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Úvodník Jiřího Peňáse:
Imagine kolo ve městě

Foto Eugen Kukla

Dlouhá léta jsem byl cyklista.
Nebo spíš jezdec na kole. Jezdil jsem na něm skoro každý
den. Měl jsem ho řetězem připoutané ke kandelábru, takže jsem vyšel na ulici a skoro
poslepu jsem ho odemkl, sedl
na něj a dojel si, kam jsem potřeboval. Nejčastěji o pár ulic
dál. Třeba do kina nebo na nákup: měl jsem vzadu koš, takže jsem si připadal jak mladá
Francouzka, co jede z trhu.

Do práce na kole - AutoMat

Na kole jsem jezdil samozřejmě do redakce, což také nebylo daleko. Cestu jsem znal
nazpaměť, ale ne že bych přitom zavíral oči. Znal jsem ale
zkratky, věděl jsem, kdy můžu
přidat, kdy jet krokem, kdy
raději vjedu na chodník, který
byl prázdný a široký, zatímco
na silnici, po které jsem měl
podle předpisu jet, švihala
auta. Byla to nenáročná trasa,
ale i ta měla svá úskalí.
Jinak to však bylo velmi příjemné: cestou jsem si
vždy v hlavě sumíroval, co
v redakci na schůzi řeknu.

Nejlepší myšlenky mi vznikaly vždy, když jsem vjel na obrubník. Když jsem slezl z kola,
většinou jsem je zapomněl.
Vždycky jsem tvrdil a říkal,
že je velký rozdíl mezi cyklistikou, což je sportovní činnost,
a jízdou na kole, což je způsob, jak se poměrně nenáročně dostat z jednoho místa na
nedaleké místo druhé. Tento způsob používání kola je
i v našich městech velmi dobře
použitelný navzdory různým
řečem a předsudkům.

#dopracenakole2021

www.dopracenakole.cz

Pokračování na straně 2

Civilizovaného uživatele kola poznáte
podle toho, že je v civilu, šlape uvážlivě,
dává pozor a na jeho kole nelze vyvinout
žádnou zvláštní rychlost, o což se ani nesnaží. Takový jezdec je v naprosté většině
ukázněný, nenáročný, ba zdvořilý element
v jinak dosti neurvalém městském provozu.
Jako prostředek dopravy je kolo nástroj
šetrný, vlídný a přátelský. Všude v civilizované Evropě k tomu už dávno došli
a nikomu to nedělá problém. Na kole tam
jezdí bez problémů levičáci i pravičáci,
progresivisté i konzervativci, a nejvíc
lidí normální a bezpartijní. Každý má
pro to svůj praktický i ideový důvod. Já
jako reakcionář třeba ten, že na kolo jen
tak někoho nevemete, jste na něm sám
a s nikým se nemusíte bavit. Taky se mi

líbilo, že to na pražské dlažbě mile kodrcá a chvílemi jsem měl pocit, že mi to na
mém městském korábu (měl jsem amsterdamský nebo možná spíš berlínský model)
docela sekne.
Jízda na kole ve městě je rozhodně
možná, ba prospěšná: vyplatí se nakonec všem, i automobilistům, když už jsou
nutní. S každým používaným kolem je ve
městě volněji a příjemněji. Důležité samozřejmě je, aby se kola nemísila s auty
a chodci, pohodlně se míjela a navzájem
se všichni respektovali. Proč to v Praze
nejde? Ale ono by to šlo. A úplně skvěle.
Stačí si to, abych citoval jednoho idealistu, představit.
No, a jestli se ptáte, proč už na kole nejezdím, tak proto, že mi ho někdo ukradl.

