhledem ke svým západním sousedům. O to intenzivněji však nyní dochází k jeho rozmachu 

ve většině velkých měst východní Evropy.  

V roce 2012 firma NextBike spustila největší východoevropský bikesharingový projekt ve 

Varšavě pod názvem Veturila. V první etapě si lidé mohli pronajmout až 1 000 kol v 55 

stanicích. Po úspěšném startu Veturila zvýšila počty kol na 2 600 a počet stanic na 75. S více 

než 3 000 000 jízd v prvním roce se projekt ukázal být velmi úspěšný. V současné době 

Veturilo provozuje 4 700 kol s více než 300 stanicemi. [11] 

Větší bikesharingové projekty již probíhají nebo jsou připravovány v dalších městech například 

v Praze, Bukurešti, ale i v některých chorvatských městech, Slovinsku, Slovensku  

a Albánii (Ecovolis v Tiraně). 

 

1.4   Bikesharing v Americe   

1.4.1 Severní Amerika 

Bikesharing se ve městech Spojených států šíří překvapujícím tempem. Od roku 2010 do roku 

2016 bylo na sdílených kolech provedeno více než 88 milionů jízd. Jen v roce 2016 jich 

uživatelé uskutečnili 28 milionů, což bylo o 25% více než v předcházejícím roce. Největší 

systémy v zemi generují většinu všech bikesharingových jízd. Pět největších systémů (Citi 
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Bike v New Yorku, Capital Bikeshare ve Velkém Washingtonu DC, Citi Bike v Miami, Divvy  

v Chicagu a Hubway v Bostonu) vykazuje 85% jízd. 

 

 

Počet bikesharingových systémů, definovaných jako veřejně dostupné s nejméně 10 stanicemi 

a 100 koly stále vzrůstá, od čtyř systémů v roce 2010 na 55 v roce 2016. Až 80% projektů bylo 

rozšiřováno již po 1 roce od spuštění. 

V roce 2016 byly spuštěny dva velké systémy v důležitých městech: Biketown v Portlandu  

a Metro Bike Share v Los Angeles v Kalifornii.  

Popularita „smart“ kol, která zahrnovala všechny nezbytné elektronické komponenty do kola 

samotného, místo do parkovací stanice, významně roste od roku 2014, kdy byl první smart 

bike systém ve Spojených státech spuštěn. Zatím ale většina největších systémů, včetně těch 

nových používá smart stanice. [12]  

Také Kanada patří mezi země s cyklistickou tradicí. Bikesharing je v zemi rozšířen hlavně ve 

větších městech v jižní části země a v oblasti Velkých jezer. 

V Torontu byl zaveden Bike Share Toronto, který poskytuje místním i návštěvníkům cenově 

efektivní náhradu za taxi nebo veřejnou dopravu. S 200 stanicemi a 2000 koly je Bike Share 

Toronto nejsnadnější způsob cestování a poznávání města. Účastníci si mohou zakoupit 

roční, jednodenní, třídenní nebo sedmidenní předplatné. Pro tyto členy jsou krátké jízdy do 30 

minut bezplatné. Kola je možné si vypůjčit i vrátit v kterékoliv stanici ve městě. [13] 

Nárůst bikesharingu v USA 

Počet kol 

C
e

lk
o
v
ý
 p

o
č
e

t 
k
o

l 

Počet uživatelů 

Graf 1 - Nárůst bikesharingu v USA [12] Graf 1 - Nárůst bikesharingu v USA [12] 
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Větší bikesharingové projekty jsou v některých dalších městech. Ve Vancouveru je úspěšně 

provozován smart systém Mobi by Shaw Go, Montreal provozuje svůj systém Bixi. 

1.4.2 Jižní Amerika 

Bikesharing se rozšířil i do některých zemí Latinské Ameriky. V současnosti je využíván 

v Argentině, Brazílii, Chile, Kolumbii a Ekvádoru. 

V argentinském Buenos Aires je užíván systém Ecobici. Jízda kratší než jednu hodinu je 

zdarma. Ve městě je 200 automatických stanic a 80 mil chráněných cyklostezek. Kola lze 

půjčit přes Ecobici smartphone app v iPhone nebo zařízení s Androidem. Ecobici byl jedním 

z prvních zavedených programů na celém kontinentu. 

Santiago spustilo svůj úspěšný program Bikesantiago v roce 2013. V tomto chilském hlavním 

městě je rozmístěno 205 stanic a cyklisté mají k dispozici 133 mil cyklistických cest. Systém je 

v provozu denně od 6.30 do 23.00. Jako u většiny systémů je prvních 30 minut jízdy 

bezplatných. 

Rio de Janeiro začalo od roku 1993 intenzivně rozšiřovat cyklistickou infrastrukturu a v roce 

2008 spustilo svůj bilesharingový program SAMBA s 60 stanicemi. Měsíční registrace je za 

cenu 10 BRL (cca 75 KČ) a registraci lze provést přes BikeRio mobilní aplikaci. Pro 

registrovaného uživatele je první hodina zdarma, další hodiny po 5 BRL. SAMBA bikes jsou 

k dispozici od 6.00 do 24.00 hodin po celý týden. [14] 

1.5  Bikesharing v Asii a Pacifiku                    

Zemí, která v současnosti zažívá prudký rozvoj bikesharingových projektů je Čína. Jedním 

z důvodů se stal vzrůstající počet motorových vozidel v ulicích velkých měst a s tím související 

negativní následky jako dopravní zácpy a extrémní znečištění ovzduší v ulicích. Některé 

analytické studie uvádějí výčet problémů, se kterými se provozující firmy setkávají. Mezi 

obecnější patří velké množství soukromých kol a tradiční problémy jako krádeže  

a vandalizmus. Překážkou bývá i počet konkurenčních projektů, které stlačují poplatky často 

až pod únosnou mez a bez městských nebo státních dotací projekty končí. Jízdné je účtováno 

až po době jízdy, která se pohybuje od jedné až do třech hodin. To sice zvyšuje počet 

zájemců, ale zároveň snižuje návratnost investic. Úroveň servisních služeb také nebývá příliš 

vysoká. 

Největší bikesharingové systémy byly s různými výsledky zaváděny jak ve velkých městech 

jako Peking, Šanghaj a Hangzhou, tak i ve městech s menší populací, jako Wuhan nebo 

Zhuzou. 
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V Pekingu, stejně jako v ostatních čínských městech je bikesharing provozován soukromými 

firmami, většinou reklamními společnostmi. Jednou z firem, která spustila projekt v roce 2009 

je Hangzhou. Systém pracoval s více než 10 000 koly a 575 stanicemi. 

