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DO PRÁCE NA KOLE 2016
Již šestý ročník soutěže Do práce na kole oživil v květnu 2016 ulice desítek 

českých a moravských měst. Ročník to byl v mnoha směrech přelomový. Brány 
soutěže se nově otevřely nejen cyklistům, ale také běžcům a chodcům, a počet 

soutěžících i díky tomuto rozšíření poprvé v historii překonal desetitisícovou 
hranici. Celkem 10 800 zaměstnanců z 1 825 firem a institucí se v sedmadvaceti 
pořadatelských městech celý měsíc snažilo cestovat do práce a z práce na kole 

či pěšky a udělat tak něco nejen pro svoje zdraví a týmového ducha, ale i pro 
životní prostředí svých měst.

Soutěž Do práce na kole po vzoru rozvinutých evropských zemí motivuje zaměstnance firem a in-
stitucí k dojíždění do práce na kole a nově i k dopravě dalšími šetrnými způsoby. Soutěž zároveň 
přesvědčuje zaměstnavatele, aby vytvářeli pro tyto své aktivní zaměstnance potřebné zázemí (spr-
chy, šatny, bezpečná stání pro kola apod.). Zapojit se může kdokoli, kdo sestaví tým o minimálně 
dvou a maximálně pěti členech a během května spolu s kolegy pravidelně dojíždí do práce na kole. 
Jízdy si v průběhu soutěžního měsíce soutěžící zapisují do formuláře na webu www.dopracena-
kole.cz a šanci vyhrát ceny mají ti, kdo jezdí v tomto měsíci nejpravidelněji nebo překonají největší 
vzdálenosti. Soutěží se také v kreativních kategoriích. Titul Cyklozaměstnavatel roku mohou vyhrát 
v každém zapojeném městě firmy, které poskytují pro dojíždění na kole nejlepší podmínky.  

Do práce na kole pořádá pražská iniciativa Auto*Mat ve spolupráci s  lokálními organizátory  
z 27 pořadatelských měst (viz tabulka na straně 13 a 14).

HLAVNÍ ČÍSLA ROKU 2016
10 800 soutěžících 

1 825 firem a institucí 

27 pořadatelských měst

2,3 milionu šetrně překonaných kilometrů, z toho:
- 2 103 099 km (223 177 jízd) na kole 

- 161 535 km (54 204 cest) pěšky

Ušetřené emise neJneBezpečněJšíCh  
škoDlivýCh látek2:

9,3 kg jemných prachových částic  
(vážících na sebe karcinogenní látky a pronikajících přímo do krevního oběhu)

341 506,8 kg oxidu uhličitého (hlavního skleníkového plynu)

187,7 kg těkavých organických sloučenin (VOC)

1 640,5 kg oxidu uhelnatého
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TISÍC DŮVODŮ PROČ JEZDIT  
DO PRÁCE NA KOLE!

DO PRÁCE NA KOLE
Tisíc důvodů proč jezdit 

Registrace od 9. března do 30. dubna
www.dopracenakole.cz

NOVĚ I PRO BĚŽCE A CHODCE
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Akce se koná pod záštitou radního hl. města Prahy Petra Dolínka.

Středobod letošní grafické podoby soutěže tvořila kruhová „mandala“ z několika desítek barevných 
ikon symbolizujících důvody, proč jezdit do práce na kole. Společně se sloganem „tisíc důvodů 
proč jezdit Do práce na kole“ měla za cíl ukázat, že ať je člověk motivován pragmaticky (ušetření 
peněz, větší výkonnost, lepší zdraví apod.), anebo spíše idealisticky (lepší ovzduší ve městě pro další 
generace atp.), pádných důvodů, proč jezdit do práce na kole, si najde vždy bezpočet.
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Letos poprvé si mohli účastníci Do práce na kole pořídit kromě trička také cyklodres s designem soutěže.

