
Není to žádná věda !

DO PRÁCE NA KOLE 2017

Pro kolo bych dých
al !



V květnu 2017 pojede 15 000 manažerů, vědců, lékařů, bankéřů, manuálně pracujících i 
studentů po celé republice do práce na kole. V tomto roce se navíc zapojí i chodci a běžci.  

Chcete I vy udělat něco pro svoje zaměstnance; něco, co je bude bavit, zlepší týmovou 
komunikaci a kooperaci, posílí týmového ducha i zdraví a zvedne všem náladu? 

Chcete zlepšit prostředí města, kde sídlí vaše firma?



DO PRÁCE NA KOLE 2017 V ČÍSLECH

• 12 883  ZAPOJENÝCH 
SOUTĚŽÍCÍCH  

• ZAMĚSTNANCI                               
Z 1 961 SPOLEČNOSTÍ  

• 33 POŘADATELSKÝCH MĚST  

• 334 834 VYKONANÝCH CEST    
DO PRÁCE 

• 2,5 MIL. KM UJETÝCH NA KOLE 

• 0,2 MIL. KM PĚŠKY NEBO BĚHEM 

• 359 TUN UŠETŘENÝCH EMISÍ CO2



KVŮLI SOUTĚŽI VYMĚNILO 30% ÚČASTNÍKŮ  
AUTOMOBIL ZA KOLO

30 %

*Na dotazník spokojenosti s letošním ročníkem odpovědělo 1208 respondentů 



58% ÚČASTNÍKŮ POKRAČUJE  
V BEZMOTOROVÉM DOPRAVOVÁNÍ DO PRÁCE  

SE STEJNOU INTENZITOU JAKO BĚHEM SOUTĚŽE 

*Na dotazník spokojenosti s letošním ročníkem odpovědělo 1208 respondentů 

58 %



PROČ S NÁMI VAŠI KOLEGOVÉ SOUTĚŽÍ 

*odpovědělo 1982 respondentů 



 CO SE NA SOUTĚŽI NEJVÍC LÍBILO 

“Že se nám podařilo vytvořit pracovní tým, který by do toho šel (loni se nám     
to nepodařilo) a mohli jsme tak společně sdílet i jiné než pracovní záležitosti” 

“Stmelení kolektivu”, “Do práce na kole je dobrý teambuilding” 

“Zapojení většího množství kolegů z firmy i z jiných oddělení, vzájemná 
podpora a seznámení, pocit, že děláte něco správného a ještě vás to baví.  
Trička jsou také moc pěkná :)” 

“Hecování mezi kolegy a snaha porazit jiné firmy” 

"Podařilo se mi rozjet mé kolegy, po práci vyrážíme na společné vyjížďky        
do přírody. Jednou týdně po turistických cestách” 

“Týmová spolupráce v rámci našeho týmu, kdy jsme se před prací jeli projet 
(30km). Byl to čas neobyčejných výzev, které bychom normálně neprováděli” 

POSÍLENÍ KOLEKTIVU



 CO SE NA SOUTĚŽI NEJVÍC LÍBILO 

“Skvělá možnost ulevit životnímu prostředí, udělat něco pro své zdraví, kvalitní 
tričko, propagace ze strany zaměstnavatele a jeho podpora soutěžících v 
projektu, celková myšlenka, propojení s aplikací Superlife trackující aktivity, 
celkově dobře zvládnutý projekt, děkuji, že jsem mohl být účasten” 

“DPNK se stává celorepublikovou akcí, která má potenciál nadchnout řadu 
polovičních sportovců a přetvořit individuální automobilovou dopravou zahlcená 
města do zdravého organismu.” 

“Vysoce cením možnost komentovat a podílet se na podobě cyklo tepen/tras ve 
městě.”

PŘÍNOS PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



 CO SE NA SOUTĚŽI NEJVÍC LÍBILO 

“Společná motivace a potkávání cyklistů na cestě do práce i z práce” 

“Množství  lidi s tričky na po městě” 

“Potkával jsem zase více cyklistů a chodců, a tedy sdílel větší společnou radost” 

“Jela jsem poprvé. Jsem šťastná, že jsem to zvládla :-)” 

PŘEKONÁNÍ SEBE SAMA A RADOST



Děkujeme Vám, zaměstnavatelům a firemním koordinátorům,  

že jste nám pomohli vytvořit pro vaše kolegy příjemnou akci,  

podpořili cyklistiku ve městech a ulevili alespoň na měsíc 

ulicím od motorové dopravy.  

 

VÁŠ AUTO*MAT



Akce se koná pod záštitou rAdního 
hl. města Prahy Petra Dolínka.

soutěž PořáDá auto*mat
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prof. Mudr. pAvel pAfko, drsc. 
hrudní chirurg

Probych dýc !kolo hal

DO PRÁCE NA KOLE 
JEZDÍ I PROFÍCI

soutěž o ceny v květnu 
Pro cyklisty, choDce i běžce 
registrace Do 30. Dubna 2017 
www.doprAcenAkole.cz





LENKA MYŠÁKOVÁ  
koordinátorka kampaně 

lenka.mysakova@auto-mat.cz 
tel: +420 724 464 422 

 

Kampaň pořádá Auto*Mat, z.s.  
Auto*Mat prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. www.auto-mat.cz 
 

do práce na kole 
SOUTĚŽ O CENY V KVĚTNU PRO CYKLISTY, CHODCE I BĚŽCE 
WWW.DOPRACENAKOLE.CZ

http://www.auto-mat.cz/