Ne najednou, ale postupně: nejdřív blatníky, pak sedlo, pak pedály, jednou řetěz.
Vždy jsme chybějící díly doplnil, ale když
mi jednoho dne zmizelo i přední kolo, rezignoval jsem. Koupil jsme si lítačku a začal jezdit tramvají. Není to špatné, ale
někdy se mi po té jízdě zasteskne. Po tom
pocitu větru na tváři. Možná se k tomu
vrátím. Musím ale vymyslet, kam to kolo
schovám. To je ale jiný problém. Vždyť vám
říkám, že hlavní věc je si to – představit.
Jiří Peňás

Publicista, autor knih Výpravy pro starší a pokročilé a Výpravy pro blízké a vzdálenější

Honza Haruda: Nedělat věci
automaticky...
Honzu Harudu jsme do týmu Do práce na kole „přetáhli” od
našeho skvělého a významného partnera CK Kudrna, kde
řadu let pracoval. Když Honza nastupoval do AutoMatu, tak
asi ještě netušil, že organizování výzvy Do práce na kole pro
tisíce účastníků z celé republiky je někdy dobrodružnější než
expedice po Kavkazu. Obzvlášť v loňském a letošním roce.
Honza to ale nevzdává, každý rok přichází s novinkami a jak
říká po ostravsku - dál „fárá” nad vylepšováním a rozšiřováním výzvy.
Ty samotný jsi v roce 2011 u vzniku Do práce na kole nebyl, do organizačního týmu ses připojil až po pár letech.
Ale určitě víš, proč tahle výzva vůbec vznikla a jak se během let proměnila. Cíl zůstává pořád stejný?
Naším hlavním cílem je hravou formou motivovat k udržitelné, tedy aktivní dopravě, a rozproudit k tomuto tématu veřejnou debatu. Samozřejmě bychom také chtěli, aby se výzva
všem zúčastněným líbila svou myšlenkou, kreativou a svým
smyslem tak, že se každý rok zapojí znovu. Důležité je, aby
akce přinášela radost jak organizátorům (nám i v jednotlivých
městech), tak i samotným účastníkům. Proto pořád hledáme
nové možnosti a příležitosti a zkoušíme na akci pracovat novými způsoby. Hlavně nemyslet a nedělat věci automaticky,
to nás v rozvoji neposune. Mimochodem už teď máme plány
na příští rok.

Doufám, že se vše povede znovu tak, aby nám všem celá akce
vlila endorfiny do žil a nabídla alespoň malý příspěvek k naplnění našich životů pohybem a radostí, objevováním okolí
i sebe sama. Na to vše je při chůzi či jízdě na kole prostor.
A na jaké novinky se těšíš letos?
Jsem opravdu zvědavý, jak rozjedeme aplikaci, kterou už od
loňska vyvíjíme s nadšenci z firmy Ackee. To je pecka, o které
jsme jen snili. A jednoho dne přišel jako blesk z čistého nebe
e-mail, ve kterém vám někdo nabízí vytvoření aplikace v hodnotě milionu korun zdarma. Jen proto, že se mu líbí, co děláte
a že toho chce být součástí. To jsou pro nás velké motivace.

Proč se podle tebe do akce Do práce na kole zapojují každý
rok tisíce nadšenců?

Určitě dál plánuješ pracovat s analýzami dat o trasách
účastníků...

Výzva má spoustu aspektů: Překonání sebe sama, změna, vývoj, poznání, budování kondice, zdraví a vytrvalost,
teambuilding, podíl na snížení emisí, pocit sounáležitosti
s myšlenkou, životním stylem. Výzva je jen nástroj a dává
motivaci, ale vždy to je hlavně o nás a našem myšlení.

To je další želízko v ohni, díky kterému můžeme akci Do práce
na kole považovat za největší měření aktivního pohybu. Anonymizovaná data slouží zúčastněným městům k vyhodnocení
a nápravě slabých či nebezpečných míst v infrastruktuře. Už
máme několik konkrétních výsledků, ale jsme ještě na začátku
dlouhé cesty.

Máš za sebou dva ročníky organizace Do práce na kole
a část toho třetího. Zatím to ale všechno byly nestandardní roky. Co bylo pro tebe nejtěžší?
Ten první rok bývá nejtěžší zřejmě v jakékoliv práci. Vůbec
pochopit celou akci, její principy, pravidla, potřeby účastníků,
firem i měst. Ty pak plnit a k tomu ještě rozvíjet… To bylo první rok dost náročné. Loni bylo zase nejtěžší naučit se pracovat
v domácím odloučení. Organizovat akci pro dvacet tisíc lidí
skrze videohovory a vůbec v organizaci pokračovat, když kolem nastává pandemie...
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A do třetice?

