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Všechno je v hlavě

Koncem loňského roku jsme přestěhovali 
naši kancelář, a tím vznikla šance si najít 
novou trasu cesty do práce. Vyzkoušet ty, 
které jsou rychlé, když spěchám, a dát si 
dost času na cesty, které vezmu oklikou. 
Více přes les, park, podél řeky. Každý 
kousek zeleně a  čerstvého vzduchu, ale 
i úsvit či déšť dělají cestu pokaždé jinou. 
Jako když se chodilo pěšky do školy a z ní. 
Svoboda cesty, nejste pod kontrolou, te-
lefon nemusíte vždy slyšet. Kdysi (před 10 
lety) jsem jezdil do práce autem. Měl jsem 
pocit, že jinak to přeci nejde. Když jsem 
s tím s první výzvou Do práce na kole pře-
stal, kvalita mého každodenního života 

se mohutně zvedla. Úspora tisíců korun, 
získání volného času, pohyb na čerstvém 
vzduchu, svoboda. Cesta do práce a z ní 
se stala zážitkem i  pro kolegy. Však to 
znáte…

Je to paradox. Čím méně máme času, 
tím děláme věci rychleji, spěcháme, po-
třebujeme stihnout vše, nerozmýšlíme. 
A  máme větší spotřebu. Všech zdrojů, 
energií, peněz. Vědomě se stresujeme ve 
jménu pokroku. Jenže opravdový pokrok 
začíná až v  době, kdy si přiznáme svou 
osobní odpovědnost. Bez ní bude společ-
nost vždycky náchylnější k  ztrátě rozli-
šovací schopnosti opravdových hodnot. 
Čistá voda, dýchatelný vzduch, láska, 

rodina, svobodný pohyb, radost ze života 
či blízkost přátel. Znáte to, není to věda. 
Klíčem k  podobě naší budoucnosti jsme 
my a naše děti. 

Je skvělé, že jste se zapojili do výzvy a ješ-
tě lepší bude, když se vám bude líbit vaše 
aktivní cesta do práce i po jejím skonče-
ní. Protože, tak jako všechno, i pozitivní 
změna našich dopravních návyků je hlav-
ně o tom, jak si to sami nastavíme v hlavě. 

(napsáno v lese cestou do práce)
Honza Haruda
geograf, dlouholetý účastník výzvy a její vedoucí 
v letech 2019-2021
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Výtvarnice Eliška Podzimková 
vzkazuje všem účastníkům výzvy: 
Jste frajeři! 

Že si autorka designu letošního trička ráda hraje, vás asi nepřekvapí. 
Přála by si, aby její pes Jonáš uměl jezdit na kole a užíval si to stejně 
jako ona, když v New Yorku jezdila z práce přes Brooklyn Bridge. Výzvě 
Do práce na kole fandí i přes to, že snad každá evropská metropole je 
podle ní pro cyklistiku vhodnější než Praha. Ale i tak se to dá, dodává.

Proč jste se rozhodla pro spolupráci s výzvou Do práce na kole?
Protože se mi moc líbí vaše aktivity! Je jasné, že Praha není zrovna ide-
álním městem pro jízdu na kole, ale i  tak se to dá! Já osobně nejvíce 
využívám sdílená kola, protože je pro mě pohodlné se následně o kolo 
nestarat a nestrachovat se, že mi ho někdo ukradne.

Jak váš návrh vznikal? Jak se do sedla vysokého kola dostal pes? 
Jak jste při vytváření uvažovala?
Hehe. No ony ty nápady častokrát moc vysvětlit nejdou. Nebo lépe ře-
čeno já jsem ráda, když si divák vymýšlí svou vlastní verzi toho, co vidí. 
Každopádně to je takové moje přání. Když jezdím v létě na kole po Pra-
ze, tak svého psa Jonáše, který jinak chodí všude se mnou, musím ne-
chat doma... Tak jen sním o tom, jaké by měl kolo, kdyby na něm uměl, 
a jak by si jízdu s vlajícíma ušima užíval.

