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O DO PRÁCE NA KOLE
Do práce na kole je celorepubliková výzva, kterou 
od roku 2011 pořádá spolek AutoMat. Jejím cílem 
je hravou formou motivovat Češky a Čechy, aby 
se zkusili dopravovat do práce (na nákup, do 
školy) jinak - bezmotorově, aktivně, udržitelně. Ať 
už po celý měsíc květen, nebo v kratších časových 
úsecích v lednu a září (a samozřejmě i nadále, 
mimo výzvy). Naše dopravní rozhodnutí a návyky 
totiž přímo ovlivňují zdraví nás samotných, našich 
měst i celé planety. Vyměňme auto za aktivní 
pohyb a jezděme do práce na kole, koloběžce, 
bruslích, nebo choďme či běhejme. 

Výzva Do práce na kole slouží firmám jako 
unikátní teambuilding, který propojuje kolegy 
a kolegyně napříč firmou. Firmy díky zapojení do 
výzvy podporují aktivní životní styl a zdraví svých 
zaměstnanců a zaměstnankyň, jejich psychickou 
pohodu, dobrou atmosféru v týmech, ale také 
vyjadřují svůj zájem o témata životního prostředí, 
ekologie a veřejného prostoru. Ve svém okolí jsou 
vnímány jako společensky odpovědné firmy, 
které pečují o své zaměstnance a o své okolí. 

Důležitou součástí celého Do práce na kole 
jsou také města, kde výzvu koordinují městské 
úřady, spolky či jednotlivci s cílem podpořit 
udržitelnou dopravu a také infrastrukturu pro ni, 
uspořádat pro obyvatele a obyvatelky sportovní 
a komunitní událost a celkově přispět k lepšímu 
životnímu prostředí. Nahrávání cest do systému 
Do práce na kole od účastníků a účastnic také 
pomáhá sbírat data, která města mohou využít 
k plánování a zlepšování infrastruktury pro pěší 
a lidi na kolech. 

Květnová výzva
Naše vlajková loď, měsíční Květnová výzva, 
každoročně přiláká desetitisíce účastníků 
a účastnic. Ti sestavují týmy, které mají 
maximálně 5 členů. Své jízdy si zapisují do 
systému, který celému týmu i jednotlivci počítá 
pravidelnost, ale i najeté kilometry a orientační 
úsporu CO2. V každém zapojeném městě se 
konají „Akce na triko“, v rámci kterých si mohou 
účastníci a účastnice užít občerstvení, kulturu 
či jiné zážitky zdarma či se slevou, a závěrečný 
večírek s vyhlášením výsledků a předáním 
zajímavých cen. Oblíbenou součástí Do práce 
na kole je autorské účastnické triko, které v roce 
2022 navrhla výtvarnice Eliška Podzimková.

Zářijová výzva
Zářijová výzva má za cíl po létě připomenout, že 
bezmotorová, udržitelná doprava je v kurzu po 
celý rok. A také namotivovat k fyzické aktivitě 
i v chladnějším počasí. Běží 2 týdny a je určena 
jednotlivcům. Výzva se koná v rámci Evropského 
týdne mobility, který upozorňuje na nutnost 
ekologického a efektivního způsobu dopravy 
po městech. Během Zářijové výzvy vyhlašujeme 
titul Cykloměsto a Cykloskokan Do práce na 
kole založený na analýze výstupů a dotazníků 
z Květnové výzvy. Cílem je ocenit města, která 
šlapou do udržitelné mobility.

Lednová výzva
Výzva v délce jednoho týdne je zaměřena 
na jednotlivce, kteří koketují s celoročním 
dopravováním se do práce „na vlastní pohon”. 
Souzníme se rčením: „Neexistuje špatné počasí, 
jen špatně zvolené oblečení.“ A pokud se na kolo 
během nepříznivých podmínek necítíte, vždy to 
jistí chůze.

O co usilujeme?
Výzva Do práce na kole má za cíl popularizovat 
téma osobní udržitelné dopravy. Komunikujeme 
výhody bezmotorové dopravy jako je zlepšení 
fyzické kondice, větší psychická pohoda, šetření 
financí, úspora CO2, méně prachových částic 
a hluku veměstech a také celkově zdravějšíí 
životní prostředí. 

Chceme lidem usnadňovat zapojení udržitelné 
dopravy do jejich života. Naše aktivity přispívají 
k rozvoji bezpečné infrastruktury pro pěší 
a cyklisty a cyklistky. Unikátní anonymizovaná 
data mohou posloužit k identifikaci, kudy se 
cyklisté i pěší reálně pohybují a kde se nacházejí 
místa, kde infrastruktura nevyhovuje účelům 
bezpečného a příjemného pohybu po městě. 

Motivujeme firmy, aby pro své zaměstnance 
a zaměstnankyně vytvářely dobré podmínky 
pro využívání bezmotorové dopravy (stojany pro 
kola, sprchy, šatny atp.). 

A v neposlední řadě budujeme a rozvíjíme 
komunitu lidí, jimž není dění okolo nich lhostejné.

O SPOLKU *UTOMAT
Spolek AutoMat prosazuje 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 političky a efektivní využití veřejných peněz. 
Společně s vámi tvoříme město, ve kterém 
chceme žít.

Posláním AutoMatu je podporovat a rozvíjet 
využití bezmotorové dopravy (na kole, koloběžce 
a pěšky) a usilovat o rozvoj veřejné dopravy. 
Z pozice nezávislého dohlížitele a navrhovatele 
se věnujeme rozvoji infrastruktury pro cyklis-
tickou dopravu, prosazujeme konkrétní opatření 
pro zvýšení bezpečnosti a vstřícnosti ulic pro 
chodce a chodkyně všech věkových kategorií 
a usilujeme o odstraňování nejrůznějších bariér 
ve veřejném prostoru.

