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Co Čech, to cyklista – WeLoveCycling.cz zveřejnil unikátní 
průzkum o vztahu Čechů k jízdě na kole 
 

› K pravidelné nebo sváteční jízdě na kole se přihlásily dvě třetiny (66 %) respondentů, 85 %  

aktivních cyklistů souhlasí, že jízda na kole je způsob, jak podpořit své zdraví a každý 

desátý se zúčastnil závodu či události spojené s cyklistikou 

› Aktivní cyklisté uvedli, že nejčastěji jezdí na horském kole (41 %), MTB je i druhou 

nejčastější volbou u jezdců, kteří zvažují koupi nového bicyklu; nejvyšší zájem je o 

elektrokola 

› Zájem o jízdu na kole zásadně vzrostl za poslední dva roky během pandemie koronaviru 

› WeLoveCycling.cz je on-line magazín, který pro fanoušky cyklistiky provozuje 

ŠKODA AUTO – automobilka, u jejíhož zrodu v roce 1895 stálo právě jízdní kolo 

 

Mladá Boleslav, 24. května 2022 – Webový magazín WeLoveCycling.cz se v reakci na 

mimořádný nárůst zájmu o jízdu na kole rozhodl zjistit více o vztahu Čechů k cyklistice, 

a zrealizoval proto ojedinělý výzkum o zvycích a plánech českých cyklistů. V populaci je ve 

věkových skupinách 15 – 65+ zastoupeno 51 % aktivních cyklistů, tedy osob, které na kole 

jezdí alespoň několikrát za rok, k tomu se přidává 15 % obyvatel, kteří se označili za sváteční 

jezdce.  

 

Autoři v rámci studie definovali šest hlavních skupin cyklistů. Aktivních cyklistů se dotazovali na 

vztah ke sportu, technice nebo na pocit bezpečí při pohybu ve městě či v přírodě. Z hlediska 

pohonu je zajímavé, že zatímco k používání elektrokola se nyní přihlásilo 17 % dotazovaných, 

z těch, kteří do roka plánují koupi nového bicyklu (36 % osob na základě výsledků výzkumu), o 

elektrokole uvažuje 38 % z nich. Oproti běžným obyvatelům jsou mezi cyklisty častěji muži a s 

mírně nižším věkovým průměrem. 

 

Většina z dotazovaných souhlasila s tvrzením, že usedá na kolo hlavně proto, aby podpořila vlastní 

zdraví. Celkem 38 % dotazovaných velmi souhlasí s prospěšností jízdy pro tělesnou kondici, 

47 % spíše souhlasí. Podobně silným argumentem pro jízdu na kole je relaxace (77 %). Více než 

dvě třetiny z dotazovaných aktivních cyklistů v kalendářním roce 2021 usedly na kolo pravidelně: 

32 % jezdilo několikrát týdně, 35 % několikrát měsíčně. 

 

Horská vs. silniční kola: remíza 

Autoři v rámci studie odhalili mezi aktivními cyklisty šest hlavních skupin podle jejich vztahu 

k cyklistice: od nadšených sportovců, přes osoby preferující výlety na silnici nebo v terénu a 

obyvatele spoléhající na bicykl jako na dopravní prostředek, až po převážně seniorní uživatele, 

pro něž je typické využívání elektrokol. Samostatnou kategorii představují lidé, kteří sice umí jezdit 

na kole, ale nechtějí být s cyklistikou vůbec spojováni, protože ji považují za nebezpečnou. 

 

Největší podíl ve výzkumu mají shodně tzv. silniční a terénní výletníci – tyto dvě kategorie 

zaznamenaly mezi aktivními cyklisty srovnatelný podíl 22 %. Výzkum tedy neurčil mezi bikery často 

probírané téma, zda je více těch, kteří preferují hladký asfalt, nebo příznivců přírodních stezek. A 

nepotvrdila se ani tradovaná rivalita mezi silničními a terénními jezdci, protože někteří uživatelé 

vlastní více druhů kol a například v kategorii těch, kteří upřednostňují pevný povrch, je mnoho 
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cyklistů sedlajících krosová neboli trekingová kola s robustnějším rámem obvykle s odpruženou 

vidlicí, ale užšími pneumatikami. 

