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DO PRÁCE NA KOLE
O POŘADATELI
V AutoMatu prosazujeme lepší prostředí
pro kvalitní život ve městě. Podporujeme
veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu
i rozumné používání aut. Přinášíme inspiraci
z evropských metropolí a aktivizujeme lidi
k pozitivní proměně ulic a veřejného prostoru.
Dohlížíme na politiky a efektivní využití
veřejných peněz. Společně s vámi tvoříme
město, ve kterém se dobře žije.
Spolupracujeme s komunálními politiky,
dopravními
odborníky,
architekty,
neziskovými
organizacemi,
výzkumníky,
umělci, městskými cyklisty, seniory, rodiči
a dětmi – se všemi obyvateli měst, kterým
není lhostejné, kde bydlí. Z pozice nezávislého
dohlížitele a navrhovatele se věnujeme
rozvoji infrastruktury pro cyklistickou dopravu
a prosazujeme konkrétní opatření pro zvýšení
bezpečnosti a vstřícnosti ulic pro cyklisty
i chodce. Usilujeme o odstraňování nejrůznějších bariér ve veřejném prostoru.

CO JE DO PRÁCE NA KOLE?
Výzva je určena pro každého, kdo dojíždí
do práce na kole, koloběžce, na jiném
bezmotorovém prostředku nebo chodí
pěšky či běhá. Pomocí výzev chceme
přilákat hravou formou firmy a obyvatele
měst k tomu, aby na delší časový úsek zkusili
změnit své dopravní návyky a automobil
vyměnili za vlastní pohon. Každý účastník si
v průběhu výzvy zapisuje/nahrává do registračního systému své bezmotorové cesty
a má možnost se porovnávat s ostatními
účastníky nejen ze svého města, ale i z celé
ČR, případně i ze zahraničí.
Cílem výzev není motivovat lidi k tomu, aby
podávali co nejvyšší sportovní výkony, ale aby
si udrželi či připomněli své dopravní návyky
v průběhu celého roku. Z hlediska dlouhodobé
udržitelnosti dopravy a samozřejmě i kondice
jednotlivců je totiž zásadnější pravidelnost
než jednorázová výkonnost.

Sledujeme (především v projektu LAB)
aktuální témata a kauzy týkající se vztahu
městské společnosti, veřejného prostoru
a dopravy v Praze i v dalších městech
a přicházíme s environmentálně citlivým
přístupem k dané tematice. Účastníme
se jednání odborných pracovních skupin
a zpracováváme vlastní odborné studie.
Vznášíme
připomínky
k
městskému
rozpočtu a prosazujeme, aby byl přiměřeně
podporován rozvoj různých forem dopravy,
nejen dopravy automobilové.
V rámci projektu Generace U se zaměřujeme
se také na vzdělávání na školách např.
formou terénních programů v okolí školy, kdy
s námi žáci vyrážejí ven na kole nebo pěšky
a společně mapujeme problematická místa.
Kromě kampaně Do práce na kole koordinujeme po celé republice i sousedské
slavnosti Zažít město jinak (na více než 90
místech v Praze a v dalších 30 městech).

Výzva probíhá v těchto termínech:

KVĚTNOVÁ VÝZVA
Stěžejní výzva, která každoročně přiláká desetitisíce účastníků. Koná se v délce čtyř týdnů
a je zaměřena na týmy. Cílem je podpořit
bezmotorový pohyb po městě formou
teambuildingu.
Kdo sestaví tým o 2-5 členech a pravidelně se
spolu s kolegy či přáteli dopravuje do práce
udržitelně, může na závěrečném večírku získat
některou z cen pro vítěze. Ale o jen o výhrách
naše aktivita není.
Po zaplacení registračního poplatku lidem
přijde účastnické tričko, které je současně
vstupenkou na různé doprovodné a slevové
akce. To vede k postupnému budování
komunity podobně smýšlejících lidí.
Firmy mohou navíc v květnu bojovat o titul
Cyklozaměstnavatel roku. Smyslem Do práce
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na kole je totiž také přesvědčit zaměstnavatele,
aby svým bezmotorově se dopravujícím
zaměstnancům vytvořili potřebné zázemí
(stojany, sprchy, šatny…). Zapojená města
podporující udržitelný pohyb po městě pak
mohou získat titul Cykloměsto roku.
Každoročně společně s květnovou výzvou
vyhlašujeme i výzvu pro studenty středních
a vysokých škol Do školy na kole. Dětem na
základních školách pak nabízíme výzvu Zelené
kilometry. Reagujeme tak na současný trend
„mamataxi”, kdy každé čtvrté dítě vozí do
školy rodiče autem. To přináší hned několik
negativních efektů: houstnoucí a nebezpečný
provoz v okolí škol, zhoršující se kvalita
ovzduší a nedostatečné návyky dětí v oblasti
bezpečného chování v dopravě.

ZÁŘIJOVÁ VÝZVA
Tradiční jarní akce nám nestačila, a proto jsme
k ní přidali Zářijovou výzvu. Ta je zaměřená na
jednotlivce a je dvoutýdenní. Cílem je si po létě
připomenout, že se dá do práce dopravovat
i bez škodlivých zplodin a namotivovat se
k fyzické aktivitě i v chladnějším počasí. Výzva
se koná v termínu Evropského týdne mobility,
který upozorňuje na ekologický a efektivní
způsob dopravy po městech.

LEDNOVÁ VÝZVA
Výzva v délce jednoho týdne je zaměřena
na jednotlivce, kteří již zvládli jezdit či chodit
v květnu i září a koketují s celoročním
dopravováním se do práce „na vlastní pohon”.
Souzníme se rčením: Neexistuje špatné počasí,
jen špatně zvolené oblečení. A pokud povětrnostní podmínky bezpečnou jízdu na kole
neumožňují, vždy to jistí chůze.

O CO USILUJEME?

Foto: Jakub Kriš

Prostřednictvím kampaně Do práce na kole
se snažíme popularizovat téma osobní
bezmotorové dopravy, upozorňovat na
ekologické, zdravotní i ekonomické výhody
a usnadňovat lidem zapojení bezmotorové
dopravy do běžného života.
Mimo to chceme budovat a rozvíjet komunitu
lidí, jimž není dění okolo nich lhostejné.
Kromě tradičních motivací k bezmotorovému
pohybu po městě jsme v roce 2019 přidali
i motivaci novou, vycházející z nahrávání tras
účastníků přes mobilní aplikace. Anonymizovaná data poslouží městům identifikovat,
kudy se cyklisté i chodci reálně pohybují, stejně
jako místa, kde infrastruktura nevyhovuje
účelům bezpečného a příjemného pohybu
po městě. Účastník výzvy tak svým pohybem
může přispívat k rozvoji bezpečné a plynulé
cyklodopravy, a tak i k rozvoji měst.
Více informací k analýzám tras naleznete na
straně 10.