Sledujeme aktuální témata a kauzy týkající 
se vztahu veřejného prostoru a dopravy 
v Praze a reagujeme na ně, zpracováváme 
vlastní odborné studie, vznášíme připomínky 
k městskému rozpočtu a prosazujeme, aby byl 
přiměřeně podporován rozvoj různých forem 
dopravy, nejen dopravy automobilové.

V rámci AutoMatu dále působí Laboratoř 
udržitelného urbanismu, kde hlídáme dopravní 
politiku Prahy a lobbujeme za její dlouhodobou 
udržitelnost, a také projekt Generace U, kde 
vzděláváme nové generace dětí v mateřských, 
základních a středních školách. Koordinujeme 
také sousedské slavnosti Zažít město jinak, 
které se letos konaly již po sedmnácté ve 186 
lokalitách po celé republice. V Praze organi-
zujeme Světovou cyklojízdu za účasti ambasád 
a jejích velvyslanců.
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Do práce na kole 
2022 *

99 % účastníků a účastnic Do práce na kole se 
chce udržitelně dopravovat i nadále
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12. ROČNÍK KVĚTNOVÉ VÝZVY BYL REKORDNÍ
Na kole, koloběžce, pěšky či poklusem - a to už 
po dvanácté! Letošní výzva Do práce na kole 
byla v mnoha ohledech rekordní. Zapojilo se 
o 2 500 účastníků a účastnic více než v roce 2021, 
což znamená 12% meziroční nárůst. Společně 
jsme do systému zapsali více než 6,3 milionu 

kilometrů a potenciálně jsme tím ušetřili více než 
811 tun CO2 oproti stejným cestám vykonaným 
autem. (Ne každý si zvládal trasy pravidelně 
zapisovat/nahrávat, ve skutečnosti jsme tedy 
bezmotorově překonali ještě mnohem více 
kilometrů a ušetřili i více emisí.)  

více než 723 000  
zapsaných cest 

v systému
74 % průměrná 

pravidelnost 
v DPNK 2022

40 % cest pěšky 
či poklusem

60 % cest 
vykonáno na kole

2 587 
zapojených 

firem
společně aktivně 
překonaných více 
než 6,3 milionu km

24 699 účastníků 
a účastnic

45 
zapojených 

měst

 ušetřených více 
než 811 tun CO2
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ILUSTRACI VYTVOŘILA ELIŠKA PODZIMKOVÁ 
Jak vznikl nápad na letošní vizuál, se prý těžko 
vysvětluje. Animátorka, ilustrátorka, fotografka 
a umělkyně všeho druhu Eliška Podzimková má 
ráda, když si divák sám vymýšlí vlastní verzi toho, 
co vidí. Prozradila nám nám ale, že se při tvorbě 
klíčové ilustrace inspirovala svým psem Jonášem. 
Ten chodí všude s ní, ale když Eliška jezdí po Praze 
na kole, tak musí Jonáš zůstat doma. A tak sní o 
tom, jaké by měl Jonáš kolo, kdyby na něm uměl, 
a jak by si jízdu s vlajícíma ušima užíval.

Pro spolupráci s Do práce na kole se Eliška 
rozhodla, protože se jí líbí aktivity spolku AutoMat. 
A co by vzkázala všem účastníkům? „Všem, co 
jezdí do práce na kole: Jste frajeři a frajerky! 
Nebojte se toho, ale buďte opatrní. Ráfkům, duším 
a zvonečkům zdar, hlavně na těch našich kočičích 
hlavách. Třeba někdy čau v sedle!“

NESPOČET DOPROVODNÝCH AKCÍ A AKCÍ NA TRIKO
Městští organizátoři a organizátorky v rámci výzvy 
Do práce na kole každý rok pořádají celou řadu 
zajímavých doprovodných akcí a tzv. Akcí na 
triko (akce pro účastníky a účastnice výzvy, kteří 
v daný den dorazí v tričku, nákrčníku výzvy nebo 
s aplikací v telefonu a mohou využít exkluzivní 
nabídku). Na programu tak byly například 
káva, dortík nebo zmrzlina na triko, popřípadě 
nejrůznější slevy u vybraných partnerů.

Akce na triko jsou skvělou příležitostí, kam 
vyrazit s kolegy a kolegyněmi nebo kamarády 
třeba v rámci společného výletu. K dalším 
doprovodným akcím patří tradiční cyklojízdy 
a cyklovyjížďky nebo oblíbené cyklosnídaně 
a cyklosvačiny.

Za organizaci Akcí na triko a závěrečných večírků 
chceme moc poděkovat všem organizátorům 
a organizátorkám v jednotlivých městech. 
Děkujeme, že do toho šlapete s námi!

45 závěrečných 
večírků nebo 

vyhlášení výsledků 
s předáním zají-

mavých cen

32 cyklojízd 
a cyklovyjížděk 
po celém Česku

17 cyklosnídaní 
a 9 cyklodílen*

A nespočet káv, limonád, piv, vstupenek do 
kina, do sauny, na  jógu, na půjčení koloběžek 

a dalších akcí zdarma nebo se slevou, 1+1 atd.
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AKCE NA TRIKO
Výzvu Do práce na kole svým zapojením do Akcí 
na triko podporuje také řada lokálních podniků 
a firem, se kterými městští organizátoři a organi-
zátorky domlouvají různé formy nabídek, akcí 
nebo slev. Akce na triko jsou příležitostí podpořit 

společensky odpovědnou aktivitu a oslovit tak 
nový okruh zákazníků. Děkujeme všem, kdo 
přispěli k letošnímu ročníku svou Akcí na triko.