Máte nějakou pozitivní zkušenost s jízdou na kole ze zahraničí?
Žádná velká cyklistika  nejsem. Snažím si k tomu opět najít cestu. Upřím-
ně řečeno, v podstatě každá evropská metropole je pro kola lepší než Pra-
ha… Co si budem povídat, že… Ale i tak tu máme plno kol a lidí na nich. 
Když jsem žila v New Yorku a jezdila jsem do práce na citybiku, tak jsem 
se naučila být na kole trochu drzá a nebát se zas tolik provozu. I když 
samozřejmě pořád s respektem! Jezdit domů přes Brooklyn Bridge byla 
paráda! U toho jen rukou odháníte turisty z trajektorie vaší cesty, a když 
tam výjimečně  nikdo nepřekáží, tak si užíváte skvělý výhled.

Máte na kontě několik významných zahraničních profesních úspě-
chů. Který je pro vás nejcennější, nebo třeba nejnečekanější?
Já to asi takto neberu. Každý projekt je úplně něco jiného a každý si uží-
vám jinak. Momentálně ale budu nejradši, když se nám podaří dokončit 
animovaný seriál pro onkologicky nemocné děti s  názvem Plešouni. 
A dostat ho tam, kde je potřeba. A to nejen v Česku.

Jak vlastně vznikl váš originální tvůrčí rukopis? Co vás inspirovalo?
To je vždycky asi trochu náhoda. Mě baví technologie a díky nim jsem ob-
jevila možnost kombinovat realitu ve fotce s fantazií v ilustraci. A stále se 
toho nemůžu nabažit. Těch možností je mnoho a zároveň si ráda realitu 
dokresluji jen v hlavě. Jsem pořád tak trochu dítě. „Hraní si“ je pro mě je-
den z nejdůležitějších faktorů v životě, který nehodlám ztratit jen kvůli 
tomu, že vyrostu…

Ilustrovala jste legendárního Malého prince. Proč jste si vybrala 
zrovna tento titul? Je to vaše oblíbená knížka?
Já si ho vlastně vůbec nevybrala, na to úplně nemám, jak se říká, koule… 
Nakladatelství to tehdy tak cítilo a já jsem za to ráda. Nejsem a nikdy jsem 
nebyla fanatickou fanynkou Malého prince, ale ta knížka je geniální. Zá-
roveň  se potkává s mým vnímáním světa, a tak to šlo samo. Byl to – nebo 
vlastně ještě pořád je – krásný projekt, který mě dokopal k tomu, abych 
udělala výstavu podle svých představ. Tak aby se dítě, ale i dospělí vyblbli 
a odcházeli s rozzářenýma očima domů. To je ta nejkrásnější odměna.

Co byste vzkázala účastníkům výzvy Do práce na kole?
Všem, co jezdí do práce na kole, jste frajeři a frajerky! Nebojte se toho, ale 
buďte opatrní. Ráfkům, duším a zvonečkům zdar, hlavně na těch našich 
kočičích hlavách a třeba někdy čau v sedle!

Do práce na kole ’22
Vítáme vás ve 12. ročníku tradiční květnové 
výzvy Do práce na kole, koloběžce, pěšky či po-
klusem. Děkujeme, že jste se odhodlali udělat 
něco pro sebe a taky své město. 

Poslední dva roky nám citelněji než dříve uká-
zaly, jak je bezmotorová aktivní doprava pří-
nosná pro naši fyzickou i  psychickou kondici, 
a také jak významnou roli hraje v našich živo-
tech veřejný prostor. Že nemusí sloužit jen pro 
bezmyšlenkovité přesuny do práce a na nákup, 
ale také jako místo setkávání se a objevování. 

A  právě veřejný prostor můžeme sami měnit 
tím, jaký mu dáme obsah a jak se v něm bude-
me pohybovat. Pandemie urychlila podporu 
aktivní a bezpečné dopravy v řadě evropských 
měst a  pomalinku se začínají objevovat první 
vlaštovky i  u  nás. K  rozvoji udržitelné mobili-
ty můžete přispět i  vy - nejen tím, že budete 
jezdit na kole, koloběžce, chodit pěšky a běhat, 
ale také zaznamenáváním svých tras (přes naši 
aplikaci Do práce na kole, STRAVA, Cyclers, Na 
kole Prahou či uploadem GPX souborů z jiných 
aplikací) do našeho systému. Analýzy anony-
mizovaných dat o  reálně vykonaných trasách 
totiž pomáhají v plánování bezpečnější (cyklo)
infrastruktury pro všechny. 

PS: Vše potřebné k organizaci výzvy najdete na 
našem webu (koukněte i do FAQ pro účastníky 
nebo firemní koordinátory). Pokud si přesto ne-
víte s něčím rady, obraťte se na náš helpdesk.

