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ABSTRAKT  
P edm tem diplomové práce je design lehokola. Lehokolo je ešeno jako t íkolka 
s áste n  otev enou kapotáží. Cílem bylo navrhnout funk ní a nad asový design 
s použitím moderních technologií. Bylo navrhnuto lehokolo s kapotou a systémem 
naklán ní do zatá ek a inovativním ešením ízení, uleh ující 
nastupování a vystupování. Práce byla ešena po designérské, technické, 
ergonomické stránce a sou ástí jsou také další aspekty designérského návrhu. 
 
KLÍ OVÁ SLOVA  
Lehokolo, design, naklán ní, velomobil 
  
ABSTRACT  
The subjekt of this thesis is design of recumbent bicycle. Recumbent bicycle is 
designed as tricycle with partially open fairing. Main aim was to design a functional 
and timeless design using modern technologies. Recumbent tricycle was designed 
with the fairing and tilting mechanism to easily corner, with innovative solution of 
turning which makes easier to mount and dismount recumbent tricycle. The work 
was solved by design, technical and ergonomic side also includes other aspects of the 
design. 
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ÚVOD 
 
 
Lehokola jsou v dnešní dob  jen velmi málo známé dopravní prost edky, pohán né 
lov kem. P itom jsou to typy kol, které v modifikaci kapotovaných velomobil  

poko ují všechny rekordy. Lehokola v sob  skrývají mnoho výhod, ale bohužel 
i nevýhod. Dokážou navrátit do sedla i handicapované jezdce, kte í kv li zran ní 
nebo jiným problém m už na klasickém kole jezdit nemohou. Pro zaryté cyklisty 
p sobí lehokolo jako vesmírný stroj a celou svou kariéru ho budou pravd podobn  
odsouvat až n kde hluboko do svého podv domí. Milovníci terénního ježd ní zase 
lehokolo nemohou využít kv li jeho nižší manévrovatelnosti. Je však pot eba tento 
typ jízdního kola brát v potaz. Nabízí široké spektrum ješt  neprozkoumaných 
možností a variant. Bohužel však v tšina t chto jízdních speciál  vzniká 
v soukromích dílnách nebo garážích nadšenc  spíše než ve velkých sériových 
továrnách. Lehokolo je n co jako mystické stvo ení. Vždy  i Aleš Zemánek jako 
jediný eský výrobce lehokol si p ipomínal první moment kdy lehokolo zahlédl jen 
jako okamžik. Lehokolo se jen mihlo p ed jeho pohledem a rychle zmizelo za 
zatá kou. Taková lehokola dokážou být. 
 
Sám osobn  jsem jedním z velmi uhranutých p íznivc  jízdy na kole. Pokud 
v prvních jarních dnech nemám možnost šlápnout do pedál , dostávám t as do obou 
nohou a jediná možnost lé by je ordinovat minimáln  jednou týdn  pár hodin v sedle 
tohoto mocného stroje. Jak je to jen možné využívám tento stroj k p esunu 
k povinnostem jako je škola, p ípadn  práce a m ím sv j as s tramvají. Lehokolo je 
pro m  dodnes mystické stvo ení nebo stroj, avšak v d t, že jsou zde alternativní 
možnosti dopravy než jen klasické kolo, a že celodenní jízda na kole nemusí 
znamenat následné chlazení otla eného rozkroku je velmi zajímavé. Zdali je 
lehokolo potencionální konkurence klasickému kolu a výhody a nevýhody tohoto 
vozidla dále rozebírá tato diplomová práce.  
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2 VÝVOJOVÁ, TECHNICKÁ A DESIGNERSKÁ ANALÝZA 
 
2.1 Historická analýza  
 
Historie je jedna z d ležitých ástí sou asného stavu poznání. Bez dobré historické 
analýzy by se mohlo p i samotném návrhu stát, že bychom se snažili vytvo it n co, 
co už historickou zkouškou prošlo a nebyl to zrovna dobrý nápad. Bez t chto znalostí 
bychom se nemohli pou it z chyb našich p edch dc .  
Cílem této p eddiplomové práce je získat poznání ohledn  tématu lehokola. Ovšem 
p esná definice lehokola v sou asné dob  pravd podobn  také neexistuje a varianty 
t chto rozli ných lov kem pohán ných vozidel sahají od jednoduchých 
jednostopých kol, které se liší od t ch „klasických“ všem známých pouze polohou 
jezdce vleže, a p es t íkolové lehokola se m žeme dostat až k takzvaným 
velomobil m, což jsou v podstat  lehokola, která jsou specifická tím, že i t eba 
k hotovému rámu lehokola p imontujete kapotáž. Tyto kapotáže pak mohou celé 
lehokolo zakrýt a vzniká tím tak prost edek blížící se autu. Velomobily jsou 
v sou asné dob  také nejrychlejší lov kem pohán né stroje s aerodynamickými 
p ídavky.   
Nechci se zde zabývat historií velmi vzdálenou a takovou, která by pravd podobn  
nep inesla žádný p ínos této práci a proto se zde nebudu zabývat pradávným 
objevením kola n kolik tisíc let p ed Kristem a dalšími všeobecn  známými a b žn  
používanými ástmi jako jsou ložiska, ozubené kola, idítka a tak dále. Jsou ovšem 
d ležité prvky jako t eba nafukovací pneumatika, které zásadním zp sobem 
ovliv ovali historii vývoje. Proto jsem se snažil d ležité prvky vývoje lehokolo 
zahrnout v následujících kapitolách.  
 
 
2.1.1 První lehokola 
 
V dnešní dob  bereme lehokola jako nový tip kol. Avšak stejn  jako nap íklad 
elektromobil, který má své místo v historii a až v dnešní dob  se navrací na výsluní 
má podobný p íb h i lehokolo. První lehokola se totiž za ala objevovat už na konci 
19. století, což dokazuje obrázek kola z tehdejšího francouzského v deckého žurnálu 
„La Nature“ (obr. 1), vystavovaného v Ženev  v roce 1896 s inovativním 
horizontálním systémem šlapání umož ujícím vyššího záb ru do pedál . Nižší sedlo 
usnad ovalo nasedání a zvyšovalo stabilitu. [6][7] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 1 Obrázek z asopisu La Nature [6] 

2

2.1 

2.1.1 
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V roce 1914 vzniklo „Armstoel-fiets“ což je n mecky „K eslo-kolo“ 
Ve Francii mezitím z stalo na mechanicích vytvo it kolo, které bude velmi pohodlné. 
Následovali tedy automobilové konstruktéry, kte í v té dob  p idávali seda kám 
op rky zad pro zvýšení pohodlí. Roku 1919 tak vytvo ili kolo s k eslem a zatá ením 
pomocí volantu, následujíce tak své automobilové kolegy. Už v té dob  d lali znalci 
stejnou chybu, jakou d lají lidé dodnes. Soud  podle toho že je kolo stav né hlavn  
pro pohodlí si mysleli, že nem že dosahovat velkých rychlostí a dojezd . [6][7] 
 
 
2.1.2 Charles Mochet a Francis Faure 
 
2.1.2.1 lov kem pohán né vozidlo  
P ed první sv tovou válkou stav l Charles Mochet velmi malá a lehká auta Svému 
synovi však Charles postavil ty kolé, pedály pohán né vozidlo. Tato ty kolová 
konstrukce snižovala nebezpe í spadnutí na stranu. George byl ze svého „ lov kem 
pohán ným vozidlem“, anglicky „Human Powered Vehicle“ (HPV), velmi nadšený 
a na jeho HPV byl rychlejší než ostatní d ti na normálních kolech.  
To brzy vedlo k požadavku na jeho vozidla a Charles Mochet se nakonec rozhodl 
skon it s budováním Lehkých automobil  a za al vyráb t HPV. Postavil ty kolové 
vozidlo pro dva lidi s pedálovým pohonem a nazval ho „Velocar“ neboli „Veloauto“.  
Toto Velocar m lo komfortní posezení, kufr z auta a pohon z bicyklu. Jak už bylo 
e eno, v praxi se Veloauto ukázalo jako velmi rychlé. as od asu byly Velocary 

používány jako udava i tempa v cyklistických závodech, avšak brzo dosáhli svých 
limit . P i vysokých rychlostech, které byly velmi lehce dosažitelné, byli nestabilní 
a nebezpe né v zatá kách. Každá zatá ka proto pro Velocary znamenala velké 
p ibrzd ní a poté znovu zrychlení. Charles Mochet proto za al experimentovat 
s t íkolovou verzí vozidla, ale tendence se p evrhnout v zatá ce byla ješt  horší než 
u ty kolého vozidla. [6][7] 
 
 
 
2.1.2.2 Zrod Mochetova lehokola 
Nakonec dostal Mochet nápad. Rozd lil Velocar na dv  poloviny a postavil 
dvoukolovou verzi, z ehož mu v podstat  vzniklo lehokolo.  
 
 
 

Obr. 2 Armstoel-fiets [6] 
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2.1.2.3 Francis Faure 
Charles Mochet hledal mezi závodníky dobrého jezdce, který by jeho lehokola 
závodil. Tímto závodníkem se nakonec stal Francis Faure. 
Na startu závodu se všichni jezdci na b žných kolech Francisi Faurovi vysmívali, že 
si má sednout vzp íma a šlapat jako chlap. Všichni se však p estali smát když Faure 
vybil svou zlost v pedálech a nechal všechny své soupe e za sebou. Jeden po druhém 
porážel Francis Faure každého profesionálního cyklistu první t ídy v Evrop  díky 
výhod  nízkého odporu vzduchu lehokola. Následující rok byl Faure prakticky 
neporazitelný v trati na 5000m. Dokonce v závodech proti t em nebo ty em jezd m 
se st ídajícím se v d ím jezdcem, opoušt l Faure velodrom ve žlutém dresu vít ze. 
[6][7] 
 
 
2.1.2.4 Rekordy poko eny 
Poté co Faure vytvo il nové rekordy na r zných krátkých tratích a další závodníci na 
lehokolech hrav  poráželi své soupe e na klasických silni ních kolech, se Charles 
a George Mochetovi, stejn  jako Francis Faure rozhodli, že se pokusí poko it 
takzvaný hodinový rekord, kde závodník jede hodinu v kuse a m í se mu dosažená 
vzdálenost (nej ast ji se jezdí na velodromu), dlouho považovaný jako ultimátní 
cyklistický rekord. Mochet si cht l být jistý, že bude jeho rekord uznaný a proto 
poslal dopis na UCI v íjnu roku 1932 a dostal pozitivní odpov . Vzhledem k tomu 
že na jeho lehokole nejsou upevn ny žádné p ídavné aerodynamické prvky, není 
d vod, pro  by m l být jeho pokus o rekord zakázán.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 Mochetovo lehokolo [8] 

Obr. 4 Francis Faure v závodu proti klasickým kol m [6] 
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7. 7. 1933 na pa ížském velodromu jel sv j pokus, poko it hodinový rekord, Francis 
Faure na lehokole. Za hodinu ujel 45.055 km a poko il tím tak 20 let starý rekord 
vytvo ený Oscarem Eggem, který byl do té doby 44,247 km. O Mochetovo lehokolo 
a Faureho se najednou za ala zajímat média. Byly zve ejn ny fotografie v žurnálech 
a cyklistických magazínech a brzy vyvstanuly otázky: Je to vlastn  kolo? Bude 
Faureho rekord zaznamenán? Budou klasické kola odsunuta lehokoly? Prohlášení, 
rozhovory, komentá e ba dokonce karikatury se zabývali touto otázkou. Bylo pot eba 
rozhodnout, protože 29. 8. 1933 se povedlo Maurici Richardovi také p ekonat Oscar 
Egg v hodinový rekord na klasickém kole a lidé nev d li, zda bude oficiální rekord 
Richard v, na klasickém kole, nebo Faureho na lehokole. Bylo z ejmé, že téma 
Faureho hodinového rekordu zajetého na lehokole konstrukce Charlese Mocheta, 
bude hlavní náplní 58. kongresu UCI.  
Jeden amatérský jezdec p edvedl na tomto kongresu funk nost Mochetova lehokola 
p i jízd  kolem konferen ního stolu. Všichni ú edníci byli tímto kolem velmi zaujati 
a uchváceni avšak jejich názor na legálnost používání lehokolo v závodech už byl 
jiný. Jeden s komisa  ur il pracovní skupinu, která m la definovat, nebo fakticky 
p e-definovala p esn  co je a není jízdní kolo. Poté se hlasovalo o p iznání 
hodinového rekordu Maurici Richardovi na klasickém kole, následováno volbou 
a p iznání definice, která stanovila sportovní kolo. Tato definice byla odhlasována 
a p ijata 58 hlasy. Proti bylo 46. Od té doby byla pravidla p esn  stanovena tak, že už 
se lehokola prakticky nemohla dostat do oficiálních závod . Faureho hodinový 
rekord byl potom zapsán mezi „Rekordy zajeté na lov kem pohán ných vozidlech 
bez speciálních aerodynamických p ídavk “. Charles Mochet byl rozho en a napsal 
odvolací dopis do „Union de Cycliste“, avšak bez výsledku. V té dob  m li výrobci 
klasických kol a profesionální jezdci dost pen z, kontakt  a spole n  vytvo ili 
lobbistickou sílu. Proto v té dob  kolovaly domn nky, že šlo spíše o ekonomickou 
než o sportovní záležitost. Nicmén  i toto rozhodnutí UCI ud lalo Richarda 
a Faureho slavnými. [6][7] 
 
 
2.1.3 Historie Velomobil  
 
Když Mochet p ed první sv tovou válkou vyrobil sv j první Velocar, nemohl v d t, 
že se v podstat  stal p edch dcem a vynálezcem Velomobilu.  
Po II sv tové válce bylo velocary t žké prodávat. Protože ekonomická situace po 
válce už tak byla špatná.  
Teprve po roce 1970, když vzr stá cena ropy, dojde k oživení tématu lov kem 
pohán ných vozidel. V roce 1976 je založena „International Human Powered 
Vehicle Association“ (zkratka IHPVA) neboli a „Mezinárodní asociace lov kem 
pohán ných vozidel“. Od té doby se inovace stala organizovanou záležitostí 
a v domí historie lehokolo a velomobil  bylo navýšeno.  
Hlavní myšlenkou asociace bylo shromaž ovat lidi, kte í se zajímali o rozvoj 
lov kem pohán ných vozidel a vytvá ení rekordních hodnot. Organizace tedy 

po ádala závody, které se v brzké dob  staly velmi populárními.  
Brzy se vy lenily ist  závodní, rekordní vozidla od t ch na denní použití. V 80. 
letech si velomobily pro praktické využití lidé vyráb li p evážn  sami doma a byli 
velmi rozmanité. Tito inováto i pravd podobn  vyzkoušeli všechny možné 
kombinace pozic jezdce, možnosti r zných po t  kol, velikostí a jiných parametr . 
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Nakonec stejn  p evládala ležící pozice a to hned ze dvou d vod , jimiž jsou pohodlí 
jezdce a také nízký odpor vzduchu. Brzy se stala tyto lov kem pohán ná vozidla 
synonymem pro lehokolo. Navíc lov kem pohán né vozidlo byl nový a zvláštní, 
složitý termín zatímco lehokolo bylo mnohem znám jší. [6][7] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.1.4 Vývoj t íkolek firmy ICE 
 
První t íkolka firmy ICE z roku 1988 m la stejné rozm ry kol, a to 20 palc  jak 
u dvou ízených kol vep edu tak jednoho pohán ného vzadu. M la možnost 
nastavení vzdálenosti pedál  od sedla a další vylepšení. Poté se vylepšení týkala 
hlavn  váhy rámu, která byla snižována. Na p ání zákazník  nap íklad vznikl model 
s v tším zadním kolem. P vodní laminátové sedlo bylo nahrazeno pr dušným 
látkovým. Dalšími novinkami na trhu byl t eba t íkolový tandem, nové modely jako 
XL a Explorer. Dále se ukázalo, že je pot eba aby t íkolky ICE Trike byli užší 
a proto vznikl užší model s názvem Narrow Track. V roce 2000 už byla možnost mít 
odpružené zadní kolo u v tšiny model . Po n kolikaletém naléhání manželek 
konstrukté i za ali vyráb t t íkolky pro nižší postavy. Ale jeden model nebyl 
dostate ný. Vznikali tak t íkolky sportovní, komfortní s názvy jako Elf a Pixie. 
Dalšími vylepšením se stalo osazování t íkolek kotou ovými brzdami a možnost 
skládání. Když ovšem shrneme vývoj t íkolek v t chto 22 letech, dojdeme názoru, že 
design t íkolek se nijak nezm nil. Pouze se dola ovala geometrie, zkoušeli se r zné 
pr m ry kol, nové druhy sedel, z laminátu se p ešlo k modern jšímu karbonu, 
ráfkové brzdy se nahradili kotou ovými. Ale žádný vývoj v celkovém vzhledu nebo 
konstrukci t íkolky. [11] 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. 5 Mochetovi velocary [6] 

Obr. 6 Vývoj t íkolek firmy ICE [11] 

2.1.4 
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2.1.5 Shrnutí historie 
 
 O historii lehokolo a dalších vozidel, které by pod tuto kategorii lov kem 
pohán ných vozidel mohli spadat, toho moc neznáme a v tšina událostí je paralelní 
s historií klasických jízdních kol díky jejich blízké podobnosti. Když se tedy 
podíváme na celkový vývoj lehokola, který byl velmi p ibrzd n, dokonce snad 
ostaven na velmi dlouhou dobu. Zjistíme, že vzhled a forma lehokola se prakticky 
nezm nila za posledních 100 let. I v dnešní dob  stále jezdí lehokola, která svým 
vzhledem prakticky kopírují Mochetovo lehokolo. Sta í se ovšem podívat i do 
nedávné historie. Nap íklad p i zhlédnutí vývoje firmy ICE za posledních 20 let 
zjistíme, že forma jejich lehokolových t íkolek a celkový vzhled se nijak nezm nil. 
V dnešní dob  ovšem lehokola zažívají „návrat“ do podv domí spole nosti a nejsou 
p ibrz ovány ve svém vývoji. Získávají si více a více p íznivc , a  už starších lidí, 
kte í vyhledávají pohodlí a na klasickém kole by pravd podobn  už ani jezdit 
nemohli, tak i mladých, i jenom pro to, aby se odlišili. A proto si ur it  zaslouží 
i designový vývoj, stejn  tak jak je tomu u klasických kol. Na trhu jsou dnes už 
b žné materiály, které p ed deseti lety používali zna ky jen pokusn  a u nejvyšších 
model . Možnosti tvarování materiál  a elektronické automatické po ítání je na 
vysoké úrovni, ale vývoj lehokolo stále stojí v menších podnicích a garážích 
domácích kutil . 
 