Barevná mandala zdobila také kampaňové triko, které dostal každý registrovaný soutěžící.
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PROPAGAČNÍ AKCE
ÚvoDní tiskové konfeRenCe a CykloJízDy

Do práce na kole 2016 odstartovalo 9. března tiskovou konferencí v prostorách andel‘s by Vienna 
House Prague (vítěz kategorie Cyklozaměstnavatel roku 2015 v Praze) za účasti známého ekonoma 
Tomáše Sedláčka - hlavní mediální tváře Do práce na kole 2016, zástupců společnosti TNT - gene-
rálního partnera soutěže, a společnosti ABRA Software - národního partnera soutěže a vyhlašova-
tele kategorie Aby firmy šlapaly3. Ve většině dalších zapojených městech zahájili kampaň jarními 
cyklojízdami.
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Zahájení Do práce na kole podpořil také velvyslanec ambasády Nizozemského království, která 
je již šestým rokem národním partnerem soutěže. Jeho excelence Ed Hoeks odstartoval 9. břez-
na cyklojízdu v Říčanech u Prahy a účastnil se zde také úvodní tiskové konference.

Do práce na kole v Jindřichově Hradci podpořila svoji návštěvou dámská delegace z Norské 
ambasády.
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Stylovou cyklojízdu zalitou sluncem si užili v Českých Budějovicích.

CyKLOJÍZDy VE měSTECH
Velké jarní cyklojízdy patří k tradičním dubnovým akcím otevírajícím cyklistickou sezonu a lákají-
cím k účasti v květnové soutěži Do práce na kole. Cyklojízdy v roce 2016 proběhly v Brně, Českých 
Budějovicích, Hranicích, Jihlavě, Jindřichově Hradci, Novém Městě nad Metují, Novém Jičínu, 
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Zmoklou, ale přesto pěknou cyklojízdu prožili účastníci v Praze. 

Olomouci, Ostravě, Otrokovicích, Praze, Třebíči, Říčanech, Žďáru nad Sázavou, v  Přerově si užili 
recesní cyklojízdu, ve Zlíně a Otrokovicích „Otevírání cyklostezek na Zlínsku“ a v Uherském Hradišti 
vyjeli „Na kole na Vinohrady“.  



sníDaně pRo Cyklisty

Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy odměňoval Auto*Mat letos již podruhé pražské 
cyklisty za to, že se dopravují do práce šetrným způsobem. Jablko, sladkost, letáček Do práce na 
kole a  materiály kampaně Čistou stopou Prahou (www.cistoustopou.cz) rozdávali několik dub-
nových rán dobrovolníci z Auto*Matu u pražských cyklostezek projíždějícím cyklistům i chodcům 
a zvali je k účasti na květnové soutěži.

akCe na tRiko

Každý účastník mohl během května využít řady akcí, kdy oděn do kampaňového trička získal 
něco zdarma. Kromě tradičního Kafe na triko to byl třeba bazén na triko, zmrzlina na triko, servis 
na triko nebo výstava či koncert na triko. V každém městě vymysleli něco jiného.
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V Praze si pro kávu zdarma přišlo tradičně nejvíce lidí na náplavce u Palackého náměstí.
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vyhlášení výsleDků/ závěRečné večíRky

Na začátku června čekaly účastníky závěrečné akce se slavnostním vyhlášením výsledků. V každém 
městě si k této akci organizátoři připravili jiný doprovodný program a originální ceny pro vítěze. Za 
to, že jezdili, běhali či chodili celý měsíc do práce udržitelně, získali nejpilnější a nejkreativnější 
soutěžící kola, koloběžky, zájezdy, cyklodoplňky, poukazy na společné zážitky a mnoho dalšího.

Fotografie ze závěrečných akcí v Českých Budějovicích, ve Znojmě a v Liberci. V Liberci zakončili Do práce 
na kole ve velkém stylu. Účastníky tu čekala cyklotrialová show a vítězové získali skvostné skleněné me-
daile a poháry od místního firemního podporovatele soutěže – jablonecké firmy Preciosa.
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V Brně získala vítězka nádherné kolo od Cyklospecialit, v Praze zase víkend pro dva v Karlových Varech od  
andel‘s by Vienna House Prague.
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VÝSLEDKy
Nejvíce kilometrů v  přepočtu na jednoho účastníka najeli soutěžící Do práce na kole 2016 
v Otrokovicích – 396 km za měsíc. V Otrokovicích mají také hned po Jindřichově Hradci nejvyšší 
procento obyvatel zapojených do soutěže a sídlí zde i nejlepší Cyklozaměstnavatel roku 2016, firma 
Continental Barum. 

město Počet soutěžících Počet najetých 
kilometrů 

Podíl obyvatel 
zapojených do 

soutěže z celkového 
počtu obyvatel (v %)