A co nový vizuál a trička od skvělé výtvarnice Toy_Box?
Už se moc těším na ohlasy. Dívka na kole vyjíždějící z práce
do svého vesmíru je pro mě synonymem křehkosti. Skrze onu
křehkost bychom chtěli podnítit úvahy o bezpečném a inkluzivním městě pro všechny lidi v něm žijící. I ty slabší a křehčí,
např. děti a seniory.
Hlavně se pak ale těším na všechny nové i vracející se účastníky, kteří se rádi stanou součástí něčeho většího a smysluplného. Takový pocit bychom podle mě měli v sobě neustále
hledat.

Na sociálních sítích se občas objevují legrační obrázky,
jak se „dospěláci“ snaží nakreslit bicykl a zjišťují, že to
není tak jednoduché. Jak se kolo kreslilo vám? Už jste někdy předtím kresila nějaké „cyklo“ téma?
Kolo bych ještě zvládla, ale k tomu, jak přesně v jakém úhlu
vypadají dámské boty na pedálu, jsem si musela nechat udělat
referenční fotky a nakreslit to podle nich. Pokud to nevidíte
denně, z hlavy to podle mě nenakreslíte. Jedná se o moji první cyklistickou ilustraci, kolo bylo vždycky tak samozřejmou
součástí mého života, že mě nenapadlo to nějak tematizovat.
Myslím, že když jsem byla mladší, plánovala jsem si jednou
udělat sítotiskem tričko s nápisem „DIRTBIKER“, který by byl
sestavený z cákanců bahna, které jsem vždycky měla ráda na
kole. Pak na to ale nedošlo. Asi jsem nikdy až takový „dirtbiker“ nebyla.

Toy_Box: Na kole mám nejraději,
když mi cáká čistá voda z jarních
kaluží do obličeje
Komiksová autorka, ilustrátorka, malířka. A také tvůrkyně
letošního vizuálního stylu květnové výzvy, který se objevuje
i na tisících účastnických triček. Říká si Toy_Box, za svou
tvorbu získala už řadu cen a letos je nominovaná na Czech
Grand Design za Komiksovou učebnici komiksu. V poslední
době ilustrovala třeba také „Kámasútru pro vozíčkáře” s názvem „Ano, můžeme“, kterou vydalo centrum Paraple. Vede
workshopy, kurzy a občas taky jezdí na kole.

Vím, že v Komiksové učebnici komiksu pracujete i s fotkou z otevírání svépomocné dílny Bike Kitchen Praha.
Dokonce se na fotce a následně vaší ilustraci objevuje i jeden náš kolega. Fandíte podobným projektům?
No jasně! Mám ráda všechna živá místa, kolem kterých vzniká
komunita, která dělá nějakou dobrou věc jako je třeba oprava
a recyklace kol. Myslím, že právě díky nim jsou naše města
příjemnějšími místy k životu.