SNÍDANĚ A SVAČINY PRO ÚČASTNÍKY
Malou radost pro účastníky a účastnice výzvy 
Do práce na kole ve formě společného setkání 
na cyklosnídani nebo cyklosvačině uspořádala 
letos řada měst. Již tradičně se konaly v Otroko-
vicích, Zlíně, Plzni, Liberci, Jablonci nad Nisou, 
Dačicích, Olomouci, Uherském Hradišti nebo 
třeba ve Vsetíně. 

Spolek AutoMat ve spolupráci s pražským 
magistrátem – Čistou stopou Prahou uspořádal 
v Praze dvě cyklosnídaně a jednu cyklosvačinu.  

CYKLOJÍZDY
Tradiční doprovodnou akcí Květnové výzvy 
Do práce na kole jsou cyklojízdy, při kterých si 
zájemci a zájemkyně 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 zároveň 
pomáhají zvyšovat povědomí o tom, že pěší 
a cyklistická doprava patří mezi běžné formy 
dopravy a že budování bezpečné infrastruktury 
je pro rozvoj udržitelné mobility klíčové. 

Cyklojízdy a cyklovyjížďky se uskutečnily 
v Jablonci nad Nisou a Liberci (6 akcí), Plzni, 
Českých Budějovicích, Dačicích, Hradci Králové, 
Kladně, Kopřivnici (2 akce), Novém Jičíně, 
Olomouci (4 akce), Ostravě, Otrokovicích, 
Pardubicích, Rožnově pod Radhoštěm, Třebíči, 
Uherském Hradišti, Vsetíně (2 akce), Zlíně, Znojmě 
nebo Žďáru nad Sázavou. Spolek AutoMat 
letos u příležitosti Světového dne jízdního kola 
uspořádal v Praze velkou mezinárodní cyklojízdu 
pod názvem Světová cyklojízda, které se zúčastnili 
zástupci české kanceláře OSN a ambasád 
mnoha států.

KVĚTNOVÁ VÝZVA A JEJÍ KATEGORIE A VÝHRY
Výzva Do práce na kole není výkonnostní soutěží 
o výhry. Žebříček výkonnosti v rámci kategorie 
Zelených kilometrů je pouze informativní a má 
pomáhat zdravému hecování se do pravidelné 
aktivity. Jsme rádi, že největší výhrou je pozitivní 
změna životního stylu, dopravních návyků, 
zábava s kolegy a kolegyněmi, lepší fyzička, 
psychická pohoda, lepší znalost našeho města, 
úspora peněz, čistější ovzduší ve městě a životní 
prostředí celkově. A také zlepšující se podmínky 
pro bezmotorový, udržitelný pohyb po městě.

V rámci vyhlášení výsledků oceňujeme 
vylosované účastníky a účastnice, kteří v rámci 
měsíce května  splnili minimálně 66% a také 
90% pravidelnost bezmotorových cest. Dalšími 
vyhlašovanými kategoriemi je Cyklozaměst-
navatel a Cykloměsto Do práce na kole (více 
v sekci o firmách a městech).  

Tento dobrý pocit jsme s pomocí našich partnerů 
doplnili i o řadu hodnotných cen, jako byly balíčky 
od Bosch, poukazy na zájezdy od CK Kudrna, 
vouchery od FlixBusu, slevy na cyklo nákup 
u firmy AZUB.cz, stylové mikiny od MERCHYOU, 
slevy na cyklo nákup u firmy Bikero, roční tarif na 
sdílená kola nextbike, roční předplatné aplikace 
Loxper, sportovní čelenky Bjež, cykloatlasy 
SHOCart a řada dalších skvělých cen od 
místních partnerů ve městech. Děkujeme všem 
za podporu.

20 % účastníků a účastnic chce do bezmotorové 
dopravy šlápnout dokonce ještě víc než ve výzvě
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PROČ JEZDÍ, CHODÍ ČI BĚHAJÍ?
Cílem Květnové výzvy není hecovat k rekordním 
výkonům během jednoho měsíce, ale vytvořit 
zdravý návyk, který přetrvá i po velkou část 
celého roku. Podle Závěrečného dotazníku, který 
vyplnilo přes 6 000 respondentů a respon-
dentek, se to daří. Z čísel vyplývá, že 21 % z nich 
chce pokračovat s menší intenzitou, 58 % chce 
pokračovat ve stejné míře, s jakou jezdili/chodili/
běhali v květnu, a 20 % chce dokonce ještě přidat.

BUDETE POKRAČOVAT V JÍZDĚ NA KOLE/CHŮZI/BĚHU I PO SKONČENÍ VÝZVY?

CO VÁS MOTIVOVALOSE DO VÝZVY PŘIHLÁSIT?

CO NA VÝZVĚ NEJVÍC BAVÍ? 
V dotazníku jsme se ptali také na to, co 
účastníky a účastnice Květnové výzvy na akci 
nejvíc bavilo. A odpovědi byly velmi různorodé… 
Přinášíme několik z nich.

„Ráno, když vyrážím do práce a vidím Prahu, jak 
se probouzí. Skvělý pocit, ráno člověk nastartuje 
tělo. Návraty domů byly již z menšími emocemi…” 
Radana U.

„Bavilo mě to zejména s kolegy. Aktivity spojovaly 
a pomáhaly také v komunikaci mezi námi.” 
Kateřina P.

„Líbilo se mi, když jsem v Rakousku v Alpách na 
úplné samotě potkala člověka z Česka, který měl 
na sobě letošní tričko. Byl to pěkný zážitek.” Eva P.

„...3 kila dole…” Hana K.

„Výzvy Do práce na kole beru jako možnost přispět 
ke sběru dat o cyklistech ve městě a doufám, že 
to přispěje k rozvoji infrastruktury.” Daniel M.