 

Třetí nejpočetnější skupinou jsou uživatelé kol jako dopravních prostředků. Charakterizuje je 

vyšší věk (v průměru 50 let) a na kolo usedají často, výzkumníci jich zaznamenali 18 %. 

Nejvyšší věkový průměr (54 let) je charakteristickým rysem čtvrté významné skupiny uživatelů 

elektrokol. Tvoří 13 % cyklistické veřejnosti a rádi jezdí na výlety, kolo méně často považují jen za 

dopravní prostředek. Jen o procento méně bylo aktivních sportovců, pro něž jsou důležité 

výsledky a rádi se účastní i závodů. Jsou to častěji muži nižšího nebo středního věku, mnohdy ještě 

svobodní. 

 

Poslední, šestou skupinou, jsou lidé, kteří na kolo usedají, jen když musí, a s cyklistikou vůbec 

nechtějí být spojováni, protože ji považují za nebezpečnou aktivitu – těch bylo ve výzkumu 13 %. 

Mezi jejich nejčastějšími důvody bylo zmíněno, že cyklisté nerespektují automobilové účastníky 

provozu (36 %), omezují dopravu (30 %) a cyklistika je podle nich nebezpečná pro ostatní 

účastníky provozu (29 %). 

 

Vedou horská kola, více než třetina chce do roka nový bicykl 

Naprosto dominantní v české cyklistické populaci je horské kolo. Celkem 41 % z dotazovaných 

vlastní MTB, 22 % odpovědělo, že má městské kolo, následují uživatelé silničních kol (20 %), 

krosové či trekingové kolo používá 19 % respondentů. Výrazné zastoupení mají elektrokola, 

kterých bylo mezi dotazovanými 17 %. 

 

Do budoucna se však poměr může rychle změnit. Při dotazu na plán nákupu kola během roku 2022 

totiž 36 % odpovědělo kladně a z nich 38 % dotazovaných uvedlo, že uvažuje o elektrokole. 

 

45 % osob se na kole ve městě necítí bezpečně 

Špatnou zprávou je otázka bezpečnosti cyklistů. Při jízdě ve městě se jen 7 % cítí velmi bezpečně, 

20 % se cítí spíše bezpečně, ovšem celých 45 % pocit jistoty nemá. Jiná situace je při jízdě mimo 

město. Tam se 64 % cyklistů cítí bezpečně, ovšem 17 % dotazovaných se ani mimo městskou 

aglomeraci bezpečně v sedle necítí. 

 

Negativně se k bezpečnosti dopravy na kole vyjadřovali hlavně lidé, kteří na kole sice jezdí, ale 

neidentifikují se jako cyklisté. Právě ti zvláště na jezdce na silnici pohlížejí jako na nebezpečnou 

součást provozu.  

 

O výzkumu a magazínu WeLoveCycling.cz 

Zájem o jízdu na kole vzrostl za poslední dva roky v souvislosti s pandemií koronaviru, a proto se 

web WeLoveCycling.cz rozhodl uspořádat výzkum o zvycích a plánech českých cyklistů. Realizaci 

zajistila v listopadu 2021 agentura Ipsos na vzorku 800 respondentů ve věku 15–65+ metodou 

elektronicky vyplňovaného dotazníku. 

 

WeLoveCycling.cz je on-line magazín, který pro fanoušky cyklistiky provozuje ŠKODA AUTO – 

automobilka, u jejíhož zrodu v roce 1895 stálo právě jízdní kolo. WeLoveCycling.cz na svých 

stránkách přináší příběhy, videa a náměty ze světa cyklistiky, vedle toho se věnuje tipům pro zdraví 

a trénink a radám pro začínající i pokročilé jezdce. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku a 

Interní komunikace  

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Pavel Jína 

Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO 

Česká republika 

T +420 326 811 776 

pavel.jina@skoda-auto.cz 
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Infografika k tématu: 

 

 

WeLoveCycling.cz zveřejnil unikátní průzkum 

o vztahu Čechů k jízdě na bicyklu 

Webový magazín WeLoveCycling.cz se v reakci na 

mimořádný nárůst zájmu o jízdu na kole rozhodl zjistit 

více o vztahu Čechů k cyklistice, a zrealizoval proto 

ojedinělý výzkum o zvycích a plánech českých 

cyklistů. 

 

 

 

 

 

Stáhnout                             Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, 

většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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