AutoMat, Vodičkova 36, Praha 1, www.auto-mat.cz
Anna Kociánová, telefon 602 313 221, e-mail: anna.kocianova@auto-mat.cz
Dominika Lenthárová, telefon 776 010 212, e-mail: dominika.lentharova@auto-mat.cz

Tisková zpráva spolku AutoMat, 26. 4. 2022

Za pár dní startuje Květnová výzva Do práce na kole. Síly poměří tisíce
nadšenců i firem z celé republiky

Praha - Na kole, koloběžce, pěšky či poklusem. Bez motoru se začátkem května vydá
do práce přes 22 000 nadšenců a nadšenkyň z celé republiky. Díky výzvě Do práce na
kole, kterou už 12 let organizuje spolek AutoMat, pomůžou své fyzické i psychické
kondici, ale i životnímu prostředí. Nově mohou porovnat své výkony ve srovnávači
firem, měst i jednotlivců. Registrace do výzvy, která trvá celý květen a vyvrcholí
v červnu závěrečnými večírky, je otevřená do 30. dubna.
„Výzva Do práce na kole je skvělou motivací vykročit ze stereotypu a zkusit se po městě
pohybovat jinak. Přínosy pravidelného pohybu pocítí nejen všichni účastníci výzvy, ale
potenciálně i my všichni lepší dopravní situaci a stavu životního prostředí ve městech,“
popisuje koordinátorka výzvy Dominika Lenthárová z AutoMatu.
Loni se výzvy zúčastnilo 22 112 lidí, letos čekají organizátoři další rekord. „Bezmotorová
doprava zažívá boom. Během pandemie vyzkoušela řada lidí poprvé více využívat kolo nebo
chůzi jako dopravní prostředek. Jen v Praze vzrostl počet průjezdů na kole asi o 50 %,“
dodává hlavní koordinátorka akce.
Velký zájem o výzvu Do práce na kole mají také firmy. Pro ně funguje jako nenáročný,
zdravý a zábavný teambuilding a také jako efektivní nástroj společenské odpovědnosti.
Roste počet firem, které za své zaměstnance hradí startovné, a hlavně které se začínají
zajímat o udržitelnost v různých ohledech své činnosti. Právě především pro firmy vyvinuli
programátoři z AutoMatu nový srovnávač, který umožní jednoduše se vzájemně hecovat a
podporovat, a to jak mezi institucemi, městy, jednotlivci nebo týmy.
Data z Do práce na kole neslouží ale jen k vzájemnému špičkování, pomáhají i při plánování
a tvorbě infrastruktury ve městech. Umožňují například zjistit, kde infrastruktura chybí, nebo
kde je špatně navržená.
Vizuál k Do práce na kole 2022 vytvořila uznávaná výtvarnice Eliška Podzimková.
Registrace do 12. ročníku výzvy Do práce na kole je otevřená na
www.dopracenakole.cz a výzva samotná běží od 1. do 31. května 2022.

