FAQ o lehokolech
Jak se to jmenuje?
Je to lehokolo nebo lehociped. Anglický výraz je recumbent bike nebo jen bent.
Existuje mnoho variant, s horním ízením (vypadá jako b žná ídítka normáln nad seda kou), se
spodním ízením (na první pohled to kolo je bez ídítek, ve skute nosti je najdete v pohodlné
ergonomické pozici pod seda kou, p ímo tam, kam vám padnou ruce), se šlapáním p ed p edním
kolem, tzv. krátká (SWB jako Short Wheel Base) nebo se šlapáním až za p edním kolem tzv.
dlouhá (LWB jako Long Wheel Base), s malými koly, velkými koly asto s každým kolem jinak
velikým, ale spole ným znakem všech je pohodlná seda ka vypadající spíše jako K ESÍLKO.
N která mají seda ku velmi sklon nou nebo spíš úpln ležatou, n která spíše vzp ímenou. Je
jedno jakou polohu Vy osobn up ednost ujete, jist najdete, kolo které Vám sedne.
Je t žké na tom jezdit?
Ne, ale trochu se to liší od jízdy na b žném vzp ímeném kole. V tšinou sta í asi 5 - 10 minut na
to, abyste se nau ili rozjet a asi 10 - 20 km na to abyste si úpln zvykli. N která lehokola jsou na
nau ení se jezdit na nich obtížn jší, n která jsou leh í. Stru n e eno: ím ležat jší seda ka a
ím výše jsou pedály, tím t žší je zvyknout si na n .
Ze všech lehokol jsou nejp ístupn jší tzv. CLWB (Compact Long Wheel Base) z nichž nejslavn jší
jsou kola zna ky Bikee. Typickým zástupcem je i Azub Cé. Jsou to i jedny z nejlevn jších lehokol,
ale zárove jsou známa jako kola spíše pro pohodovou jízdu než jako kola orientovaná na výkon.
Každopádn ale stojí za to je zkusit, jsou ideálním startovním lehokolem pro získání zkušenstí a
ur it Vám p inesou spoustu radosti.
Jak to ídíte?
Pravd podobn se ptáte na kola, která vypadají jako by nem la žádná ídítka. Ve skute nosti je
mají p ímo pod seda kou.
Kolik to stojí?
Zhruba o t etinu více než podobn vybavené b žné kolo. Ale bohužel nenajdete žádné
"supermarketové lehokolo". Venku za ínají lehokola asi na 1000 Euro a ty nejdražší stojí i více než
5000 Euro. T íkolky stojí okolo 3500 Euro. Dobré b žné lehokolo stojí okolo 1500 - 2000 Euro.
eská lehokola jsou oproti b žným cenám o dost levn jší p i naprosto srovnatelné výbav a
výrazn lepší kvalit zpracování, jak se ukazuje na evropských výstavách. Nejlevn jší dostupné
lehokolo je patrn Azub Cé za 12 900 K .
Jaké jsou tedy výhody?
Tak za prvé, KOMFORT. M žete na kole strávit celý den a ve er Vás nebude bolet zadek, nebude
Vás bolet ani záp stí, nebudou Vás bolet ani záda a kone n Vás nebude bolet ani za krkem.
Zkuste se na chvilku zamyslet: Opravdu je Vaše kolo skute n pohodlné? Necht li byste rad ji
sed t v odpo ívacím k esle než na úzkém cyklistickém sedle? Cyklistické kalhoty nejsou
vypodloženy m kkými vložkami bezd vodn !
Lehocipedisté na konci jízdy nespadávají z kol s úlevnými výk iky a nerozcvi ují se po okolí, ale
z stávají pohodln sed t na svých kolech. Nemají d vod je opoušt t.
Za druhé ROZHLED. Ur it jste si už dost užili pohledu na tvere ek asfaltu p ed Vaším p edním
kolem. Na lehokole máte p ed sebou panoramatické okno s výhledem srovnatelným spíše s
cestou autem nebo vlakem než s jízdou na kole.
Zárove se ale nezbavujete ani kousku svého výkonu. M žete šlapat stejn tvd jako na b žném
kole i když používáte trochu jiné svaly. Takže díky komfortu m žete dojet mnohem dál než na
b žném kole.
N která lehokola jsou stav na jako speciální pro maximální rychlosti a jsou mnohem
aerodynami t jší i než vzp ímené asovkové speciály. Vybavena kapotážemi pak taková lehokola
jezdí až neskute n rychle. Na podzim 2001 pln kapotovaný lehociped ujel rekordních 114 km/h