Brno 1 595 301 852 0,42

Břeclav 130 18 404 0,52

České Budějovice 462 66 110 0,50

Hradec Králové 193 43 198 0,21

Hranice 61 15 452 0,32

Jablonec nad Nisou 95 15 478 0,21

Jihlava 415 82 009 0,82

Jindřichův Hradec 269 38 346 1,22

Karviná 113 22 572 0,19

Kladno 10 3 424 0,01

Liberec 228 45 656 0,22

Nové Město nad Metují 60 14 558 0,61

Nový Jičín 193 39 649 0,81

Olomouc 512 117 868 0,51

Ostrava 426 109 418 0,14

Otrokovice 203 80 396 1,10

Pardubice 682 116 557 0,75

Plzeň 514 94 954 0,30

Praha 3 601 693 097 0,28

Přerov 209 45 090 0,46

Rychnov nad Kněžnou 31 5 311 0,27
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město Počet soutěžících Počet najetých 
kilometrů 

Podíl obyvatel 
zapojených do 

soutěže z celkového 
počtu obyvatel (v %)

Říčany u Prahy 53 8 997 0,39

Třebíč 35 6 396 0,09

Uherské Hradiště 68 14 921 0,27

Ústí nad Labem 234 34 290 0,25

Zlín 245 52 856 0,32

Znojmo 61 7 075 0,18

Žďár nad Sázavou 40 7 349 0,18

Odstoupivší soutěžící 78 - -

Všechna města ČR 10 816 2 101 283 -

neJvýkonněJší JezDeC
 martin vašák, Brno – 2 922 km

neJvýkonněJší JezDkyně
vlasta štochlová, praha – 2 190 km

Vlasta Štochlová (uprostřed) zvítězila nejen v kategorii Výkonnost, ale za 
svou působivou fotogalerii (http://www.dpnk2016.wix.com/dpnk2016) 
z nádherných momentek pořízených na cestách do práce a z práce na 
kole získala také hlavní cenu v celorepublikové kategorii Kreativita v podo-
bě koloběžky YEDOO City New.
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Cyklozaměstnavatel RokU v čR
Continental Barum otrokovice

Titul Cyklozaměstnavatele roku 2016 v ČR, roční předplatné časopisu Newsweek a poukaz na tisk 
do firmy OP Tiger získala firma Continental Barum z Otrokovic. Tato firma si titul opravdu zaslouží. 
V Barumu organizují motivační vnitrofiremní soutěž s hodnotnými cenami, po areálu firmy jezdí více 
než 700 firemních jízdních kol. Někteří technici a údržbáři mají k dispozici koloběžky. Už nyní mají 
zaměstnanci Barumu k dispozici 5 koláren s čipovým systémem hlídaných kamerami a další se staví. 
V administrativní budově jsou na každém podlaží sprchy a šatny, zamykací skříňky tu mají dokonce 
i na cyklistické přilby. Ředitel Barumu Libor Láznička osobně od svých zaměstnanců zjišťuje, s jakými 
problémy se při dojíždění do práce na kole potýkají, a hlavní problematické úseky slíbil projednat se 
zastupiteli města Otrokovice a přispět na jejich řešení městu i finančně.

Další výsledky lokálních kategorií jsou uvedeny na http://dpnk2016.dopracenakole.cz/cs/souteze/

V Barumu motivují zaměstnance k pravidelnému dojíždění do práce na kole vnitrofiremní soutěží s hotnotný-
mi cenami. Již nyní mají zaměstnanci Barumu k dispozici 5 koláren s čipovým systémem hlídaných kamera-
mi a další se staví. Samozřejmostí jsou tu nejen šatní skříňky, ale dokonce i skříňky na helmy!

vlevo_Ředitel Continental Barum s.r.o. Libor Láznička převzal od zlínské koordinátorky výhru v podobě roční-
ho předplatného časopisu Newsweek a poukazu na potisk stovky triček od firmy OPTiger.

vpravo_Jindřiška Czwartynská (vpravo) z firmy Mibcon (Cyklozaměstnavatel roku 2016 v Praze) si od koordiná-
torky Ivy Nevečeřalové přebírá zaslouženou výhru v podobě LCD obrazovky Philips věnované firmou MMD.