Online terénní
vzdělávací program
Generace U
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DO PRÁCE NA KOLE 2020
Desátý jubilejní ročník Do práce na kole
jsme chtěli mít neopakovatelný. Plánovali
jsme více akcí na triko, nové vychytávky pro
budování cyklistické a chodecké komunity
a úpravy pravidel, která budou komunitu
více stmelovat. Vzhledem k dosavadním
číslům a vývoji Do práce na kole jsme
odhadovali účast na 25 tisíc lidí. Po ukončení
ročníku můžeme potvrdit, že rozhodně „díky”
koronavirové epidemii neopakovatelný byl.
Změn jsme nakonec provedli také hodně.
I když to byly vesměs změny úplně jiné,
než jsme plánovali. V únoru 2020 by nás
určitě nenapadlo, že účast necelých 16 000
účastníků budeme slavit jako velký úspěch.

s psychickými problémy a cyklorikšu pro
vyjížďky seniorů. Tato změna měla mít ještě
následný krok, kdy překonané kilometry
promění organizátoři na finanční pomoc
projektům. Finanční odměnu se ale vlivem
koronavirové situace bohužel nepodařilo
realizovat.

Uskutečnit Do práce na kole v tradičním
květnovém termínu byla skutečně výzva.
Dva týdny po spuštění registrace se chod
České republiky takřka zastavil, do práce
jezdila jen velmi malá část obyvatel
a většinu z nich zajímal víc počet ušitých
roušek než účast v tradiční bezmotorové
výzvě. Rozhodli jsme se proto změnit
pravidla a umožnit zapisování veškerých
bezmotorových cest, tedy i těch, které
nevedou do práce či z práce, ale třeba
na nákup, na procházku či se psem. Zcela
netradičně (a jen zdánlivě bez souvislosti
s původním posláním akce) jsme umožnili
účastníkům zapisovat si také různá domácí
cvičení. Systém jsme doprogramovali na
možnost záznamu jakéhokoliv „zdravotního
pohybu”. Chtěli jsme tak přispět k lepšímu
rozpoložení, lepší náladě i fyzičce účastníků
a především umožnit všem zapojení se
i ve dnech, kdy situace (péče o děti, home
office apod.) neumožňovala vyrazit do
práce na kole.

I letos jsme pokračovali ve vyhlašování
kategorie
Cyklozaměstnavatel
(ve
spolupráci s Nadací Partnerství) a kategorie
Cykloměsto. Při jejích hodnocení jsme
posuzovali odpovědi z dotazníků, v případě
měst také účast počítanou na počet
obyvatel a přístup jednotlivých radnic
k rozvoji udržitelné mobility a k její propagaci.

Mimo tuto ad hoc změnu jsme už
dlouhodobě plánovali významnou úpravu
pravidel. Chtěli jsme navrátit výkonnostní
kategorie blíže jejich původnímu smyslu.
Cílem výzvy je, aby lidé našli zálibu v cyklistice
či pěší chůzi a změnili své dopravní chování.
Nikoliv, aby během pár týdnů podávali
extrémní sportovní výkony. Rozhodli jsme
se proto posílit pravidelnostní kategorii
a naopak kilometry naježděné na výkon
neodměňovat. Každý účastník měl také
možnost podpořit svými kilometry jeden
ze tří dobročinných projektů. Podpořit bylo
možné pomoc onkologicky nemocným
dětem a jejich rodinám, pomoc lidem
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Vizuál roku 2020 vytvořil náš oblíbený
výtvarník Jaromír Švejdík, alias Jaromír 99
(autor komiksu Alois Nebel či Zátopek).
Motiv jsme promítli do plakátů, letáků i všech
propagačních materiálů. A samozřejmě
našel své hlavní uplatnění na účastnických
tričkách.

V květnu byly bohužel zavřeny všechny
školy v České republice, a proto jsme výzvu
Do školy na kole přesunuli na září, kdy se
uskutečnila v rámci Zářijové výzvy.

Foto: Libor Fojtík

DOBROČINNOST MÍSTO VÝKONNOSTI
V posledních letech nás překvapilo čím dál
intenzivnější soutěžení a sbírání stovek a stovek
kilometrů ve výzvě, která sama o sobě žádný
apel na výkonnost neobsahuje. V ročníku
2020 i ročnících následujících chceme výzvu
znovu přiblížit její původní myšlence – podpoře
udržitelné mobility a poskytnutí motivačního
nástroje pro firmy a města k zlepšení podmínek
pro pohyb cyklistů a chodců. V upravených
pravidlech klademe větší důraz na pravidelnost,
která se stává hlavní kategorií. Soutěžící
s důrazem na výkon mohli letos sbírat kilometry
i nadále, ale bez možnosti vyhrát hmotné
ceny. Naopak mohli přispět (nakonec alespoň
symbolicky) na dobrou věc.

FOKUS: LIFE IS LIKE A BIKE
„Učiníte-li pohyb součástí svého každodenního
života, přispějete tím své duševní rovnováze.“
To je motto jednoho z mnoha projektů
organizace Fokus Praha, neziskové organizace
v ČR podporující lidi se zkušeností s duševním
onemocněním.
O vlivu cyklistiky (a pohybu obecně) na
fyzické zdraví existují tisíce článků, ale téma
vlivu pohybu na zdraví psychické stojí zatím
více ve stínu. Přitom fyzické a duševní zdraví
jsou spojené nádoby. Člověk v dobré kondici
dokáže snáze čelit problémům a lépe reaguje
na změny, které život přináší. Volbou tohoto
projektu jsme chtěli podpořit pohybové aktivity
lidí s vážným duševním onemocněním.

CYKLORIKŠA ANEB NA KOLE V KAŽDÉM VĚKU
Inspirací k tomuto projektu byla návštěva
jednoho domova pro seniory v Kodani, kde je
od roku 2015 činná lokální a zakládající buňka
sdružení Cycling Without Age. Sdružení šíří do
více než 40 zemí světa svou ústřední myšlenku:
Navracet lidem se sníženou mobilitou „právo
mít vítr ve vlasech“. Zakladatele hnutí Ole
Kassowa jednoho dne napadl jednoduchý,
ale doposud nerealizovaný nápad: nabídnout
seniorům a vedení jejich pečovatelské služby
možnost vyjížděk na speciálně upraveném
cargokole (tzv. trishaw). Kolo řídí dobrovolník
„pilot” a před s sebou veze až dva seniory na
sedadle.
Nápad se ujal a senioři si ho oblíbili. Umožňuje
jim nejenom zvýšení jejich mobility, ale také
třeba únik z osamělosti, prostor k seznámení
a setkání se s přáteli. Budování vztahů, znovu
začleňování do komunity, sdílení příběhů
a tempo, které dovoluje plně vnímat okolí, jsou
ostatně jedny z hlavních principů projektu.
U všech seniorů, kteří se znovu začali dostávat
do kontaktu se světem mimo stěny svých
domovů, se zvýšila chuť k jídlu, omezila se
medikace a zvýšila se kvalita života.
V rámci tohoto projektu chtěl spolek AutoMat
pořídit elektrokargokolo typu trishaw a ve
spolupráci s organizacemi cílícími na seniory
vytvořit a koordinovat síť doborovolníků, kteří
by vyjížďky se seniory realizovali.