Ve městě Hangzhou se sedmi miliony obyvatel je provozován největší bikesharingový 

program na světě. Pracuje s přibližně 75 000 koly a 2 700 stanicemi. Program se stal úspěšný 

díky investicím, které poskytla místní správa spolu s firmou Hangzhou Public Transport 

Corporation. I díky těmto investicím je očekáváno rozšíření systému na 175 000 kol do roku 

2020. 

Šanghaj je úspěšná svým bikesharingvým programem Forever Bike, který poskytuje městu 

svá oranžová kola. V současné době je v provozu asi 19 000 kol a 600 stanic. Sdílená kola 

jsou v Šanghaji velmi populární mezi místními i návštěvníky. Ve městě s největší populací 

v zemi se tak lidé snaží vyhnout husté městské dopravě. Systém je částečně dotován státní 

správou. 

 

Obrázek 2- Bikesharing ve městě Šanghaj [16] 

 

Příkladem města s úspěšným bikesharingovým programem je Zhuzou. Město střední velikosti 

s těžkým průmyslem, kde čistota životního prostředí patří mezi priority. Zde byl spuštěn 

bikesharingový systém s 20 000 koly a 1 000 stanicemi. Je podporován dopravní 

infrastrukturou. Bylo zde nově vybudováno 170 cyklotras. Tyto trasy pokrývají celé město. 

Stanice jsou od sebe vzdáleny maximálně 500 m. Průměrný denní počet jízd je 150 000. 

Systém patří mezi státem řízené modely. Spolupracuje s městskou správou jako projekt 

veřejné infrastruktury. Náklady na provoz jsou hrazeny ze zisku a dotovány státní správou. 
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Každé kolo má vestavěný identifikační a sledovací systém ve spojení s identifikací zákazníka 

(kartou), což usnadňuje jeho vypůjčení i vrácení. Na provozu se podílí policie i městská 

inspekce. Každé kolo je opatřeno nákupním košíkem a dětskou sedačkou. Tento systém byl 

velmi dobře přijat uživateli a výsledkem této vysoké kvality služeb je i dlouhá provozní doba 

kol, která je o dva roky delší než v systémech ostatních čínských měst. [15], [16] 

V Austrálii zatím nedošlo k příliš velkému rozšíření bikesharingu. Programy sdílení kol byly 

spuštěny ve velkých městech Melbourne a Brisbane. Větší projekt je připravován pro město 

Sydney.  

V Melbourne je v provozu systém Melbourne Bike Share. Pro zájemce je připraveno více než 

600 kol s 51 stanicemi, ve kterých je možno kolo vypůjčit nebo vrátit. U každého kola je 

cyklistická přilba, jejíž nošení při jízdě je povinné. Roční předplatné lze zakoupit online. 

Týdenní nebo denní předplatné lze zakoupit u kterékoliv stanice.[18] 

Systém CityCycle, který je používán v Brisbane je podobný jako v Melbourne. Výhodný je 

měsíční členský poplatek 5 dolarů (studentský 3 dolary) pro pravidelné denní jízdy. Povinné je 

opět nošení cyklistické přilby, která patří k výbavě kola. Pokud uživatel nechce z různých 

důvodů použít přilbu, která je k dispozici u kola, může si za 5 dolarů zakoupit novou. [19] 

Při vyhodnocení obou systémů byl zveřejněn průměrný denní počet jízd na jedno kolo. Ten 

vycházel méně než jedna jízda denně. Studie, zveřejněná v Transportation Research zjistila, 

že nejvíce odpuzujícím faktorem pro užívání systému není počasí, cena ani bezpečnost, ale 

nošení cyklistické přilby. Proto také připravovaný systém v Sydney má být spuštěn až po 

dokončení cyklistické infrastruktury a důsledného oddělení cyklistických tras od ostatních 

komunikací tak, aby byl provoz bezpečný a nehrozilo setkávání s motorovými vozidly nebo 

chodci. Potom by mohlo dojít i ke zrušení povinného nošení přilby a nový systém by se stal 

pro obyvatelstvo mnohem přitažlivější. [17] 

 

Z dalších zemí Asie a Pacifiku byly spuštěny bikesharingové  systémy v Azerbajdžánu, Indii, 

Indonesii, Japonsku, Koreji, Novém Zélandu, Singapuru, Taiwanu a Thajsku.           
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1.6 Shrnutí kapitoly 

 

 

Obrázek 3 - Počet sdílených kol ve světě [21] 

 

Bikesharingové systémy, které se již zbavily svých počátečních potíží a neduhů se dostaly do 

období trvalého růstu. S-křivka, znázorňující nárůst počtu kol existujících bikesharingových 

systémů ve světě je ve shodě s předpovídaným stavem, s výjimkou období 2008 – 2012, kdy 

skutečný počet byl vyšší, než očekávaný. Podle předpovědní S-křivky počet kol 

bikesharingových systémů dosáhne inflexního bodu v roce 2018 (přibližně 2.9 milionů kol). Ke 

snižování nárůstu by mělo dojít v roce 2025 s 5.6 milionů kol a nasycení by mělo nastat v roce 

2060 s dosaženým počtem 6 milionů kol. [21] 

Bikesharing nabízí praktickou, životní prostředí nezatěžující, lacinou a zdraví prospěšnou 

formu městské dopravy. Poskytuje alternativu vozidlům s jednou osobou a problémům, které 

vytvářejí jak uživatelé, tak města – ceny, parkování a kongesce. 

Počet sdílených kol ve světě 

Počet 

kol 

Předpovídaný počet 

kol Rok 

C
el

ko
vý

 p
o

če
t 

ko
l 

2018: Předpokládány 

inflexní bod 2,877,837 

kol 

Počet kol v roce 2013: 

800,000 



21 
 

Bikesharing  je často řešení „poslední míle“, použitý jako část kombinace s dalšími dopravními 

prostředky. Obyvatelé okrajových částí města se dostanou do města veřejnou dopravou  

a použijí sdílená kola pro dokončení své cesty od parkoviště nebo autobusové zastávky. 

Výhody získávají i cyklisté, kterým odpadají starosti s údržbou nebo s krádeží svého 

nezamčeného kola. 