I PRO ZKUŠENÉ CYKLISTKY A CYKLISTY… 
Výzva Do práce na kole slouží jako motivace 
k tomu, aby lidé začali využívat k pohybu po 
městě aktivní dopravu, i když o tom zatím třeba 
vůbec nepřemýšleli. Svůj význam má akce ale 
i pro ty, kteří na kole po městě nebo pěšky či 
poklusem cestují dlouhodobě. 

„Do práce jezdím výhradně na kole (celoročně, 
za jakéhokoli počasí), takže z tohoto pohledu to 
pro mne nebylo žádné terno. Bylo ale prima se 
o tom bavit s kolegy v týmu.” Martin P.

„Jezdím za každého počasí. Je to pro mne jarní 
výzva a zároveň otužování.” Bedřich R.

„Dojíždění na kole jsem vždy preferoval, jsem 
rád, že se někdo zabývá tím zapojit do toho širší 
veřejnost.” Karel Z.

„Do práce se snažím jezdit na kole co nejdéle, 
jakmile to počasí a okolnosti dovolují. Květnovou 
výzvu beru jako hec pravidelnosti, abych se 
nenechal odradit chladnými rány nebo horším 
počasím. Milým bonusem pro mě je i tričko, které 
mi je příjemné nosit.” Matej K.

1. 

Co vás motivovalo se do výzvy přihlásit? 

Jezdím na kole/chodím do práce i mimo výzvu. 72,71%
Chci si zlepšit kondici a zdraví. 61,33%
Chci pomoci životnímu prostředí. 43,89%
Chci podpořit společensky prospěšnou aktivitu. 40,36%
Kolo mi pomáhá k psychické pohodě. 35,13%
Baví mě společná aktivita s kolegy. 31,74%
Chci podpořit městskou cyklistiku. 24,67%
Chtěl*a jsem dostat tričko. 21,09%
Nebaví mě stát v kolonách v autě a řešit parkování. 18,91%
Chtěl*a jsem si zkusit, jestli zvládnu jezdit na kole/chodit do práce každý den. 17,37%
Chci ušetřit čas na cestě do práce. 16,20%

2.

Budete pokračovat v jízdě na kole/chození/běhání i po skončení výzvy?

Ano, stejně. 57,65%
Ano, ale méně. 21,54%
Ano, častěji. 19,76%
Ne. 0,98%
Bez odpovědi. 0,07%

3. nepoužijeme

Jak hodnotíte podporu svého zaměstnavatele?

Zaměstnavatel akci podporuje a hradí nám startovné. 57,82% 79,06%
Zaměstnavatel akci podporuje, hradí nám startovné a vymýšlí navíc interní 
soutěže a aktivity. 21,25%
Zaměstnavatel o akci neví / nijak ji nepodporuje. 11,74%
Zaměstnavatel akci podporuje, účast si hradíme sami. 7,99%
Nemám zaměstnavatele, otázka se mě netýká. 1,14%
Bez odpovědi. 0,07%

4.použijeme pouze písemné body
Respodenti a respondentky mohli vybrat více pro ně platných odpovědí.
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Do práce na kole 
ve firmách *

Hlavní motivací účastníků a účastnic jsou zvyk 
jezdit i mimo výzvu, zlepšení kondice a zdraví, 

pomoc životnímu prostředí nebo podpora spole-
čensky prospěšné aktivity



22 23

DO PRÁCE NA KOLE VE FIRMÁCH
Výzva Do práce na kole má řadu benefitů pro 
účastníky a účastnice, ale také pro firmy, které se 
do Květnové výzvy zapojují. Řada z nich Do práce 
na kole vnímá jako tradiční akci, která stmeluje 
týmy, přináší do firmy novou energii, je výzvou 
k aktivnímu pohybu, ale i možností, jak motivovat 
kolegy k udržitelné dopravě netradičním 
teambuildingem. Firmy v rámci Květnové výzvy 
pořádají vlastní firemní snídaně, cyklovyjížďky, 
přednášky nebo interní soutěže. V sedle či 
běžeckých botách se tak potkávají kolegové 
napříč svým pracovním zařazením.

Pro řadu firem je Do práce na kole kromě skvělé 
formy teambuildingu také formou společensky 
odpovědné aktivity. Ukazují tak, že jim záleží jak 
na zdraví jejich zaměstnanců a zaměstnankyň, 
tak na zdravém životním prostředí, planetě, 
zdravém a bezpečném městě. Řada z nich se 
zajímá o veřejný prostor.

Proč se firmy účastní Do práce na kole?
Účastníci a účastnice Květnové výzvy pojmeno-
vávají řadu věcí, které jim výzva přinesla 
(a které jsme už v textu výše zmínili). Nejinak 
je tomu i ze strany firem, které zapojují své 
zaměstnance a zaměstnankyně. Všímají si, že 
lidé do práce přijíždějí a přicházejí veselejší, 
nabití energií, produktivnější a navíc spolu 
s kolegy a kolegyněmi. Jako zásadní motivaci 
firemní koordinátoři a koordinátorky uvádějí, že 
řada zaměstnanců jezdí i mimo výzvu, že jsou 
již tradičně součástí Do práce na kole, že chtějí 
podpořit kondičku a zdraví kolegů nebo že se 
jako firma zajímají o životní prostředí.

ODPOVĚDI FK

1.

Co motivovalo vaši organizaci se do výzvy přihlásit?