Proč jste se rozhodla kývnout to, že vytvoříte vizuál pro
akci Do práce na kole 2021? Máte ke kolu nebo udržitelné
dopravě obecně osobnější vztah?
Vytvořit vizuál pro akci Do práce na kole je pro mě čest, proto
že spolek AutoMat mnoho let sleduji. A toho, co dělá pro propagaci cyklistiky a změnu dopravy ve městech, si velmi vážím.
Já kolo miluji - vždycky jsem milovala jezdit na dlouhé výlety do hor na horském kole. Protože jsem původem z Neratovic, jezdila jsem ráda do Krušných hor na Komáří hůrku nebo
do Českého středohoří. V posledních letech jsem to ale kvůli
dětem vyměnila za jiné, intenzivnější a kratší formy sportu.
Máme v domácnosti čtyři děti, a tak pro mě není příliš možné
odjet sama na celý den nebo
víkend do přírody. K cyklistice ale děti vedeme a nepochybuji o tom, že až budou
trošku větší, všichni budeme
na kole jezdit společně.
Z čeho váš návrh pro Do
práce na kole vychází?
Co za ním stojí?
Můj návrh představuje dívku, možná mladou ženu,
která právě opustila město
a jede do přírody. Možná
je večer, možná ráno a ona
za sebou nechává všechny
cihlové zdi, muffinky, lattéčka s kamarádkami a papíry velkoměsta. Vychází měsíc a kolem je krajina - krásná a tajuplná. Vidíme ji v okamžiku, kdy možná projela kaluží po dešti, možná se zdvihlo hejno ptáků z koruny stromu, možná se
jí zachytil list ve vlasech nebo se na nebi objevila neznámá
planeta. K designu, který jsem připravila ve svých oblíbených
„signature“ barvách - fialové, zelené a magentě, mě inspirovaly moje vlastní zážitky na kole a láska k němu.

Co byste vzkázala účastníkům výzvy Do práce na kole?
Já mám nejraději na kole takové ty chvíle, kdy vám cáká čistá
voda z jarních kaluží do obličeje nebo vám buší srdce, když
šlapete do kopce a máte pocit, že vám vybouchne hlava. Jste
na výletě, prší, zabloudíte a najednou najdete cestu. Vyjde
měsíc a vy nemůžete uvěřit, že zažíváte takovou krásu. Prostě
cítíte, že žijete. Tak takových okamžiků bych jim ráda popřála
co nejvíc.
Moc děkujeme za rozhovor a především za krásný letošní vizuál. Autorské signované tisky si můžete pořídit na
stránkách toybox.cz.
Další zajímavé rozhovory a především novinky Do práce na kole
najdete v našem newsletteru. Nebudeme vás zbytečně zahlcovat
zbytečnostmi. Přinášíme informace o doprovodných akcích ve vašem městě (snídaně zdarma pro účastníky, akce na triko), o slevách a výhodách, které můžete využít, a také praktické tipy, jak si
správně zapsat své cesty a na co nezapomenout.
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Zuzana Poláková: Cyklistů
přibylo. Města by se ale měla více
snažit, aby zase nezmizeli
Architektka, urbanistka a máma dvou malých dětí žije v Praze bez auta. A vůbec ho nepostrádá. V AutoMatu se zabývá
tím, co mohou města pro své obyvatele dělat, aby si i oni vystačili s hromadnou a tzv. aktivní dopravou. Výzvy Do práce na kole se zúčastní nejen proto, že to patří k její práci,
ale i kvůli pohybu, který nám všem v nouzovém stavu chybí.
„Parky jsou neustále plné sportujících nebo procházejících se
lidí a mně by se moc líbilo, kdybychom aktivní pohyb dokázali zařadit i do svých každodenních přesunů po městě. A stát
by to měl v rámci veřejného zdraví podporovat,“ říká Zuzka.

označení nějaké pevně dané skupiny lidí. Vždyť to jsou spíš
„lidé, co zrovna jedou na kole“, stejně jako lidé, kteří jdou
zrovna pěšky.
Jak si vysvětluješ, že je podíl cyklodopravy u nás pořád
tak nízký?
Podle toho, co víme ze světa, to rozhodně není existencí
kopců, chladného počasí nebo množstvím srážek. Jde spíš
o to, jak komfortní a bezpečné jsou tu pro cyklisty podmínky. Ale zlepšuje se to. Mám pocit, že konkrétně v Praze jsme
teď ve fázi, kdy se lámou ledy. Zhruba polovina naší politické reprezentace alternativní způsoby dopravy podporovat chce. Jen se teď ještě musí nějak domluvit s tou druhou
půlkou.