Bikesharing  jako prostředek městské dopravy nebo rekreačního využití, který nezatěžuje 

životní prostředí a patří ke zdravému životnímu stylu, se stává nedílnou součástí velkých měst 

nejen ve vyspělých zemích Západu, ale po celém světě. 
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2. Bikesharing v České republice  
 

K prvním pokusům o zavádění bikesharingu docházelo v evropských městech již na počátku 

druhé poloviny minulého století. Po krušném období začátků a občas neúspěšných pokusů 

dochází k prudkému rozvoji ve velkých městech západní Evropy. Československo a později 

Česká republika však zůstává bikesharingem nedotčena. Přestože cyklistika byla v našich 

zemích oblíbeným sportem i rozšířenou rekreační zábavou, pro zavádění bikesharingu zde 

nebyly podmínky. Teprve na počátku tohoto století se objevují první pokusy o zavedení sdílení 

kol jako součást městské dopravy. 

2.1 Historie českého bikesharingu. 

První pokusy o zavedení bikesharingu v České republice uskutečnila v roce 2005 společnost 

Homeport. Jejím zakladatelem je britský podnikatel Charles Buttler se svým českým 

partnerem. Původně mělo jít o sdílení dopravních prostředků, které by odvážely zakoupené 

zboží do domácnosti uživatele. Proto název Home-Port. Časem firma přešla na vývoj systému 

sdílených kol a v roce 2005 byl spuštěn stanicový projekt Yello. Ten byl provozován až do 

roku 2011, kdy jej vystřídal po úspěchu ve francouzském La Rochelle nový bikesharingový 

systém Homeport. Systém byl provozován opět v pražském Karlíně. [23] 

Avšak skutečnými průkopníky českého bikesharingu byli v roce 2013 dva studenti architektury, 

Martin Petřík a Vojtěch Němec. Autoři se ve spolupráci s místním občanským sdružením 

Žijeme tady pokusili v pražském Suchdole zavést bezplatný bikesharingový systém Kola 

narůžovo. Projekt mohl být spuštěn hlavně díky dobré spolupráci s městskou částí Praha-

Suchdol a s místními obyvateli. Kola byla získávána od občanů, kteří darovali stará  

a nepotřebná kola. Ta byla potom opravována autory se skupinou obětavých dobrovolníků  

a uváděna do provozu. Vypůjčení bylo bezplatné, sezóna začínala na jaře a končila 

s příchodem zimy. V provozu bylo asi 20 kol. To fungovalo zpočátku, kdy byli registrováni 

hlavně uživatelé, kteří dodržovali pravidla užívání. Počet uživatelů narůstal, a když se přiblížil 

k číslu 500, nebylo možné systém fungující na tomto principu udržet. Projekt, vyžadující stále 

více času a prostředků, po několika letech obětavé práce zakladatelů skončil. Kola se stále 

ztrácela. Na shánění nových, udržování a opravy starých bylo potřeba stále více času  

a prostředků, kterých se nedostávalo. Jako hlavní důvod ukončení projektu uvádí jeho autoři 

to, že nebylo už dále v jejich možnostech zajistit důstojné fungování systému. [21] 
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Obrázek 4 - Růžová kola na Suchdole [36]  

  

2.2  Rekola 

Bikesharingovým systémem suchdolských průkopníků Kola narůžovo se inspiroval zakladatel 

dnes již u nás působící největší bikesharingové společnosti Rekola, Vítek Ježek. Do tohoto 

jednoduchého, ale velmi zranitelného systému zavedl vlastní mobilní aplikaci a rozšířil systém 

na velkou část Prahy. Dokázal spolu se skupinou nadšených spolupracovníků z malé 

„garážové“ firmy vybudovat společnost na profesionální úrovni, která byla v poměrně krátké 

době schopná realizovat bikesharingové projekty téměř ve všech našich velkých městech. 

V evropských městech byly postupně zaváděny tři typy systémů sdílených kol: 

 Bezstanicový - využíván zejména v počátcích bikesharingu. Obsahuje pouze kola. Ta 

se vypůjčují a vracejí přes aplikaci, nainstalovanou do telefonu uživatele. Zároveň je určena 

oblast, ve které se kola vypůjčují i vracejí a kde jsou k dispozici. Po ukončení jízdy zákazník 

kolo uzamkne a pomocí aplikace jej vrátí. Systém nelze využít pro elektrická kola, která 

potřebují dobíjení baterie. 

 Stanicový - obsahuje stanice, ze kterých se kola půjčují i vracejí. Stanice jsou 

opatřeny zámky a mohou v nich být zabudovány i terminály pro vypůjčení kola, registraci nebo 
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zaplacení za zřízení uživatelského účtu. V určené oblasti jsou tyto stanice instalovány dle 

poptávky, nejčastěji ve vzdálenosti asi 300 m od sebe. Kola lze vypůjčovat i vracet v libovolné 

stanici. 

 Hybridní - kombinace bezstanicového a stanicového systému s možností virtuálních 

stanic, což jsou určená místa ve vyznačené oblasti pro vracení vypůjčených kol, aniž by zde 

byla přítomna nějaká stanice. V tom se liší od bezstanicového systému, protože kola nelze 

vracet kdekoliv, ale jen na těchto místech. Vypůjčení i vrácení kola se provádí jen přes 

aplikaci. 

Rekola zavádí svůj vlastní systém, který je bezstanicový, s možností libovolně umísťovat 

virtuální stanice. Virtuální stanice je označeným místem ve vyhrazené oblasti. Na těchto 

místech, kde není žádná fyzická stanice (může zde být umístěn stojan na kola, sloup nebo 

zábradlí), je možné kola vracet nebo si je půjčovat. To lze provádět jen pomocí aplikace. 

Rekola se snaží o neustálé vylepšování a zdokonalování svého systému a usiluje v co 

nejvyšší míře eliminovat krádeže, poškození a vandalizmus, které způsobují systému nejvyšší 

škody. Velkým povzbuzením pro firmu se stala významná investice od podnikatele  

a zakladatele internetového obchodu Mall.cz, Ondřeje Fryce. Rekola využívá této investice pro 

inovaci a rozšíření svého kolového parku. Do současnosti firma využívala hlavně repasovaná 

a opravovaná starší kola, která nyní budou nahrazena zcela novými, moderními typy, 

splňujícími většinu požadavků dnešních uživatelů. Vývoj firmy pracuje na nových vlastních 

GPS čipech, jejichž pomocí by se mělo zabránit vandalům v krádežích kol. Dalšími novinkami 

by měla být automatická převodovka a bezdušová kola nebo prostředky pro komunikaci 

zákazníka s dispečinkem. Opravy duší byly nejčastějšími typy oprav a tato inovace je velkým 

ulehčením pro servis. 
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Obrázek 5 - Umístění jízdních kol v aplikaci Rekola (oblast Palmovka) [zdroj autor] 