Řada zaměstnanců jezdí na kole / chodí do práce i mimo výzvu. 72,84%
Jsme již tradičně součástí výzvy Do práce na kole. 71,98%
Chceme podporovat zlepšení kondice a zdraví našich zaměstnanců. 48,28%
Naše firma se zajímá o životní prostředí ve svém okolí. 43,53%
Naše firma má sportovního ducha. 40,95%
Je to teambuildingová aktivita pro všechny, kteří mají chuť se zapojit. 37,93%
Chceme podpořit městskou cyklistiku. 37,50%
Zaměstnanci se po výzvě ptají / ptali. 34,48%
Platba startovného ve výzvě je součást našeho benefitního systému. 33,62%
Chceme podpořit přemýšlení o tom, jak vypadá a funguje veřejný prostor v našem městě (parkování aut, návaznost cyklo a pěších tras, infrastruktura obecně). 19,83%
Problémy při dopravování autem (kolony, parkování). 13,79%

2.

Jak hodnotíte podporu své organizace?

Vedení akci podporuje a hradí startovné účastníkům. 64,66%
Vedení akci podporuje, hradí startovné účastníkům a vymýšlí navíc interní soutěže a aktivity. 28,02%
Vedení akci nijak nepodporuje. 3,45%
Vedení akci podporuje, poplatek si hradí každý účastník sám. 2,59%
Bez odpovědi. 0,86%
Vedení o akci neví. 0,43%

CO ŘÍKAJÍ FIRMY?
Firmy, které zapojují více účastníků a účastnic, 
mají zpravidla svého firemního koordinátora 
nebo koordinátorku. Ti se starají o to, aby výzva 
ve firmě hladce běžela a jela, a mohou přicházet 
s nejrůznějšími doprovodnými a interními 
akcemi. Také firemních koordinátorů a koordi-
nátorek jsme se ptali, co je na této práci v rámci 
výzvy Do práce na kole nejvíc baví. 

„Je to způsob, jak zapojit lidi napříč organizací 
nad tématem, které není pracovní.” 
Roman S., NNIT Czech Republic s.r.o.

„Možnost motivace dalších kolegů, podpora 
týmového ducha, zlepšení vztahu vedení se 
zaměstnanci.”  
Michaela Š., Cement Hranice

„Možnost podpořit týmového ducha a zároveň se 
za firmu přihlásit k podpoře městské cyklistiky.”  
Šimon F., Seznam.cz

„To že si vyjedeme s kolegy třeba na snídani na 
triko. Že se je daří vyburcovat k tomu se setkat.” 
Klára S., Edhouse s.r.o.

„To, že o akci mají zaměstnanci sami zájem 
a není nutné je k účasti nijak nutit, ani o ní 
zásadně informovat. Akce se opakuje a má 
stále stejná pravidla. Systém je funkční 
a uživatelsky přívětivý.” 
Kristýna J., Komerční banka, a.s.

„Pomoci zorganizovat tuto akci, která mimo 
teambuidlingu funguje i jako možnost zlepšení 
cyklotras v Brně. Jsou městské oblasti, kde 
se lidi výzvy neúčastní z důvodu absence 
cyklotras.” Lukáš F., GeneProof a.s.

„Celkově podporuji městskou cyklistiku, jak to 
jen jde, takže jsem za DPNK rád.”  
Honza G., AZUB BIKE s.r.o.

Koordinátorů a koordinátorek jsme se ptali 
také na to, jestli bude jejich firma pokračovat 
v podpoře udržitelné mobility i po skončení výzvy 
a co případně chystají. 

„Určitě, obecně podporujeme využívání 
hromadné dopravy a kol. Proplácíme 
lítačku zaměstnancům a máme zázemí 
pro zaměstnance, kteří jezdí na kole, chodí 
pěšky nebo běhají. Hradíme startovné Do 
práce na kole a určitě budeme zvažovat, jak 
dále podpořit/motivovat zaměstnance, aby 
pokračovali ve využívání této dopravy do práce.”  
Katarína D., VIG RE zajišťovna, a.s.

„V rámci výzvy do práce na kole jsme vyhradili 
jeden den, kdy jsme se snažili opravdu všechny 
namotivovat přijet jakoukoli ekologickou cestou. 
Akce se vydařila, zalíbila, a tak tento den, který 
jsme si nazvali Do práce na kole SPOLEČNĚ, 
máme v plánu zopakovat.” 
Tereza P., Adient Roudnice nad Labem

„Určitě se budeme snažit zvýšit osvětu 
o udržitelné mobilitě, ovšem u nás jezdí do 
práce na kole podstatná část zaměstnanců. 
Pokusím se vymyslet nějaký benefit pro 
zaměstnance, kteří jezdí na kole nebo chodí 
pěšky, aby měli motivaci v tomto pokračovat do 
té doby, co bude počasí.”  
Martin D., Cirex CZ s.r.o.

JAK HODNOTÍTE PODPORU SVÉ ORGANIZACE?

CO MOTIVOVALO VAŠI ORGANIZACI SE DO VÝZVY PŘIHLÁSIT?
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CYKLOZAMĚSTNAVATEL DO PRÁCE NA KOLE 2022
12. ročníku výzvy Do práce na kole se zúčastnilo 
2 587 firem. Právě firmy hrají jednu z klíčových 
rolí pro rozvoj udržitelné, bezmotorové dopravy. 
Mohou totiž svým zaměstnancům a zaměst-
nankyním tvořit podmínky, které jim umožní do 
práce dojíždět na kole, koloběžce, chodit pěšky 
nebo běhat. Firmy, které tvoří vynikající zázemí 

pro udržitelnou mobilitu (stojany na kola, šatny, 
sprchy, podpůrné akce, vzdělávání), se mohou 
účastnit soutěže o titul Cyklozaměstnavatel roku. 
Stačí, když jejich zaměstnanci vyplní dotazník, 
kde ohodnotí aktivitu svého zaměstnavatele 
v této oblasti.