Nejlepším pražským Cyklozaměstnavatelem roku 2016 se stala firma Mibcon a.s., která si titul vy-
sloužila především tím, že motivuje nejen svoje zaměstnance, aby se do práce pohybovali na kole 
nebo pěšky – celoroční motivační soutěží s hodnotnými cenami – ale motivuje dokonce všechny 
své zákazníky. Každý, kdo do Mibconu přijede na kole, dostane za odměnu ručník z  bio-bavlny 
s logem Mibconu.
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mEDIÁLNÍ DOPAD 
Zájem médií o  kampaň Do práce na kole byl i  v  roce 2016 vysoký. Hlavním mediálním partne-
rem byla již druhým rokem Česká televize. Dalšími mediálními partnery byli: vydavatelství Vpress  
(časopisy Velo, Cykloturistika, 53x11), časopis Newsweek, mediální společnosti MEC a  Lagardere 
Active ČR (Evropa 2, Frekvence 1, YouRadio), Radio 1 a Radio Wave. 

Celkově informovalo o Do práce na kole 2016 v tisku, rozhlase,  
na webových stránkách a v televizi více než 300 mediálních výstupů. 

Hlasem videí a tváří kampaně se stal ekonom a publicista Tomáš Sedláček, který poskytoval 
rozhovory na Rádiu 1 a Radiu Wave. 

propagační videospoty Do práce na kole 2016 byly k vidění na i-vysílání ČT a Prima,  
v sítích kin Aerofilms (v Praze – Aero, Bio Oko, Světozor –, v Hradci Králové a v Brně)  
a v dalších kinech ve městech Nový Jičín, České Budějovice a Jindřichův Hradec. 

Počet zhlédnutí reklamních spotů na youtube: 12 000. 

propagační audio spot s hlasem známého moderátora Alexandra Hemaly vysílalo  
v dubnu opakovaně Radio 1, Radio Wave, Frekvence 1 a Evropa 2.

velkoplošná outdoodrová reklama: 40 kiosků JC Decaux v Praze a 20 citylightů v Praze.

POLITICI NA KOLE
Kampaň mediálně podpořil rovněž ministr dopravy Dan Ťok, který se druhý soutěžní den před 
zraky kamer projel po vltavském nábřeží do práce na kole a  do soutěže se zaregistroval spolu 
s několika dalšími ministerskými týmy. Do kampaně se zapojili i další politici: pražský radní pro 
dopravu a zástupce primátorky Hlavního města Petr Dolínek, ministr spravedlnosti Robert Pelikán, 
starostové Prahy 4 Petr Štěpánek a Prahy 7 Jan Čižinský. Na základě toho zveřejnil článek o politi-
cích šlapajících do práce na kole např. deník Blesk.



KAPITOLA ROZPOČET
náklaDy

Druh nákladů Částka

materiál (trička, doprava) 956 213

Osobní náklady 1 414 330

Web a grafika 98 370

Režie 256 488

Produkční náklady 195 908

Ostatní služby 35 672

Tisky 25 000

Celkem 2 981 981

příJmy

Druh příjmů Částka

Účastnické poplatky 2 143 581

Finanční dary 207 554

Příspěvky od měst 119 000

Prodej služeb (partneři) 282 231

Granty 221 000

Celkem 2 973 366
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ZÁVěR 
Šestý ročník Do práce na kole zaznamenal obrovský (více než třetinový) meziroční nárůst účastníků; 
oproti 7 200 soutěžícím v roce 2015 jich v roce 2016 kampaňové triko obléklo 10 800. Do soutěže 
se zapojila čtyři nová města (Třebíč, Žďár nad Sázavou, Rychnov nad Kněžnou a neoficiálně Most) 
a více než 600 nových firem, z nichž mnohé díky soutěži výrazně zlepšily svoji infrastrukturu pro 
zaměstnance dojíždějící do práce na kole. Ze závěrečného dotazníku, který vyplnilo 1 600 soutě-
žících, vyplývá, že až 30 % účastníků omezilo díky soutěži používání osobního automobilu; 42 % 
z respondentů tvrdí, že hodlá v ježdění do práce na kole pokračovat po celý rok. Během hlavního 
soutěžního měsíce května účastníci Do práce na kole našlapali tolik šetrných kilometrů, že by 
s nimi společně objeli sedmapadesátkrát celou zeměkouli a ušetřili tuny různých škodlivých látek 
(viz strana 3). 