2.2 Technická analýza 
 
Když se ekne lehokolo, v tšina lidí si pod tímto pojmem p edstaví jednostopé 
vozidlo fungující stejným zp sobem jako klasické kolo, ovšem s tím rozdílem, že se 
na n m podivn  leží, divn  nastupuje, t žko drží balanc, a kdo ví, jestli jezdí vysokou 
rychlostí atd. Prost  kolo, které vám vytvo í permanentní ztuhlost za krkem a p i 
prvním pokusu se rozjet a poté zastavit asi spadnete. Není to ovšem pravda. Když 
pomineme klasický omyl, co se tý e vysokých rychlostí lehokol a komfortnosti jízdy, 
je lehokolo definované jen velmi matn  a neur it . Oproti klasickému kolu, které je 
nejen definováno svým vzhledem, který je všeobecn  známí po celém sv t  už 
dlouhý as, ale také v oficiální papírové form  v r zných regulích a pravidlech 
cyklistických organizací, se dá lehokolo definovat v podstat  jen jako lov kem 
pohán né vozidlo, na kterém se zaujímá poloha více-mén  v leže. 
Toto velmi volné pojetí lehokol proto vytvá í široký záb ru vozidel do své kategorie. 
Do kategorie lehokolo zapadají jak klasická lehokola, tak t íkolové i ty kolové 
verze, dále velomobily, což jsou v podstat  kapotované lehokola. Lehokola nemají 
svou bližší specifikaci, co se tý e rozm r  a dalších parametr  a ani v mezinárodní 
organizaci IHPVA neboli „mezinárodní asociace lov kem pohán ných vozidel“, 
neexistují pravidla lehokolo stanovující. ekn me prost , že lehokolo na sv t  
existuje velký po et druh , což vyplývá hlavn  z domácí výroby t chto vozidel.   
I p esto však m žeme podle historie a n jakých základních parametr  lehokola 
rozd lovat. Ovšem kategorie jsou oproti klasickým kol m velmi rozdílné.  
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2.2.1 Obecné rozd lení lehokolo 
 
2.2.1.1 Lowracers 
Lowracers je typ lehokola, na kterém se zaujímá prakticky ležící poloha (více než 
sedící) pro co nejmenší odpor, což je patrné už v názvu kola (low = nízký). Pozice 
jezdce je v tšinou co nejvíce p i zemi a v tšinou mezi p edním a zadním kolem. Je 
zde snaha o co nejmenší odpor vzduchu jak jezdce, tak celé soustavy. V tšinou jsou 
tyto lehokola konstruovány pro závodní ú ely a nep inášejí takové pohodlí jako jiné 
typy lehokolo, navíc v provozu p inášejí spíše komplikace než výhodu. [6][8] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.2.1.2 Highracer 
Oproti lowracer m jsou highracery b žn jším typem lehokolo, použitelným do 
b žného provozu. Jak už název napovídá, (high = vysoký), jedná se o kola s pozicí 
jezdce vyšší než lowracer. U highracer  je pozice jezdce p ibližn  ve výši horního 
oblouku kol, nebo nad nimi.  Je na nich lepší manévrovatelnou p i nižších 
rychlostech díky vyššímu bodu t žišt  a mnohem pohodln ji se z nich vystupuje 
a nastupuje. [6][8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 7 Highracer [8] 

Obr. 8 Lowracer [8] 

2.2.1 
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2.2.1.3 Tandemy 
 
Do kategorie tandem  se adí lehokola pro dva pasažéry. V tšinou se jedná 
o konstruk ní ešení sezení jezdc  v ad  za sebou, a to i zády k sob , a oba pohán jí 
zadní kolo. Ve velkém zastoupení ovšem jsou i lehokola kde je pozice jezd  vedle 
sebe. Toto uspo ádání vytvá í v tší sociální zážitek p i jízd  a možnost konverzace 
bez p ekážek. Tyto lehokola jsou poté v tšinou t íkolové nebo ty kolové.  
Evolucí jsou poté takzvané quadra-kola s možností 4 šlapajících cestujících. [5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.2.1.4 T íkolky 
T íkolky pat í do kategorií lehokolo pouze v jejich lehokolové verzi. Tedy když na 
nich jezdec zaujímá více mén  ležící pozici. Výhody t íkolek jsou zvlášt  p i 
zastavování, kdy nemusíte dávat nohu na zem pro udržení balanc . T íkolka m že jet 
velmi nízkou rychlostí bez ztráty stability, a proto m že být osazena p evody do 
pomala tak, aby bylo možné vyjet jakýkoli kopec. T íkolky jsou také vhodné pro lidi 
se špatnou stabilitou nebo s handicapem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 9 Tandem Azub [5] 

Obr. 10 T íkolka Azub [5] 
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2.2.1.5 Velomobily 
 
Jsou to v podstat  lehokola, na které je p id lané oplášt ní i kapotáž, které tyto kola 
p ibližuje více aut m. Tyto kapotáže mohou být celkov  uzav ené nebo z ásti 
otev ené. V tšinou je velký problém vy ešit u celkov  uzav ených kapotáží v trání. 
Nejen že je pot eba p ívodu erstvého kyslíku do plic jezdce, ale v tšinou vznikají 
problémy se zamlžováním p edního pr zoru. Karoserie tedy chrání jezdce p ed vlivy 
po así ale ve v tšin  p ípad  i zlepšuje aerodynamické vlastnosti vozidla. 
V takovýchto vozidlech není problém jet rychlostí 50 km/h bez vynaložení velkého 
úsilí. V dnešní dob  velomobil není rozší ený zp sob dopravy. V tší popularitu 
zatím po ád sklízí klasické auta, nebo kola. V tšinou se velomobily používají na 
vytvá ení rychlostních rekord  lov kem pohán ných stroj . 
 
2.2.1.6 Ostatní 
 
Stejn  tak jako klasická kola mají i lehokola kategorii ostatních, do které v tomto 
p ípad  pat í kola, která sice zapadají do kategorií popsaných výše, ale vymykají se 
z ní n jakou zvláštností i p ídavkem. 
 
 
 
2.2.2 Základní konstrukce t íkolek 
 
Diplomová práce se bude celkov  zabývat t íkolovým lehokole, a proto je d ležité 
ud lat si p ehled i v samotných t íkolkách. 
Existuje r zné uspo ádání t íkolek. N které se liší více a n které mén . V základu 
však existují dv  kategorie a to typ delta a typ tadpole.  
 
2.2.2.1 Lehokolová t íkolka typu delta 
Lehokolová t íkolka tohoto typu jsou uspo ádány se dv ma koly vzadu a jedním 
vep edu. Pohon je v tšinou na zadní kola a zatá ení obstarává p ední kolo. Druhou 
možností je zatá ení zadními koly a pohon p edního kola. Uspo ádání t chto 
t íkolových lehokolo vytvá í pom rn  dlouhou konstrukci. [4] 
 
2.2.2.2 Lehokolová t íkolka typu tadpole 
Lehokolové t íkolky typu tadpole mají uspo ádání kol dv  vep edu a jedno vzadu. 
Stejn  jako delta uspo ádání ovšem existují dva druhy možnosti pohonu a zatá ení. 
Nejpoužívan jší možnost je et zový pohon zadního kola a idítky ovládané natá ení 
p edních kol. Druhým typem je pohon zprost edkován p edními koly a zatá ení 
kolem zadním. [4] 
 
 
2.2.3 Základní ásti lehokol 
Stejn  jako ostatní dopravní prost edky, sestává i kolo z jednotlivých ástí. V tšina 
ástí lehokola je v podstat  stejná jako na klasických kolech. Je ovšem n co co udává 

lehokolu jeho podstatu. Tím je samotný rám lehokola a hned v záv su lehokolu 
specifické sedlo.  
 

2.2.2 

2.2.3 
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2.2.3.1 Rám 
Rám je nejd ležit jší ástí kola. Rám lehokola se od klasického kola výrazn  liší. 
U klasického kola je dnešním standardem konstrukce dvou trojúhelník . U lehokola 
nám v tšinou vzniká trojúhelník jen jeden nebo t eba žádný. V tšinou se jedná 
o jednoduchou jedno-trubkovou konstrukci p ední ásti a vidlice uchycení zadního 
kola. Rám musí mít v sob  zakomponovanou st edovou trubku, pro uchycení 
st edového složení, hlavovou trubku pro uchycení idítek a p ípadn  i vidlice 
p edního kola. Dále je zde ást na p ichycení sedla což je u každé zna ky nebo 
výrobce lehokolo ešeno specificky. A mezi poslední d ležité ásti rámu pat í zadní 
stavba. Ta je ešena bu to jednoduchou zadní vidlicí, nebo zadní vidlicí, která tvo í 
trojúhelník a je složená ze spodních vzp r a sedlových vzp r. P ípadn  zde m že být 
zakomponováno i odpružení zadní stavby kde vznikají komplikovan jší jedno nebo 
více ipová uchycení zadní stavby a tlumi e s pružinou. Pokud je lehokolo celkov  
neodpružené, je sou ástí takzvaného rámového setu i vidlice p edního kola. 
D ležitou sou ástí rámu jsou i špalíky na montáž ráfkových brzd, patka pro montáž 
p ehazova ky, trubka u st edového složení pro montáž p esmyka e a v tšinou rámy 
obsahují i další úchyty na vedení bowden , p ichycení blatník  k rámu atd. Výše 
popsaný rám je samoz ejm  popis základního dvoukolého jednostopého lehokola. 
U t íkolek a ty kolek se rám podstatn  liší a možnosti jsou skoro neomezené. Tyto 
rámy jsou v tšinou konstruované se stejnými prvky jako v automobilovém pr myslu 
a používají stejné systémy zav šení kol.  
Rám by m l spl ovat základní funkce. Musí mít ur itou tuhost, aby se lehokolo p i 
jízd  nekroutilo a pevnost, aby nám rám nepraskl. [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rám lehokola navíc díky své konstrukci musí umož ovat nastavitelnost vzdálenosti 
sedla od st edové trubky  
Materiálny používané na výrobu rám  jsou stejné jako klasických kol. Používá se 
sva ovaná ocel, hliník ale i karbonové rámy. Rám lehokola v tšinou udává cenu 
celku. Lehokola jsou v dnešní dob  o hodn  dražší než klasická kola práv  díky 
rám m. Ostatní komponenty jsou totiž stejné. Rámy se ovšem v tšinou vyráb jí 
v menších sériích než u klasických kol a proto je výsledná cena takovéhoto rámu 
i dvakrát v tší než u klasických kol. V dnešní dob  se velmi žádaným materiálem na 

Obr. 11 Rám Azub [5] 
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výrobu rám  stává karbon. Tento materiál pat í do kategorie drahých materiál . 
Pevnost karbonu je vysoká díky technologii uhlíkových vláken a hmotnost je velmi 
nízká. U karbonových rám  se s hmotností oproti nap íklad hliníkovým rám m 
m žeme dostat i na polovi ní hodnotu.  Technologie už dosp la u tohoto materiál  
do dostate né výše. Vyrábí se karbonové monocoque rámy s velkým rozptylem 
tvarování, které je pro zákazníka velmi atraktivní. U karbonového rámu jde vid t, za 
co si lov k platí na první pohled 
 [3][5] 
 
2.2.3.2 Sedlo 
Sedlo je u lehokola druhou velmi specifickou sou ástí. Nelze si zajít do b žného 
cyklo-obchodu a zakoupit takového sedlo. Je to ovšem jedna z velkých výhod 
lehokola. Nap íklad u klasického kola je velmi diskutované otla ování v místech pod 
genitáliemi a p iškrcování tepen, ímž dochází ke špatnému prokrvování 
rozmnožovacích orgán  a vznikají domn nky ohledn  ztráty plodnosti. P ední 
sv tové zna ky výrobc  sedel proto vyvíjejí sedla, které by toto „zran ní“ 
zmir ovali. Jezdec má díky možnosti zap ít se mezi sedlo a pedály možnost vytvo it 
na pedály mnohem v tší síly než u klasického kola i p esto že mu nepomáhá 
gravita ní síla, jak je tomu nap íklad p i šlapání ve stoje u klasického kola. Bohužel 
toto sedlo vytvá í i nevýhody, mezi n ž pat í horší viditelnost dozadu, áste né 
omezení výhledu na cestu protože jezdci v tšinou p ekáží v rozhledu jeho vlastní 
kolena. [5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedla jsou v tšinou vyráb na z plastových nebo kompozitních materiál  a jsou 
ergonomicky tvarována a prohnuta tak aby kopírovala a správn  podepírala jezdcova 
záda. Mají bederní podporu, protože jsou používány nohy. V tšinou jsou výškov  
a úhlov  nastavitelná a polstrovaná. U t íkolek se objevují sedla z trubkové 
konstrukce, která je poté vypletena prodyšným materiálem a díky tomu má jezdec 
lépe odv traná záda.  
 
 
2.2.3.3 Geometrie a mechanismus ízených kol 
Protože máme na lehokole vep edu dv  iditelná kola je pot eba použít stejného 
principu geometrie ízení jako nap íklad u aut. Aby docházelo u t chto kol 
k odvalování jak u p ímé jízdy, tak u jízdy do zatá ek, ízení bylo lehké a stabilní 

Obr. 12 Sedlo Azub [5] 
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mají tyto kola ur ité geometrické odchylky od svislé roviny. Mezi tyto parametry 
pat í, úhel odklonu kola, p íklon rejdové osy, záklon rejdové osy, úhel sbíhavosti 
a do mechanismu pat í ackermanova geometrie ízení. 
 
 
2.2.3.4 Pohon 
Pohon kola je zajišt n silou lov ka. Tato síla je p evád na pomocí et zu od noh 
jezdce k pohán nému kolu. V p ípad  t íkolových lehokol existují systémy p evodu 
skrytého uvnit  rámu umož ující posun st edové osy bez nutnosti zkracování délky 
et zu. Ojedin le se objevují kola s pohonem ešeným kardanovou h ídelí. 

U et zového p evodu je na zadním kole namontována kazeta s ozubenými koly a na 
rámu kole je p ipevn na p ehazova ka, která m ní polohu et zu na t chto kolech 
a tím m ní p evod na zadním kole. U závodních kol se objevili i p evodovky 
vestav né do rámu kola.  
 