CEITEC VUT z Brna: Národní Cyklozaměst-
navatel Do práce na kole 2022
CEITEC je multidisciplinární vědecké centrum 
s nejmodernější výzkumnou infrastrukturou. 
Firma se zabývá hlavně základním i aplikovaným 
výzkumem nanotechnologií, pokročilých 
materiálů a kybernetiky. Do práce na kole jezdí 
v CEITEC VUT už 7 let, letos zapojili 43 kolegů 
a kolegyň. Postavili 13 týmů a mohou se chlubit 
73% průměrnou pravidelností v Květnové výzvě. 

CEITEC VUT má celou řadu benefitů pro 
zaměstnance - kolárny, sprchy, cyklostojany 
před budovou. Natočili i skvělé propagační video 
na podporu cyklistiky. Zástupci CEITEC VUT byli 
odměněni Evropskou certifikací pro Cykloza-
městnavatele od Partnerství, o.p.s., a také 
workshopem s AutoMatím týmem Laboratoře 
udržitelného urbanismu.

Cyklozaměstnavatelé DPNK 22 Cyklozaměstnavatelé DPNK 22

Brno CEITEC VUT Brno CEITEC VUT

Hranice ČMŽO-elektronika s.r.o. Hranice ČMŽO-elektronika s.r.o.

Jihlava Bosch Diesel s.r.o. Jihlava Bosch Diesel s.r.o.

Kopřivnice BIKE FUN International s.r.o. Kopřivnice BIKE FUN International s.r.o.

Liberec Decathlon Liberec Liberec Decathlon Liberec

Olomouc FARMAK a.s. Olomouc FARMAK a.s.

Orlicko Třebovsko OEZ s.r.o. Orlicko Třebovsko OEZ s.r.o.

Ostrava ČSOB Ostrava ČSOB

Otrokovice
EG.D, a.s.

Otrokovice

EG.D, a.s.

LAPP Czech Republic s.r.o. LAPP Czech Republic s.r.o.

Zlín
Decathlon Zlín

Zlín

Decathlon Zlín

KCK Cyklosport-Mode, s.r.o. (Zlín) KCK Cyklosport-Mode, s.r.o. (Zlín)

Plzeň CertiCon a.s. Plzeň CertiCon a.s.

Praha ČSOB pobočka Radlická Praha ČSOB pobočka Radlická

Rožnov pod Radhoštěm Innovative Sensor Technology s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm Innovative Sensor Technology s.r.o.

Ústí nad Labem Materialise, s.r.o. Ústí nad Labem Materialise, s.r.o.
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Do práce na kole 
ve městech *

35 % respondentů a respondentek závěrečného dotaz-
níku uvedlo, že se nějakou formou podílí na rozvoji udrži-
telné dopravy nebo ochraně klimatu (občanská aktivita, 

finanční podpora spolků, aktivita ve spolcích)
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DO PRÁCE NA KOLE VE MĚSTECH
Výzvu Do práce na kole pořádá spolek AutoMat 
už 12 let. Cílem je zvýšit počet lidí, kteří se 
dopravují aktivně a udržitelně, a postupně tak 
proměnit naše města. AutoMat také kontinuálně 
upozorňuje veřejnost, veřejnou správu a politiky 
a političky na důležitost bezpečné infrastruktury 
pro lidi na kolech i pěší. V rámci Do práce na kole 
tak v jednotlivých městech po celé republice 
hledáme spojence - lokální městské organi-
zátory a organizátorky, kteří nám pomáhají 
s uskutečním výzvy. K letošní Květnové výzvě 
Do práce na kole se připojilo 45 měst.

Města svým zapojením do výzvy dávají najevo 
podporu městské cyklistiky a jejího rozvoje, 
udržitelné dopravy, snižování emisí, bezpečnému 
veřejnému prostoru a zdraví svých občanů. 
V polovině zúčastněných měst organizuje výzvu 
samotná radnice - zpravidla prostřednictvím 
svého cyklokoordinátora*ky, koordinátora*ky 
Zdravého města či specialisty*ky kvality ovzduší. 
Druhá část organizátorů a organizátorek pochází 
ze soukromého a neziskového sektoru. Jde 
o cyklospolky, ekologické organizace, organizace 
zaměřené na rozvoj města či nadšené jednotlivce. 
Ideálem je propojení veřejného, firemního 
a občanského sektoru.

Město
Počet 

účastníků
Vzdálenost 

na kole (km)
Vzdálenost 
pěšky (km)

Celková 
vzdálenost 

(km)

Ušetřené 
emise CO2 

(g)