Přejeme vám příjemné počtení Cyklonovin, kde 
najdete inspirativní rozhovory, praktické rady 
i  informace o AutoMatu, který výzvu již 12 let 
pořádá.

Držíme palce (nejen) v květnu!
Organizační tým Do práce na kole 

Laboratoř udržitelného 
urbanismu radí... 
Ochranné cyklopruhy: Pomoc, nebo strašák?

Klasický cyklopruh známe asi všichni jako vymezený pruh pro kola vedle 
pruhu pro auta. V posledních letech ale často vzniká nový typ cyklopru-
hů – ochranných – s úzkým přilehlým pruhem pro auta. Řidiči a řidičky 
pak mohou do cyklopruhu klidně zasahovat – neohrozí-li přitom předjíž-
děné lidi na kolech. Jak se ve vozovce s ochranným cyklopruhem chovat?

V osobním autě nebo malé dodávce prostě jedete vlevo od čáry, místa 
by mělo být dost. Ve velkém autě můžete do cyklopruhu zasáhnout, při 
předjíždění cyklisty z něj ale budete muset vyjet. Ochranný cyklopruh 
poznáte podle toho, že na svém začátku nikdy nemá svislou značku. 
A vlastně to není tak důležité: je-li pruh pro auta podezřele úzký, bude 
vpravo jistě ten cyklopruh, do kterého vjet smíte.

Při předjíždění cyklist(k)y v  cyklopruhu sice nemusíte dodržet povin-
ných 1,5 bočního metru, přesto je správné nechat co nejvíce místa. A ne-
zapomeňte, že k autu patří i zrcátka, i ta by měla být v případě míjení či 
předjíždění člověka na kole mimo ochranný cyklopruh.

Na kole ochranné cyklopruhy ocení hlavně zdatní cyklisté a cyklistky, 
kterým usnadní předjíždění kolon. Vymezení prostoru mírně zlepšuje 
pocit bezpečí, byť reálně auta předjíždějí prakticky stejně daleko. 

Ne vždy jsou ale ochranné cyklopruhy navržené správně. Jedná se o nové 
opatření, je tedy třeba dbát na přesné rozměry, stoupání, klesání a roz-
hodně je nezřizovat na silnicích s rozbitými okraji. Někdy je lepší udělat 
jen klasický piktokoridor. Setkáte-li se proto ve vaší obci s novými cyk-
lopruhy, u kterých si nejste jisti vhodností, můžete oslovit naše experty 
z Laboratoře udržitelného urbanismu na adrese lab@auto-mat.cz a pora-
dit se o možné úpravě. Díky!

Jak bezpečně na boční odstup?

Letošní sezóna bude první, ve které platí novela zákona o bezpečném 
předjíždění lidí na kolech. Ta ukládá řidičům a  řidičkám motorových 
vozidel povinnost dodržet boční odstup 1,5 metru při předjíždění cyk-
list(k)y, na ulicích s třicítkou pak jeden metr. Náš spolek AutoMat sta-
novení bočního odstupu od počátku podporoval a jednal o něm i na půdě 
Poslanecké sněmovny a s mnoha poslanci či  senátory. Jak se s novým 
zákonem chovat bezpečně v autě a na kole? Tým naší Laboratoře udrži-
telného urbanismu přináší přehlednou rukověť.

Ohleduplní za volantem
Cyklisty a cyklistky prostě předjíždíme stejně jako jiné pomalé vozidlo. 
Vzdálenost 1,5 metru odpovídá zhruba polovině jízdního pruhu. Na šir-
ších silnicích je třeba najet částečně do protisměru, na úzkých okreskách 
pak zpravidla úplně. 

Pokud se s cyklistou setkáme v místě, kde jej nemůžeme bezpečně před-
jet, musíme zpomalit. Typicky nelze předjet, když je jiné auto v protismě-

ru, v zatáčce či před horizontem. Nepředjíždíme ani ve chvíli, pokud si 
nejsme jisti, že předjížděcí manévr stihneme včas dokončit.

Při předjíždění cyklisty ale nejsme, na rozdíl od předjíždení motorových 
vozidel, omezeni plnou bílou čárou. Tu můžeme nově přesahovat. Přede-
psaný boční odstup také nemusíme dodržet, jede-li cyklista v cyklopru-
hu. Cyklopruhy tak umožňují předjíždět cyklisty i  tam, kde by to nové 
pravidlo jinak neumožnilo. 