Fotka 1. cyklorikši z domova seniorů v Otrokovicích
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NA KOLE DĚTEM – NADAČNÍ FOND JOSEFA ZIMOVČÁKA
Projekt vznikl v roce 2010 jako benefiční součást
sportovní akce a od té doby podporuje
onkologicky nemocné děti.
Na podporu těmto dětem vyráží každoročně
peloton v čele s Josefem Zimovčákem na
vysokém kole, následovaný ostatními cyklisty.
Nejde o závod, ale dobročinnou jízdu, ke které
se může přidat kdokoli, na jakoukoliv vzdálenost.
Doprovodnými aktivitami se vybírají finanční
prostředky na podporu nemocných dětí.
Volbou projektu Josefa Zimovčáka jsme chtěli
podpořit onkologicky nemocné děti, především

pak zajištění sportovních aktivit a rekondičních
pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům
překonávat traumata způsobená těžkou
nemocí.
Pro dobrou věc se letos najezdilo 646 000 km,
z toho na Cyklorikšu pro seniory přispělo svými
kilometry 15,5 % zapojených, na projekt Fokusu
Praha Life is a Bike přispělo 13,5 % a na Nadační
fond Na kole dětem - NF Josefa Zimovčáka
71 % zapojených.

MOTIVACE ÚČASTNÍKŮ
Ze zpětné vazby z téměř 3 000 vyplněných
dotazníků vyplývá, že i přes velmi nestandardní podmínky všichni uvítali, že jsme se do
výzvy pustili. V době, kdy bylo zdraví ústředním
tématem článků i debat v médiích, jsme i my
přišli s výzvou, která přispěla k podpoře zdraví
i psychické pohody. Většina z účastníků se
zapojuje do výzvy pravidelně a hodlá tak činit
i v následujících ročnících.
A jaké byly jejich hlavní důvody, proč se
zapojili? 76 % účastníků odpovědělo, že jezdí
na kole i mimo soutěž, a proto v tom pokračují
i v květnu. 55 % zapojených chápe výzvu Do
práce na kole jako příležitost ke zlepšení své
kondice a zdraví, 38 % respondentů pak vnímá
i ekologický aspekt výzvy a chce pomoci ke
zlepšení životního prostředí. Významnou roli
hraje i možnost pobavit se s kolegy a mít nové
společné zážitky.

V dotazníku bylo možné vybrat více odpovědí

Foto: Libor Fojtík
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To je pro představu množství, které přibližně považujeme za úžasný výsledek. Pro nás ze
všech výsledků ten nejzásadnější. Děkujeme!
absorbuje 493 stromů za svůj život.

1 025)

181)

2 536)

400)

829)

3 890)

776)

1 327)

274)

5 768)

912)

1 545)

7 280)

1 156)

2 475)

10 800)

1 825)

3 925)

12 883)

1 958)

5 100)

16 347)

2 280)

6 698)

19 576)

2 660)

7 972)

15881

2703

7412

Počet cest
pěšky

7

54 220)
72 200)
92 831)

2016
2020
2017

1 825)
15881
1 958)

2018

2 280)

2019

2 660)

2020

2703

2703

7412

DO PRÁCE NA KOLE VE FIRMÁCH
Motivy firem pro zapojení se do výzvy

(možnost výběru více možností)
Těší nás, že každým
rokem přibývá55,4
společností,
Naše firma má sportovního ducha
které se doJízdavýzvy
zapojují. Díky 74,6výzvě mají
na kole/pěší chůze i mimo výzvu
možnost motivovat
zaměstnance
hravou
Teambuildingová aktivita
pro všechny
43,9
Zajímáme
životní prostředí
41,5
formou, aby
sese ovyzkoušeli
dopravovat
do
Zlepšení
kondice a zdraví
zaměstnanců
50,1
práce na kole,
pěšky
nebo
poklusem
alespoň
Podpora městské cyklistiky
43,1
jeden měsíc.
Více než polovina zúčastněných
Problémy při dopravování autem
25,4
firem pak své zaměstnance podporuje ať už
zaplacením startovného, tak i pořádáním
vnitrofiremních akcí jako jsou např. snídaně
pro účastníky výzvy, vnitrofiremní soutěže
apod.

Vývoj počtu firem
2011
Aktivní zaměstnanci,
kteří jsou 181)
zdraví - i to letos
2012
400)
opět patřilo mezi hlavní
motivaci
stovek firem,
2013
776)
které se k nám každoročně
přidávají.
V letošním
2014
912)
roce, kdy část zaměstnavatelů
řešila práci
2015
1 156)
z domova, tak měly
firmy zaručenu
tmelící
2016
1 825)
aktivitu a teambuilding
právě1 958)
díky naší výzvě.
2017
2018

2 280)

2019

2 660)

2020

2703

Motivace firem pro zapojení se do výzvy                                      
(výběr více možností; v procentech)

Vývoj počtu firem

Motivy firem pro zapojení se do výzvy
(možnost výběru více možností)
Naše firma má sportovního ducha 55,4

Foto: OLTIS Group a.s.
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CYKLOZAMĚSTNAVATEL
Ačkoliv nejdůležitější je možnost bezpečně
dojet do práce na kole po kvalitní, chráněné
infrastruktuře, významnou roli hrají i podmínky
na pracovišti. Např. to, zda si lidé dopravující se
do práce na kole mají kam uložit kolo, kde složit
věci a kde si dát sprchu... Firma samotná může
tvorbou atraktivních a komfortních podmínek
motivovat své zaměstnance k dojíždění na
kole.
Proto každý rok oceňujeme zaměstnavatele,
kteří v tomto vynikají a mohou být inspirací
pro další firmy. Více k evropské certifikaci na
cyklozamestnavatel.cz.
Celorepublikovým Cyklozaměstnavatelem
roku se letos stal OLTIS Group, a.s.