Praha 7 748 1 420 037,4 463 115,4 1 883 152,7 242 926 701

Brno 3 740 640 764,3 204 507,0 845 271,3 109 039 993

Olomouc 1 281 274 432,4 39 224,6 313 657,0 40 461 747

Plzeň 1 211 266 475,5 47 139,1 313 614,6 40 456 285

Ostrava 1 133 337 280,4 47 015,8 384 296,2 49 574 215

Pardubice 921 191 287,5 32 877,9 224 165,4 28 917 338

České Budějovice 784 136 809,6 25 440,7 162 250,2 20 930 279

Jihlava 738 151 536,9 32 608,1 184 145,0 23 754 705

Zlín 728 179 325,5 29 046,6 208 372,2 26 880 010

Hradec Králové 684 128 325,3 23 297,7 151 623,0 19 559 365

Otrokovice 632 192 171,5 11 280,0 203 451,5 26 245 243

Kopřivnice 498 127 130,6 16 651,5 143 782,1 18 547 890

Ústí nad Labem 367 64 017,1 20 389,4 84 406,5 10 888 434

Liberec 348 76 895,8 17 174,4 94 070,2 12 135 051

Valašské Meziříčí 285 55 714,0 9 917,5 65 631,4 8 466 452

Žďár nad Sázavou 270 54 331,1 12 268,1 66 599,2 8 591 299

Břeclav 232 43 664,1 5 946,0 49 610,1 6 399 700

Jablonec nad Nisou 230 43 041,9 15 171,2 58 213,1 7 509 494

Hranice 220 60 665,7 10 213,3 70 879,0 9 143 385

Vsetín 220 65 494,9 7 816,4 73 311,3 9 457 160

Rožnov pod Radhoštěm 212 41 149,4 8 061,7 49 211,1 6 348 234

Orlicko-Třebovsko 192 31 959,4 7 380,6 39 340,0 5 074 859

Třebíč 168 35 468,3 10 761,3 46 229,6 5 963 619

Hodonín 159 41 868,2 7 721,3 49 589,5 6 397 051

Jindřichův Hradec 146 15 750,2 9 187,0 24 937,2 3 216 893

Říčany u Prahy 141 15 771,1 6 955,7 22 726,8 2 931 751

Třinec 134 28 653,2 6 229,9 34 883,1 4 499 920

NovýJičín 120 25 777,3 5 445,4 31 222,7 4 027 724

Havlíčkův Brod 114 23 478,1 9 143,3 32 621,5 4 208 167

Louny 114 33 472,2 5 552,9 39 025,2 5 034 246

Dačice 104 16 020,6 7 037,0 23 057,6 2 974 426

Šumperk 99 19 359,8 3 552,4 22 912,2 2 955 676

Znojmo 93 20 884,7 5 829,2 26 713,9 3 446 093

Mladá Boleslav 91 15 530,6 3 258,3 18 788,8 2 423 761

Uherské Hradiště 91 31 013,6 1 062,8 32 076,4 4 137 850

Pelhřimov 69 21 693,7 5 410,9 27 104,6 3 496 496

Rychnov nad Kněžnou 68 19 603,7 3 172,8 22 776,4 2 938 161

Příbram 50 11 773,9 2 050,2 13 824,1 1 783 303

Cheb 45 6 073,6 3 598,0 9 671,5 1 247 628

Tábor 42 12 745,4 2 985,4 15 730,8 2 029 272

Rakovník 41 15 446,8 3 665,4 19 112,2 2 465 470

Nové Město nad Metují 41 9 798,9 715,2 10 514,1 1 356 318

Kladno 39 12 886,7 2 236,7 15 123,4 1 950 915

Třeboň 38 5 408,1 3 882,0 9 290,1 1 198 423

Jesenice 17 3 970,9 708,7 4 679,6 603 667

Celkem 24 698 5 024 959,9 1 196 704,8 6 221 664,4 802 594 671

Průměrná pravidelnost ve městech v %
Podíl účastníků DPNK na 
počtu obyvatel v %

Rychnov nad Kněžnou 87 Otrokovice 3,68

Třeboň 87 Kopřivnice 2,33

Kladno 83 Jihlava 1,47

Jindřichův Hradec 82 Dačice 1,46

Znojmo

81

Žďár nad 
Sázavou

1,33

Tábor Olomouc 1,29

Rakovník
Rožnov pod 
Radhoštěm

1,29

Hranice

79

Valašské 
Meziříčí

1,28

Vsetín Hranice 1,26

Třinec Pardubice 1,04

Pelhřimov Zlín 1

Nové Město nad Metují 78 Brno 0,99

Valašské Meziříčí

77

Břeclav 0,94

Hodonín Říčany 0,91

Nový Jičín Vsetín 0,87

Dačice

75

České 
Budějovice

0,84

Cheb
Hradec 
Králové

0,73

Pardubice

74

Plzeň 0,72

Zlín
Jindřichův 
Hradec

0,7

Šumperk Hodonín 0,64

Kopřivnice

73

Louny 0,64

Ústí nad Labem
Rychnov nad 
Kněžnou

0,63

Louny Praha 0,61

Olomouc

72

Nový Jičín 0,53

Rožnov pod Radhoštěm
Jablonec nad 
Nisou

0,52

Mladá Boleslav
Havlíčkův 
Brod

0,5

Příbram Třeboň 0,47

České Budějovice
71

Třebíč 0,47

Jihlava Pelhřimov 0,44

Ostrava

70

Nové Město 
nad Metují

0,43

Liberec Ostrava 0,4

Žďár nad Sázavou
Orlicko-
Třebovsko

0,4

Otrokovice

69

Šumperk 0,4

Uherské Hradiště
Ústí nad 
Labem

0,39

Plzeň

68

Třinec 0,39

Jablonec nad Nisou
Uherské 
Hradiště

0,37

Orlicko-Třebovsko Liberec 0,34

Třebíč Znojmo 0,28

Hradec Králové

66

Rakovník 0,26

Břeclav
Mladá 
Boleslav

0,22

Říčany u Prahy
65

Jesenice u 
Prahy

0,17

Havlíčkův Brod Příbram 0,16

Praha
64

Cheb 0,14

Brno Tábor 0,12

Jesenice 60 Kladno 0,06

ZÁKLADNÍ ČÍSLA DO PRÁCE NA KOLE 2022 PODLE MĚST
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Město
Počet 

účastníků
Vzdálenost 

na kole (km)
Vzdálenost pěšky (km)

Celková 
vzdálenost 

(km)

Ušetřené 
emise CO2 

(g)