 
2.2.3.5 Kapotáž 
U velomobil  je sou ástí kola i kapotáž. Bez tohoto prvku by se pravd podobn  
jednalo o b žné lehokolo. Kapotáž m že být bu  sou ástí celé stavby lehokola 
a áste n  nebo celkov  fungovat jako nosný prvek jednotlivých sou ástí lehokola, 
nebo být jedním z prvk  lehokola, kde u t chto kapotáží je možnost kapotáž 
kompletn  odmontovat a získat tím ist  lehokolo.  
Lehká váha a aerodynamika kapotáže je d ležitým faktorem ovliv ujícím jízdní 
vlastnosti lehokola. Se správnou aerodynamikou jsou lehokola schopné vytrvalé 
jízdy p i vyšších rychlostech než u klasických lehokol s menší vydanou námahou.  
Ochrana proti pov trnostním vliv m kapotáže je u n kterých lehokolo taktéž 
d ležitým prvkem. N kdy d ležit jším než její aerodynamika. Nap íklad n mecká 
firma HASE vytvo ila zakrytované lehokolo jednoduchým a lehkým systémem 
podobným stanu. Tento systém chrání jezdce proti pov trnostním vliv m, avšak 
hlava z stává mimo tuto ochranu. Tento zp sob ochrany jezdce je i kvalitním 
designovým prvkem.  
Další d ležitá vlastnost lehokolo je správné odv trání kapotáže. U firmy hase 
ponechání hlavy mimo kapotovanou ást zaru uje dobrou viditelnost. Avšak 
u celkov  zav ených kapotáží lehokolo se velmi asto stává, že se zamlžuje pr zor. 
P i hezkém a teplém po así také vzniká uvnit  kapotáže vysoká teplota, což není pro 
jezdce ani p íznivé ani pohodlné.  
 
 
 
2.2.4 Naklán cí mechanismus [2] 
 
Funkce naklán cí mechanismu p edních kol má umožnit t íkolovým vozidl m 
možnost stejného naklon ní do zatá ek jako u jednostopých vozidel, s efektivním 
jednoduchým ovládáním. Tento požadavek spl uje jednoduše naklán cí 
mechanismus patentovaný Robertem Mighellem z roku 2006.  
Jeho mechanismus nahrazuje p ední kolo u jednostopého vozidla systémem 
naklán ní vozidla a p ední kolo nahrazuje dv ma p edními iditelnými koly, která 
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jsou od sebe v ur ité vzdálenosti a spojené tímto mechanismem. Naklán ní vozidla je 
potom zcela nezávislé na zatá ení p edních kol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 13 elní pohled na naklán cí mechanismus [2] 

Obr. 14 elní pohled na naklán cí mechanismus se zato enými koly [2] 
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Tento mechanismus p ináší zvýšenou bezpe nost a trakci oproti jednostopým 
vozidl m s nakláp cím zatá ením. V základní sestav  má mechanismus stejné 
tendence naklán ní jako u klasických motorek. P i zastavení a malých rychlostech 
má vozidlo tendenci se naklonit na stranu a p i zastavení má tendence p epadnout, 
pokud není podpo eno nohou nebo stojanem. [2] 
Využití tohoto nakláp cího mechanismu bylo použito u lehokol zna ky Tripendo 
a v poslední dob  také u konceptu Sway Motorsports 3 což je t íkolový skútr 
pohán ný elektromotorem.  
 
 
2.3 Designérská analýza 
 
Lehokolo pat í mezi prost edky osobní dopravy. Vzhledem k specifikaci lehokola lze 
jeho design srovnávat s velmi širokým spektrem jiných dopravních stroj . Lehokolo 
m že být v kapotované nebo nekapotované verzi s r zným technickým rozložením 
co se po tu pasažér , kol sedadel a jiných v cí týká. Existují tedy dvou, t í ale 
i ty kolá lehokola nebo velomobily nej ast ji pro jednoho p ípadn  pro dva jezdce. 
Lehokolo lze tedy srovnávat s hlediska designu nap íklad s klasickým kolem 
v p ípad , kdy se jedná o nekapotované lehokolo, ale i s automobilem v kapotované 
verzi. 
 
 
2.3.1 Design klasického lehokola 
 
Je velmi t žké z jakého úhlu pohledu se budeme na lehokolo dívat.  
Pokud se budeme zabývat klasickým nekapotovaným lehokolem, jde o design 
exteriéru. Dále m žeme pracovat prakticky pouze s rámem, a seda kou. V tšina 
ostatních prvk  jako jsou t eba brzdy i s ovládacími pákami, nebo t eba azení také 
s ovlada i, je v tšinou nakupována od specializovaných výrobc  a zákazník má asto 
možnost si osazení lehokola t mito komponenty individuáln  zvolit.  
Základ designu lehokola je jeho rám. Podle rámu se odvíjí další ásti lehokola. 
V dnešní dob  existuje n kolik druh  materiál , ze kterých jsou rámy vyráb ny. 
P ímo od materiálu se poté odvíjí výsledný vzhled rámu. V tšina kovových 
materiál , které se na výrobu lehokol nej ast ji používají, jako je ocel, hliník a titan 
má celkem nízkou tvarovatelnost omezenou výrobními technologiemi. Navíc jsou 
lehokola nej ast ji tvarována jako jedna trubka, vedoucí od p edního kola, nebo 
st edu šlapání k sedlu a k zadnímu kolu je maximáln  jeden trojúhelník. Na rozdíl od 
klasického kola, které má trojúhelníky dva. U b žných kol lze velmi snadno docílit 
dynamiky tvarování jednoduchým ohýbáním trubek i kruhového pr ezu. U lehokola 
tuto možnost v tšinou nemáme. Dominantním prvkem je zde však sedlo. To lze ešit 
dv ma zp soby. Trubkovou konstrukcí s výpletem, nebo jako sko epina.  
Když v základu shrneme možnosti designu klasického lehokolo, zbývá nám 
v podstat  možnost tvarování rámu a sedla, což velké pole p sobnosti nedává, ale na 
druhou stranu je to o to v tší výzva a úsp ch pokud se kvalitní rám poda í navrhnout.  
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2.3.2 design velomobil  
 
U designu lehokolových velomobil  je pohled na v c naprosto rozdílný. V sou asné 
dob  existuje jen hrstka výrobc  velomobil  a v tšina t chto stroj  je vyráb na 
p íznivci doma, takzvan  na koleni. U velomobilu je velmi t žké najít správný úhel 
pohledu na design. V základ  se jedná o design exteriéru. To je ta ást designu, která 
p jde vid t pro okolní sv t po celou dobu. Jezdec musí v kapot  mít dostatek místa 
pro pohyb, který je nutný pro ovládání lehokola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3.3 Sou asný design lehokol 
 
Jak už bylo zmín no d íve lehokolo bylo znovu-vynalezeno. Jeho vzhled však z stal 
v tšinou stejný. Kv li lét m, které lehokolo ztratilo v zapomn ní, je podoba 
dnešních lehokolo bohužel zaostávající za klasickými koly. Je pot eba tyto 
nedostatky dohonit k emuž má lehokolo velký rychlostní potenciál. Forma dnešních 

Obr. 15 t íkolka Azub [5] 

Obr. 16 t íkolka Azub [5] 

2.3.2 

2.3.3 
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lehokol se pomalu dostává do jednotnosti a lehokola už za ínají být více známé 
a sob  podobné. Na první pohled se to m že zdát jako negativní sm r, avšak 
lehokola si tímto mohou získat do všeobecného podv domí mnohem rychleji 
a odlišovat se budou v detailech.  
Základní design lehokol se tedy postupn  ustaluje ale je otázkou jestli má prostor 
a prost edky pro zásadní designový pokrok. Vzniká množství designových koncept  
klasických kol, rozši uje se specializace jednotlivých zam ení, jako jsou silni ní 
kola, horská kola, krosová kola nabízející st ední cestu. M stská kola, která lze d lit 
na další podkategorie, jako jsou t eba cruisery a v dnešní dob  se objevují kola, která 
bychom mohli nazvat jako coffee racery. Lze tyto kategorie v bec p evést do 
lehokolových verzí? Zásadní výhoda a odlišnost od klasického kola je jeho 
pohodlnost a odlišný styl jízdy. Potenciál lehokola leží ve verzích, které se setkávají 
s rovným terénem. Jeho zásadní výhodou je nízký odpor, který dosahují díky poloze 
vleže. Navíc nabízí v tomto sm ru využití jakožto velomobily a je snazší vytvo it 
t mto model m lehokola kapotáž. Kapotáž u klasického kola by pravd podobn  byla 
mnohem složit jší na konstrukci a efektivnost této kapoty by byla velmi špatná. 
V dnešní dob  nej ast ji vznikají velomobily, které se podobají designu leteckému. 
Prakticky však nenajdete velomobil který by se svým designem blížil k automobilu. 
Zásadní problém však pravd podobn  leží ve složitosti takovéhoto lehokola. 
Lehokolo a tím spíše velomobil má spoustu požadavk  a omezení, které jsou na 
design kapotáže kladeny. Jezdec pot ebuje místo pro šlapání a ízení lehokola.  
 
 
2.3.4 Sou asní výrobci lehokol 
 
V sou asné dob  na trhu p sobí malí po et firem vyráb jící lehokola nebo 
velomobily. V eské republice pak lehokola vyrábí pouze jedna firma, kterou je 
AZUB bike z Uherského Brodu. 
 
2.3.4.1 Azub 
Firma Azub p sobí na eském trhu od roku 2001, kdy se dostali do výroby a prodeje 
první kusy lehokol této zna ky. První kusy byly prodány do zahrani í a zahrani ní 
zákazníci dnes odebírají 2/3 výroby. Od té doby se firma stále vyvíjí a p ináší na trh 
nov jší a lepší lehokola.  Na za átku azub konstruoval lehokola sva ované prakticky 
z rovných trubek a osazované b žnými komponenty. Sedlo bylo vyrobeno speciáln  
z plastu. Vzhledem k tomu že se jednalo o první a prakticky ješt  konceptní modely 
zam ovala se firma azub zejména na technickou stránku lehokol a jejich funk nost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 17 Historický rám Azub [5] 
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Za velmi krátkou dobu, jakou je p ibližn  10 let, se však firma vyvinula do dnešního 
vzhledu a dohnala tak léta vývoje cyklistiky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2.3.4.2 ICE trike  
V zahrani í jsou lehokola rozší en jší. Stále jsou však firmy vyráb jící lehokola nebo 
lehokolové t íkolky jak je tomu u firmy ICE velmi málo známé. Zna ka se drží 
designových trend  v cyklistice a v dnešní dob  produkuje lehokola vyrovnávající se 
svým designem klasickým kol m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 18 Skládací t íkolka azub [5] 

Obr. 19 T íkolové lehokolo ICE Vortex bo ní pohled [11] 
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Firma ICE je jedna z mála firem vyráb jící lehokola, která našla design posunující 
lehokola velmi dop edu. Nez stala u striktn  konstruktivního designu a našla 
dynamické propojení designu rámu a sedadla, které je u lehokol výrazným prvkem. 
Využívá nových komponent  na trhu pro vytvo ení jednotného celku slad ním barev 
rámu a prvk  jako jsou nap íklad kola s kontrastem, který vytvá í erná seda ka.  
 
 
2.3.4.1 HASE bikes 
Firma HASE vznikla v roce 1994 a vyrábí p evážn  t íkolové lehokola s dv ma koly 
vzadu. Ve své nabídce má však jednu zvláštnost, o které je pot eba se zmínit. Firma 
HASE p išla na trh s p echodným modelem mezi lehokolem a velomobilem. Na své 
t íkolové lehokolo p imontovala konstrukci, která vytvá í plát nou ochranu jezdci 
konstruk n  podobnou stanu. Tato konstrukce p ináší v tšinu výhod velomobil m 
jako je nap íklad jízdní komfort jezdce, který je chrán n proti vliv m nep íznivého 
po así. Menší nevýhodou této kapoty však bude pravd podobn  zvýšení odporu 
vzduchu, avšak kapotu je možné složit. Tím se nám prakticky z velomobilu stává 
lehokolo b hem minuty. Kapotáž navíc kolu dodává líbiví design a vytvá í z n j 
prost edek pro denní využití. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 20 T íkolové lehokolo ICE Vortex [11] 

Obr. 21 T íkolové lehokolo Hase s plát nou kapotáží [13] 
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2.3.5 Ergonomie lehokol 
 
Ergonomie u lehokol je ve své podstat  hlavní složkou jejich úsp chu a jejich 
zásadní výhodou. Lehokolo nabízí jezdci polohu jízdy vleže, která je prosp šná, co 
se tý e únavy a namáhání t la. U lehokola je pot eba se v ergonomii zam it na 
zásadní ergonomické prvky, kterými jsou poloha jezdce, výhled a viditelnost vozidla, 
ovládací prvky, nastupování a bezpe nost.  
 
2.3.5.1 Poloha jezdce  
Na lehokole jezdec zaujímá polohu více i mén  vleže. Zásadní výhodou je 
pohodlnost p i jízd . V této poloze se váha jezdce m že rozložit na v tší plochu sedel 
lehokol. Jezdec se díky tomu pozd ji unaví, má možnost za jízdy více odpo ívat 
a vyvíjí námahu pouze pot ebnou k jízd . Díky této poloze a rozložení váhy na v tší 
plochu také nevznikají lokální otla eniny. Vznikají studie, které vyvíjejí speciální 
ergonomická sedla, snažící se tento problém co nejlépe vy ešit. Špatná sedla 
zp sobují tlak na tepny, které vedou krev k pohlavním orgán m, a nap íklad u muž  
m že vznikat problém s plodností atd. Tento problém však u lehokol prakticky 
nevzniká. 
Další výhodou tohoto stylu posedu je namáhání horních kon etin. U klasického kola 
se jezdec zapírá do idítek rukama vahou horní poloviny t la. Nejvíce jsou tedy 
namáhány klouby záp stí, které jako první tlumí rázy od p edního kola. Jezdec na 
lehokole svou veškerou váhou sedí. Horní i spodní kon etiny t la má tedy prakticky 
voln . Tím se eliminuje p enos ráz  na horní kon etiny a jejich klouby.  
I p es v tšinovou p evahu výhod, které ležící poloha lehokola nabízí je pot eba 
zmínit i nevýhody této polohy. Dalším faktorem je poloha nohou. Ty jsou ve 
vodorovné poloze a vykonávají v této poloze práci, tedy šlapání, pot ebnou pro 
pohyb lehokola. Zde je t eba p ipomenout nutnost bederní op rky sedla a držení se 
dalších požadavk  ergonomie sezení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 22 Poloha jezdce na lehokole [5] 

2.3.5 
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2.3.5.2 Výhled a viditelnost vozidla 
Výhled z lehokola a jeho viditelnost jsou velmi d ležitými prvky aktivní 
bezpe nosti.  
U klasického jízdního kola je pozice jezdce nad kolem a viditelnost je prakticky 
velmi dobrá. Jezdec má možnost volného ohlédnutí se zp t a ve výhledu mu nebrání 
žádné ásti kola.  
U lehokola je výhled už áste n  omezen. Výhled dop edu z lehokola je prakticky 
stejný kvalitní jako je tomu u klasického kola a jedinou p ekážkou ve výhledu jsou 
pouze jezdcovi vlastní nohy. Mimo to nám poloha hlavy p ináší pohled více do 
krajiny než u klasického kola, kde se ast ji díváme p ed p ední kolo, kdežto 
u lehokola se díváme p ed sebe. Problém však m že nastat p i pot eb  kontrolovat 
dopravní situace za jezdcem p ípadn  vzadu po stranách. Jezdcova poloha vícemén  
vleže a v tšinou s op rkou hlavy omezuje možnost oto ení se dozadu a tím 
jednoduchou, rychlou a kvalitní kontrolu prostoru za jezdcem. Možným ešením 
však jsou zp tná zrcátka.  
Dalším prvkem aktivní bezpe nosti je viditelnost samotného jezdce lehokola. Svou 
velikostí je lehokolo nižší a p i elní a zadním pohledu zaujímá menší plochu než 
klasické kolo. Viditelnost takovéhoto vozidla je tedy zna n  nižší. V m stském 
provozu vzniká problém s možností „schování se" tohoto vozidla za ostatními.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. 23 Srovnání viditelnosti klasických kol a lehokola [5] 

4.6.2
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2.3.5.3 Ovládací prvky 
Mezi ovládací prvky lehokola pat í zejména kliky a pedály, které jsou pot ebné pro 
pohon. Mezi ovládací prvky také pat í brzdy, v tšinou p edního a zadního kola 
a azení, tedy p ehazova ky, které ovládají p esmyka , p ehazující pozici et zu na 
ozubených kolech spojených s klikami, a p ehazova ku, m nící pozici et zu na 
kazet  ozubených kol spojených s pohán ným kolem.  
Brzdy jsou ovládány brzdovými pákami umíst nými na idítkách p ed rukou jezdce 
v individuálním úhlu, který je nastaven jednoduše p i montáži a je možné ho kdykoli 
m nit. azení u kola je zajišt no pro p esmyka  a p ehazova ku zvláš  dv ma 
adicími pákami, na každé stran  ídítek jednou v dosahu prst  nebo rukou. Ovládání 

prvk  je uzp sobeno tak, aby nebylo pot eba poušt t idítka z ruky a snižovat tak 
bezpe nost jízdy.   
 