V AutoMatu pracuješ v tzv. LABu, Laboratoři udržitelného urbanismu. Co se pod tímhle názvem skrývá?
To oddělení AutoMatu se původně jmenovalo „Watchdog“
a jeho základním smyslem bylo plnit roli hlídacího psa. Tedy
sledovat úřední desky města a připomínkovat studie a návrhy
dopravní infrastruktury. Vše s důrazem na podporu udržitelné dopravy ve městě. Dejme tomu, že se revitalizuje ulice
a chybí v ní cyklistické řešení. Nebo se objeví studie nového
obytného celku, u které se zapomene na udržitelné způsoby
dopravy. V tu chvíli se ozýváme my a poukazujeme přitom na
strategické a koncepční dokumenty města, které udržitelné
principy obsahují. O ty se většina našich připomínek opírá.
Kdybychom argumentovali jen tím, že se nám
něco nelíbí, tak by to
nefungovalo.
Proměnila se tedy se
změnou názvu i vaše
práce v AutoMatu?
Doprava je jen jedna
z věcí, která život ovlivňuje, a jiné věci zase
ovlivňují dopravu. My
se teď díváme na město
v širších souvislostech.
Množství lidí ve městech se neustále zvyšuje
a my musíme přemýšlet
nad tím, jak se sem pohodlně vejít a jak tu udržet pro náš život
zdravé prostředí. S tím se pojí například také sociální udržitelnost měst, na kterou se často zapomíná. Proto sledujeme
územní rozvoj města jako celek.
Tak jsem se vlastně dostala do LABu já. Vystudovala jsem architekturu a hodně jsem se věnovala plánování měst. Věděla
jsem, že baráky nikdy stavět nechci. Doprava je každopádně
věc, která je z těch témat ve veřejné diskuzi asi nejtřaskavější.
V čem ta výbušnost vězí?
Doprava je dnes hodně zpolitizované téma. Lidé mají pocit, že
mu rozumí, protože se s dopravou všichni denně setkáváme.
I když se zdá, že udržitelné město by si měl přát každý, naráží se
často na požadavek individuální svobody, na kterou jsme tady
hodně citliví. V souvislosti s dopravou se navíc často používá slovo regulace, a to taky neslyšíme rádi. Pak můžeme snadno nabýt
dojmu, že zájmy cyklistů a motoristů budou vždy protichůdné.
Navíc cyklisté jsou tu pořád v menšině… Na druhou stranu je
jen málo lidí, kteří jsou „jen“ cyklisty nebo motoristy. Proto se mi moc nelíbí, když se používá slovo „cyklisté“ jako
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Jak covid obecně změnil naši mobilitu?
Všude po světě a koneckonců i u nás začali lidé víc jezdit
na kole. Důvodem bylo méně aut na silnicích, a tedy větší
pocit bezpečí. A vedení měst jim šlo naproti, protože snížení
rizika nehod se v téhle době ukázalo jako velmi potřebné.
Abych neuváděla jen příklady ze Západu, tak třeba v Budapešti, která nemá nijak špičkovou cykloinfrastrukturu, tuhle situaci využili. Během první vlny uzavřeli celé pruhy na
víceproudých komunikacích a dočasně je vyhradili chodcům
a cyklistům. Teď to vyhodnocují a většina opatření zůstává
trvale nebo se nějak transformuje. Průzkum veřejného mínění napříč Evropou ukázal, že dokonce i v Německu, zemi
automobilového průmyslu, chce většina městských obyvatel
měst chce dočasné úpravy zachovat. Covid vlastně odstartoval takovou celosvětovou revoluci přístupu měst i států
k osobní dopravě. A já doufám, že se na tom taky časem svezeme.
Jak se vám jako rodině s dvěma malými dětmi žije bez
auta? Jak děláte velké nákupy, jezdíte na hory?
Velké nákupy neděláme. V naší blízkosti ani žádný velký
supermarket není. Máme štěstí, že máme v okolí množství
menších krámků a potraviny tak nakupujeme takřka denně.
Třeba po cestě z práce. Nejsem ten typ, co musí být každou
zimu na horách a v létě u moře. Takže na hory jedeme klidně
v létě a vlakem. Teď v covidu se tedy s dětmi trochu vyhýbám i vlakům. Proto občas přemýšlím o využití carsharingu. Po městě ale často jezdíme na kole i s dětmi. Dokud je
alespoň jedno z nich v sedačce, je to vlastně v pohodě. Až
bude i mladší dcera na vlastním kole, budu muset pečlivěji
vybírat trasy.
Tak musíš hodně tlačit na vedení města, aby infrastrukturu do té doby zlepšilo.
No, budu se snažit!