Firma myslela na dojíždění na kole již
při projektování nového olomouckého
pracoviště. Zaměstnanci zde mají k dispozici
kolárnu, nářadí, kompresor, v každém patře
sprchy a dokonce i posilovnu. Ve firmě
pořádají vlastní běžeckou soutěž, v minulém
nekovidovém roce uspořádali snídani pro
účastníky Do práce na kole.
Na 2. příčce se umístila společnost Katanga
s.r.o. z Brna, třetí skončili tradičně úspěšní
Continental Barum s.r.o. z Otrokovic, ale
mezi nejlepší se probojovali např. i SAP ČR,
Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o., Elektrárny
Opatovice, a. s., nebo Hlavní město Praha.

DO PRÁCE NA KOLE VE MĚSTECH
V jednotlivých městech po celé republice
hledáme spojence - organizátory, kteří jsou
naši spojkou a pomáhají nám uspořádat
jednotlivé lokální akce. I přes náročnou situaci
se ke květnové výzvě připojilo 48 měst.
V polovině zúčastněných měst pomáhá
s podporou výzvy samotná radnice - zpravidla
prostřednictvím svého cyklokoordinátora,
náměstka pro sport či pracovníka odborů
kultury nebo místního rozvoje. Takto zapojeným
městům nabízíme po ukončení akce nashromážděná data o bezmotorovém provozu k další

analýze za účelem zlepšení infrastruktury.
Druhá část organizátorů pochází z řad
veřejného sektoru: jedná se o cyklospolky,
ekologické organizace, organizace zaměřené
na rozvoj města či nadšené jednotlivce. Našim
cílem je v rámci jednoho města propojit organizátory z veřejného sektoru s podporovateli na
radnicích.

CYKLOMĚSTO
Soutěž o město nejpřátelštější k cyklistům
roku 2020 vyhrály Otrokovice. Vítězství
vzešlo z kombinace výsledků dotazníku mezi
účastníky letošní výzvy a ze závěrů odborné
komise z řad organizátorů. Ta posuzovala
i další ukazatele jako podíl účastníků výzvy na
počtu obyvatel města, pravidelnost cest, práci
místního koordinátora, zapojení či spolupráci
při organizaci veřejného sektoru s radnicí.
Celkově se do výzvy zapojilo 48 měst, kde jejich
obyvatelé usilují o rozvoj udržitelných forem
městské dopravy.
Kromě vítězného města Otrokovice se
cyklistické a pěší dopravě podle výsledků
Cykloměsta roku nejvíce daří ve Valašském
Meziříčí, Pardubicích, Zlíně, Jihlavě a Ostravě.

Vítězné město Otrokovice obdrželo jako hlavní
cenu servisní cyklostojan od společnosti
CykloHub, který nabízí veškeré nářadí
k základnímu servisu kol, kočárků i vozíčků.
Druhé Valašské Meziříčí získalo na tři měsíce
sčítač cyklistů od Nadace Partnerství. Po
dohodě s městem, které již instalovalo jiný
sčítač, byla tato nabídka využita ve Zlíně. Po
loňském úspěchu odborné exkurze do Dánska
zorganizované pro zástupce vítězných měst,
jsme začali pracovat na exkurzi do Nizozemska.
Bohužel jsme od organizace vlivem nejistého
vývoje cestování upustili.
Cílem této kategorie a ocenění je přimět česká
města k co nejaktivnějšímu zapojení do výzvy
Do práce na kole a také přinášet další inspiraci,
ať už úspěšným, tak i méně úspěšným městům.
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PŘISPÍVÁME K ROZVOJI SMART CITIES
Pro efektivní plánování potřebují města
dostatek relevantních dat. Ta mohou mimo
jiné posloužit k odhalení problémů, analýze
problematických míst a predikci možného
vývoje. Následně se o ně lze opřít při zadávání
projektů, přípravě soutěží a navrhování různých
opatření.
Taková data získáváme i v rámci projektu Do
práce na kole. Desetitisíce reálně vykonaných
cest jsou během května v jednotlivých
městech zaznamenány účastníky přes
aplikace a v anonymizované formě mohou
posloužit městům k analýze pohybu osob
městem. Je tak možné identifikovat, kudy se
cyklisté i chodci reálně pohybují, stejně jako

místa, kde infrastruktura nevyhovuje účelům
bezpečného a příjemného pohybu po městě.
Účastník výzvy tak svým pohybem může
přispívat k rozvoji bezpečné a plynulé
infrastruktury a aktivně se podílí na rozvoji svého
města. Některá ze zapojených měst podporují
získávání dat (stejně jako udržitelnou dopravu
ve svém městě) zaplacením startovného pro
část účastníků kampaně.
Data z Do práce na kole byla již využita
k analýzám v Brně, Ostravě, Hodoníně či Plzni.

Heatmapa zaznamenávající pohyb účastníků, Do práce na kole 2020

Výstava vize rostorového rozvoje Ostravy od MAPPA
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Schéma vytížení tras ve městě z dat Do práce na kole

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH POŘADATELSKÝCH MĚST
Město

Celková vzdálenost (km)

Počet cest na kole

Počet cest pěšky

Ušetřené emise CO2 (g)

Praha

Počet soutěžících Vzdálenost na kole (km) Vzdálenost pěšky (km)