 
2.3.5.4 Nastupování 
Hlavním znakem lehokola a jeho hlavní výhodou je jeho komfort jízdy. U lehokola 
je poloha zastavení a jízdy rozdílná více a pohyb pro p ekonání tohoto rozdílu je 
v tší. Pokud srovnáme polohu stojícího lov ka, který se chystá na lehokolo 
nasednout a lehokolistu jedoucího, bude rozdíl ješt  patrn jší. Z toho vyplývá 
složit jší nastupování a rozjížd ní se s lehokolem. U t íkolových lehokol je sedadlo 
v tšinou velmi nízko nad zemí a rám kola nás velmi omezuje p i nastupování. To 
m že být problém pro zna nou v tšinu uživatel  lehokol, protože lehokolo je 
dopravním prost edkem, který umož uje jízdu i lidem, kte í z n jakého d vodu na 
klasickém kole nemohou jezdit.  
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3 VYMEZENÍ CÍL  PRÁCE 
 
 
Základní myšlenkou tohoto návrhu je vytvo ení designu lehokola s odnímatelnou 
kapotou a vy ešení stability t íkolové konstrukce v zatá kách. T íkolová konstrukce 
lehokol umož uje jízdu na lehokolu i lidem kte í na b žném kole z ur itých d vod  
nemohou jezdit. Nap íklad sta í lidé nebo handicapovaní. V tšina t chto lidí jsou 
zatvrzelí cyklisté, jimž bylo odep eno jízdy na kole a lehokolo jim napomáhá znovu 
se „postavit“ do pedál . Dalšími jezdci se stávají p íznivci alternativních stroj  
s vysokým jízdním komfortem jaký lehokolo p ináší, nebo lidé kte í hledají co 
nejlepší aerodynamické vlastnosti. Všechny tyto skupiny lidí spojuje jedno jediné 
a tím je kolo. Mezi základní cíle diplomové práce pat í zejména: 
 

návrh t íkolového lehokola s prvky zvyšující stabilitu ve vyšších rychlostech 
v zatá kách 
návrh odnímatelné otev ené kapotáže, jejíž prvky lze používat i jednotliv . 
Otev enou kapotáží chápeme kapotáž, ve které jezdec nemá zakrytou hlavu. 
Použití této varianty je z d vodu nutnosti velmi kvalitního odv trání 
uzav ených kapotáží.  
kapotáž vytvá í áste nou ochranu jezdce a zavazadel proti pov trnostním 
vliv m a nem la by zhoršovat aerodynamiku lehokola.  
usnadnit nasedání a vysedání z lehokola.  
vy ešení všech technických aspekt  jako je funk nost nakláp cího systému 
v kapotované i nekapotované verzi 
vy ešení všech ergonomických aspekt  zejména použitelnost lehokola jezdci 
r zných výškových kategorií. 
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 
 
 
4.1 Inspirace 
Inspirace u p eddiplomových projekt , na které navazuje diplomový projekt, byla už 
p ed navrhováním stanovena jako cíl projektu. Hlavním cílem p eddiplomového 
projektu bylo oprostit se od stávajícího designu kapotovaných lehokol a jejich 
zpodob ováním se s leteckým pr myslem, a  už to vyšlo logicky z požadavku t chto 
oplášt ní na velmi dobrou aerodynamiku, a posunout design kapotáží lehokola 
k designu automobilovému i motocyklovému. Hledat inspiraci v jednotlivých 
prvcích konceptuálních design  a použít a p evézt tyto prvky do designu kapotáže 
lehokola.  
Inspirace nej ast ji pramenila z koncepcí automobil  zna ky Mazda a to p evážn  
model  Furai a Taiki. S využitím prvk  designu t chto koncept  se posunula 
inspirace dále do živo išné podvodní íše. Tvary jednotlivých lehokol za ali více 
a více p ipomínat žraloky a proto byl i tento tvar dále podporován aby p inesl 
designu jistý nádech síly a dynamiky.    
 
 
4.2 Funkce a ú el 
Z designérského pohledu je kapota lehokola designov  posunuta co nejvíce do dnešní 
doby. U b žných kapotovaných lehokol je design t chto v tšinou zastaralý nedržící 
se tak ka žádných trend . Posun dop edu byl ve srovnání kapotovaného lehokola 
s automobilových designem namísto srovnávání s leteckým designem. Lehokola 
nej ast ji p ipomínají letadlo (kabinu letadla) o esanou o k ídla a ocas. Snaha byla 
o to najít co nejvíce vyváženou formu designu srovnatelného s dnešním 
automobilovým a funk ností s co nejmenší velikostí dopravního prost edku.  
Cílová skupina nebyla konkrétn  stanovena. V dnešní dob  se jezdcem tohoto 
dopravního prost edku m že stát každý. Cílovou skupinou by tedy m li být lidé, 
kte í hledají dopravní prost edek pohán ný lidskou silou pro cestování na velké 
vzdálenosti s maximálním komfortem.  
 
 
4.3 Obsah designu 
Zásadní problém u designu kapotovaného lehokola spo ívá v historii lehokol. 
Lehokola byla p ibližn  p ed stoletím odsunuta do pozadí cyklistického pr myslu 
a proto jim byl odep en vývoj jak technický tak i po designové stránce. Je tedy velmi 
t žké pochopit všechny pot eby a omezení jaké jsou na design kapotáže lehokola 
kladeny. Designem p eddipomových prací bylo velké množství t chto požadavk  
a omezení zaregistrováno a tyto znalosti poté budou použity p i navrhování 
diplomové práce.   
Vzhledem k neznalosti lehokol v podv domí spole nosti by se pravd podobn  
kapotované lehokolo dostalo do širokých diskusí, co to vlastn  projelo. Nakonec 
však všichni zú astn ní pochopí a ur it  v nich nadále z stane zájem.  
Lehokolo na silnici potom v idi ích vzbuzuje ostražitost.  
Hlavní myšlenkou celého projektu bylo vytvo it siln  sportovní ná adí a dopravní 
prost edek s moderním designem.  
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4.4 Varianta A 
 
Snaha byla experimentovat s novými prvky kapotáže, ímž jsou ozdobné hrany 
a prolisy. Do dnešní doby byly kapotáže navrhovány zcela striktn  aerodynamicky. 
Krom  dopadu automobilového designu nebyla snaha design sm ovat k ur itým 
kulturním nebo historickým vliv m. Zejména historické vlivy u lehokol nejsou 
prakticky žádné. Byla snaha vcítit se do netradi ního myšlení a oprostit se od 
zavedeného charakteru designu kapotovaných lehokol. 
Design lehokola vychází z konstrukce s jednoduchých k ivek bez výrazné složitosti. 
Celkov  se kapota dá opticky rozd lit na horní ást a bo nice podle hlavních hran. 
Hrany kopírují a uzavírají co nejt sn ji jezdce lehokola a vytvá í tak p i bo ním 
pohledu jednoduchou vlnu. Celkov  lze výraz designu brát jako jemný i p es velkou 
masu hmoty, kterou kapota na lehokola vytvá í což je ješt  podtrženo použitím sv tlé 
barvy.  
Snaha byla p idat lehokolu zejména estetickou hodnotu a posunout tak lehokola 
sm rem, íkající že není nutné zohled ovat pouze aerodynamickou stránku kapotáže. 
Lehokolo m že být d stojný dopravní prost edek i pro uživatele v obleku stejn  tak 
jako pro vrcholové sportovce. Funk nost této kapotáže by pak m la být i na poli 
aerodynamiky a její tvar by proto m l p ihlížet i t mto pravidl m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.1 Tvarové ešení Varianty A 
Tvar kapoty je siln  organický. Byla snaha vytvo it tvar co nejvíce kapkovitý 
s omezením, které p inášel jezdec v útrobách a jeho rozm rové požadavky. Tvar 
p sobí celkov  klidným plynulým dojmem neagresivního výrazu. Lehokolo je 
situováno podéln , nejvýrazn jší je poté pohled z boku, kde k ivky prolis  p sobí po 
celé délce. P i pohledu zezadu nebo zep edu na stranách vyvstanou hrany jako 
pomyslná žebra živo icha brodícího se asfaltovou džunglí. Ukazuje tak mohutnost 
v zadní ásti, kde je pohán né kolo. 

Obr. 24 Skici Varianty A [15] 
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Kapotáž na lehokole p sobí jako jeden celek i když je d lená spárami pot ebnými 
pro p edpokládanou výrobu a nastupování a vystupování jezdce.  Od nejvrchn jší 
hrany se lehokolo d lí opticky na dv  poloviny. Horní polovina je v kontrastu se 
spodní ve sm ru, že horní je istá a hladká, kdežto spodní ást je zvrásn na prolisy. 
Celkov  tvar napodobuje mo ského živo icha s umákem i svislou zadní ploutví 
v míst  zadního kola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2 Dekor a výzdobné systémy 
U lehokola je použito na kapotáži plastického vzoru ve form  bo ních prolis  
táhnoucích se po celé délce. Prolisy jsou v lichém po tu a to 3, z nichž jeden 
navazuje na hranu odd lující opticky horní a spodní ást kapoty. K ivky na sebe 
navazují a jsou podobného tvaru s dynamicky se m nící vzdáleností.  
 
4.4.3 Barevné a grafické ešení 
Barva kapotovaného lehokola vychází z moderních trend , které se vydávají dv ma 
sm ry. Bu to je rám kola v jednotné barv  a dopl ky kola slad ny v barv  odlišné, 
nebo je rám osazen grafikou v r zném stylu a dopl ky pak jsou bu  slad ny s barvou 
rámu, nebo ponechány nej ast ji v erné barv  zanechávající je nevýrazné. Barvy 
používané v cyklo-pr myslu zaujímají širokou barevnou škálu využívající jak lesklé 
tak matné odstíny. Lehokolo s kapotáží byl bráno jako hmotová studie a proto bylo 
nej ast ji provedeno ve sv tlé modré barv . Kapotované lehokola je pot eba 
výb rem správné barvy více dostat do podv domí idi . erná barva kapoty je 
celkov  vzato nevhodná i kv li vlastnostem vyššího zah ívání se povrchu 
upraveného ernou barvou. Jezdec by se v uzav eném erném lehokolo za slunného 
letního dne doslova upekl. Lehokolo s kapotáží nabízí možnost grafického 
zpracování v širším m ítku než u kol pouze s rámem. Je tedy otázka jakou grafikou 
kapotáž osazovat když se takovéto lehokolo blíží více automobilovému designu, kde 
je grafiky využívána velmi minimalisticky.  

Obr. 25 Varianta A [15] 

4.4.2 

4.4.3 
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4.5 Varianta B 
 
Snaha o experimentální p ístup vedla k zakapotování i p edních kol, i p esto že jsou 
oto ná. Kapotáž se tak uzav ela v horní ásti, ale z stala otev ená pod ní. Zásadní 
zm nou je tedy nové pojetí zakrytování kol u kapotovaných velomobil . B žn  jsou 
p ední kola ohrani eny a zapoušt ny do kapoty jak je tomu u automobil  což jim 
áste n  brání v zatá ení a m že vytvá et vzdušné kapsy. Odd lením kol od zbytku 

kapoty byla snaha oprostit se od vliv  historie a nechat vzniknout netradi ní 
koncepci 
Design lehokola vychází z konstrukce s jednoduchých k ivek bez výrazné složitosti. 
Napodobuje stejný styl navrhování jako italská Pininfarina. Jednoduché k ivky 
s emocemi a celková vzdušnost návrhu, kterou zaru uje bo ní otev ení. Výraz 
lehokola je však jednozna n  šípovit  agresivní a ženoucí se kup edu. Špi ka 
lehokola jakoby pro ezávala vzduch i všechno co se jí p iplete do cesty.  
Snaha byla p idat lehokolu zejména estetickou hodnotu a posunout tak lehokola 
sm rem, íkající že není nutné zohled ovat pouze aerodynamickou stránku kapotáže. 
Lehokolo m že být d stojný dopravní prost edek i pro uživatele v obleku stejn  tak 
jako pro vrcholové sportovce. Funk nost této kapotáže by pak m la být i na poli 
aerodynamiky a její tvar by proto m l p ihlížet i t mto pravidl m. Celkov  se 
koncept v této fázi posunul dál spojením n kolika prvk  dohromady, kde vznikla 
kapotáž chránící p ed nep ízní po así na d ležitých místech, ale nechává lov ka 
v t sném kontaktu s okolím a p írodou.  
 

 

 

 

 

 

4.5.1 Tvarové (kompozi ní) ešení Varianty B 
U Varianty B byl tvar co nejvíce p izp sobován tvaru kapky s ohledem na technické 
a ergonomické vlastnosti kapoty. Kapota uzavírá jezdce v co nejt sn jší form  
a proto je ergonomie velmi hlavní složkou, která design upravuje. Lehokolo 
vycházelo z návrhu, kde byla hmota velmi t žkopádná. Postupným ubíráním 
materiálu s ohledem na ergonomii byl získán tvar hmotov  velmi odleh ený i p esto 
že m že po ád mohutným dojem p sobit. Hlavním vlivem na mohutnost lehokola je 
m ítko. Pokud bude lehokolo samotné a nebude možné jej srovnat velikostn  se 
známými objekty, v tšinou bude p sobit jako velký dopravní prost edek díky svému 
vzez ení. Po srovnání nap íklad s klasickým kolem však lehokolo p sobí velmi 
malým a lehkým dojmem.   

Obr. 26 Skici Varianty B [15] 
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Tvar lehokola je zna n  organický s astým využitím dlouhých rovných linií. Linie 
se navzájem prolínají a navazují jedna na druhou, i když nep ímo. Tvary hran 
kapotáže jsou tvrdé a ost e ezané. Zejména pak špi ka lehokola je dosti ostrá 
a agresivní, podpo ena výrazem p echodu podb hu „blatník “, který mohou 
p ipomínat oko. Osv tlenost lehokola by byla zajišt na led diodami v zadu na špi ce 
ervenými a vep edu dv ma sv tli bílé barvy v míst  již d íve zmi ovaných „o í“. 

Kapotáž lehokola se vyvinula v pr b hu návrhu v tvar žraloka a poté byl tento na 
první pohled velmi z ejmí tvar postupn  opoušt n. Stále však máme na o ích jasné 
„rybí“ k ivky s ploutvemi.   
Základní kompozice lehokola je v podélné ose p i bo ním pohledu. Materiál byl 
opticky ale i konstruk n  d len nej ast ji v tomto sm ru. Nejvíce hmoty se pak 
nachází v p ední ásti následováno ástí zadní. P ední ást skýtá nejvíce hmoty p i 
pohledu zboku a šikmo ze strany. P i pohledu zep edu už se to tak jevit nemusí. P i 
pohledu zezadu samoz ejm  zaujme hlavn  ást zadní, která skrývá zadní kolo 
a vytvá í aerodynamický kužel. K ivky p echázejí v horní ásti plynule od p ední 
ásti, kde navazují na blatníky kol a jsou zaoblené do zadní ásti, kde se k ivky 

narovnávají a p ísn  kopírují sm r jízdy. Spodní hrana je poté zaoblena a kopíruje jí 
k ivka spodní ásti blatníku navazující voln  na sedadlo a vychází kolmo nahoru. 
Celkov  tak kapotáž vznikla ze dvou výrazných proplétajících se linií.  
Ve výsledku vznikl design lehokola s ostrými prvky. Po ád se však design pohybuje 
v minulosti a m že p ipomínat starší modely n kterých vozidel. Snaha je využít 
prvky dnešního designu a dnešních trend  pro vytvo ení dynamické kapoty 
s ohledem na ergonomii a konstrukci lehokola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 27 Hmotová studie Varianty B, bo ní pohled [15] 

Obr. 28 Hmotová studie Varianty B [15] 
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4.5.2 Dekor a výzdobné systémy 
Dekora ní motivy nebyly u návrhu 2 použity prakticky v žádné mí e. Jednalo se ist  
o hmotovou studii tvaru z d vodu nedostate né historické návaznosti. Plocha 
lehokola však skýtá možnosti použití jednoduchých motiv  i složitých grafik pro 
mladší a punkové jezdce. Lehokolo poté m že být barevn  polepeno a vyzdobeno 
stejn  tak jako t eba monoposty formule 1. Dalším nep ímím p íkladem je barevnost 
rám  sjezdových kol jako je nap íklad Demo od firmy Specialized.  
 

4.5.3 Barevné a grafické ešení 
Barevné a grafické ešení lehokola bylo zvoleno stejn  jako u Varianty A. 
U p eddiplomového projektu bylo snažení zam eno p evážn  na tvarovost 
jednotlivých lehokol a jejich kapotáží.  
 