 

V září 2017 došlo také k dohodě o spolupráci mezi firmou Rekola a Hello bank. Hello bank 

hradí první čtvrthodinu každé jízdy a zlevňuje tím jednorázové výpůjčky. Po prvních patnácti 

minutách je cena zbývajících 45 minut v Praze 24 Kč, v Brně18 Kč, v Olomouci 12 Kč,  

v Českých Budějovicích a v Teplicích 15 Kč. V Kladně, kde probíhá testovací provoz, cena 10 

Kč za výpůjčku zůstává. [33] 

Firma chce také zlepšit distribuci kol tak, aby nedocházelo k jejich nedostatku, zvláště na 

frekventovaných místech s velkou poptávkou. Tato a další opatření, včetně možnosti platit 

kreditní kartou, řadí tento bikesharingový systém na úroveň systémů, používaných 

v evropských městech západní Evropy. [22] 
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 2.3  Homeport  

Společnost Homeport přišla na náš trh se svým prvním  bikesharingovým systémem Yello  

s automatizovanými stanicemi již v roce 2005. Zakladatelem společnosti je britský podnikatel 

Charles Buttler. Spolu se svými českými společníky zvolili popovodňový pražský Karlín pro 

zavedení svého stanicového systému. Ten fungoval do roku 2011, kdy byl nahrazen zcela 

novým projektem, obsahujícím hardware (kola, stanice, elektrokola), software pro uživatele 

(webové stránky, mobilní aplikace pro Android i Windows 10) a software pro provozovatele, 

který v reálném čase získává informace z webu, stanic a mobilních aplikací.  

Firma přichází neustále s technickými novinkami. Kompletní vývoj i 98 procent výroby probíhá 

v České republice. Karlín je zároveň místem, kde firma své technické novinky předvádí svým 

klientům z ostatních měst, do kterých je potom systém dodáván. 

Nový projekt firmy Homeport, který je od počátku úspěšný, byl brzy zaveden i v dalších 

státech. V současné době je provozován také ve Velké Britanii, Francii, Polsku a Saudské 

Arábii. 

2.4 Velonet  

Velonet je jednou z dalších světových firem, jejíž kola se začínají objevovat v našich městech. 

Koncem roku 2016 společnost provedla v Praze předváděcí akci a brzy její kola pronikla i do 

dalších měst v České republice. Velonet je projektem reklamní společnosti Big Board, která 

má zájem o jeho rozšíření v České republice.Velonet na rozdíl od jiných společností nemá 

svůj vlastní systém, ale využívá platformu firmy Social Bikes (SOBI). Princip je jednoduchý. 

Mezi výbavu kol, patří i GPS a připojení k internetu. Po stáhnutí příslušné aplikace uživatel 

snadno získá přehled o kolech, která jsou k dispozici v jeho okolí. Po vypůjčení a odemknutí 

kola je toto kolo vyřazeno z hledání. Vráceno je do systému k dalšímu použití až po uzamčení. 

Tento systém nevyžadoval žádnou speciální infrastrukturu. Je jej možno aplikovat pro 

jakákoliv kola, která lze uzamknout kdekoliv. Dnes ale v České republice prezentuje svůj nový 

stanicový systém. Kola mají i další novinky, které zvyšují komfort pro uživatele, jako je 

náhrada řetězu kardanovou hřídelí (chrání oděv před znečištěním nebo zničením), upravené 

převody pro jednodušší a lehčí jízdu po městě, nebo skryté dynamo pro dobíjení elektroniky. 

[26],[27] 
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Obrázek 6 - Stanicový systém od firmy Velonet [37] 

 

2.5 OFO 

OFO je čínská firma, která 16. 10. 2017 vstoupila na český trh. Tím vytvořila velkou 

konkurenci společnosti Rekola v Praze a zároveň usiluje o post nejlepší bikesharingové firmy 

světa. Existuje v 16 zemích, 180 městech a provozuje více než 10 milionů kol. Jízdní kola 

v sobě mají GPS i integrovaný zámek. Jedná se tedy o jednoduchý systém, kdy uživatel 

naskenuje svým chytrým telefonem kód, který se nachází na zadním blatníku kola. Po načtení 

kódu se kolo na dálku samo odemkne. Výhodou je třístupňová přehazovačka, umožňující 

uživateli zvolit obtížnost šlapání. Jízdní kolo disponuje sedlovým „rychloupínákem“, což 

urychluje nastavení výšky sedla. [47] 

2.6 Bikesharing v Praze 

V současnosti v Praze působí tři velké bikesharingové firmy – Rekola, Homeport, Velonet  

a OFO. Na stanicový projekt sdílených kol vypsal v roce 2016 pražský magistrát 

prostřednictvím svého dopravního podniku stomilionový tendr. Na stanovení kvalifikačních 

předpokladů se podíleli odborníci dopravního podniku ve spolupráci s ČVUT. Podmínkou 

zavedení stanic by byla Rekola se svým bezstanicovým systémem ze soutěže vyřazena. 

Rekola se ale proti těmto podmínkám odvolala u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže  

a napadla podmínky zakázky jako diskriminační. Považuje mnohamilionovou dotaci od města 

za zbytečnou (z padesátimilionové investice by třicet milionů padlo na stanice, které by  
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v centru města překážely městské dopravě). Námitky magistrátu se týkaly hlavně chaotického 

odkládání vypůjčených kol, které odporuje předpisům UITP (Mezinárodní svaz veřejné 

dopravy) a ECF (Evropská cyklistická federace) a může způsobovat problémy dopravě  

i chodcům zvláště v centru velkých měst. Vyhlášení tendru bylo odloženo. Rekola reaguje na 

výhrady a pro letošní rok chystá významné změny svého systému. 

V letošním roce připravila Rekola v Praze 450 kol a pro vracení kol zavádí systém repointů – 

určených míst, ve kterých se budou vypůjčená kola vracet. [22]  

 Dalším zájemcem o rozšíření svého působení v Praze je karlínská firma Homeport. V Praze 

má registrováno kolem 900 uživatelů, do roku 2017 bylo v provozu 15 kol a 7 stanic. Firma 

čeká na podmínky vypsané hospodářské soutěže pro Prahu. V Karlíně je zatím provozován 

„minibikesharing“, na kterém jsou testovány chystané inovace a prezentace pro klienty. Proto 

se zde uživatelé mohou setkat s různými typy stanic i kol. 

Firma přichází stále s dalšími inovacemi systému. Na trh je připraven bikesharing 5. generace. 

