
CO ČECH, TO CYKLISTA
PRŮZKUM

WeLoveCycling.cz

On-line magazín WeLoveCycling.cz
uspořádal unikátní průzkum mezi cyklisty

Průzkum realizovala agentura Ipsos a zjistila zajímavé údaje. Vedle toho, 
že cyklistice se věnují dvě třetiny obyvatel ČR, určila i členění na šest 
hlavních skupin, které mají typické charakteristické prvky podle toho, jak  
k jízdě na kole přistupují. Češi nejvíce preferují jízdu na horských kolech  
(41 %). Městská, silniční a krosová kola mají srovnatelnou oblibu kolem 20 %.
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Nejčastěji vlastněné typy jízdních kol

41 %   horské kolo
22 %   městské kolo
20 %   silniční kolo
19 %  krosové kolo

17 % respondentů
uvedlo, že vlastní nějaký 
typ elektrokola

Pozn.: Celek není 100 %, někteří vlastní více než jedno kolo.
Pozn.: 100 % = aktivní cyklisté.

ANO 36 % 
Plánujete nákup nového kola?

36 % 
zvolí  
horské kolo

13 % 
plánuje koupi 
silničního kola

38 %  
zvažuje koupi 
elektrokola

16 %  
chce krosové 
kolo

Silniční výletníci 22 %
Vlastní silniční nebo krosové kolo, 
většina vyráží každý týden.

Terénní výletníci 22 %
Mají rádi výlety a jezdí  pro zdraví a zábavu, 
nejčastěji na horském kole.

Kolo na dopravu 18 %
Spíše starší uživatelé, kteří kolo berou 
hlavně jako dopravní prostředek.

Elektro výletníci 13 %
Respondenti s nejvyšším věkovým 
průměrem (54 let), jezdí pravidelně.

„Neříkejte mi cyklista“ 13 %
Lidé, kteří na kole příležitostně jezdí, 
ale s cyklistikou nechtějí být spojováni.

Hlídám si výkon 12 %
Sportovci, kteří se zaměřují  na výsledky 
a cyklistikou žijí. Obvykle mladí muži.

Jak se dělí cyklisté
Výzkum ukázal, že aktivní cyklisté se podle vztahu
k cyklistice dělí na 6 hlavních kategorií

Co cyklisty zajímá a kde hledají informace

85 % Cyklistika je prospěšná pro zdraví
83 % Jízdu na kole vnímám jako ideální náplň volného času v přírodě
79 % Jízda na kole je pro mě zábava
77 % Jízda na kole je forma relaxace o dovolené
66 % Jízdu na kole vnímám jako ekologicky šetrnou

8 % Cyklistice se věnuji závodně
21 % Více než jízdu na klasických kolech preferuji jízdu na elektrokolech
26 % Při jízdě na kole ve městě se cítím bezpečně
30 % Cyklistika omezuje dopravu
32 % Při jízdě na kole jsou pro mě důležité moje výsledky

Co (ne)platí
Respondenti odpovídali: Jak souhlasíte s následujícími výroky?  
Výsledkem jsou vybrané preference: ty nejčastější i nejméně časté.

Zdroje informací spojených s cyklistkou

67 % vyhledává informace na internetu

57 % mimo média, zejména u přátel

48 % čerpá z masmédií (TV, rozhlas)

42 % z tištěných médií

Co cyklisty zajímá

51 % informace o trasách

39 % informace o servisu a údržbě kol

34 % výběr cyklistického vybavení

23 % bezpečnostní prvky

22 % informace vztahující se ke zdraví

70 % články na internetu

31 % videa

23 % příspěvky na sociálních sítích

14 % tištěné články

9 % diskuse na online platformách

Z jakých formátů  
cyklisté čerpají informace

51 % 

Podíl cyklistů v ČR

34 % 
necyklisté

15 % 
sváteční cyklisté
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  Několikrát měsíčně  
 Několikrát za čtvrt roku      Několikrát za

rok

všichni všichniženy ženymuži muži

32 %

35 %

34 %

36 %

13 %

14 %

14 %

24 %

15 %

20 %
28 %

35 % Poznámky: Průzkum byl 
realizován formou on-line 

dotazníku na skupině  
800 respondentů. Sběr dat 

proběhl v listopadu 2021.  
Cílová skupina: osoby  

ve věku 15–65+,  
které v posledním roce 
jezdily na kole alespoň  

několikrát za rok. 

Jak často  
jezdí čeští  

cyklisté na kole 