 
 
4.6 Finální ešení 
Velkým p ínosem byla Varianta B, která design kapotáží posunula o velký kus 
a našla v sob  vhodné propojení k ivek a dynamiku tvarování. Jako podklad 
a inspiraci pro finální verzi jsou poté brány ob  verze, avšak finální varianta 
diplomového projektu bude vytvo ena v nové koncepci zejména s v tším d razem na 
funk nost návrhu. 
P eddiplomový projekt byl pojat jako experimentální design a hledání tvar  
a možností tvarování kapoty. Finální návrh však dbá na správnou funkci jednotlivých 
díl  a ergonomii lehokola. Tyto prvky velmi siln  ovliv ují možnosti designu 
lehokola a kapotáže a proto byla finální verze pojata jako nový design. Postup práce 
byl naplánován v jednoduché návaznosti navrhnutí funk ního rámu lehokola 
a následný návrh kapoty. V pr b hu práce se rám samotný m nil a upravoval i p i 
návrhu kapoty. Na Obr. 29 je vid t postupný vývoj rámu lehokola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 29 Vývoj designu rámu [15] 
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Vlevo naho e vznikaly prvotní návrhy podle skic. Dále bylo zaintegrováno 
bezst edové uložení kol a další práce s tímto uložením co se tý e designu. Díky tomu 
vznikl velmi p ekombinovaný návrh rámu vlevo dole. V tomto momentu se postup 
navrátil k druhému ešení a se zna nými úpravy vznikl finální návrh rámu. Již 
jednoduchého vzez ení avšak stále s bezst edovým uložením. Podobným zp sobem 
byla navrhována kapotáž. Zadní ást byla co nejvíce ponechána ve stylu 
p eddiplomových prací a na po átku byly tendence z p eddiplomové práce Varianty 
B vycházet pro p ední ást. Rozd lením kapoty na dv  ásti a odstran ním úchyt  
p edních kol však tento návrh ztrácel p vodní prvky a design ztrácel na funk nosti. 
Kapoty byla navrhnuta v novém tvarovém ešení a posunuta dále. V moment  
vracení se zpátky u designu rámu bylo pracováno i s kapotou a díky zm n  
a zjednodušení rámu vznikl prostor pro zna né vylepšení krytí kapotáže. Vývoj je 
poté vid t na Obr. 30 vlevo naho e je vid t varianta vznikající z p eddiplomové práce 
a od pravého horního obrázku už se dostáváme k finální verzi. Vlevo dole je poté 
verze kapoty na p ekombinovaném rámu a její dotažení do finální podoby (vpravo 
dole). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.1 Designérský p ístup k úkolu 
Inspirace u tvorby kapotáží byla cílen  vyhledávána u automobilového pr myslu. 
Zam ení poté bylo na sportovní vozy, jako je Lamborghini a konceptuální vize 
sportovních voz  r zných zna ek. V pr b hu práce poté kapota získávala zví ecí 
rysy s podvodního sv ta. Nevznikla však žádná snaha tyto rysy potla it. Spíše 
naopak.  
Funkce kapotáže a jednotlivých ástí kola postupem návrhu prod lávali zm ny 
a m nili se tak aby výsledek byl co nejvíce inovativní v co nejširším záb ru. Vznikl 
nový koncept rámu lehokola s odlišným zp sobem ízení a možností naklán ní do 

Obr. 30 Vývoj designu kapoty [15] 

4.6.1 
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zatá ek získávajíce tak vyšší stabilitu. Hlavní p ínos je v ergonomické rovin . 
Lehokolo jako dopravní prost edek m že navrátit do pedál  jezdce, kte í už na 
klasickém kole nemohou jezdit a lehokolo jim toto umožní. Uložení idítek p ed 
jezdcem místo b žného uložení vedle seda ky jim zp ístupní i asto velmi krkolomné 
nasedání. Design samotného lehokola byl poté vyrovnán minimáln  se stávajícím 
designem klasických kol a byl navrhnut co nejvíce nad asov .  
 
 
 
4.6.2 Název 
N kte í tvrdí, že odpov d na otázku života, vesmíru a v bec je 42. V moment , kdy 
jsem dokon oval tuto diplomovou práci a ást m , která se snažila celou dobu 
vtisknout svou podobu a duši do lehokola se kone n  odd lila a zanechala ve mn  
velmi silný pocit, že mou odpov dí na otázku života, vesmíru a v bec není 42, ale 
91, kde ást „a v bec“ je zárove  myšleno jméno lehokola. „DevadesátJedna“, 
„NinetyOne“, nebo samotný íselný výraz „91“ je íslo, u kterého jsem skon il 
ozna ování jednotlivých verzí lehokola a 91 poté z stalo jako finální. V bec íslo 91 
má poté pro m  další významy. Je to rok narození mého bratra, mé p ítelkyn  a roku, 
kdy jsem dostal své první kolo. I diplomová práce kon í stranou 91, je sice faktem že 
by m la kon it íslem sudým, ale poslední stránka z stala bez ísla. 
 
K tím proto své lehokolo jménem „91“. 
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5 ERGONOMICKÉ EŠENÍ 
 
Ergonomie lehokola je v podstat  jeho hlavní esencí. Lehokolo vzniklo na základ  
ergonomických požadavk  jako alternativní vozidlo ke kolu. Díky ergonomii 
lehokola je jízda na n m mnohem pohodln jší než na klasickém kole a v neposlední 
ad  dokonce umož uje jízdu lidem, kte í z n jakého d vodu na klasickém kole již 

jezdit nemohou. Ergonomie lehokola je proto velmi d ležitá a její vlastnosti mohou 
jízdu na lehokolu velmi ovlivnit a je t eba dávat pozor, aby tato zm na nebyla 
k horšímu. 
Lehokolo zapadá do ergonomické kategorie I. Jedná se tedy o užitkový kontakt 
lov ka s p edm tem. Lehokolo je s lov kem spojeno pomocí ovlada  a zd lova  

a je ovládáno nejen rukou. Lehokolo je ur eno primárn  pro cestování a proto se 
jedná o dynamické využití.   
 
5.1 Ergonomické ešení posedu 
 
5.1.1 Poloha jezdce na lehokole 
Mezi nejd ležit jší aspekty ergonomie lehokola je pozice lov ka na lehokole, 
kterou nám udává tvar a umíst ní sedla. Aby bylo lehokolo použitelné u v tšiny 
uživatel , musí spl ovat ur ité požadavky. Pozice jezdce na lehokole je jedinou 
definicí, která svazuje lehokola. Jezdec tedy zaujímá polohu více i mén  vleže. 
Ideální pozici dostaneme, když vezmeme pozici jezdce na klasickém kole a v bo ním 
pohledu ho nato íme tak aby zaujímal ležící pozici. Tím získáme optimální polohu 
pro šlapání. Tato pozice dále p ináší velkou adu výhod, ale i jak tomu v tšinou bývá 
i nevýhody.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 31 Poloha jezdce na lehokole – bo ní pohled [15] 
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Mezi zásadní výhody této pozice je její pohodlí. Na klasickém kole jezdec zaujímá 
polohu, kde sedí na velmi úzkém sedle, kde by se pohodlnost sezení dala p irovnat 
k pohodlnosti posezení rozkro mo na zábradlí. Díky tomuto posedu také vznikají 
lokální otla eniny a problémy, které byli zmi ovány v analytické ásti.  
U lehokola bylo navržena poloha sezení podle funk ních a osv d ených lehokol. 
Bylo navrženo sko epinové sedlo, které má možnost p esn jšího tvarování oproti 
trubkovému vypletenému sedlu. K ergonomii sedla se však dostaneme podrobn ji 
pozd ji. Pozice jezdce je teda mezi p edními kola a t sn  p ed zadním kolem. 
Celková poloha jezdce velmi variabiln  nastavitelná a jednoduše upravitelná. Jezdec 
má možnost upravení pozice sedla oproti rámu v osmi polohách co se tý e uchycení 
ve spodní ásti k rámu a poté je možné sedlo nastavit úhlov  k tomuto bodu druhým 
úchytem v ásti beder což dává možnost jezdci velmi jemného nastavení. Dále je 
nutné, aby mohli na lehokole jezdit lidé r zných výšek upravovat vzdálenost sedla 
v i st edovému složení, na kterém jsou p imontovány kliky, kterými se lehokolo 
pohání. V p ípad  lehokola je tento problém vy ešen možností nastavení vzdálenosti 
st edu v rámu lehokola v i sedlu. Rozptyl nastavení vzdáleností st edu od sedla byl 
navrhnut tak, aby zahrnoval délky dolních kon etin lidí od 5% do 95% percentilního 
vzr stu p i poloze sedla uprost ed možných uchycení. Je tedy možné tuto vzdálenost 
zvýšit nebo zmenšit posunutím sedla do krajní polohy. idítka jsou umíst na p ed 
jezdcem ve výšce hrudníku a jejich umíst ní je možné upravovat vým nou 
p edstavce, p idáním nebo ubráním distan ních kroužk  na hlavové trubce pod 
p edstavcem nebo instalováním nastavitelného p edstavce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1.2 ešení sedla 
Sedlo lehokola je jedna z nejvýznamn jších ástí. Pro návrh bylo vybráno 
sko epinové sedadlo. Tento typ sedla dává možnost mnohem p esn jšího tvarování 
oproti vypletenému sedadlu, které se spíše p izp sobí jezdci a jeho zád m. Jezdce 

Obr. 32 Poloha jezdce na lehokole – bo ní pohled [15] 
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však vykonává p i jízd  na lehokole práci a proto je pot eba aby byl jeho posed 
ergonomicky správný a nemohlo dojít k deformaci zad. Lehokolo je primárn  ur eno 
k dynamickému využití a je ovládáno nejen rukou ale i nohami. Je tedy pot ebná 
op rka zad a vzhledem k tomu že je u lehokolo t íkolové a zatá ení je velmi 
odlišného druhu oproti jednostopým vozidl m je p edpoklad pro pot ebu bo ního 
vedení sedlem. Sedlo je tedy rozd leno na t i ásti. Sedák s bederní op rkou, zádová 
op rka a hlavová op rka. Všechny jednotlivé ásti jsou vzájemn  polohovatelné a je 
možné je jednoduše nastavit a upravit pro jednotlivé jezdce. Pro výškov  rozdílné 
jezdce je sedlo výškov  nastavitelné v dostate ném rozmezí pro pokrytí 5% a ž 95% 
percentilní vzr st lov ka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zádová op rka a sedák jsou k sob  spojeny pevným spojem. Je p edpokladem že 
lehokolo bude vlastnit jeden majitel a nastavená bude výška zádové op rky pouze 
jednou. Spojení je však zprost edkováno pomocí šroubového spojení, které lze 
p ípadn  pot eby nahradit rychloupínacím šroubem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlavová op rka je uchycena k zádové op rce stejným zp sobem, jako je tomu 
nap íklad u osobních automobil  a její nastavení je otázkou pár sekund. Další 
možností nastavení sedla je p edsazení bederní op rky. Bederní op rka je stav na 

Obr. 33 Nastavitelnost sedadla [15] 

Obr. 34 Variabilní uchycení sedadla, hlavová op rka [15] 
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oto ením stav cím šroubem za sedlem. Sedlo má tvar velmi organický a jeho každá 
ást je p esn  uzp sobena pro roli, kterou v celkové ergonomii posedu zastává. Horní 
ást sedla a zejména zádová op rka se rozši uje tak aby vytvo ila vysoký komfort 

sezení, na rozdíl od sedáku, který je úzký a dovoluje volný pohyb pot ebný pro 
šlapání a dále také pro pohodln jší nastupování, k emuž se ješt  podrobn ji 
dostaneme. Sedlo je tvarováno univerzáln  s vnit ním prohnutím tak, aby dob e 
bo n  vedlo, avšak aby nesvíralo jezdce. Hlavová op rka je prohnuta taktéž dovnit , 
aby vytvo ila pohodlné usazení hlavy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.3 Nasedání 
Lehokolo je jako dopravní prost edek velmi pohodlné. Avšak za toto pohodlí se na 
v tšin  lehokolo platí ur itá da  nepohodlného nasedání a vysedání. U lehokolových 
t íkolek v tšinou nastane problém velmi nízkého posedu, kdy je sedlo velmi nízko 
u zem . Dále pak v tšina lehokolových t íkolek používá ízení pákami, nebo idítky, 
které jsou vedle sedla. V analytické ásti v podstat  nebyl nalezen p ípad, kdy by 
byla lehokolová t íkolka osazena idítky p ed jezdcem. Tento zp sob ešení ízení 
však p ináší velkou adu výhod lehokola a proto byl použit v návrhu.  
Nasedání a vysedání bylo vy ešeno n kolika zm nami v konstrukci a designu tak, 
aby bylo mnohem jednodušší a pohodln jší. První zm nou je tedy poloha idítek, 
a druhou podstatnou zm nou je tvar sedadla. Tvar sedadla je uzp soben tak že ve 
spodní ásti je sedadlo zúženo na ší ku maximáln  225mm což umož uje lov ku 
pohodln  se nad sedlo postavit. Poloha idítek je v tomto moment  velmi d ležitá 
protože kdyby byli použity idítka vedle sedla, znemož ovalo by to tuto po áte ní 
nastupovací polohu. Druhou zm nou je tedy již n kolikrát zmi ována poloha idítek, 
která v tomto momentu napomáhá usednutí nebo p ípadného vstávání jako madlo, za 
které se m žeme zap ít.  Další fází je pak natažení noh do pedál  a pohodln  usazení. 
Sedadlo je v nejnižší poloze ve výšce p ibližn  310 mm od zem  což není ideální 
výška sedáku avšak stále v mezích pohodlného nasedání a sesedání, které by tak 

Obr. 35 Detail sedla [15] 
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nem lo init problém i handicapovaným nebo starým lidem, kte í lehokolo mohou 
využívat jako dopravní prost edek i poté co už na klasickém kole nejsou schopní 
dalšího užívání.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 Poloha idítek a ovládacích prvk  

idítka jsou tedy polohovány p ed jezdcem ve výšce hrudníku. Poloha jezdcových 
rukou se tedy m že velmi blížit polohy rukou p i ízení auta. idítka jsou navrhnuta 
tak aby že jsou od vodorovné polohy ohnutá sm rem dol  pod úhlem 140° ímž 
idítka vytvá ejí pro držení p irozenou polohu rukou a nevykrucují a neunavují tak 

záp stí. Ší ka idítek je 480 mm kde ve srovnání s ší kou idítek silni ních kol, která 
se pohybuje mezi 400mm až 460mm je velmi uspokojující. Na ídítkách jsou 
namontovány všechny nezbytné ovlada e lehokola. Jedná se o edící pá ky, kterými 
jsou voleny p evody ozubeného p evodu. Na levé ruce je v tšinou ovládán p evod 
p esmyka e a na pravé ruce poté ovládán p evod p ehazova ky. U návrhu lehokola je 
p edpokládané osazení n kterým z funk ních komponent b žn  používaných na trhu.  
Druhým ovlada em je poté brzdová páka na každé stran  idítek ovládána prsty 
p itáhnutím k idítk m. Lehokolo by m lo být osazené hydraulickými kotou ovými 
brzdami, kde bývá p edpoklad ovládání brzd jedním až dv ma prsty každé ruky a to 
ukazová kem, p ípadn  prost edníkem. Brzdové páky stejn  tak jako azení je možné 
nastavit na idítkách jejich posunutím nebo pooto ením do polohy p íjemné pro 
uživatele. V tšina uživatel  kvalitních kotou ových brzd si ovládací páky posunuje 
dál od konc  idítek tak, aby m li dosah ukazovákem p esn  na konec ovládací páky, 
ímž zvýší sílu p i ovládání. Konce idítek jsou poté osazeny gripy což je v tšinou 

gumový návlek na kovová idítka dodávající idítk m pohodlné a bezpe né 
uchopení. Dražší gripy poté mají areta ní kroužky pro pevné uchycení k idítk m, 
ímž se zamezuje nebezpe í sklouznutí gripu z idítek. Dále je možné na idítka 

p imontovat další za ízení jako cyklopo íta e m ící ujeté vzdálenosti, rychlosti atd.  
 
 
 
 
 
 

Obr. 36 Po áte ní poloha p i nasedání lehokolo, velomobil [15] 

5.2 



 

 
 strana 
54 

Ergonomické ešení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3 Mezní pohybové prostory 
Protože se jedná o kapotované lehokolo, bylo pot eba vyty it mezní pohybové 
prostory lehokola a kapotu poté t mto polohám p izp sobit. Mezi tyto polohy 
samoz ejm  pat í celková velikost jezdce, užívajícího lehokolo, ale také prostory, ve 
kterých se jezdec pohybuje, jako je tzv. „pedálbox“, což je prostor pot ebný pro 
šlapání a prostor pro zatá ení idítek. Dále bylo pot eba zohlednit mezní polohy 
nohou, zejména kolen, výšku a ší ku ramen. Co se tý e vlivu na design, byl 
nejv tším prvkem ur ující celkový tvar pedál box. Je to velmi velký prostor na samé 
p ídi lehokola, kde se nám logika tvarování snaží hmotu zužovat do špi ky pro lepší 
rozrážení vzduchu a tedy i lepší aerodynamické vlastnosti. Také z dynamického 
pohledu by design takovéhoto dopravního prost edku s mohutnou p ídí p sobil velmi 
t žkopádn .  Dalším prvkem ovliv ující zásadním zp sobem design byla výška 
a ší ka lov ka a zvlášt  poté v místech kde má jezdec ramena. Prostor pro uzav ení 
lov ka do kapoty tak jak tomu bylo u Varianty B p eddiplomového projektu, kde je 

jezdce neuzav en v kapotáži celkov , ale kapotáž je v bocích pr chozí a kryje jezdci 
pouze seshora ramena, by velmi ovlivnil tvarování a celkové vzez ení kapoty. Díky 
verzím p eddiplomovéhoo projektu byly zjišt ny nutné prostory, což se ve výsledku 
projevilo na kompozici kapotáže s rozd lením na p ední a zadní ást.  
 