Slušní v sedle
Nejsou všechny silnice tak široké, aby bylo možné cyklistu bezpečně 
předjet kdekoliv. Jako cyklisté a cyklistiky bychom proto měli být uznalí 
a předjetí bychom měli ve vhodném místě umožnit. Na užších okreskách 
je správné uhnout ke kraji nebo mávnout na řidiče, ať jede. Na opravdu 
úzké silnici můžete i zastavit a pustit projíždějící vozidlo před sebe. Ob-
zvlášť autobusy veřejné dopravy si zaslouží naši ohleduplnost.  

Debata o vymahatelnosti a smysluplnosti
Nutnost nové úpravy byla nezřídka zpochybňována. Jisté je, že stanovení 
míry 1,5 metru dává všem jasné vodítko o  tom, jak by bezpečné před-
jetí cyklisty mělo správně vypadat. Dodržování bočního odstupu půjde 
technicky změřit pomocí speciálních radarů na řidítkách. Na velmi úzké 
silnici může k prokázaní přestupku stačit i  sečtení šířky zúčastněných 
vozidel.

Společně s touto změnou je také od 1. ledna možná jízda mimo vy-
hrazenou cyklostezku či cyklopruh, vyžaduje-li to bezpečnost či 
plynulost provozu. Všechny tyto změny mají společný cíl: zajistit 
větší bezpečnost všem účastníkům provozu. Koneckonců, každý ři-
dič je občas chodcem a většina cyklistů jsou také řidiči.

Infografika: AutoMat
Foto: Tereza Lehečka

Odkazy:

Další zajímavé tipy, rozhovory a informace o doprovodných 
akcích (snídaně zdarma, akce na triko, vyhlášení 
vítězů), slevách a výhodách a taky rady, jak si zapsat 
své cesty a na co nezapomenout, najdete v našich 
mailových Cyklonovinách. Nezapomeňte je odebírat.
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Radek Mitáček z Flixbusu
„S FlixBusem podporujeme udržitelnou 
mobilitu, ať prostřednictvím MHD, na kole 
i  pěšky. Na meziměstskou dopravu je tu 
FlixBus. Pokud jde o  mé preference, záleží 
na prostředí. Ve volné přírodě se raději pro-

cházím, protože si tak lépe vychutnám okolí. Ať už sám či s přáteli.  
Zatímco ve městě vítám rychlý přesun na kole.“

Rudolf Téglássy z Komerční banky
„Zaleží od vzdálenosti a  situace, ale když jsou 
tomu podmínky nakloněné, volím primárně kolo. 
Je to prostě rychlejší a hlavně – zábavnější.  Kilák 
nebo dva navíc vás na kole až tak nezdrží, tak proč 
třeba nejít cestou, kde mně čeká zajímavé okolí 
nebo krásný výhled? Hned je ten den hezčí,“ říká 
Rudolf Téglássy, který v roce 2021 ujel v rámci 
květnové výzvy nejvíce kilometrů za KB (3 310 km) a umístil se na 
druhém místě v rámci celé Prahy.

Cyklistika vede ke šťastnějšímu 
životu, říká novinář po roce 
v Kodani
Novinář Jirka Pasz strávil v podstatě celý loňský rok v Kodani. A pochopi-
telně tam hodně jezdil na kole. Inspirován místními se nenechal zastavit 
ani počasím, ani ročním obdobím. Zkušenosti z pobytu v Dánsku později 
přetavil do audiodokumentárního seriálu Dánské štěstí, který vysílá sta-
nice Český rozhlas Plus. Jak podle Jirkových zkušeností souvisí cykloin-
frastruktura se štěstím? Tipněte si a pak čtěte dál náš rozhovor.

Do Dánska jsi odjížděl už asi s povědomím o  tamní cyklokultuře. 
Překvapila tě něčím?
Já jsem studoval v Nizozemsku, a to je zkušenost, která mě dost ovlivni-
la. Hodně jsem jezdil na kole i v Kambodži a Vietnamu. Taky při studiích 
v Olomouci. Nejvíc mě překvapilo asi téměř nedostižné pohodlí kodaňské-
ho veřejného prostoru. V Dánsku se klade velký důraz na to, aby lidé pobý-
vali venku na čerstvém vzduchu a v příjemném prostředí. Taky mě překva-
pilo, kolik lidí v Dánsku jezdí, obzvlášť o víkendech, na závodních kolech.