Další projekty AutoMatu
Laboratoř udržitelného
urbanismu (LAB)
Tým LABu se věnuje podpoře udržitelné dopravy a urbanismu zatím převážně v Praze a částečně v Brně, ale má
plány rozšiřovat svou působnost i dále.
“Chceme, aby se naše města inspirovala
příklady ze zahraničí a dala jasně najevo svou podporu udržitelné a aktivní
dopravě. Příkladů dočasných i trvalých
cykloopatření tu z období pandemie
máme spoustu a řada z nich je proveditelná i u nás,” dodává Michal Lehečka
z LABu.
V LABu proto denně analyzujeme
a připomínkujeme městská rozhodnutí a plány tak, aby pražský magistrát či
radnice městských částí nepoškodily
naše město ani jeho rozpočet.

K tomu prezentujeme vlastní studie,
jednáme s politiky, navrhujeme jim
vhodnější řešení dopravních a urbanistických problémů a občas se bráníme
i soudní cestou. Také nahráváme vlastní
podcast, natáčíme videospoty, produkujeme nejrůznější vzdělávací materiály, pořádáme happeningy, konference,
filmový festival (když to jde).
Veškerá činnost LABu je možná jen díky
členům Klubu přátel AutoMatu. Staňte
se jeho členy i vy a pomozte nám tvořit
města, kde se lépe žije! Děkujeme!

Generace U
Aktivní a zábavnou formou vzděláváme
děti i pedagogy základních a středních
škol v oblasti udržitelné dopravy, aby se
nám v budoucnu v našich městech lépe
dýchalo i žilo.

Tyto procházky po okolí škol (většinou
přetíženém individuální automobilovou dopravou) se nám v poslední době
podařilo částečně přesunout i do online
podoby, což mělo velký úspěch u pedagogů i dětí.

sdílení veřejného prostoru, vzájemné
výpomoci a dobrovolnickém nasazení
místních organizátorů a mnoha dalších
subjektů. Jsou otevřené všem věkovým
a zájmovým kategoriím. Cílem akce je,
abychom jako obyvatelé měst vystoupili ze stereotypu vnímání veřejného
prostoru a uvědomili si jeho hodnotu.
Na slavnostech dostanou hlavní prostor
místní obyvatelé, jejich nápady, dílny,
hry, ale také místní podniky a organizace, kapely, divadelní soubory apod.
Přihlaste se na zmj@auto-mat.cz nebo
se zapojte se svým stánkem či umem.
Více na www.zazitmestojinak.cz

Klub přátel AutoMatu
Zažít město jinak
Připadá vám vaše ulice nudná a šedivá?
Oživte ji spolu s námi v září během sousedských slavností Zažít město jinak.
Ty letos s AutoMatem koordinujeme už
po šestnácté. Vyberte si ulici nebo jiné
veřejné prostranství, promyslete program a my už vám pomůžeme se všemi
formalitami (v Praze např. i se záborem
veřejného prostranství) a propagací.
Sousedské slavnosti Zažít město jinak
jsou založené na principu společného

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? Pomozte nám jednorázovým či
pravidelným příspěvkem nebo podepište naše výzvy. Dáme tak společně najevo, že chceme žít ve zdravých
přátelských městech. Připojte
se ke stovkám členů a členek
Klubu přátel AutoMatu.

Pořádáme soutěž Zelené kilometry připravujeme také terénní programy na
míru jednotlivých škol.
7

Martin Půlpitel z Ackee: Na kole
po Praze jako v Berlíně či v Kodani
Na vlastní appku Do práce na kole pomýšleli organizátoři
výzvy už řadu let. Jak účastníkům akce usnadnit a zpříjemnit uploadování tras a nezruinovat přitom rozpočet pořádající neziskovky? No a pak přišla nabídka, která se neodmítá. Společnost Ackee se rozhodla appku pro Do práce
na kole vytvořit zcela zdarma. Proč? Na to - a další otázky
- odpovídal ředitel Ackee Martin Půlpitel.