5.4 Výhled z lehokola 
Výhled z lehokola pat í mezi prvky aktivní bezpe nosti. Vid t a být vid n je velmi 
d ležité. Výhled z lehokola je od klasického kola velmi odlišný. Jezdec zaujímá 
zcela jinou polohu a taktéž i jeho zrak v základní poloze sm uje jinam. Obecn  se 
dá íci, že jezdec na lehokole má výhled z vozidla více dop edu a p ed sebe než 
jezdec na klasickém kole. Poloha na klasickém kole více nutí jezdce dívat se n kolik 
desítek centimetr  p ed p ední kolo, ale na lehokole jezdec pohodln  sedí a jeho 

Obr. 37 Detail polohy ovláda  [15] 
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výhled z vozidla je více panoramatický. Pokud není na lehokole kapota brání ve 
výhledu pouze rám a vlastní nohy jezdce. Toto je jen velmi malá p ekážka a riziko 
vznikající s tímto nepokrytým prostorem je zanedbatelné. U namontované kapotáže 
je výhled z vozidla odlišný. Prostor výhledu brání kapota a p ímo p ed kapotou 
jezdec vidí p ibližn  2,5 metr  p ed špi ku lehokola. Z horního pohledu je 
p edpokládaný nepokrytý prostor vyzna en erven  a zelen  poté prostor viditelný. 
Celkov  se dá íci, že výhled z lehokola je velmi p ijatelný a p i krajních situacích 
má jezdec možnost lehkého vyklon ní se, kde se mu viditelný prostor rozší í. 
Druhým problémem však z stává sledování situace za lehokolem. U lehokola bez 
kapotáže je p edpoklad stejného principu jako na jízdním kole a tedy jednoduchá 
možnost ohlédnutí se na strany a za sebe ímž jezdec pokryje pot ebnou viditelnost. 
S nasazenou kapotou je poté výhled z lehokola zajišt n dvojicí zrcátek zakon ujících 
kapotu na každé stran . Jezdec má zrcátka p ed sebou p ibližn  v ší ce ramen a výšce 
ramen. Zrcátka by díky zužující se kapot  m la pokrýt prostor i p ímo za lehokolem. 
Stále je však nutná kontrola oto ením hlavy tzv. mrtvých úhl , což je prostor vlevo 
a vpravo od lehokola, který nepokryjí zp tná zrcátka a jiné vozidlo nebo v c se ješt  
nedostala do zorného úhlu jezdce.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 38 Výhledové úhly – bo ní [15] 

Obr. 39 Výhledové úhly - p dorysné [15] 
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6 TVAROVÉ (KOMPOZI NÍ) EŠENÍ 
 
Tvarové ešení celého návrhu je pot eba rozd lit na tvarové ešení lehokola 
osazeného kapotáží a lehokola samotného bez ní. Hlavní design se zam il na 
tvarování kapoty avšak tvary kapoty a lehokola musí být propojeny a musí být 
designov  funk ní jak dohromady tak zvláš . Prvotní však p i navrhování z stává 
lehokolo bez kapotáže, která se navrhovala až druhotn  ovliv ujíce však zp tn  
i samostatné lehokolo.  
 
6.1 Tvarové ešení lehokola bez kapotáže 
U b žného kola je dominantním prvkem hlavn  rám. Ten se také jako jediný odlišuje 
podle zna ky kol a jednotlivé zna ky si rám vyráb jí sami. V tšina ostatních 
komponent  kol je pak dokupována a jsou v tšinou stejné. U lehokola je však hlavní 
dominanta p esn  neur ena. U finálního návrhu vytvá í lehokolo jako takové celek. 
Mezi dominantní prvky bychom však mohli za adit hlavn  rám se seda kou a kola, 
která se díky bezst edové konstrukci dostala do pop edí vnímání. V tšina ostatních 
komponent  by tedy byla stejným zp sobem dokupována od výrobc  tak aby si 
uživatel tyto komponenty mohl zvolit podle svého vlastního uvážení.  
Tvarové ešení rámu samotného bylo postupn  upravováno a p etvá eno vzhledem 
k požadavk m konstrukce a ergonomie. Hledalo se co nejlepší ešení se zam ením 
na funk nost avšak se stejn  velkým zam ením na design. Základní myšlenka byla 
ponechat rámu jednoduché tvarování, avšak posunout design dál od dnešních rám  
lehokol. Jako materiál, ze kterého bude rám vyráb n, byl zvolen karbon pro své 
vynikající vlastnosti a nejen co se technické stránky tý e ale hlavn  po designové 
stránce. Karbon nechává otev ené pole p sobnosti, co se tvarování tý e. V po átcích 
byl rám navrhnut co nejjednodušeji ist  tak aby se na n j vešly všechny pot ebné 
komponenty a byl vytvo en ze zadní stavby, ili jednoho trojúhelníku a p ední ásti, 
držící ramena p ední stavby a výškov  kon il u st edového složení. Postupn  však 
v návrhu p ibyl druhý trojúhelník na p ední stavb  rámu a prodloužená hlavová 
trubka tak aby idítka byla uchycena k hlavové trubce p ímo pomocí p edstavce bez 
nutnosti exten ních ty í. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 40 Kompozice lehokola – bo ní pohled [15] 

6
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 Rám by se tedy tvarov  z bo ního pohledu dal rozd lit na 2 trojúhelníky s otvorem 
a plný lichob žník tyto trojúhelníky spojující. V plných oblastech je tvarování rámu 
plošné se zaoblenými rohy v celém obvodu se stejným rádiusem. V trojúhelníkových 
dírách je pak vnit ní plocha skosena ven tak aby trojúhelníky zvýraz ovala a celkov  
tak tento prvek vyzdvihovala jako hlavní designový motiv, který m že být p ípadn  
dotvo en grafickým zpracováním. K rámu jsou poté z boku p ipevn ny na epech 
dvakrát dv  ramena držící p ední zatá ecí kola. Spodní rameno je vidlicovitého typu 
tvo ící trojúhelník. Horní rameno je stejné vn jšího tvaru avšak plné, kde hlavním 
d vodem byla istota tvarování, krytí tlumi e p ední stavby, který je uchycen ke 
spodním ramen m, a také bezpe nost. S plným tvarem horního ramena nevzniká 
další otvor s pohyblivými ástmi. Rám sám o sob  je v jednotlivých pohledech 
tvarován velmi rozdíln . V zásad  je rám tvarován hlavn  z bo ního pohledu. 
Z elního a horního pohledu jsou pak tvarovány ramena p ední stavby, avšak hlavní 
rám je v t chto pohledech tvarován pouze u zadní vidlice, kde je toto tvarování nutné 
pro uchycení zadního kola. Celkov  je tvar celého lehokola velmi organický 
a z tohoto pohledu nejvíce zaujme tvarovost sedla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedlo je v první ad  svázáno ergonomickými požadavky, které jsou u lehokola 
nemalé. Bylo proto vytvo eno t ídílné sedlo po ítajíc i hlavovou op rku. Sedák 
a op radlo sedla na sebe p ímo navazují. V podstat  byl vytvo en vn jší tvar sedla, 
který poté byl rozd len na jednotlivé ásti. Celkov  tak tvarov  mohou p ipomínat 
list a p ipomínat tak ekologi nost provozu tohoto stroje. Jak už bylo e eno, tvar 
sedla je velmi organický. P i bo ním pohledu p esn  kopíruje k ivky páte e lov ka 
a vytvá í tak kvalitní oporu zad zejména pak bederní ásti. Sedlo se postupn  
rozši uje od sedáku do op radla ve výšce ramen, kde se tvarování zúží ke krku 
a nakonec vyústí ve výraznou hlavovou op rku. M kkost tvarování sedadla a op rky 
je tedy dovršeno ur itou tvrdostí tvarování hlavové op rky, která na sebe rozhodn  
upozor uje a zd raz uje komfortnost lehokola.  
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 41 Kompozice lehokola – p dorys a zadní pohled [15] 
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Nejd ležit jší ást a zárove  ko en slova lehokolo jsou kola. P ední kola byla 
tvarována s návazností na tvarování kapotáže. Kola totiž p i nasazené kapot  jsou 
jedna z mála v cí, které jdou vid t a dotvá ejí tak propojení. Základní tvar vytvá í 
vnit ní obru  kola ve spodní ásti s p idanou hmotou skrývající uchycení 
a mechanismus naklán ní, zatá ení a brzd ní p edních kol. Kolo je bezst edov  
uloženo a dovoluje designu vytvo it v kole nepohyblivou díru. Díra tedy vznikla 
kopírujíc v horní ásti vnit ní obru  a v dolní ásti k ivkou navazující na tvarování 
kapoty. Jednoduchost tohoto tvaru a celkového konceptu byla zachována s jemností 
a elegancí. Robustnost p edních kola pak dodávají lehokolu stabilitu. Zadní kolo se 
však na rozdíl od p edních kol otá í kolem st edu celé. Požadavek však byl slad ní 
p edních kol a zadního, i když prvotní návrhy byli ponechat zadní kolo klasického 
vzez ení s drátovým výpletem v kontrastu s koly p edními. Tato varianta však nebyla 
nejzda ilejší a tak se vývoj designu zadního kola za al ubírat sm rem plného kola 
p ípadn  výpletu s karbonovými paprsky. Nakonec se plné kolo a drátový výplet dali 
dohromady, kde vznikla vnit ní obru  jako prvek spojující kompozici p edních kol 
a kola zadního. Obru  je poté p ipevn na k náboji kola velkého pr m ru 
a jednoduchého tvarování deseti špicemi velkého pr m ru vytvá ející dynamický 
avšak dostate n  tuhý prvek celého lehokola. Zadní kolo jako by bylo vytvo eno 
k jedinému ú elu a to pohán t kolo kup edu. Lehokolo jako celek bez kapot vytvá í 
velmi tvarov  složitý celek. V tšina p idaných komponent  je p imontována k vn jší 
ásti rámu a kolo je prakticky „nahé“ protože mu jsou vid t všechny sou ástky. 

Kompozice lehokola je poté situována zejména v bo ním pohledu, kde zabírá 
nejv tší objem. Díky lehokolové konstrukci je poté lehokolo ur itým zp sobem 
prostorn jší i p i pohledu zep edu nebo zezadu oproti b žným jednostopým 
prost edk m pohán ných jen lidskou silou. Avšak u p edního pohledu je lehokolo 
v podélném sm ru nejširší a postupn  se dozadu zužuje a pohled je zam en na 
širokou p ední stavbu avšak p i pohledu zezadu se lehokolo rozši uje až za sedlem 
a v tomto pohledu je lehokolo mén  mohutné. Všechny tyto proporce lehokola 
vycházeli z konstruk ních a ergonomických požadavk  s ohledem na co nejmenší 
stavbu lehokola a tím také jeho nižší hmotnost a prakticky i cenu. Samoz ejmostí je 
geometrie rámu lehokola, která vychází s funk ních lehokol a nejvíce je poté 
inspirována t íkolovým lehokolem zna ky Azub bike.  

Obr. 42 Detail sedla [15] 
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6.2 Tvarové ešení lehokola kapotovaného 
Jednoduchým p idáním n kolika plastových díl  na rám lehokola vznikne koncep n  
zcela jiné vozidlo jakým je velomobil. Co se tý e tvarového ešení, byla kapota 
rozd lena na jednotlivé ásti a vzhledem k požadavk m na konstrukci a ergonomii 
vznikl koncept otev ené kapoty, kdy kapotáž chrání jezdce áste n  a to tak že 
jezdec není v kapot  uzav en ze všech stran, ale vzniká p erušení kapoty a jezdec 
nemá seshora krytou hlavu a ramena. Toto ešení bylo uzp sobeno co nejmenšímu 
ešení kapoty vzhledem k ergonomickým požadavk m. Kapota jako celek je 

tvarována do co nejvíce aerodynamického tvaru. Kompozi n  je pak rozd lena na 
dv  základní hmoty obklopující jak lehokolo samotné tak samotného jezdce. P ední 
ást kapoty je uzp sobena tak aby se dovnit  vešly všechny pot ebné krajní prostory 

pro pohyb jezdce, jako je šlapání a zatá ení idítek. P ední ást je rozd lena na dv  
základní ásti pro snadn jší výrobu ale také pro jednoduchou montáž na rám. Horní 
ást p edního dílu kapoty je dominantní prvek udávající design kapoty jako celku.  

Tvarovost p ední kapoty navazuje na tvarovost zadní ásti kapoty sledováním 
konvexnosti a konkávnosti tvarování a jejich d lení hranou. Pomysln  by se dali 
hrany p ední a zadní kapoty p ímo propojit, kdyby byla kapota uzav ená. Vra me se 
ale k p ední ásti kapotáže. Spodní ást kapoty je poté zasunuta do vrchní kapoty. 
Abychom byli p esní, horní kapota se p i montáži nasazuje na spodní ást.  Spodní 
ást je potom rozd lena na samotný kryt nohou a ást, jíž je kapota p ichycena 

k rámu lehokola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadní ást kapoty za sedlem drží tvar, který p ispívá ke zlepšení aerodynamiky 
lehokola. V podstat  se kapota pozvolna zužuje do špi ky sm rem dozadu. Kapota 
vzadu chrání zadní kolo ze stran a je rozd lena celkov  na t i ásti. Dv  po stranách 
kola, na níž je seshora posazena horní ást. Všechny zadní ásti jsou tvarovány 
jednoduchým zp sobem jako velké plynulé plochy bez složitého tvarování. Bo ní 
plochy jsou poté opticky rozd leny spárou otevírání úložných box . V horní ásti 
zadní kapoty je poté kapota obohacena o prvek ochranného rámu za hlavou jezdce. 
Tato ást je však plynule navázána na kapotu s podélnou pr chozí dírou. áste n  by 
tento prvek m l zlepšovat aerodynamiku za hlavou jezdce.  