4 893

968 179,9

230 770,3

1 209 537,3

60 561,0

50 530,0

156 030 313,5

Brno

2 350

415 184,6

95 635,6

517 061,3

31 492,0

21 902,0

66 700 912,1

Plzeň

924

166 047,2

33 970,3

201 856,8

14 726,0

8 131,0

26 039 527,3

Ostrava

663

182 182,6

17 014,6

201 532,1

12 391,0

4 028,0

25 997 642,9

Pardubice

720

150 548,9

18 665,1

171 030,2

15 534,0

4 804,0

22 062 900,4

Olomouc

738

140 392,5

17 969,8

160 304,4

14 491,0

4 722,0

20 679 264,8

Otrokovice

448

113 065,8

11 455,3

125 906,0

8 602,0

2 497,0

16 241 872,6

Zlín

457

106 517,2

13 026,2

122 072,7

8 468,0

3 729,0

15 747 383,5

Hradec Králové

461

86 780,6

14 843,2

102 658,9

8 802,0

3 664,0

13 243 001,2

České Budějovice

531

75 294,9

12 277,4

88 940,1

8 809,0

3 045,0

11 473 269,2

Jihlava

411

73 494,6

11 289,4

86 356,6

6 741,0

3 403,0

11 140 000,5

Valašské Meziříčí

276

63 362,7

11 456,0

76 415,1

4 630,0

2 831,0

9 857 550,0

Ústí nad Labem

231

44 379,7

13 293,3

58 997,6

3 196,0

3 400,0

7 610 684,9

Liberec

201

41 254,8

9 768,6

51 340,3

3 674,0

2 026,0

6 622 893,2

Žďár nad Sázavou

144

35 623,5

6 038,2

41 863,3

3 015,0

1 411,0

5 400 371,0

Hranice

126

35 780,3

4 336,6

40 849,7

2 767,0

1 033,0

5 269 609,0

Břeclav

188

36 638,0

2 633,2

40 418,8

3 723,0

846

5 214 031,4

Třebíč

127

26 543,6

8 766,7

35 569,8

1 990,0

1 715,0

4 588 499,8

Rychnov nad Kněžnou

146

28 800,2

5 777,8

35 337,7

2 769,0

1 258,0

4 558 568,2

78

29 850,9

2 156,1

32 055,3

1 760,0

425

4 135 136,4

131

24 289,3

3 719,3

29 475,3

2 119,0

1 054,0

3 802 315,4

Louny
Kopřivnice
Nový Jičín

111

23 364,9

4 841,7

29 011,4

1 876,0

1 351,0

3 742 474,1

Hodonín

114

22 751,7

3 906,7

26 811,8

2 285,0

901

3 458 718,2

63

23 694,1

2 798,0

26 616,7

1 280,0

621

3 433 549,5

Jindřichův Hradec

165

17 470,3

7 834,7

26 174,8

2 609,0

2 556,0

3 376 543,1

Třinec

102

21 724,6

3 681,1

25 444,5

2 031,0

861

3 282 336,4

Říčany u Prahy

114

18 936,2

5 495,7

24 687,4

1 918,0

1 481,0

3 184 669,8

Jablonec nad Nisou

Kladno

103

17 674,5

6 380,4

24 211,6

1 056,0

1 441,0

3 123 292,0

Uherské Hradiště

91

17 376,5

2 737,5

20 334,0

1 600,0

553

2 623 081,5

Znojmo

56

13 296,7

2 843,7

16 191,8

1 285,0

697

2 088 746,3

Havlíčkův Brod

51

12 436,8

2 889,0

15 350,5

986

664

1 980 216,6

Příbram

74

13 132,5

1 939,1

15 137,5

1 135,0

612

1 952 742,9

Šumperk

67

12 523,9

1 453,7

14 179,0

1 434,0

364

1 829 094,4

Opava

48

11 779,2

1 901,1

13 717,8

1 099,0

475

1 769 598,5

Chrudim

53

9 937,3

2 982,6

13 027,4

1 133,0

733

1 680 528,8

Nové Město nad Metují

47

10 456,7

1 181,0

11 712,6

912

303

1 510 921,1

Frýdek-Místek

50

9 293,0

2 168,5

11 461,5

704

456

1 478 532,1

Rakovník

35

8 512,0

1 587,7

10 112,6

722

392

1 304 525,7

Česká Lípa

17

8 289,3

1 455,9

9 763,2

402

315

1 259 451,5

Krnov

39

6 859,5

2 688,3

9 733,6

613

516

1 255 629,1

Pelhřimov

30

7 788,2

755,2

8 543,4

662

151

1 102 104,7

Tábor

28

7 297,2

1 005,0

8 305,2

556

172

1 071 365,9

Rožnov pod Radhoštěm

44

5 603,4

1 666,4

7 324,3

553

444

944 833,8

Třeboň

20

5 091,1

1 568,8

6 790,0

382

340

875 905,0

Strakonice

27

5 150,2

591,3

5 773,1

530

172

744 730,4

Kolín

34

4 220,7

1 047,1

5 401,7

510

252

696 820,6

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

19

4 676,2

409,8

5 135,3

359

122

662 455,8

Mladá Boleslav

18

1 714,9

1 227,0

2 941,9

213

199

379 504,7

Cheb

16

1 376,7

660,3

2 093,4

210

276

270 042,8

Lysá nad Labem

1

90

0

90

2

0

11 610,0

Kroměříž

0

0

0

0

0

0

0
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DOPROVODNÉ AKCE
Letošní doprovodné akce zásadním způsobem
utrpěly kvůli koronavirové situaci a zákazům
z ní vyplývajícím. V řadě měst se proto od
tradičních akcí – snídaní na triko, setkávání
a cyklojízd upouštělo, v některých městech
se odkládaly na prázdniny či září, jinde se
konaly za zpřísněných hygienických podmínek.
Vážíme si, že i přesto se v řadě měst podařilo
uskutečnit skvělé akce.

SNÍDANĚ PRO ÚČASTNÍKY
V průběhu května i chvíli před ním se snažíme
zpříjemnit jízdu na kole, ranní procházku či
běh také doprovodnými akcemi. Mezi nejoblíbenější patří snídaně pro cyklisty, chodce
i běžce.
Na frekventovaných cyklistických či běžeckých
trasách připravujeme pro účastníky (a nejen
pro ně) posilnění. V Praze jsme za zpřísněných
hygienických opatření letos uskutečnili alespoň
dvě snídaně na triko. Při jejich organizaci nás
opět podpořil i pražský magistrát prostřed-

AKCE NA TRIKO

Akce na triko, tedy různé slevy, vstupy zdarma,
akce 1+1 (pivo, káva či zmrzlina) zdarma
bohužel také byly omezeny. Díky pěknému
počasí se však podařilo zachovat alespoň
některé akce. V průběhu celého měsíce mohli
také všichni účastníci využívat online cvičení
zdarma od Online Fitness a využít zdarma
zápůjčku sdílených kol Nextbike.

Foto: Marcela Juříčková

nictvím svého projektu Čistou Stopou Prahou
a svou návštěvou nás poctil i náměstek
pražského primátora pro oblast dopravy
Adam Scheinherr, který poděkoval občanům
za využívání udržitelných způsobů dopravy
k cestě do práce. Snídaně se uskutečnily
i v dalších městech - tradičně např. v Otrokovicích, Zlíně, Plzni či Strakonicích.
Všem organizátorům snídaní moc děkujeme
za jejich nadšení pro věc.

I letos patřily k nejoblíbenějším akcím kávy
či svačiny na triko, půjčování kol, cykloservis
a diskuze o dopravě ve městě. Účastníkům byla
také nabídnuta řada slev na nákup sportovních
potřeb, občerstvení či na vstupy na různé akce.