Jedná se o druh hybridního systému, ve kterém se provozují stanice a pro vracení kol je 

možné využít virtuální stanice nebo zóny. Tento systém, pracující i se „smart bicykles“- 

chytrými elektrokoly a elektrostanicemi vyžaduje elektrické přípojky ke stanicím. Jelikož 

přípojky nejsou zatím v Praze k dispozici, tak je systém prezentován a provozován pouze 

v prostorách firmy v Karlíně. [29] 

Firma vyvinula nové elektrokolo pro Oxford, které by jí vzhledem ke kopcovitému terénu Prahy 

mohlo pomoci i zde při výběrovém řízení. Kolo je určeno k provozu po celý rok. Dosahuje max. 

rychlosti 25 km za hodinu s dojezdem 55 km. Kolo, vybavené elektronikou s vysíláním polohy 

a programovatelným motorem, má v rámu zaintegrováno přední i zadní světlo, což se u jiných 

kol zatím nevyskytuje. První série těchto nových kol je expedována do Velké Britanie. [30] 

Dalšími firmami, usilujícími o pražský bikesharing jsou Velonet a OFO.  
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Obrázek 7 - Nové elektrokolo firmy Homeport pro Oxford a Prahu [30] 

 

2.7 Bikesharing v Brně 

V Brně od června letošního roku provozují bikesharing dvě firmy – Rekola a Velonet. Rekola 

působí v Brně již čtyři roky a kvalita služeb i kol se neustále zlepšuje. Původní starší  

a repasovaná kola letos nahradila kola nová, jejichž kvalita je již částečně srovnatelná  

s technicky vyspělejšími koly Velonetu a získává stále větší počet uživatelů. 

Velonet ve své zóně poskytuje v současné době 16 stanic, díky kterým je jednodušší najít 

kolo. Kolo ale musí být vráceno do některé stanice, což zvýhodňuje systém Rekol, kde je 

možné jízdní kolo odložit do některého z desítek repointů, rozmístěných v jejich zóně. Více 

komfortu díky osmi rychlostem ale poskytují kvalitní a spolehlivá kola Velonet. [24] 

http://www.tyinternety.cz/wp-content/uploads/2016/05/elektrokolo_homeport.jpg
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Zatímco se službami obou firem jsou uživatelé, jejichž počet stále narůstá, spokojeni, daleko 

menší spokojenost je, jako ostatně v dalších našich městech, s místní cyklistickou 

infrastrukturou. Městu stále chybí více cyklostezek a cyklopruhů, které by zvyšovaly 

bezpečnost dopravy pro uživatele kol. [31] 

2.8 Bikesharing v Plzni 

V Plzni provozuje svůj bezstanicový bikesharingový systém sdružení KolemPlzně.cz. Systém, 

který je provozován od března do listopadu, funguje pouze prostřednictvím internetu na 

webových stránkách sdružení. 

Po zaregistrování a ověření totožnosti si uživatel zvolí jeden ze tří tarifů (40 Kč/den, 130 

Kč/měsíc nebo 600 Kč/rok). Po zaplacení se zobrazí mapa s volnými koly. Kolo je však možné 

vyhledat, půjčit i vrátit také pomocí SMS. Při vyhledávání kola stačí odeslat číslo ze štítku 

nejbližšího sloupu veřejného osvětlení a systém oznámí zprávou adresu dvou nejbližších 

Tabulka 1 - Srovnání služeb Rekola a Velonet v Brně [31] 
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volných kol. Po vypůjčení kola a ukončení jízdy zákazník nahlásí číslo sloupu veřejného 

osvětlení, u kterého kolo vrátil a systém potvrdí zprávou, že je kolo vráceno. 

Cílem projektu Kolemplzne.cz, který je neziskovou nezávislou iniciativou, je změnit způsob 

dopravy ve městě. Bikesharingová kola by měla být ve městě k dispozici po dvacet čtyři hodin 

denně. Provozovatelé by rádi získali do konce roku 2017 1 800 registrovaných uživatelů. 

Uživatelé mají v současné době k používání 85 kol. Počet uživatelů, kteří se zaregistrovali  

v roce 2016, se ztrojnásobil na počet 1 155. Počet aktivních uživatelů se rovněž ztrojnásobil 

na 676. 

Projekt získal v loňském roce finanční podporu od města ve výši 190 000 korun. [32],[25] 

 

2.9 Bikesharing v Českých Budějovicích 

Bikesharing v Českých Budějovicích je provozován komunitním spolkem Rekola České 

Budějovice. Počet kol se letos zvýšil ze 13 na 50. Také byla rozšířena zóna pro půjčování  

a vracení kol. Kola, která jsou v provozu, jsou většinou starší, repasovaná, ale udržovaná  

v dobrém technickém stavu pracovníky servisu místní Rekoly České Budějovice. 

Systém vypůjčování a vracení kol je velice podobný těm, které jsou provozovány Rekolou  

v ostatních městech. Aplikaci Rekola, kterou lze volně stáhnout, pracuje v operačních 

systémech Android a iOS. Roční členství stojí 745 korun, ale lze si koupit i členství na jeden 

měsíc. 

2.10 Bikesharing v dalších městech 

Bikesharingový projekt Rekola je celkem úspěšně provozován v některých dalších českých  

a moravských městech. Jsou to například České Budějovice, Olomouc a Teplice. 

V Kladně probíhá za podpory městské rady tříměsíční zkušební provoz. Výsledky tohoto testu 

rozhodnou o tom, zdali bude nasazen do plného provozu a za jakých podmínek. V případě 

dobrých výsledků a příznivého ohlasu obyvatel Kladna by se místní bikesharing mohl stát 

vítaným doplňkem městské dopravy. [34] 

Ve srovnání rozvoje bikesharingu ve městech západní Evropy s městy v naší republice je 

situace u nás stále velmi neutěšená. I v menších městech se najdou skupiny nadšených lidí, 

ochotných obětovat bikesharingu svůj volný čas a pohodlí. To samotné ale nestačí. I ten 

nejjednodušší a nejlacinější bikesharingový systém vyžaduje nejen počáteční investici, ale  
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i další peníze pro vlastní provoz (distribuce kol, propagace, servis, pronájem prostor, nákup 

nových kol jako náhrada ztracených atd.). V menších městech se zatím dost obtížně shánějí 

sponzoři. Nejsou ještě doceněny možnosti reklamy výrazně zbarvených kol s vhodně zvolenou 

reklamní plochou. Proto je zde zatím rozhodujícím faktorem spoluúčast a dotace městského 

magistrátu. 