A na co se mohou účastníci Do práce na kole v nové
appce těšit?
Hlavně na rychlý a maximálně přívětivý zápis své jízdy. Aplikace se sama připomene, pokud jízda nebyla zapsána. Bude
stačit pár kliků na telefonu. Pro uživatele aplikace STRAVA
bude možný automatický zápis změřené jízdy, a tak budou
data pro municipality aktuálnější a přesnější.

S Ackee jste se rozhodli podpořit projekt Do práce na
kole tím, že pro nás chystáte zdarma úplně novou aplikaci. Co vás k tomu vedlo? Co vás na projektu zaujalo?
Zajímavé veřejně prospěšné společnosti podporujeme dlouhodobě - a to v Česku i v Německu. Do práce na kole je skvělý projekt, kterého se sami již několik let účastníme. Když
hledáme nové kanceláře, tak jsou kolárna a sprcha podmínkou. Moderní města jsou přeplněná auty, a tak je podle mě
cenná každá drobná pomoc v osvětě a propagaci alternativních způsobů dopravy. Vím, že municipalitám poskytujete
data o pohybu cyklistů a řešíte nebezpečné úseky. Rád bych
se dožil toho, že pohybovat se po Praze na kole bude stejně
bezpečné a samozřejmé jako třeba v Berlíně a Kodani.
U vás ve firmě se tedy jezdí na kole po celý rok?
Ano, a to násobně více než auty. Snad nám to vydrží i s tím,
jak budeme stárnout a pohodlnět.

Proč se k výzvě Do práce na kole
připojili naši partneři?
Dan Rambousek z nextbike.cz
„Do práce na kole nevnímáme jen jako
měsíční vyzvu. Spíše movement, který
je pro lepší dopravu a spokojenější život v českých městech naprosto zásadní. Proto jsme velmi rádi spojili síly.“

Honza Šindler z mojekolo.cz
„Nesmírně nás těší stále rostoucí
množství lidí, kteří na cesty do práce používají vlastní pohon, a vážíme
si projektů, které v této oblasti šíří
osvětu a motivují. Proto jsme se jako
aktivní cyklisté, propagátoři pohybu
a zdravého životního stylu rozhodli
do této iniciativy zapojit.“

Generální
partner

Hlavní
mediální
partner

Programátoři Lukáš a David jedou do kanceláře Ackee v trikách Do práce na kole.

Firmu Ackee založili v roce 2012 absolventi ČVUT
v Praze. Kromě vývoje a designu mobilních a webových aplikací se společnost zabývá také digitalizací firem. V roce 2016
otevřela společnost Ackee pobočku v Berlíně. Mezi její klienty
patří například J&T Banka, Livesport, Ethereum Foundation
a Německý spolkový sněm.

Pavel Čábelický z kolofix.cz
„Kolo je rychlý a efektivní způsob dopravy. A ve vhodném oblečení se na
něm dá jezdit celý rok, i v zimě. Jsem
moc rád, že existují výzvy jako je Do
práce na kole. Rádi se připojujeme.“

Aleš Zemánek z azub.cz
„Jsme velmi hluboce přesvědčeni
o tom, že cyklistika má mít větší podíl ve způsobu dopravy jednotlivců
i rodin, a proto jsme se dokonce sami
chystali uspořádat soutěž BiketoWork
dva roky před tím, než s touto myšlenkou přišel AutoMat. Dnes jsme rádi, za to, jak skvěle to dělají
a snažíme se jim pomáhat. Díky! “

Pavel Včela z GLS CZ
„Ekologicky a rychle. To je trend balíkové doručovací služby, kde nákladní cyklistika bude v centrech měst hrát důležitou roli. Již letos bude účastníkům Do práce na kole doručovat v centru Prahy jejich startovní balíčky cargokolo
GLS z městského cyklodepa na Florenci.“