CYKLOJÍZDY
Tradiční doprovodnou akcí jsou cyklojízdy,
při kterých si zájemci mohou vyzkoušet, jaké
to je projet si vybrané úseky města bez aut.
Ať už jsou to oblíbené cyklotrasy, či místa, do
kterých si doposud na kole netroufli. Cyklojízdy
se letos změnily spíše na menší cyklovyjížďky
a uskutečnily se mimo Prahu například také
v Pardubicích, Hradci Králové Zlíně či Třinci.
Pražská cyklojízda byla spojená se společnou
12km cestou účastníků z centra na závěrečný
večírek. Stejně jako v roce 2020 se v roce 2021
v rámci oslav Světového dne jízdního kola)
uskuteční pod záštitou OSN a spřátelených
ambasád.
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Foto: Nikita Kartashev

Znojmo

Brno

Rychnov nad Kněžnou

Otrokovice

Ostrava

Cheb

Plzeň

Zlín
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ZÁVĚREČNÉ VEČÍRKY
V dosavadních ročnících bylo pravidlem,
že zúčastněná města v průběhu června
uspořádala večírek, na kterém se setkali
účastníci výzvy a vyhlašovali se vítězové. I tato
část výzvy byla letos upravena vzhledem
k nejednoznačným pravidlům pro setkávání.
V některých městech došlo pouze k vylosování

a vyhlášení vítězů na webových stránkách,
v jiných se za zpřísněných hygienických pravidel
setkání uskutečnila. Pražský večírek, na kterém
byli vyhlášeni nejen lokální, ale i celostátní
vítězové, se letos uskutečnil v Roubike Coffee
v Modřanech.

Foto: Kajetán Tvrdík
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VÝHERCI CELOREPUBLIKOVÝCH KATEGORIÍ
Každý rok motivujeme účastníky k tomu, aby se
jim pěší chůze či jízda na kolem staly pravidlem
a každodenním zvykem i po zbytek roku. Proto
i v rámci výzvy považujeme za nejdůležitější
a nejvýznamnější kategorii Pravidelnost,
v jejímž rámci vyhlašujeme v každém městě
tři týmy, jež dosáhly v průměru alespoň
66% pravidelnosti. Letos jsme takto pilných
týmů, které si vzaly pravidelnost za svou,
napočítali 2 531.
Zde uvádíme pouze výsledky v kategoriích,
kde se vybírali vítězové z celé republiky.

PRAVIDELNOST
Oceňovali jsme 20 vylosovaných týmů z celé
České republiky, které splnily limit pravidelnosti
nad 66 %:

— RT production

— Teamio / LMC s.r.o. Lighthouse Towers

— Sekretariát

— THK Prazdroj / Plzeňský Prazdroj, a.s.

— ŠlAPIci

— LANIK 2 / LANIK s.r.o.

— Zacyklení

— Zevlove z Chicaga

— DYCKY / AFRY CZ s.r.o.
— Coolisti / ČEPS – Praha Bohdalec
— Svítkováci / Nemocnice Pardubického
kraje, a.s.

Dále jsme losovali 5 ze všech týmů, které
zvládly 90% a vyšší pravidelnost. Vítězové
dostali mikiny z limitované edice Do práce na
kole x MERCHYOU na míru.

— Jarom-Turbo / Mirai Cold

— EW Rockets

— Zdravotní pošta / Praktický lékař Studená
s.r.o. MUDr. Vladislav Dvořák

— Kobylky z Kobylis

— TÝM 1 / ESB Rozvaděče, a.s.
— Kone_Patrioti_ÚL / KONE Industrial –
koncern s.r.o.

— Vltavín
— Bake&Bike
— hojajajing

— MULY – OKSS
— Datlíci
— Komici
— Jitrnice

Jen ve dvou městech se častěji chodilo
a běhalo, než jezdilo na kole. Z 50 pořadatelských měst to je Jablonec nad Nisou
a Ústí nad Labem.

— Mastné řetězy
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VÝKONNOST PRO DOBROU VĚC
Muži

Ženy

V rámci celé republiky zvítězil mezi muži
Jaroslav Pospíšil s 4 567,2 km ze Zlína, na
druhé příčce se umístil Pavel Hajas z Loun
s 3 659,8 km a třetí dojel Miroslav Lýčka
z Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně
s 3 556,9 km.

Mezi ženami zvítězila Katka Ludvíková z Ústí
nad Labem. Ta najezdila 3 145, 5 km. Druhá
skončila Ilona Pospíšilová ze Zlína s 2 293 km
a třetí Jitka Raková z Gymnázia Česká Lípa
s 2 000 km.

BĚHEJ (A CHOĎ) PRO DOBROU VĚC
Muži

Ženy

Nejvýkonnějším chodcem v celé republice
se stal Štěpán Dvořák z Třebíče s neuvěřitelnými 1 507,5 km. Druhý skončil Věroslav
Studničný s 1 035,7 km. (tým Šlapáci
z Vinohrad, Kooperativa pojišťovna). Třetí
místo vybojoval Roman Motl s 940,6 km.

Ženám chodkyním a běžkyním v celé republice
kralovala Veronika Cirmanová z Nemocnice
na Homolce. Ta překonala 879 km. Druhé
místo v celorepublikové soutěži obsadila Petra
Balounová z Ústí nad Labem s 625 km a třetí
skončila Jana Chromčáková z Brna s 609 km.

VÝHRY
Výzva Do práce na kole není výkonnostní
soutěží o výhry. Jsme rádi, pokud největší
výhrou bude změna životního stylu,
dopravních návyků, zábava s kolegy,
lepší fyzička a zlepšující se podmínky pro
bezmotorový pohyb po městě. Ale tento
dobrý pocit jsme s pomocí našich partnerů
doplnili i o řadu hodnotných cen, jako byly
zájezdy od CK Kudrna, vouchery od FlixBusu,
předplatné časopisů Běhej, Kondice či
Reportér, brašny a slevy na cyklonákup
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od azub.cz, stylové mikiny od MERCHYOU,
vouchery na jízdu od Autonapůl, volný vstup
na závody od RunCzech, slevy na pojištění
od Mutumutu a řada dalších skvělých cen
od místních partnerů ve městech. V průběhu
výzvy pak měli všichni účastníci možnost
zdarma využívat sdílená kola Nextbike
a zároveň těm, kterým nebyla umožněna
cesta do práce a z práce, jsme pak nabídli
www.onlinefitness.cz domácí cvičení také
zdarma.

ROZPOČET
Výdaje v Kč
Osobní náklady (mzdy, cestovní náklady)

1 559 012

Osobní náklady (mzdy IT vývoj)

451303

Materiál (trička, balné)

1745778

Výhry

16500

Služby (úprava web, rozesílka newsletterů, poplatek za server)

36493

Služby (tisky)
Služby (propagace, PR, grafika, DTP, výlep, video a radiospot)

71261
434689

Služby (helpdesk)

167810

Služby (produkce - koordinace ve městech, akce na triko, závěrečné večírky, cyklojízdy)

314467

Ostatní služby (skladovací a rozesílkové služby, platební brána, účetnictví)

252135

Režie (nájem, spoje, energie)

218 608

Výdaje celkem

5 049 448

Příjmy
Granty

300000

Příspěvky od pořadatelských měst

145760

Startovné

4420093

E-shop prodej

66396

Partnerské dary

491000

Příjmy celkem

5423249

Rozpočet je je
sestaven
z dat z
dostupných
ke dni 31.9.2020
kvalifikovaného výhledu dle dat roku 2019.
Rozpočet
sestaven
dat dostupných
ke dnia 31.9.2020
a kvalifikovaného výhledu dle dat roku 2019.