Další nezanedbatelnou překážkou je úroveň cyklotras a cyklostezek v našich městech, která 

souvisí s bezpečností provozu. Tento stav se ale začíná, i když zatím pomalu, zlepšovat. To 

dává naději, že časem uvidíme sdílená kola nejenom v sedmi našich městech, ale rozvoj 

tohoto prospěšného druhu městské dopravy bude dále probíhat. 
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3. Návrh zavedení systému sdílení kol v Příbrami 

3.1 Příbram 

Příbram je město, které se nachází ve Středočeském kraji, 54 kilometrů jihozápadně od Prahy. 

Momentálně zde žije přibližně 33 tisíc obyvatel. Příbram je velmi známá svou hornickou 

minulostí, především těžbou rudnin, olova a stříbra. Z roku 1875 pochází světové prvenství, 

kdy se v Příbrami povedlo dosáhnout 1000m hloubky dolu. Hornickou historii zde nyní 

připomíná komplex hornických muzeí. Dále Příbram proslavilo poutní místo Svatá Hora, která 

je každoročně navštívena turisty z celého světa. Nachází se na pahorku, nad starší částí 

města. 

Katastrálně je území Příbrami rozděleno do devíti částí. Příbram je obklopena Brdy, 

s nejvyšším vrcholem Tokem (865m). Co se vodstva týče, městem protéká malá řeka Litavka 

a Příbramský potok. Nachází se zde také několik rybníků. [38] 

Město Příbram reprezentují od nedávna dvě loga. Původní logo, respektive znak – heraldický 

znak, který je používán pro reprezentování města při formální komunikaci města jako instituce. 

Jinak je v běžné komunikaci od roku 2015 používáno logo nové. [39] 

 

 

 

 

Obrázek 8 - Starý heraldický znak města Příbram [39] 
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Obrázek 9- Nový znak města Příbram [39] 

 

 

3.2 Dopravní infrastruktura v Příbrami 

3.2.1 Hlavní dopravní spoje  

Jedním z hlavních dopravních tahů je nově označená dálnice D4, spojující Prahu s Pískem, 

nicméně dálnice není dokončena, a to v úseku Milín – Mirotice. K celkovému dokončení 

dálnice D4 by mělo dojít do konce roku 2023. Dalším důležitým spojem je silnice první třídy  

č. 18, která vede ze Sedlčan, prochází Příbramí a v Rožmitále pod Třemšínem se napojuje na 

silnici první třídy č. 19, která je důležitou spojnicí pro úsek Příbram – Plzeň a Příbram – Tábor. 

Z Příbrami vede také silnice č. 118, která se ve Zdicích napojuje na dálnici D5, což je 

významný tah, vedoucí z Prahy, přes Plzeň a Rozvadov do Německa, kde dochází k napojení 

na důležitou dopravní tepnu A6. Městem také prochází železniční trať spojující úseky Příbram 

– Písek – České Budějovice a druhý směr Příbram – Zdice – Beroun – Praha. [40] 
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Obrázek 10 - Dopravní síť v Příbrami [45] 

 

3.2.2 Cyklostezky v Příbrami a okolí 

Co se příbramských cyklostezek týče, městem prochází 4 km dlouhá páteřní cyklostezka 

vedoucí z Flusárny na sídliště Drkolnov. Na tuto cyklotrasu navazuje nová cyklotrasa, vedoucí 

od viaduktu u Nového rybníka, kolem bývalého hudebního klubu Junior, až do obce Brod. 

Možné je pak pokračovat po polní cestě kolem šachty až do Lešetic k Památníku Vojna 

(muzeum obětí komunismu a dějin uranového hornictví) a dále je možné dojet do Žežic. Další 

příbramská cyklostezka vede od smuteční síně Na Hvězdičce k židovskému hřbitovu. Do 

budoucna je plánováno rozšíření sítě příbramských cyklotras a důležité napojení na turistické 

stezky vedoucí do blízkých Brd (příkladem může být cyklostezka č. 302). Několik 

příbramských hoteliérů je zapojeno do projektu Cyklisté vítáni, který zaštiťuje kvalitu služeb 

nejen ubytovacích, ale postarají se také o jízdní kola zákazníka. [41] [42] 

3.2.3 MHD Příbram 

Městskou hromadnou dopravu v Příbrami tvoří hustá síť autobusových linek. Jednotlivé linky 

jsou označeny číslicemi od 1 do 10, přičemž jednotlivá číslo mohou mít více tras značených A, 

B, C, což dohromady tvoří 19 možných tras (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 6A, 

6B, 7A, 7B, 8A, 9A, 10A, 10B). Viz orientační plánek MHD Příbram [43] 



37 
 

 

 

Obrázek 11 - Orientační plánek MHD Příbram [43] 

3.3 Anketa – Sdílení kol v Příbrami 

Pro svou bakalářskou práci jsem se rozhodl vytvořit online anketu, na jejímž základě mohu 

nastavit počáteční parametry pro zavedení bikesharingu v Příbrami. Průzkum byl zacílen na 

příbramské občany, díky čemuž mohu výsledky využít v návrhu systému. Online ankety se 

zúčastnilo 215 respondentů. Obsahuje 16 otázek. Průměrná doba vyplnění byla 3 minuty. 

62,4% respondentů bylo získáno přes sociální síť Facebook.com. Zbylí respondenti byli 

získáni přes své emailové adresy, vyhledávač Google a portál Vyplnto. Anketa byla 

realizována pomocí portálu www.vyplnto.cz. 

 

 

 

 

http://www.vyplnto.cz/
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3.3.1 Vyhodnocení 

Ankety se zúčastnilo celkem 215 respondentů.  