Do práce na kole se za šest let existence stala celorepublikovým fenoménem, který mění dopravní 
návyky lidí a má tak nezpochybnitelný vliv na kvalitu života ve městech po celé naší republice. 
„Máme z toho ohromnou radost a zároveň to bereme jako velký závazek do budoucnosti. Čím větší 
má soutěž vliv, tím důležitější je tento potenciál maximálně využít a soutěž kontinuálně zlepšovat ve 
prospěch zdravějšího životního prostředí a vůbec lepšího a radostnějšího života ve městech pro nás 
všechny,“ říká manažerka kampaně Iva Nevečeřalová z Auto*Matu.

DěkUJeme paRtneRům

Děkujeme všem partnerům soutěže, bez kterých by Do práce na kole nebylo možné pořádat. 
V první řadě to jsou:

Generální partner TNT Express, 
který kromě finanční podpory rozvážel již čtvrtým rokem po celé republice startovní balíčky 

s triky účastníkům Do práce na kole.

Tiskárna OP Tiger, 
která tradičně tiskne a balí všechna trika soutěže.

Národní partner ABRA Software, 
který kromě finanční podpory zaštiťuje letní pokračování soutěže „Aby firmy šlapaly“.

Ambasáda Nizozemského království, 
která již tradičně soutěž podporuje nejen finančně, ale rovněž propagací v zapojených městech.
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Hlavním mediálním partnerům:
České televizi, vydavatelství Vpress (Velo, Cykloturistika, 53x11), mediální společnosti MEC, 

mediální společnosti Lagardere Active ČR (YouRadio, Frekvence 1, Evropa 2), časopisu Newsweek, 
Radiu Wave a Radiu 1.

Děkujeme rovněž všem lokálním partnerům a dárcům věcných cen uvedených na stránkách
www.dopracenakole.cz pod jednotlivými městy.
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DěkUJeme lokálním kooRDinátoRům

z městských úřadů

- Břeclav/ koordinátor: Lukáš Hlavinka

- Hradec Králové/ koordnátor: Karel Šimonek

- Karviná/ koordinátor: Jan Šimerda

- Liberec/ koordinátor: Vladislav Rozsypal

- Nový Jičín/ koordinátor: Michaela Mrklovská

- Přerov/ koordinátor: Jiří Janalík

- Říčany/ koordinátor: David Michalička

- Třebíč/ koordinátor: Lucie Floriánová

- Znojmo/ koordinátor: Marta Skoumalová

- Žďár nad Sázavou/ koordinátor: Radka Remarová

organizací

- Nadace Partnerství (Brno)/ Anna Petříková, Martin Gillár

- Civis novus (Jindřichův Hradec)/ Lenka Michalcová

- Connect (Olomouc)/ Jiří Skarka

- CykloBudějovice (České Budějovice)/ Lukáš Bajt, Petr Klika

- Cyklozlín (Zlín, Otrokovice)/ Jana Vybíralová

- Ostravou na kole (Ostrava)/ Michal Bača

- Ekologické centrum Klubko (Uherské Hradiště)/ Petra Kraváčová

- SK ASK ČR Klub cestovatelů (Plzeň)/ Eva Haunerová

- Slyby – chyby (Jihlava)/ Petr Stejskal

- Hranická rozvojová agentura (Hranice)/ Micheala Škrobánková

a měst

- Kladno/ Miroslav Šíma

- Nové město nad Metují/ Jaroslav Rohulán

- Pardubice/ Veronika Dočekalová

- Rychnov nad Kněžnou/ Tomáš Kasper

- Ústí nad Labem/ Jaromír Veselý

- Znojmo/ Marta Skoumalová
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2 Emise vypočteny na základě metodiky výzkumného centra CI2
3„Aby firmy šlapaly“ byla speciální soutěžní kategorie trvající až do konce září, kterou zaštiťovala a odměňovala 
společnost ABRA Software – viz www.abyfirmyslapaly.cz

a na závěR Cyklo-Báseň  
(jeden z příspěvků do soutěžní kategorie Kreativita)

Do práce na kole  
Vlasta - Třebíč

Znám mnohá místa, 

kde najdu klid

a spoustu příběhů, 

jak se dá žít.

Vnímám je pokorně

naslouchám pozorně.

Chci se jen vézt

na každé z cest.

Na kole do práce

může být legrace,

umění žít,

vychutnat klid. 
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