Letošní přebytek rozpočtu bude využit pro:
- stabilizaci a rozvoj výzvy
- rozšíření Do práce na kole a Do školy na kole i do dalších měst
- zjednodušení ručního zadávání tras a vývoj nové aplikace
určené k pohodlnějšímu záznamu tras
- koordinaci datových analýz pro města
- rezervní fond
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PROPAGACE
NEWSLETTERY

OUTDOOR REKLAMA

S účastníky výzvy Do práce na kole jsme
komunikovali
prostřednictvím
několika
kanálů. Oblíbený zůstává dlouhodobě
výzvový newsletter Do práce na kole.

Dále jsme nechali vylepit 60 ks plakátů
formátu A1, vytiskli 600 ks plakátů A3, 200 ks
plakátů A4, 1000 ks DL letáků a 15 000 ks
Cyklonovin, které byly součástí účastnického
balíčku. V regionech se rozstribuovalo cca
500 ks plakátů, další si mohli organizátoři
i účastníci sami vytisknout (podklady byly na
webu dopracenakole.cz).

Přehled celostátních e-mailových kampaní
Do práce na kole v období 1. 3. – 20. 6. 2020
• 31 odeslaných kampaní

• 30,5 % průměrný open-rate

Díky společnosti Wavemaker jsme v Praze
objednali 4 smartboardy a dvě CLV (v metru
na zastávkách Jiřího z Poděbrad a na Náměstí
Míru).

• 0,2 % unsubscribe rate

Dva billboardy měli také ve Zlíně.

• 393 616 odeslaných e-mailů

Jediná nezrušená akce jara 2020 byla naše výzva DPNK
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TELEVIZE
Videospot, na kterém jsme spolupracovali
s agenturou WMC/Grey a produkcí Stink
Films, vysílala od 18. 3. do 30. 4. v poštu 15 tisíc
shlédnutí České televize na svém i-vysílání.
Video, které vtipně vyzývalo k registraci do
výzvy Do práce na kole, připravila i brněnská
Nadace Partnerství.

1

I přes zpřísněná opatření jsme byli pozváni
do pořadu Sama doma na České televizi.
Natáčení se zúčastnila Anna Kociánová za
organizátory a také terapeutka a cyklistka
Tereza Hodycová jako odbornice. Ta
s organizátory Do práce na kole ostatně
vystoupila i v živém vstupu do pořadu Dobré
ráno v rámci Lednové výzvy. k Lednové výzvě.

2

1 — Video „První žena na Měsíci“
2 — Do práce na kole 2020 spot
3 — SoundCloud: Do práce na
kole 2020
3

ONLINE REKLAMA

Díky Wavemakeru jsme si mohli objednat
online reklamu - bannery na webech: Denik.
cz, Dotyk.cz, Kafe.cz, National-geographic.
cz, iGurmet.cz, Důmazahrada.cz, iReceptar.
cz, csfd.cz, zena-in.cz, hyperinzerce.cz, tyden.
cz,bezrealitky.cz,
in-počasí.cz,
flowee.cz,
bbabyweb.cz, recepty.eu, moda.cz, magazin.
cz, bleskprozeny.cz, e15.cz, reflex.cz, info.cz,
auto.cz, isport.cz, mojezdravi.cz, sportrevue.cz,
maminka.cz a další...
PR články nám vyšly na www.denik.cz,
www.svetzeny.cz a www.burdastyle.cz.

O tématu výzvy Do práce na kole se mohli
účastníci i široká veřejnost dozvědět např.
z ČT24, Deníku, Ekolistu, Kondice, We love
cycling, iVelo, Cykloserveru, Cyklonovinek,
Kolotipy, na stránkách pořadatelských měst
i partnerských či zúčastněných firem. Velký
prostor věnoval výzvě partnerský časopis
Běhej.com.
Více než kdy dřív jsme využívali také reklamu
na vlastních sociálních sítích.

Počet zmínek o Do práce na kole v tradičních médiích
Monitoring Anopress leden-červenec 2020
měsíc
label

tisk

internet
internet

tv
tv

soc.média

2020-01

2

15

4

0

2020-02

6

22

1

0

2020-03

17

37

0

0

2020-04

11

44

1

0

2020-05

8

26

2

0

2020-06

13

88

1

0

2020-07

0

3

0

0
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ZÁVĚREČNÉ PODĚKOVÁNÍ
ZA KOORDINACI DO PRÁCE NA KOLE V JEDNOTLIVÝCH MĚSTECH DĚKUJEME:
Brandýs n. Labem - městu Brandýs nad
Labem a Lucii Materna

Nový Jičín - městu Nový Jičín a Lence
Ondřejové

Brno - Nadaci Partnerství a Haně Rárové

Olomouc - Pavlu Bednaříkovi

Břeclav - městu Břeclav a Janě Fadrné

Opava - městu Opava a Kateřině Hnátové

České Budějovice - spolku CykloBudějovice
a Petrovi Klikovi a Lukáši Bajtovi

Ostrava - městu
Zárodňanské

Česká Lípa - městu Česká Lípa a panu
místostarostovi Jaroslavovi Turnhöferovi

Otrokovice - spolku Cyklo Zlín a naší věrné
cyklokoordinátorce Janě Vybíralové

Frýdek-Místek - Marku Šimoňákovi

Pardubice - Elišce Jiránkové

Chrudim - městu Chrudim a Šárce Trunečkové

Pelhřimov - spolku Hodina H a Evě Havlíčkové

Havlíčkův Brod - městu Havlíčkův Brod a Janě
Simandlové

Plzeň - spolku Plzeň na kole a Jirkovi George
Konečnému

Hodonín - městu Hodonín a Janě Holomčíkové

Praha - spolku AutoMat a Honzovi Harudovi

Hradec Králové - spolku Hradecká stezka
a Jiřímu Štruplovi

Příbram - spolku Brdonoš a Petru Peškařovi

Hranice - městu Hranice a Olze Vilímkové
Cheb - městu Cheb a Monice Šimečkové
Chrudim - městu Chrudim a Šárce Trunečkové
Jihlava - spolku Sliby-Chyby a Petru Stejskalovi
Jindřichův Hradec - městu Jindřichův Hradec
a Lukáši Čapkovi