 

 

Graf 2 – Pohlaví respondentů [44]  

 

 

Graf 3 - Věková kategorie respondentů [44]  
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Graf 4- Místo bydliště respondentů [44]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 5 - Počet respondentů vlastnících jízdní kolo [44] 
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Graf 6 - Četnost využití vlastního kola [44] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7 - Povědomí o bikesharingu [44] 
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Graf 8 - Zkušenosti respondentů s bikesharingem [44]  

 

 

 

Graf 9 - Způsob dopravy respondentů do zaměstnání, školy, atd. [44] 
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Graf 10 - Vzdálenost do školy, zaměstnání, atd. [44] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 11 - Využití bikesharingového systému respondentem v případě jeho zavedení  [44] 
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Graf 12 - Četnost využití [44]  

 

 

 

 

Graf 13 - Kolik peněz je respondent ochoten investovat do jednorázové výpůjčky [44] 
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Graf 14 - Důvody případného nevyužívání bikesharingu [44] 

Graf 15 - Spokojenost respondentů s infrastrukturou v Příbrami [44] 
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3.4 Návrh systému sdílení kol  

3.4.1 Topologie města Příbram vzhledem k návrhu systému 

Vzhledem k návrhu systému lze město rozdělit na několik částí. Při zahájení těžby uranu, bylo 

v Příbrami postupně postaveno rozsáhlé sídliště (Příbram IV, Příbram VII a Příbram VIII). Po 

ukončení těžby uranu v příbramské oblasti došlo k výstavbě velké průmyslové zóny, která se 

nachází ve starší části města (oblast Příbram I, Příbram VI-Březové hory) a našla zde 

zaměstnání velká část místního obyvatelstva. V souvislosti s výstavbou sídliště bylo nezbytné 

postavit dostatečný počet škol, jak základních, tak i středních. Nejsou postaveny v jedné části 

města, ale jsou rovnoměrně rozmístěny po celé Příbrami. Dále je nutno zmínit kulturní, 

sportovní a společenské centrum, které se nachází v srdci města „nové“ Příbrami. Nezbytnou 

součástí moderní společnosti jsou nákupní střediska, která lze najít jak v nové, tak i ve staré 

části města, avšak největší komplex obchodních domů se nachází v lokalitě Příbram V – 

Zdaboř. 

 

Obrázek 12 - Topologie města Příbram [46] 

 

3.4.2 Volba vhodného systému 

V kapitole 2.2 byly popsány tři typy bikesharingových systémů: bezstanicový, stanicový  

a hybridní. S ohledem na místní podmínky a financování jsem se rozhodl pro návrh zavedení 
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bezstanicového systému sdílení kol, který je v podstatě používán ve všech městech v České 

republice, kde je bikesharing provozován, kromě pár výjimek v Praze a v Brně.  

Jeden z nejdůležitějších důvodů, proč jsem nevybral stanicový, popřípadě hybridní systém, je 

ekonomická stránka věci. Stanice jsou náročné jak z hlediska pořizovací ceny, tak z hlediska 

údržby a město by nejspíš v případě zvolení stanicového systému projekt nepodpořilo.  

K vybudování bezstanicového systému sdílení kol postačí počáteční investice do pořízení kol, 

náhradních dílů, zámků na kola, vývoj nebo koupě aplikace, pronájem skladu pro zimní 

parkování kol a údržby. 

 

3.4.3 Aplikace 

Nezbytnou součástí bikesharingového systému je aplikace, kterou budou využívat jak 

uživatelé na svých chytrých telefonech, když si budou chtít půjčit a následně vrátit jízdní kolo, 

tak my jako správci jízdních kol, abychom měli přehled, kde se jízdní kola nachází a abychom 

mohli kontrolovat jejich stav (například nahuštění kol, defekty, apod.).  

Rád bych se inspiroval společností Rekola, jejichž aplikace je perfektně vyvinutá a uživatelsky 

přístupná. Aplikaci si běžný uživatel nainstaluje na svém chytrém telefonu (pokud uživatel 

nemá chytrý telefon, může využít k půjčení kola webové stránky nebo je možné poslat sms).  

Když má uživatel aplikaci nainstalovanou ve svém telefonu, stačí vybrat tarif (například 

měsíční, předplatné na celou sezónu, popřípadě kupon jednorázové výpůjčky – v Praze jako 

cena MHD 32,-). Tarif lze jednoduše zaplatit kartou online. Poté si vybere kolo, které najde na 

mapě v aplikaci. Dojde na místo, aby se přesvědčil, že se jízdní kolo vyskytuje na daném 

místě nejen virtuálně, ale i reálně. Opíše číselný kód z rámu. Aplikace vám obratem zobrazí 

číselnou kombinaci, díky které odemknete zámek kola. 

Důležité je jízdní kolo správně vrátit, a to na místa, která jsou vyznačená v aplikaci (zóny, 

povolené pro parkování kol, v Rekole slangově repointy). Na tomto místě uživatel bicykl řádně 

uzamkne. Po uzamknutí kola je nezbytně nutné pomocí aplikace označit polohu, kde se stroj 

nachází. Dobré je při ukončení jízdy vyfotit místo vrácení a přidat popisek, kde je vrácený stroj 

uzamčen. Díky tomu další uživatel najde kolo bez problému a nebude čelit novému druhu 

Geocachingu. [22] 

Aby se stal projekt funkční, bude nutné aplikaci buď zakoupit, pronajmout nebo nechat 

vyvinout zcela novou speciální pro tento projekt. V tomto okamžiku jsou ve hře všechny tři 

varianty.  
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3.4.4 Jízdní kola 

Před uvedením projektu do provozu je nutné vyřešit otázku jízdních kol. Především se zaměřit 

na počet, barvu a pořizovací cenu kola. Zda kupovat kola nová, starší nebo shánět bicykly, 

které již majitelé nepoužívají a které by mohly sloužit bikesharingu. 

Na začátek předpokládám zakoupení nových jízdních kol. Bude zapotřebí sehnat sponzory, 

investory nebo uspět v dotačním řízení. To vše ve spolupráci s příbramským coworkingovým 

centrem Cowárna. Po ukončení zkušebního provozu se vyhodnotí, jak četně bude systém 

využíván, jaké bude množství krádeží, vandalismu a jiných vlivů ztěžujících provozování 

místního bikesharingu. Vyhodnocení nám také ukáže, zda je počet jízdních kol optimální, nebo 

zda je nutno zakoupit další nové stroje. 

Co se týče barvy jízdních kol, následovali bychom projekty, které s touto problematikou mají 

více zkušeností. V minulosti se prováděly průzkumy, jejichž výsledek měl nastínit, která kola 

jsou odcizována nejméně. Z průzkumů vyšlo najevo, že nejméně se ztrácejí kola, jejichž lak 

má růžovou barvu. Tímto se řídí společnost Rekola. My bychom se tímto nechali inspirovat  

a použili bychom pro jízdní kola také růžovou barvou, popřípadě barevnou kombinaci, kde by 

se růžová barva určitě vyskytovala. 

V případě, že by se projekt sdílení kol v Příbrami ujal, bude možné uvažovat o umístění 

reklamy na jízdní kola, čímž by se získaly další finance od místních firem. 