Obr. 43 Kompozice lehokola s kapotou – bo ní pohled [15] 
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Celkové pojetí kapoty potom p sobí z r zných pohled  velmi odlišn . Základní 
tvarování kapoty a její tvorby p icházela v bo ním pohledu. Vznikali co 
nejjednodušší tvary což je vid t i na množství d lení velkých ploch. V bo ním 
pohledu je tedy kapoty d lena v první ad  na jednotlivé ásti a poté je velká bo ní 
plocha rozd lena jednou jednoduchou hranou. V elním pohledu kapotáž 
s lehokolem dostává ur itý výraz. P eddiplomové projekty byli inspirovány 
automobilovým designem a druhotn  mo skými živo ichy a to konkrétn  žraloky. 
U finální varianty diplomové práce se tato inspirace objevila znovu, i když nep ímo. 
Avšak výsledné vzez ení kapoty p ipomíná rybí tvar p ípadn  p esn ni tvar velryby. 
P i pohledu na lehokolo zezadu lehokolo vytvá í dojem letadlového vzez ení, což 
vytvá í p evážn  zav šení p edních kol. Tvarov  však lehokolo pozvolna p ešlo do 
rovn jších ploch jasn  daných okrajovými hranami. Základní vn jší tvar zadní ásti 
je nepravidelný koso tverec, v horní ásti s prvky spojující zadní ást s p ední 
kapotou. Velmi d ležité je u kapoty m ítko. Samotné lehokolo bez možnosti 
srovnání velikosti v i známému objektu p sobí velmi mohutn , robustn  a až 
vypasen . Pokud však srovnáme lehokolo nap íklad s klasickým jízdním kolem 
za ne lehokolo p sobit jako dopravy velmi schopný prost edek s jistou dynamikou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 44 Kompozice lehokola s kapotou – horní pohled [15] 

Obr. 45 Kompozice lehokola s kapotou – elní a zadní pohled [15] 
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ EŠENÍ 
 
7.1 Barevné ešení rámu bez kapoty.  
V dnešní dob  je možné v cyklistickém pr myslu prakticky jakékoli barevné ešení 
a mnohdy se i velmi specifická barevnost u kol aplikuje. P íkladem je nap íklad rám 
zna ky GT. Rám je vyroben z karbonu a povrchová úprava tohoto rámu je na první 
pohled kovov  st íbrná. Na druhý pohled a hlavn  pohled z blízka je rám kola 
upraven tak že je stále vid t karbonová struktura avšak s pr hledným st íbrným 
lakem. asto tvo í lakování nejvyšších model  i desetinu ceny. Hlavní ástí kola je 
tedy rám a ten v tšinou bývá pokrytý grafikou. 
Barevné ešení lehokola je poté od klasických kol odlišné. Design byl zam en na 
posun designu hlavn  v tvarování jednotlivých ástí. Barva však byla velmi pe liv  
zvažována a vybrána tak aby podtrhovala celkový dojem lehokola. Jako základní 
barva rámu lehokola byla zvolena „p írodní“ barva karbonových vláken 
s povrchovou úpravou v lesklém pr hledném laku. Tato varianta do budoucna 
nechává vysoké pole p sobnosti, co se tý e možných grafických ešení. Druhou 
barvou byla zvolena bílá barva do dotvo ení kontrastu. Bílá barva je poté použita na 
sedle jako druhé dominantní ásti lehokola a na vn jších krytech p edních kol a na 
ráfku zadního kola. Dále je bílá použita na n kterých dalších ástech lehokola jako 
jsou nap íklad idítka i náboje kol. Základní dv  barvy lehokola je tedy erná a bílá. 
Neutrální barvy, které zaru ují použitelnost jakékoli barvy na kapotu, a vždy bude 
kapota ke zbytku kola ladit. Dopl kovou barvou lehokola je poté možné zvolit a ladit 
s ohledem na barvu kapotáže. Hlavní variantou lehokola je však zelená. 
Psychologická funkce zelené barvy v tomto p ípad  je lehokolo jako ekologický 
prost edek dopravy. Zelená barva je poté dob e viditelná v provozu oproti erným 
a šedým barvám, neuráží a vyvolává pocity klidu. Zelená barva je poté použita 
p evážn  na eloxovaných ástech lehokola jako jsou rychloupínáky brzdové pá ky 
atd. Nejv tší ástí v dopl kové barv  je zadní rám sedla.  
Varianty barevného ešení lehokola jsou poté vyvedeny r zným použitím eloxové 
barvy a to do odstín  žluté, ervené nebo modré. Barevnou variantou je také invertní 
lehokolo s bílím rámem a ernou seda kou s barevn  odlišenými koly, v tomto 
p ípad  pouze phthalo zelenomodrou barvou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 46 Bílá varianta rámu [15] 
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7.1.1 Grafické ešení rámu 
Rám lehokola je vyveden v jednotné barv  se strukturou karbonových vláken na 
povrchu zalakován vysoce lesklým pr hledným lakem. Grafické ešení se p ímo 
nabízí, aby podtrhlo tvarování rámu. Jedná se o trojúhelníkové prolisy. V t chto 
trojúhelnících vzniká vnit ní úkos, který je v grafické variant  rámu vybarven 
v jednotné barv  a je tímto podtržena tvarovost rámu. Barva této grafiky je poté 
shodná s dopl kovou barvou, u hlavní varianty tedy zelenou. Jedná se však 
o polopr hlednou barvu nanášenou jako horní lak. Stále je skrze tuto barvu vid t 
struktura karbonového materiálu což dodává barevnému provedení rámu ješt  v tší 
prestiž.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Barvené ešení kapotované verze 
Kapotované lehokolo p sobí celkov  jiným dojmem a je možné ho adit spíše do 
automobilového nebo motocyklového pr myslu než do klasického pr myslu jízdních 
kol. U jízdních kol se objevuje p ehršle grafických zpracování, což m že n kdy 
p sobit i na škodu. Kapota dodává lehokolu nádech vozidla s jiným ur ením než 
klasické kolo a sm ruje tak spíše k automobil m a motocykl m, jejíž kapotáže jsou 
v tšinou provedeny v jednotné barv  bez grafického ešení. Stejn  je tomu 
i u barevného zpracování kapoty lehokola. Kapota lehokola je u hlavní varianty 
zpracována v jednotné barv  bez grafické úpravy. Byla zvolena zelená barva, 
symbolizující ekologický provoz lehokola. Odstín zelené barvy je poté zvolen ze 
vzorníku barev tak aby zelená neurážela a nep sobila nedobrým dojmem. Jedná se 
tak o neutrální základní sytou zelenou bez nádechu jedovatosti a spíše lehce 
tmavšího odstínu. Zelenou barvu kapotáže je poté jednoduchým zp sobem možné 
sladit s rámem lehokola. P ední ást kapoty a dále její spodní ást je poté barevn  
rozd lena na dv  plochy. Prost ední plocha je erné barvy a splyne tak s rámem, 
který tvarov  prodlužuje. Zelený je poté p ední kryt tohoto dílu, který slouží jako 

Obr. 47 Varianty grafiky rámu [15] 



 

 
 

Barevné a grafické ešení 

strana 
65 

kryt nohou. Toto barevné pojetí sjednocuje kapotáž s rámem lehokola a nechává 
vyniknout dynamické k ivce tvarování p edního krytu, i hran bo nic horní kapotáže. 
Pro kapotovanou verzi vznikla verze pro invertní barevnost rámu se zelenomodrými 
koly, kde je tato barva použita také na grafice kapoty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.1 Grafické ešení kapotáže 
Stejn  jak tomu je i u grafického ešení rámu lehokola, grafické ešení kapotáže 
vzniklo z tvarování kapoty. P vodním však z stává jednolité barevné ešení kapotáže 
bez grafiky a grafika kapoty je v tomto p ípad  pouze dopl ková. Jedná se o barevn  
odlišený pruh táhnoucí od špi ky lehokolo na horní ásti kapoty ohrani en horními 
prolisy. Na zadní kapot  pak tento pruh pokra uje uvnit  zadního ochranného rámu 
až do zadní špi ky. Toto jednoduché ztvárn ní grafiky zvýraz uje podélné linie, 
avšak stále nechává lehokolu výraz jednoduchosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 48 Šedá varianta kapoty pro bílí rám [15] 

Obr. 49 Barevné varianty kapoty s grafikou [15] 

7.2.1 
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8 KONSTRUK N -TECHNOLOGICKÉ EŠENÍ 
 
Cílem pr myslového designéra je navrhnout vzhled ur ité v ci, její ásti nebo snad 
jen ochranného obalu. Sou ástí však je porozum ní v ci samotné a její funkce aby 
mohl design a funk nost stroje propojit v jeden dokonalý prvek. Hlavním úkolem je 
však navrhnout vzhled. Konstrukce lehokola je velmi složitou záležitostí a propojení 
všech jednotlivých sou ástí vydá na dlouhé hodiny propo t  a vymýšlení. O návrhu 
kapotovaného lehokola nemluv . Diplomová práce eší primárn  vzhled lehokola 
avšak áste n  konstruk ní ásti, které jsou nastín ny a je p edpokladem že pro 
jejich správnou a dokonalou funkci by bylo pot eba spojit síly s konstruktéry 
a technology jednotlivých sou ástí. Mezi konstruk n  navržené ásti lehokola 
v designérském podání pat í zejména návrh rámu, uchycení p edních kol naklán cím 
mechanismem, rozložení jednotlivých komponent  kola a návrh umíst ní 
jednotlivých úchyt  kapotáže pro snadný p ístup p i montáži. Lehokolo je poté 
navrhováno tak, aby využívalo komponenty stejné jako klasické kolo. 
Základní rozm ry lehokola jsou: délka 1902mm, výška 947mm (zem  hlavová 
op rka), ší ka 875mm. Rozm ry lehokola s kapotou jsou poté: délka 2640mm, výška 
1001mm, ší ka 875mm. Výška sedáku od zem  je v základní poloze 360mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 Konstrukce Rámu 
Rám lehokola je nejd ležit jší ástí. Všechny ostatní ásti lehokola jsou k n mu 
p imontovány. Lehokolo je konstruk n  ešeno t íkolov , typu tadpole. To znamená, 
že má dv  iditelné kola vep edu a jedno pohán né kolo vzadu. Dále lehokolo 
využívá konstrukce pro naklán ní. Celkový tvar rámu ovliv ují všechny tyto aspekty 
a to hlavn  co se tý e jeho hlavního tvaru. Konkrétní ešení tvaru rámu je pak 
odvíjeno od zvoleného materiálu a technologie použité na jeho výrobu. Rám 
lehokola bude vyráb n z karbonového materiálu. Výroba karbonového rámu se 
provádí ve formách a poté se jednotlivé ásti lepí k sob . V tšinou se karbonové 
materiály používají u nejvyšších model  jednotlivých zna ek a vyrábí se v malých 
sériích. Vzhledem k poptávce po lehokolech všeobecn  se i rámy vyrobené z jiných 
materiálu než je karbon vyráb jí v malých sériích a proto je jejich cena v základu 

Obr. 50 Rozložené ásti lehokola [15] 
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vyšší než je tomu u klasických kol. P edpokladem poté je cena rámu, která nebude 
navýšena o velký rozdíl. Výhodou je že zákazník bude mít jasný d vod vysoké ceny 
a jistou prestiž použití hi-tech materiálu. Možnost tvarování karbonu je omezena jen 
velmi minimáln . V podstat  se jedná pouze o omezení velikosti nejmenších rádius  
a negativního tvarování. Tuhost a pevnost karbonových rám  kol je poté vytvo ena 
sm rováním vláken v rámu nebo p ípadn  vnit ními žebry rámu.  
Rám je složen z hlavního rámu, který sestává ze zadní stavby tvo ené dv ma 
et zovými a dv ma sedlovými vzp ry, a p ední svatby kde je hlavová trubka 

a trubka, která by se dala nazvat hlavovou vzp rou, pohyblivé st edové uložení 
a uchycení pro ramena zav šení p edních kol. Další sou ástí rámu jsou úchyty pro 
všechny pot ebné ásti kola jako je zadní patky pro uchycení kola, uchycení zadní 
brzdy, které m že být bu  na levé stran  na n které ze vzp r blízko st edu pro 
uchycení kotou ové brzdy, nebo jako dva kolíky na každé stran  zadní stavby 
v místech vn jšího pr m ru ráfku jako uchycení pro ráfkové brzdy. Dále je na pravé 
stran  zadní stavby uchycení pro p ehazova ku, které bývá v tšinou vým nné, kdyby 
došlo k poškození, nap íklad ohnutí a díry pro uchycení p esmyka e. Lehokolo je 
dále odpružené na p ední stavb . Vzhledem k tomu že je uchycení p edních kol 
sou ástí rámu lehokolo a není zajišt no p ední vidlicí jak tomu je u klasických kol, 
na rámu by tedy m lo být i epové uložení pro tlumi  a pružinu. Rám jako takový se 
tedy skládá z hlavního rámu, dvou horních a dvou spodních ramen p ední stavby, 
které jsou v i sob  uloženy s tlumením. Jedná se tedy o velmi složitou konstrukci 
rámu s uložením p edních kol, využívající konstrukci velmi podobnou uložení 
p edních kol u automobil . Je tedy p edpokladem toto uložení ešit stejným 
zp sobem a dodržení všech pot ebných náležitostí geometrie pro správnou 
funk nost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 51 Rám [15] 
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8.2 Naklán cí mechanismus 
Lehokolo je ešené jako t íkolka, mezi jejíž zásadní nevýhody je její možnost 
naklon ní se na dv  kola a p evrhnutí se na stranu p i prudkých pr jezdech 
zatá kami. Tento problém je u diplomové práce ešen naklán cím mechanismem 
p edních kol. Základní princip mechanismu je založený na naklán ní se celé t íkolky 
tak že se p ední kola p i naklon ní naklán jí do podobného úhlu, jako se naklání rám. 
Toto naklon ní zp sobuje mechanismus, navržený podle patentu Roberta Mighella, 
který svého objevu využívá pro p estavby motocykl . Dále je tento mechanismus 
upraven pro jednodušší montáž a technologii výroby rámu podle t íkolového 
lehokola Tripendo. P ední zav šení kol by m lo být uchyceno na rámu pomocí 
šroubu, sv rného spoje a ložisek jako tomu bývá u zadních staveb jedno epových 
celoodpružených kol. Na druhém konci ramene je poté redukován mechanismus 
naklán ní, který sestával s dvou epových uložení. Jeden ep sloužil pro naklán ní 
kola a druhý ep byl poté rejdový. Tento stav byl nahrazen a zjednodušen jako 
uchycení kulovými epy. Stejné uchycení s velmi podobnou funkcí je realizováno u 
motocykl  systémem Duolover používaný nap íklad u motocykl  zna ky BMW 
modelu K 1200 S. Kulové epy poté mají možnost pohybu ve 3 osách avšak jedna 
osa již je zajišt na uchycením ramen na rámu. Mechanismu proto z stává volnost 
pohybu p esn  v požadovaných osách. Naklán ní lehokola je v i rámu zcela voln , 
ímž je zajišt na jeho správná funkce. Jízda na naklán cí t íkolce je poté velmi 

podobná stylu jízdy na jednostopém vozidle. Do jisté míry je pot eba držet 
rovnováhu avšak lehokolo má dorazy naklán ní a kolo nespadne p i extrémním 
naklon ní na stranu. Maximální úhel naklon ní je poté 26°.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výhody p i použití systému naklán ní jsou zvýšení stability p i zatá ení a posun 
maximálních rychlostí p i pr jezdu zatá kou. P ední mechanismus naklán ní je poté 
odpružena  odtlumen pomocí dvou tlumi . Tlumení je poté konstruk n  zajišt no 
tak, že jsou pravé a levé rameno tlumeny v i sob  a ne v i rámu, což nechává 
naklán ní zcela volné. Sou ástí tlumení je i vahadlo, udržující tlumi e ve správné 

Obr. 52 Naklon ní lehokola bez zato ení [15] 
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pozici. Na toto vahadlo lze poté p imontovat p ípadnou areta ní brzdu, a jezdec by 
m l možnost ustálit naklán ní v kolmé poloze, nap íklad p i nízkých rychlostech 
a pr jezdech m stem s nutností astého zastavování bez nutnosti držet p i zastavení 
rovnováhu kola. Sou asn  toto vahadlo funguje jako krajní doraz naklán ní. Zatá ení 
p edních kol je poté nezávislé na náklonu lehokola. P ední kola se ovládají idítky, 
která jsou uchycena k hlavové trubce pomocí p edstavce. Na druhém konci hlavové 
trubky jsou uchyceny táhla ízení, ovládající zato ení p edních kol. Maximální úhel 
zato ení p edních kol by m l dosahovat 25° a p i tomto zato ení je poté polom r 
otá ení 3m. 
Pro další nastavení p esných úhl  a rozm r  jednotlivých ástí týkající se ízení, 
ímž je myšlena kombinace úhl  záklonu a p íklonu rejdové osy, polom ru rejdu 

a geometrie mechanismu ovládání ízení, je poté pot eba konzultace s dobrým 
konstruktérem a úpravy tak aby bylo ízení stabilní a lehce ovladatelné.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 53 Naklon ní lehokola se zato ením [15] 

Obr. 54 Naklon ní lehokola s kapotou bez zato ení [15] 



 

 
 

Konstruk n  technologické ešení 

strana 
71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.3 Pohon a brzdový mechanismus 
 
8.3.1 Pohon 
Pohon lehokola je zajišt n silou lov ka. Síla vytvo ená jezdcem na kliky a p ední 
st edovou osu vytvá í krouticí moment, který je poté p enášen na st edovou osu, kde 
je dále p evodován a p enesen na zadní kolo pomocí et zu. Aby bylo lehokolo 
variabilní pro jezdce r zných výšek je p ední st edové složení možné posouvat 
v rámu lehokola. Od p edního st edového složení je poté síla p enesena k zadnímu 
st edovému složení uvnit  rámu lehokola. Jedná se o p evod 1:1 ozubeným emenem 
s napínací kladkou upravující délku et zu p i zm n  pozice p edního st edového 
složení. Instalace emene poté probíhá z jedné strany rámu s odnímatelnou bo nicí. 
Od st edového složení je poté síla p enášena pomocí et zového p evodu, který se 
b žn  používá u jízdních kol. Na st edovém uložení jsou t i ozubená kola 
s p esmyka em, m nícím pozici et zu na t chto kolech a na zadním kole je poté 
p imontována kazeta s deseti p evody ízenými p ehazova kou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 55 Naklon ní lehokola s kapotou se zato enými koly[15] 

Obr. 56 et zový p evod [15] 
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8.3.2 P ední kola 
P ední kola diplomového projektu jsou ešena jako bezst edová kola. Uložení 
takovýchto kol je provedeno stejn , jak tomu je u konceptu bezst edového kola 
vytvo eného Lukem Douglasem z Loughboroughské university designu 
a technologie. Kolo je uchyceno na plastových válcích uložených na ložiscích po 
vnit ním obvodu ráfku. Tento mechanismus je poté uzav en v Plastovém krytu 
p edních kol. Z designérského pohledu je konstrukce t chto kol velmi atraktivní 
a p ináší nové možnosti tvarování kol. Tyto bezst edová kola byla využita pro 
snadn jší zakomponování kapoty a kol v jednotný celek. Zp sob uchycení t chto kol 
poté ponechal prostor pro dostate n  velkou kapotu, jejíž okraje na pravé a levé 
stran  díky tomuto uchycení, kdy je kolo uchyceno ve spodní ásti, mohou sahat 
níže, aniž by kolidovala s rameny uchycení p ední stavby p i naklon ní.  
 