Ostrava

a

Daniele

Rakovník - městu Rakovník, Jiřímu Cafourkovi
a panu místostarostovi Janu Šváchovi
Rožnov pod Radhoštěm - městu Rožnov pod
Radhoštěm a Ivetě Dorotíkové
Rychnov nad Kněžnou - Tomáši Kasperovi
Říčany - městu Říčany a Markétě Hubínkové
Strakonice - Andree Sedláčkové

Kladno - Anně Gamanové

Šumperk - Ladislavu Sebökovi

Kopřivnice - městu Kopřivnice a Kristýně
Nováčkové

Tábor - městu Tábor, Ivaně Kverkové a Karlovi
Hotovému

Liberec a Jablonec nad Nisou - spolku Cyklisté
Liberecka a Pavlu Matějkovi

Třebíč - městu Třebíč a Lucii Floriánové

Louny - spolku Přívoz LN a Janu Žaludovi
Mladá Boleslav - spolku Kolem na kole a Janu
Bořkovcovi
Nové Město nad Metují - městu Nové Město
nad Metují a Dagmar Kavanové
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Třeboň - městu Třeboň a Petře Mejdrechové
Třinec - městu Třinec a Simoně Kubišové
Uherské Hradiště - spolku Cyklo Zlín a Janě
Vybíralové
Ústí nad Labem - městu Ústí nad Labem
a Tereze Limburské

Zlín - spolku Cyklo Zlín a naší věrné cyklokoordinátorce Janě Vybíralové
Znojmo - městu Znojmo a Soně Bystřické
Žďár nad Sázavou - městu Žďár nad Sázavou
a Radce Remarové

Mediálním partnerům
Česká televize
Běhej.com
RunCzech
iVelo

Děkujeme
za
s aplikacemi:

umožnění

propojení

Cycles, Na kole Prahou, Superlife, Strava

Za podporu nejen finanční či mediální
děkujeme:

Cykloserver
Aerofilms
Radio 1
Radio Wave
Dopravní jednička

Generálnímu partnerovi

YouradioTalk

GLS

Wavemaker

Národním partnerům

CYKLOBAZAR.CZ

Tern

Bikero

MERCHYOU

Lokálním partnerům - Praha

Flixbus

Mutumutu

CK Kudrna

Autonapůl

Nextbike

Čeps

Onlinefitness.cz

Čistou stopou Prahou

FOR BIKES

BizMachine

Embassy of Denmark

Za finanční podpory a pod záštitou

Zeměkvět

Hl. města Prahy

Kingdom of the Netherlands

OSN

Ministerstvo životního prostředí ČR

Města Břeclav
Města Český Krumlov
Děkujeme i všem lokálním partnerům
v jednotlivých městech.
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DO PRÁCE NA KOLE POŘÁDAL TÝM
AUTOMATU VE SLOŽENÍ:
Jan Haruda, Anna Kociánová, Nikola Šedová,
Michaela
Číhalíková,
Ondřej
Hána,
Zdeněk Svačina, Petr Dlouhý, Timothy Hobbs,
Jan Vondráček, Linda Jirotová, Jakub Holzer,
Veronika Brůhová, Michal Brož, Ondřej Suk,
Klára Dušáková, Martin Šotola, Micha Lehečka,
Vratislav
Filler,
Zuzana
Poláková
a Filip Zatloukal.
Email: kontakt@dopracenakole.cz

Foto: Nikita Kartashev

A CO SE NA KAMPANI ÚČASTNÍKŮM
NEJVÍCE LÍBILO?
„Super triko a zapisování ujetých jízd se každým
rokem zlepšuje. Letos úplně bez výhrad.”
- J. M., Zlín
„Domácí
aktivity
- M.S., Pardubice

byly

super

tip.”

„Velmi se mi líbí, že se do soutěže započítávaly
i další aktivity, než jen cyklistika. Pravidelně
a ráda cvičím, chodím, takže bylo fajn, že
jsem mohla také zapisovat a aktivity střídat,
že to nebylo jen o kolech. Děkuji, že soutěž
pořádáte, je to skvělé!” - A. J. Brno
„Děkuji Vám za tuto příležitost!!! Účastnila
jsem se soutěže poprvé a kdekoli jsem jezdila
do práce, tak většinou na kole. Doteď jsem
ale o Vaší soutěži nevěděla. Díky koronaviru
byly akce omezené, ale vím, že naplánovaných jich bylo hodně. Tímto bych chtěla
poděkovat také našim koordinátorkám pro
MÚ v Kopřivnici. Ony i akce byly skvělé!!!”
- L. Š., Kopřivnice
„Moc díky za spolupráci s Jaromírem 99.
A bylo by cool v ní pokračovat!” - K. P., Brno
„Díky vám nebyl home-office taková nuda,
odpoledne jsme jezdili s kolegy na výlety,
takže jsme se viděli, jako bychom chodili do
práce. Super a díky moc!!” - I. M., Praha
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„I když jsme letos nemohli moc do kanceláří,
bylo prima, že jsme byli motivováni vůbec
jezdit a běhat a díky květnové aktivitě jsme se
i jako tým potkávali. Takže super. Pokračujte!”
- R. Š., Praha
„Výborné jen tak dál. Je dobré když se lidi
pro něco zmáčknou a ještě udělají něco pro
přírodu.” - V. K., Pardubice
„Baví mě ta legrace v týmu, že se motivujeme
navzájem jezdit. Taky mi to skvěle rozproudí
krev a mám hned lepší náladu, po cestě
z práce vypustím práci a doma mám
prázdnou hlavu.“ - I. K., Brno
„Líbí se mi že donutí některé lidi přehodnotit
že na kole se dostane všude, levněji a někdy
i rychleji než autem. Je to super akce,
pokračujte v tom co děláte“ - J. Š., Pardubice
„Je to výzva změnit způsob dopravy do práce
z hromadné dopravy na vlastní nohy a s tím
řešit potíže typu počasí, jak stihnout oběhat
všechny věci, které jindy jdou snadněji,
protože tam člověk dojede tím MHD.“
- M. D., Plzeň
„Změna stereotypního cestování do práce,
urychlení cesty do práce, zlepšení fyzické
kondice.“ - P. R., Brno

Pardubický kraj

Harcov třinecké železárny

Edhouse

zaměstnanci z firmy VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Cedr Pardubice

Navláčil stavební firma

Jihlavský magistrát

Eurosoftware Plzeň
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Generální partner

Mediálním partnerům

Za finanční podpory a pod
záštitou Hl. města Prahy

Národní partneři

Děkujeme i všem lokálním
partnerům v jednotlivých
městech.

Lokálním partnerům - Praha

Propagační logomanuál
Zkrácená verze pro partnery ČEPS, a.s.

#POŘÁDÁ AUTOMAT