Z výsledků online dotazníku vyplývá, že by 30% respondentů bikesharing využívalo. Denně by 

systém využívalo 1% občanů. Což představuje 330 lidí. [38] Od tohoto množství je třeba 

odečíst počet dětí do 15 let (13,5%) a občany starší 60 let (27%), kteří by systém téměř 

nevyužívali. Z výsledku ankety tedy vyplývá, že si denně kolo půjčí 60 občanů. K těm je třeba 

přičíst uživatele v anketě nerozhodnuté o využívání systému, turisty a další návštěvníky 

města. 

Pro zahájení zkušebního provozu byl stanoven počet kol na 20. Po jeho ukončení  

a vyhodnocení bude počet kol optimalizován a případně budou upraveny další parametry 

systému. 
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3.4.5 Zóny příbramského bikesharingu 

 

 

Obrázek 13 - Zóny příbramského bikesharingu [45] 

 

3.4.6 Forma společnosti 

Realizace projektu je proveditelná jen v případě založení neziskové organizace, respektive 

spolku. Spolek je nutné založit s minimálním počtem tří osob. Všechny případné zisky musí 

být zpětně investovány do projektu a nesmí se použít na jiné účely. 
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4. Ekonomické zhodnocení projektu 

4.1 Náklady 

Náklady jsou rozdělené na náklady počáteční a provozní. Do počátečních nákladů patří 

investice do mobilní aplikace, zhotovení webových stránek, nákup jízdních kol a zámků na 

kolo. 

 

 

POČÁTEČNÍ NÁKLADY 

  Cena [Kč] Počet [ks] Cena celkem [Kč] 

Mobilní aplikace 336 600 1 336 600 

Výroba webových stránek 5 000 1 5 000 

Jízdní kolo 6 000 20 120 000 

Zámek na kolo  300 20 6000 

Počáteční náklady celkem      467 600 

Tabulka 2 - Počáteční náklady  [Zdroj autor] 

 

 

PROVOZNÍ NÁKLADY 

  Cena za rok [Kč] Počet [ks] Cena celkem [Kč] 

Oprava kol 3 900 20 78 000 

Hosting webových stránek 1 000 1 1 000 

Pronájem map 10 000 1 10 000 

Pronájem skladu 5 000 1 5 000 

Mzda pro zaměstnance 120 464 1 120 464 

Roční provozní náklady     214 464 

Měsíční provozní náklady     26 808 

Denní provozní náklady     865 

Denní provozní náklady/kolo     43 

Tabulka 3 - Provozní náklady [Zdroj autor] 
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Tabulka 4 – Mzda pro zaměstnance [Zdroj autor] 

4.2 Příjmy 

Příjmy jsou vypočteny z předpokládaného množství denních výpůjček (množství bylo 

stanoveno na základě výsledků online ankety) a z poplatku za jednu výpůjčku.  

 

Příjmy 

Počet výpůjček za den  3  3  3 

Poplatek za jednu výpůjčku [Kč] 5 10 15 

Příjem kolo/den [Kč] 15 30 45 

Příjem 20 kol/den [Kč] 300 600 900 

Příjem 20 kol/měsíc [Kč] 9 000 18 000 27 000 

Příjem 20 kol/rok [Kč] 63 000 126 000 189 000 

Tabulka 5 - Příjmy [Zdroj autor] 

 

 
Graf 16 – Analýza bodu zvratu [Zdroj autor]  

Hodnoty uvedené v grafu vychází z prováděného průzkumu. V případě poplatku 5 Kč za jednu 

výpůjčku je potřeba pro dosažení bodu zvratu (43 Kč) 10 výpůjček za den. V případě poplatku 

10 Kč je třeba 5 výpůjček za den. Pokud by byl poplatek 14 Kč, stačily by 4 výpůjčky.  
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Počet výpůjček za den na kolo 

Analýza bodu zvratu 

Cena: 5,- 

Cena: 10,- 

Cena: 14,- 

Mzda pro zaměstnance 

Superhrubá mzda 15 058 

Hrubá mzda 11 237 

Čistá mzda 10 000 
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5. Závěr 
 

První část této bakalářské práce pojednává o vzniku, historii, vývoji a současném stavu 

bikesharingu ve světě. Jako zdroje byly použity studie, odborné články a přehledy, zabývající 

se bikesharingem, městskou hromadnou dopravou a ekologií. 

Druhá část se zabývá poměrně krátkou historií systému sdílení kol a jeho současným stavem 

v naší republice. Jsou uvedeny i hlavní důvody a překážky, které brání rychlejšímu rozvoji 

tohoto, po všech stránkách prospěšného, alternativního způsobu dopravy osob v našich 

městech. 

Cílem třetí a čtvrté části této bakalářské práce byl návrh a ekonomické zhodnocení systému 

sdílení kol pro město Příbram. Základem pro návrh tohoto bikesharingového systému se staly 

výsledky online průzkumu mezi obyvateli Příbrami, který byl prováděn v průběhu září a října 

2017. Kompletní výsledky této ankety jsou podrobně znázorněny v kapitole 3.3.1. Z ankety 

vyznívá pozitivní názor většiny respondentů na zavedení bikesharingu v Příbrami. Další 

výhodou pro návrh systému je velmi dobrá autorova znalost místních poměrů, týkající se 

terénu, dopravních problémů města i mentality místních obyvatel. 

Faktory, které by mohly mít negativní vliv na využívání systému, jsou mírně zvlněný terén, na 

kterém město stojí a dosud málo rozvinutá síť městských cyklotras. Tento problém by měl být 

v budoucnu řešen. 

Zvyšování počtu motorových vozidel způsobuje v Příbrami, jako i v jiných městech, problémy 

v dopravě během špičky. Město má zejména v pracovních dnech nedostatek parkovacích 

míst, v době smogu dochází k dalšímu zhoršení životního prostředí. To vše si občané začínají 

nejen uvědomovat, ale snaží se o smysluplná řešení. To byl jeden z důvodů, který vedl 

skupinu občanů k založení spolku „Příbram kolem“. Jedná se o neziskové sdružení nadšených 

a obětavých lidí za podpory coworkingového centra Cowárna, kteří věří, že se jim za pomoci 

města a podpory veřejnosti podaří realizovat bikesharingový systém a dále jej úspěšně 

provozovat i po ukončení zkušebního provozu.  

Ekonomický rozbor ukazuje, že bikesharingový systém v Příbrami zatím nebude ziskový. 

Ztrátový provoz bude muset být hrazen z veřejných zdrojů. Cílem zavedení tohoto systému 

však není zisk, ale rozšíření cyklistiky a cyklodopravy jako alternativy motorových vozidel 

v městské hromadné dopravě, zlepšení životního prostředí ve městě a propagace zdravého 

životního stylu obyvatelstva. 
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