8.3.3 Zadní kolo 
 Zadní kolo je ešeno standardním zp sobem. Je složeno z náboje kola, výpletu 
a ráfku, na kterém je nasazena pneumatika. Náboj a ráfek je poté navrhnut tak aby 
tvarov  ladil s p edními koly. Ráfek je vyroben z karbonu a výplet kola je poté 
zajišt n 20 špicemi, deset na každé stran .  
 
8.3.4 Brzdový systém 
Brzd ní na lehokole je ešeno t emi brzdami ovládáními dv ma brzdovými pákami. 
V tšinou jsou lehokolové t íkolky osazeny dv ma brzdami ovládanými dv ma 
pákami každá pro jednu brzdu a brzdy jsou poté osazeny na p edních kolech. P i 
tomto zp sobu brzd ní mohou být síly na p ední kola rozložena nerovnom rn , kde 
tuto nerovnom rnost m že zp sobit i odlišná síla aplikovaná na brzdící páky 
jezdcem. Zadní kolo je p itom nebrzd né. Proto je tento systém brzd ní nahrazen 
brzdami t emi tak že p ední brzdy jsou ovládány jednou pákou a brzda zadní je 
ovládána pákou druhou. D ležitým aspektem je použití hydraulických brzd. 
Výhodou hydraulických brzd je jejich vysoká ú innost a na rozdíl od lankových brzd 
jsou prakticky bezúdržbové. Díky hydraulickým brzdám je možné p ední kola osadit 
dv ma brzdami ovládanými jednou pákou. Hydraulická kapalina p enáší sílu ve 
všech sm rech rovnom rn  a tedy i rozd lí stejn  sílu mezi p ední brzdy. 
U lankových brzd je toto ovlivn nou délkou lanka a jeho možným protažením 
a se ízení lankových brzd ovládaných jednou pákou by bylo velmi složité až 

Obr. 57 Nazna ení možnosti vedení ozubeného emene [15] 



 

 
 

Konstruk n  technologické ešení 

strana 
73 

nemožné. U zadního kola je poté použita hydraulická kotou ová brzda, p ípadn  se 
dá využít i lanková. P ední kola pak vyžadují hydraulické brzdy kotou ové. Disk 
kotou ových brzd je v tomto p ípad  namontován na ráfek a t men brzdy je na 
kotou  nasazen z vnit ní strany.  
 
8.4 Sedlo 
Sedlo je ešeno jako sko epina s polstrováním. Zadní ást sedla je vyrobena 
z kompozitního materiálu, na který je p ilepeno polstrování s omyvatelným, 
prodyšným povrchem. Sedlo je možná nastavovat v n kolika pozicích v i rámu do 
poloh jak bylo popsáno v ergonomické ásti. Polohování sedla je konstruk n  ešeno 
na rychloupínací šrouby. V zadní ásti sedla je poté stav cí šroub výšky bederní 
op rky a polohovací je také hlavová op rka.  
 
8.5 Kapotáž  
Kapota lehokola je navrhnuta z n kolika díl , tak aby její montáž byla co nejsnazší. 
Kapota je poté p ipevn na k rámu na epových uchyceních pomocí šroub , p ípadn  
pomocí rychloupínacích šroub . Kapota je vyrobena z kompozitního materiálu 
konkrétn  ze skelného laminátu. Díky pevnosti tohoto materiálu získá kapota 
dostate nou tuhost. Kapoty slouží jako ochrana jezdce lehokola a vytvá í jízdní 
komfort. Díky kapot  vzniká dostate ná ochrana proti nep ízni po así i p esto že je 
kapota áste n  otev ena. V p ípad  velmi nep íznivého po así lze p imontovat ke 
kapot  a sedáku pon o, do kterého se jezdec jednoduše zapne a toto pon o ho kryje 
v místech, kde není chrán n kapotou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapota je rozd lena na p ední a zadní ást. P ední ást sestává ze dvou díl  pro 
usnadn nou montáž a výrobu kapoty. P i montáži se nejd íve uchytí k rámu lehokola 
spodní díl kapoty a poté se k tomuto dílu a k rámu uchytí díl horní.  

Obr. 58 P ídavné pon o [15] 

8.4 

8.5 
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Zadní ást kapoty je poté d lena na díly t i. Dva spodní bo ní díly, které se zvláš  
uchytí k rámu a horní díl, který je poté p ichycen k t mto dv ma díl m.  
V zadní ásti kapotáže jsou zakomponovány úložné prostory. V bo nicích jsou 
otevíratelné kapsy každá o obsahu až 20l. Dále je možné dví ka kapes kompletn  
odstranit a v horní ásti kapes je poté otvor pro upevn ní p ídavných zavazadel ve 
vzniklém otvoru. Horní ást je odkláp cí na ob  strany lehokola a je zde úložný 
prostor o obsahu až 26l. Pro srovnání mají b žné cyklo brašny, které jsou 
uzp sobené k uchycení na nosi  nad zadním kolem objem kolem 50l. Celkový objem 
zavíratelných box  na lehokole tak iní až 66l s možností p ídavných brašen by se 
tento objem mohl zvednout p ibližn  až na 100l.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V neposlední ad  jsou uvažovány blatníky p edních kol p ipnutelné ke kryt m 
p edních kol, jež sice nejsou sou ástí kapotáže, avšak p ispívají k ochran  proti 
nep ízni po así. Blatníky jsou velmi decentní, v erné barv  a úzce kopírují kolo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 59 Úložné boxy [15] 

Obr. 60 Blatník p edních kol [15] 
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8.5.1 Aerodynamické vlastnosti kapotáže 
Druhotnou vlastností kapotáže je zlepšení aerodynamických vlastností. 
P edpokladem pro správnou funkci kapotáže bylo aerodynamiku lehokola nezhoršit, 
p ípadn  aerodynamikou eliminovat zvýšenou hmotnost nainstalováním kapotáže. 
P i navrhování kapoty byla snaha ji vytvo it s co nejmenší odporem a tedy i kapoty 
vytvo it co nejvíce ve tvaru protažené kapky. Aerodynamické vlastnosti lehokola 
byli poté ov ovány v programu Autodesk Falcon. Tento program nedokáže ur it 
naprosto p esné hodnoty koeficientu odporu vzduchu a elního odporu avšak dokáže 
se t mto hodnotám velmi p iblížit a ukázat jestli je sm r návrhu správný ješt  
p edtím než by se skute nost ov ovala velmi složitými a dlouhými pokusy ve 
v trném tunelu. Ve výsledku jsem srovnával koeficient odporu vzduchu a odpor 
vzduchu p i rychlosti 50 km/h kapotovaného lehokola a klasického kola. Kapotované 
lehokolo dosáhlo velmi dobrého koeficientu odporu vzduchu i odporu vzduchu 
samotného. Pro rychlost 50km/h je u klasického kola nutné p ekonat odpor vzduchu 
vyšší p ibližn  o 22N. Koeficient odporu vzduchu je u klasického kola tém  dvakrát 
v tší než u lehokola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 61 Screen shot programu falcon 
 aerodynamika jízdního kola [15] 

Obr. 62 Screen shot programu falcon – aerodynamika lehokola [15] 
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Obr. 63 Screen shot programu falcon – aerodynamika lehokola s kapotou [15] 
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9 ROZBOR DALŠÍCH FUNKCÍ DESIGNERSKÉHO NÁVRHU 
 
9.1 Psychologická funkce 
 
9.1.1 Smyslové vnímání 
Lehokolo p ichází do styku s uživatelem velmi zásadním zp sobem. Je to prost edek 
ovládaný nejen rukou ale i nohou. Jezdec lehokola je s ním ve velmi t sném kontaktu 
a p i zp sobu užívání lehokola se m že jezdci jevit pocit, že je s lehokolem jeden 
velmi dob e fungující stroj nebo jedno t lo. Materiál karbon pat í mezi kompozitní 
materiály a jeho povrch p sobí oproti kovovým materiál m velmi p íjemným 
dojmem.  Kov je na dotek chladný avšak karbon je spíše neutrální nebo p sobí oproti 
kovu teplejším dojmem. Povrch rámu lehokola je poté velmi hladký a dalo by se íci, 
že i jemný. Hlavní styk ruky jezdce s lehokolem je však držením grip  idítek. 
Hlavní funkcí gripu je poté pohodlnost a neklouzavost. Nej ast ji se tedy jako 
materiál používá guma s r zným vzorkem pro co nejnižší klouzavost a je jenom na 
majiteli lehokola jakými gripy se lehokolo osadí. Poloha jezdce na lehokole je velmi 
pohodlná a sedlo zárove  kryje lov ku celé záda a jezdec tak získává pocit bezpe í. 
Barvy lehokola jsou vyvedeny bez kapotáže v kontrastní erné a bílé. Rám je erný 
a erná je barva vzdoru, jímž lehokolo je. Vzdoruje proti zavedeným standard m 
a snaží se prorazit netypi ností. erná je však také barva spojená s elegancí, 
autoritou a sílou. Rám vyvedený ve velkém lesku je tak s elegancí velmi spojený. 
Zelená barva kapoty naopak symbolizuje ekologické smýšlení a sepnutí s p írodou. 
Zelená barva uklid uje a vybírají si ji lidé, kte í si stojí za svým a nezaleknou se 
p ekážek. 
Lehokolo dále neovliv uje další smysly lov ka, pouze ze za átku lze cítit erstvou 
v ni nesježd ných pneumatik, zvlášt  p i návšt v  v cykloprodejn  a dob e se ízené 
kolo nevydává jiný zvuk než uklid ující cvrkot kazety p i jízd  bez šlapání. Pokud 
lehokolo vydává zvuky sk ípání, vrzání nebo praskání, je pravd podobn  nutná 
návšt va nejbližšího servisu.  
 
9.1.2 Psychologické hodnoty 
Hodnotit psychologické hodnoty lehokola je velmi složité. Lehokolo totiž není socha 
nebo pam tní kámen aby m la hluboké psychologické vnímání a zásadním 
zp sobem se snažilo dostat do hlavy lov ka. Estetika kapotovaného lehokola a jeho 
vnímání okolí je velmi subjektivní. Design automobilu se v tšinou také nelíbí všem, 
a proto vzniká mezi jednotlivými zna kami velká konkurence a snaha p iblížit se 
ideálu. Bohužel však nikdy nejde uspokojit všechny. Lehokolo se snaží p sobit svým 
tvarem jako dynamická v c. Podv domí aerodynamický tvar vyvolává pocit rychlosti 
a zp sob návrhu se co nejvíce snaží rychlost co nejvíce zpodobnit. Lehokolo je však 
velmi organicky a lehce tvarováno a nep sobí zásadním ostrým dojmem. Jedinou 
negativní vlastností je nutnost správného m ítka. Lehokolo p sobí bez m ítka 
velmi velkým a t žkopádným dojmem. V moment , kdy je ur eno m ítko 
a lehokolo je srovnáno nap íklad s jízdním kolem, za ne lehokolo p sobit jako 
sportovní ná adí s na první pohled velmi dobrou funkcí. 
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9.2 Ekonomická funkce  
 
9.2.1 Cena výrobku 
Lehokolo s kapotáží se adí mezi nejvyšší modely. V Hierarchii cenových kategorií 
a model  jedné zna ky by se jednalo a nejvyšší p ípadn  nejvyšší t i modely, lišící se 
pouze v druhu osazení komponenty. Lehokola se ve v tšin  p ípad  vyrábí 
v mnohem menších sériích než je tomu u klasických kol a díky tomu je základní cena 
lehokola zna n  navýšena. U návrhu je však využit karbonový materiál, který se 
i klasických kol používá v menších sériích a proto je p edpoklad že cena lehokola 
z karbonového materiálu bude navýšena pouze o zm nu zvolené technologie, avšak 
vliv po tu kus  by nem l být zásadní. Cílovou skupinou jsou velmi specializovaní 
jezdci, kte í cht jí tomuto sportu nebo druhu dopravy v novat velkou ást svého 
života a prost edk . Jedná se o životní styl. Pro tyto jezdce by cena m la být 
p ijatelná, avšak pro b žného uživatele bude cena vysoká a m la by se pohybovat od 
70 000,- do 100 000,- K .  
 
 
9.3 Sociální funkce  
 
9.3.1 Zájmy spole nosti 
Cyklistika je velmi rozší eným sportem a kolo nebo lehokolo je poté velmi kvalitním 
dopravním prost edkem. Každoro n  probíhá velké množství sraz  a závod  r zných 
v r zných disciplínách cyklistického sv ta. Tyto akce mají velmi velké sociální 
zázemí a mnozí jedinci tyto akce využívají k získávání nových p átel, kontakt  
a setkávání se s lidmi už známými. Lehokolisté poté mají srazy ist  pro tyto typy 
kol. Jízda na lehokole je, dalo by se íci, ješt  více životním stylem než sedlání kola 
klasického. Dále je také lehokolismus sportem. Zlepšuje tedy kondici a podporuje 
zdraví zp sob života.  
V dnešní dob  je situace taková že u jediné eské firmy vyráb jící lehokola dv  
t etiny produkce opoušt jí eskou republiku a prodávají se v zahrani í. Sou asný 
stav a množství cyklistických stezek a celková kultura nepodporuje cykloturistiku tak 
zásadním zp sobem jako je tomu u jiných stát  jako je nap íklad Belgie nebo 
Nizozemí.  
 
9.3.2 Ekologie 
Lehokolo jako dopravní prost edek je velmi ekologická záležitost. Provoz lehokola 
nezat žuje životní prost edí emisemi. Velikost lehokola také má možnost ešit 
problémy s m stskou dopravou a parkováním v p epln ných ulicích a parkovištích.  
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10 ZÁV R 
 
Diplomová práce ešila lehokolo. Velmi široký záb r možných ešení r zných 
vozidel, která jsou pohán ny lov kem a na kterých tento jezdec zaujímá polohu více 
i mén  vleže. Analytická ást práce ukázala možnosti lehokola a jeho p ednosti. 

Historický vývoj lehokola, sou asný stav technického poznání a designérskou 
analýzu nabídky výrobk  na trhu.  
 
Lehokolo jsem se rozhodl ešit spojením co nejvíce výhod stávajících lehokol i 
velomobil  a vytvo it nový koncept kapotovaného lehokola s otev enou 
odnímatelnou kapotáží. Byly zjišt ny všechny pot ebné údaje a omezení technické 
a ergonomické stránky, s kterými se pracovalo dále. P eddiplomový projekt 
napomohl získání zkušeností a poznatk  promítající se na finálním ešení.  
 
Mezi cíle diplomové práce bylo navrhnout t íkolové kapotované lehokolo a najít 
zp sob zvýšení stability ve vyšších rychlostech v zatá kách. Byl nalezen zp sob 
ešení pomocí integrování konstrukce umož ující naklán ní se do zatá ek. Byl 

navrhnut rám využívající tuto konstrukci a dále kapotován s ohledem na technické 
a ergonomické požadavky. I p es mezní prostory pot ebné pro pohyb jezdce na 
lehokole a uvnit  kapoty byla navržena minimalistická kapota dynamického vzez ení, 
chránící jezdce proti nep ízni po así a v neposlední ad  zlepšující aerodynamický 
odpor.  
 
Velkým p ínosem je poté ešení ízení lehokola a p esunutí idítek do polohy p ed 
jezdce. Díky tomu je možné na lehokolo nasedat velmi jednoduše a pohodln  oproti 
lehokol m, na které v dnešní dob  m žeme b žn  na trhu narazit s idítky vedle 
sedla. V Souvislosti s touto zm nou byla upravena koncepce rámu a sedadla pro co 
nejlepší vlastnosti celého návrhu.  
 
Kapota dále vytvá í dostate nou ochranu jezdce a p ípadných zavazadel v prostorech 
v zadní ásti kapotáže. Lehokolo je poté navrhnuto s velkým d razem na ergonomii 
a konstrukci a byly pochopeny všechny pot ebné principy pro správnou funk nost.  
 
Ve výsledku vznikl nový koncept kapotáže a samotného lehokola a je možné 
využívat tento prost edek v obou verzích. Je velmi pravd podobné, že se tvarování 
a design ešený v této diplomové práci nem že zavd it všem, kte í se k ní dostanou, 
avšak navrhována byla s úsilím zavd it se co nejširšímu okolí. Osobn  mi tato 
diplomová práce byla velkým p ínosem a pevn  doufám, že je schopná napomoct 
lehokolu ješt  rychlejší posun kup edu.  
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