Našel jsi v Kodani odpověď na otázku, jestli Dánové přišli na to, jak na 
úrovni jednotlivce i společnosti žít šťastněji?
Velkým překvapením pro mě bylo, že Dánové opravdu reflektují to, že jim 
cyklistika přináší štěstí. Nebo spíš spokojenost. To je podle mě celkem 
významná zpráva pro všechny, kteří infrastrukturu vytváří a používají. 
A potvrzují to i Češi, kteří tam žijí. I když třeba pro každou svou cestu 
kolo nevyužiješ, důležitá je ta možnost. Podle mě v Dánsku není skoro 
nikdo, kdo by zpochybňoval, že je důležité mít dobré vlakové a autobuso-
vé spojení, mít možnost vybrat si auto nebo dobrou cykloinfrastrukturu.

Vzájemná úcta mezi lidmi se zrcadlí i v dopravě?
Já často říkám, že štěstí je trochu jako virus, což je v dnešní době obzvlášť 

vidět. Když přijedeš z Dánska do Česka, stává se ti, že narážíš na hrubé 
a nepříjemné lidi. Dánové jsou na sebe mnohem vlídnější. Celá společnost 
je tak nastavená, a to nastavení je tak nějak nakažlivé. 

A kolo ti nechybí?
Chybí, až bolestivě. V Kodani jsem díky cyklistice zase překonával hra-
nice diskomfortu. Tam jezdí na kole v zimě i matky s malými dětmi. 
Tady jsou hrozní hrdinové dospělí chlapi, když si sednou do vyhřátého 
auta. Je to takový vikingský paradox.

Dá se s tím podle tebe něco dělat?
Praxe potvrzuje, že když dáš nějaké formě dopravy prostor, tak ji lidé 
začnou využívat. To je prostě fakt. V žádné z dnešních cyklovelmocí to 
nebylo samozřejmé. Myslím, že Česko má v oblasti cyklodopravy ob-
rovský potenciál. Měli bychom hledat způsoby místo překážek. V Pra-
ze se často zmiňují kopce. To je jako kdyby si Švýcaři řekli, my tady 
máme kopce, tak nemůžeme mít železnici. Konec. Vybudování tratí ve 
Švýcarsku stálo spoustu úsilí a peněz, ale dnes tam mají nejlepší vlaky 
na světě. Češi umějí být kreativní i progresivní, ale připadá mi, že se 
neumíme shodnout na tom, že chceme být spokojenější a méně vystre-
sovaní. Prostě šťastnější.

Celý rozhovor najdete u nás na webu dopracenakole.cz

Dáváte přednost kolu, 
nebo raději chodíte pěšky?
Jan Coufal z bikero.cz
„Osobně dávám přednost kolu před chůzí, 
ale i  před jízdou autem nebo MHD. Dojíž-
dím na kole do práce každý den a neumím 
si už ani představit lepší start dne. Žádná 
z  těch cest není stejná a  sbírám hned od 
rána spoustu zážitků. Všichni pravidelní cyk-
listé víme, že ty zážitky bohužel nejsou jenom pozitivní, a proto jsem 
rád za spolek AutoMat a výzvu Do práce na kole, díky které se podmín-
ky pro každodenní cyklistiku stále zlepšují.“

Míra Turák z CK Kudrna
„Na kole, pěšky, na koloběžce, na lyžích, 
kdyby se dalo přemisťovat plaváním, tak 
klidně takto. Hlavně, když mám možnost se 
pohybovat jinak než autem. :-)“

 Pavel Včela z GLS CZ
„Na kole jezdím rád, zejména když chci do-
sáhnout vzdálenější cíle nebo spěchám. Ve 
špatném počasí, do kopců nebo za pozná-
ním raději chodím pěšky, v zimě klidně i na 
běžkách.“

Městská koordinátorka: Úředníci 
a politici by měli mít zájem 
o rozvoj města pro lidi
Paní Jana Vybíralová z  iniciativy CykloZlín je již 9. rokem koordiná-
torkou naší výzvy na Zlínsku. Za tu dobu nasbírala spousty zkušeností 
i  neobvyklých zážitků. Svou nezdolnou energií inspirovala hodně lidí 
z měst po celé republice, aby následovali její příklad. Pokud vám vadí 
nedostatek alternativní dopravy ve vašem městě, doporučuje ho přihlá-
sit do výzvy Do práce na kole také.