na rovin bez motorového vodi e.
A co nevýhody?
ada lehokolových nadšenc bude tvrdit, že žádné nejsou. Ve skute nosti jsou n které v ci, které
lehocipedisté skute n d lat nemohou. Ale jako se vším je to n co za n co.
V tšina lehokol si lépe rozumí s asfaltem, nem žete si stoupnout do pedál , takže si hezky
prosednete p ípadné nerovnosti. Našt stí je v tšina lehokol pln odpružených. B žné polní cesty
pro n nejsou problém, ale s horskou cestou si neporadí.
Lehokola jsou o v tšinou n co t žší – samoz ejm , ta pohodlná seda ka taky n co váží. Ale na
druhou stranu existují i lehokola leh í než 10 kilo.
Lehokola se h e ovládají v nízkých rychlostech.
problém.

asem si na to zvyknete. Trvale to nebývá

Lehokola s v kopcích chovají rozdíln . Protože si nem žete stoupnout do pedál , je t eba se
nau it jezdit kmihem (tedy na lehký p evod s vyšším po tem otá ek a menší silou). V tšina lehokol
má dostate ný rozsah p evod , aby Vám to umožnila. Nejleh í p evod na lehokole je asi tak t žký
jako nejleh í p evod na horském kole, zatímco nejt žší p evod lehokola je asi jako nejt žší p evod
na silni ním kole.
S trochou tréninku budete schopni jezdit do kopce tém stejn rychle jako na Vašem b žném
kole, je ovšem fakt, že n kte í jezdci nikdy nedosáhnou své bývalé rychlosti na b žném kole.
Myslíme si ovšem, že i tak to za to stojí.
Jste tak nízko - nebojíte se, že budete p ehlédnuti idi em auta?
Na lehokole jste o dobrý metr vyšší než pruhy na silnici, kterými se idi musí ídit a tedy je taky
sledovat. Lehokola jsou stejn snadno rozpoznatelná jako b žná kola. I to nejnižší lehokolo je
objekt metr vysoký, p l metru široký a skoro dva metry dlouhý, tedy velký asi jako ležící ledni ka.
Každý idi , který toto dokáže p ehlédnout, by m l okamžit vrátit idi ák.
Navíc dle našich zkušeností v tšinou nechávají idi i lehokol m p i míjení více místa než b žným
kol m. Budíme na silnici prost v tší pozornost.
Lehokola jsou pomalejší nebo ne?
Dob e, dost lehocipedist je opravdu pomalejších, ale lehokola um jí být i velice rychlá. N které
asovky jsou otev eny i pro lehokola a jarní kv tnovou asovku v Illinois 2002 vyhrálo lehokolo a
všech šest lehokol, která se ú astnila, dojelo v prvních 10 procentech ze 150 jezdc a p itom
pr m rný v k lehocipedist byl vyšší než 40 let.
Výkonostní profil lehokola je jiný než u b žného kola. Vzp ímená kola bodují v kopcích (m žete
nastoupit do pedál ), lehokola mají výhodu nižšího aerodynamického odporu cestou z kopce dol
a na rovin . Kone n všechno odvisí od konkrétního kola, n která lehokola jsou opravdu rychlá,
tak jako p kná silni ka je rychlejší než horské kolo nebo dokonce m stské kola na cestu do
obchodu.
Dle našeho názoru pov st o pomalých lehokolech pochází od rozdílné struktury lehocipedist .
Pr m rný lehocipedista je v tšinou starší a orientovaný spíše na pohodlí než na rychlost. Takže,
když už potkáte lehokolo, máte velmi nízkou šanci, že se díváte na n koho honícího se za
rychlostí. Neznamená to ovšem, že lehokola jako taková jsou pomalejší. Každý, kdo byl p edjet
mihnoucím se lehokolem, Vám to dosv d í.
Internetové odkazy na lehokola
www.lehociped.cz obecné informace, www.azub.cz eský výrobce, www.lehokolo.cz pražský
prodejce, konference ‘Lehokolo‘ na www.pandora.cz zájmový spolek, www.bentrideronline.com
m sí ník o lehokolech