Kdy a proč jste se rozhodla stát místní koordinátorkou výzvy?
V Pardubicích jsem se v roce 2013 zúčastnila mezinárodní Cyklokonfe-
rence s podtitulem VIZE 25 – řešení pro města. Vystoupili na ní dopravní 
experti v oblasti městského plánování z Nizozemska, Rakouska, Maďar-
ska i  Česka a  mě tam oslovila zástupkyně AutoMatu s  tím, jestli bych 
nechtěla koordinovat ve svém městě motivační akci Do práce na kole. 
Výzvu jsem už znala z médií, líbila se mi, a proto jsem se rozhodla akci 
v roce 2014 nastartovat i ve Zlíně a Otrokovicích. Jenom pro zajímavost: 
V roce 2014 se za obě města přihlásilo 38 nadšenců a minulém roce to již 
bylo 1133, což je úžasné!

Vytvořila se za tu dobu kolem vás síť lidí, kteří vám s koordinová-
ním pomáhají?
Od začátku mi pomáhal především okruh známých lidí (kamarádi, spo-
lužáci, podnikatelé), ale největší pomoc jsem našla u cyklokoordinátorky 
města Otrokovic Renáty Krystyníkové a  cyklokoordinátorů města Zlín. 
Všem patří za výpomoc velké poděkování. 

Vzpomenete si na nějaký neobvyklý až bizarní zážitek?
Nezapomenu třeba na to, když mi jeden z  lokálních partnerů dva dny 
před vyhlašováním výsledků oznámil, že jízdní kolo pro vítězný tým ne-
bude, protože měl malou propagaci firmy. Nejdřív jsem to obrečela a kolo 
nakoupila u jiné firmy za vlastní peníze. Přece nezklamu zaregistrované 
účastníky… Na kolo se mi potom složili kamarádi podnikatelé, kteří sice 
pracují v  zemědělství, ale asi jim též vadil přístup lokálního partnera. 
Další bizarní zážitek byl též s  výhrou, a  to koloběžkou. Vylosoval si ji 
dvoučlenný tým a nemohl se následně dohodnout, jak si ji budou půjčo-
vat. Bylo to dost dramatické. Takže od té doby zajišťujeme koloběžky pro 
každého člena vítězného týmu.

Co vám při tom všem dělá radost?
Největší radost mám, když mají radost i ostatní. Při akcích na triko a vy-
hlašování výsledků výzvy se na sebe všichni usmíváme, prohodíme pár 
přátelských slov a  jsme rádi, že máme společné zájmy. Hodně mě těší, 
když sleduji rozvoj cyklistické infrastruktury ve městě, i když by mohl 
být rychlejší a větší.

Celý rozhovor najdete u nás na webu dopracenakole.cz

Cyklo převoz miláčků
Chcete-li na kole transportovat své nejbližší, možností je na první po-
hled hodně. Jedno dítko snadno umístíte do sedačky a pejska naložíte 
třeba do košíku na řídítka. Ale co když je dětí více? Co třeba váš miláček 
v podobě dospělého partnera? Anebo čtyřnohý přítel s hmotností přes 
7 kg? Případně dvě starší děti, které potřebujete nárazově převézt z od-
poledního kroužku domů? V takových situacích už běžně známá řešení 
nestačí. Jasně, jedno dítko na štangli a druhé na nosiči je určitě obstojné 
nouzové řešení, ale na pravidelné využití to není.

S obrovským rozmachem městské cyklistiky, který svět v posledních le-
tech zažívá, se naštěstí začínají objevovat způsoby, které nejsou zatím 
zcela běžné, ale jsou funkční, a navíc snadno použitelné. Patří mezi ně 
například nákladní kola uzpůsobená pro přepravu dvou i více dětí, pří-
padně jednoho dospělého. A nemusí to být žádné obrovské stroje. Vhod-
nou konstrukcí a použitím odolných 20“ kol se dnes konstruktéři dostali 
s rozměry cargo biku na velikost běžného městského kola. Třeba takový 
Tern GSD, který běžně používáme u  nás v  AutoMatu, dokáže uvézt až 
165 kg, což hravě pokryje dospělého jezdce, dvě větší děti a týdenní ná-
kup. S pomocí elektropohonu je pak i výjezd do prudkého kopce hračkou. 

Není třeba mít obavy ani z nepříznivého počasí. Pro děti jsou připraveny 
„přístřešky“, které je ochrání před sněhem i deštěm, a stejně tak i další 
náklad zůstane ukryt před kdejakou vlhkostí díky promyšleným braš-
nám, či plastovým přepravkám. 

Nesmíme také zapomenout na již zmiňované chundelaté kamarády. Ti 
menší to mají snadné. V košíku, nebo v batohu je převezete raz dva. Ale 
co ti větší? Pro ty jsou nachystány vozíky pro psy v několika velikostech. 

Jednou ze značek, u které najdete dokonce tři psí přívěsy za kolo, je ame-
rické Burley. Další možností může být speciální nosič určený ke kom-
paktnímu elektrokolu Tern HSD, nebo k  jeho většímu bráchovi GSD. 
Jmenuje se Doghouse Mini, dokáže pejska ukrýt i před deštěm a nosnost 
má až 13,5 kg. Ano, právě značky Tern a Burley mají ve svém portfoliu 
mnoho vymakaných řešení, jak převézt lidské či psí pasažéry na kole. 
Pokud by vás zajímaly detaily, můžete si celý článek přečíst na našem 
webu. Odkaz najdete pod QR kódem. 

Článek:           Video:
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Další projekty AutoMatu

Laboratoř udržitelného urbanismu (LAB)
Hlídáme, kontrolujeme, analyzujeme a přípomínkujeme měst-
ská rozhodnutí a plány, hájíme veřejný zájem a veřejný prostor 
pro všechny (včetně pěších a lidí na kolech). Jednáme s politi-
ky, navrhujeme udržitelná dopravní řešení a přinášíme příkla-
dy dobré praxe ze zahraničí. Pořádáme cyklojízdy a populari-
zujeme udržitelnou mobilitu. Krotíme svévoli úřadů a když je 
třeba, tak se i soudíme (zatím vždy úspěšně).

Veškerá činnost LABu je možná jen díky členům Klubu přátel 
AutoMatu. Staňte se jeho členy i vy a pomozte nám tvořit měs-
ta, kde se lépe žije! Děkujeme! Více na auto-mat.cz/lab

Vzdělávání, Generace U 
Kam budou naše města směřovat, rozhodnou naše děti. Naše 
vzdělávací aktivity zahrnují i jejich rodiče a pedagogy. Točíme 
videa, pořádáme přednášky a  workshopy o  vlivu dopravy na 
vývoj měst, nabízíme aktivity a terénní programy pro všechny 
stupně vzdělání. Více na auto-mat.cz/vzdelavani

Zažít město jinak
Spolu s  místními organizátorkami a  organizátory pořádáme 
v  září největší sousedské slavnosti v  ČR. Probouzíme a  roz-
víjíme komunity, místní podnikání a  zdravé vztahy občanů 
a občanek a zastupitelů a zastupitelek. Ukazujeme lidem z celé 
republiky, jak by jejich město mohlo vypadat po celý rok. 

V rámci slavností vracíme ulicím, dvorkům a náměstím jejich 
původní účel - sloužit lidem. K setkávání, pro gastronomii, kul-
turu i jako místo, kde si hrají děti. Chcete se také aktivně zapojit?  
Přihlaste svou ulici jako organizátor*ka na zmj@auto-mat.cz 
nebo se přidejte se svým stánkem či umem.
Více na zazitmestojinak.cz

Klub přátel AutoMatu
Líbí se vám projekty AutoMatu? Chtěli byste také podpořit 
naši snahu o udržitelná města, vzdělávací projekty na školách 
nebo zapojení více měst do Do práce na kole? Připojte se ke 
stovkám členů a členek Klubu přátel AutoMatu.
Více na auto-mat.cz/klubpratel

Cyklojízdy
Cyklojízdou chceme připomenout, že atraktivita, radost i užitek 
(z) jízdy na kole závisí na kvalitě, hustotě a bezpečnosti cykli-
stické infrastruktury a  je součástí cílů udržitelného rozvoje 
SDG’s Organizace spojených národů, která naši jízdu oficiálně 
zaštiťuje. Důležitost kola podtrhla i současná pandemická krize: 
například v Praze stoupl počet cyklistů o polovinu v porovnání 
s předpandemickým obdobím.
Více na auto-mat.cz/cyklojizda

CYKLOJÍZDA
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