Praha 7 748 1 420 037,4 463 115,4 1 883 152,7 242 926 701

Brno 3 740 640 764,3 204 507,0 845 271,3 109 039 993

Olomouc 1 281 274 432,4 39 224,6 313 657,0 40 461 747

Plzeň 1 211 266 475,5 47 139,1 313 614,6 40 456 285

Ostrava 1 133 337 280,4 47 015,8 384 296,2 49 574 215

Pardubice 921 191 287,5 32 877,9 224 165,4 28 917 338

České Budějovice 784 136 809,6 25 440,7 162 250,2 20 930 279

Jihlava 738 151 536,9 32 608,1 184 145,0 23 754 705

Zlín 728 179 325,5 29 046,6 208 372,2 26 880 010

Hradec Králové 684 128 325,3 23 297,7 151 623,0 19 559 365

Otrokovice 632 192 171,5 11 280,0 203 451,5 26 245 243

Kopřivnice 498 127 130,6 16 651,5 143 782,1 18 547 890

Ústí nad Labem 367 64 017,1 20 389,4 84 406,5 10 888 434

Liberec 348 76 895,8 17 174,4 94 070,2 12 135 051

Valašské Meziříčí 285 55 714,0 9 917,5 65 631,4 8 466 452

Žďár nad Sázavou 270 54 331,1 12 268,1 66 599,2 8 591 299

Břeclav 232 43 664,1 5 946,0 49 610,1 6 399 700

Jablonec nad Nisou 230 43 041,9 15 171,2 58 213,1 7 509 494

Hranice 220 60 665,7 10 213,3 70 879,0 9 143 385

Vsetín 220 65 494,9 7 816,4 73 311,3 9 457 160

Rožnov pod Radhoštěm 212 41 149,4 8 061,7 49 211,1 6 348 234

Orlicko-Třebovsko 192 31 959,4 7 380,6 39 340,0 5 074 859

Třebíč 168 35 468,3 10 761,3 46 229,6 5 963 619

Hodonín 159 41 868,2 7 721,3 49 589,5 6 397 051

Jindřichův Hradec 146 15 750,2 9 187,0 24 937,2 3 216 893

Říčany u Prahy 141 15 771,1 6 955,7 22 726,8 2 931 751

Třinec 134 28 653,2 6 229,9 34 883,1 4 499 920

NovýJičín 120 25 777,3 5 445,4 31 222,7 4 027 724

Havlíčkův Brod 114 23 478,1 9 143,3 32 621,5 4 208 167

Louny 114 33 472,2 5 552,9 39 025,2 5 034 246

Dačice 104 16 020,6 7 037,0 23 057,6 2 974 426

Šumperk 99 19 359,8 3 552,4 22 912,2 2 955 676

Znojmo 93 20 884,7 5 829,2 26 713,9 3 446 093

Mladá Boleslav 91 15 530,6 3 258,3 18 788,8 2 423 761

Uherské Hradiště 91 31 013,6 1 062,8 32 076,4 4 137 850

Pelhřimov 69 21 693,7 5 410,9 27 104,6 3 496 496

Rychnov nad Kněžnou 68 19 603,7 3 172,8 22 776,4 2 938 161

Příbram 50 11 773,9 2 050,2 13 824,1 1 783 303

Cheb 45 6 073,6 3 598,0 9 671,5 1 247 628

Tábor 42 12 745,4 2 985,4 15 730,8 2 029 272

Rakovník 41 15 446,8 3 665,4 19 112,2 2 465 470

Nové Město nad Metují 41 9 798,9 715,2 10 514,1 1 356 318

Kladno 39 12 886,7 2 236,7 15 123,4 1 950 915

Třeboň 38 5 408,1 3 882,0 9 290,1 1 198 423

Jesenice 17 3 970,9 708,7 4 679,6 603 667

Celkem 24 698 5 024 959,9 1 196 704,8 6 221 664,4 802 594 671

Průměrná pravidelnost ve městech v % Podíl účastníků DPNK na počtu obyvatel v %

Rychnov nad Kněžnou
87

Otrokovice 3,68

Třeboň Kopřivnice 2,33

Kladno 83 Jihlava 1,47

Jindřichův Hradec 82 Dačice 1,46

Znojmo

81

Žďár nad Sázavou 1,33

Tábor Olomouc 1,29

Rakovník Rožnov pod Radhoštěm 1,29

Hranice

79

Valašské Meziříčí 1,28

Vsetín Hranice 1,26

Třinec Pardubice 1,04

Pelhřimov Zlín 1

Nové Město nad Metují 78 Brno 0,99

Valašské Meziříčí

77

Břeclav 0,94

Hodonín Říčany 0,91

Nový Jičín Vsetín 0,87

Dačice
75

České Budějovice 0,84

Cheb Hradec Králové 0,73

Pardubice

74

Plzeň 0,72

Zlín Jindřichův Hradec 0,7

Šumperk Hodonín 0,64

Kopřivnice

73

Louny 0,64

Ústí nad Labem Rychnov nad Kněžnou 0,63

Louny Praha 0,61

Olomouc

72

Nový Jičín 0,53

Rožnov pod Radhoštěm Jablonec nad Nisou 0,52

Mladá Boleslav Havlíčkův Brod 0,5

Příbram Třeboň 0,47

České Budějovice
71

Třebíč 0,47

Jihlava Pelhřimov 0,44

Ostrava

70

Nové Město nad Metují 0,43

Liberec Ostrava 0,4

Žďár nad Sázavou Orlicko-Třebovsko 0,4

Otrokovice
69

Šumperk 0,4

Uherské Hradiště Ústí nad Labem 0,39

Plzeň

68

Třinec 0,39

Jablonec nad Nisou Uherské Hradiště 0,37

Orlicko-Třebovsko Liberec 0,34

Třebíč Znojmo 0,28

Hradec Králové
66

Rakovník 0,26

Břeclav Mladá Boleslav 0,22

Říčany u Prahy
65

Jesenice u Prahy 0,17

Havlíčkův Brod Příbram 0,16

Praha
64

Cheb 0,14

Brno Tábor 0,12

Jesenice 60 Kladno 0,06

ZAJÍMAVÉ POHLEDY NA DATA PODLE ZAPOJENÝCH MĚST
Pořadí měst podle pravidelnosti udržitelných cest 
Nejdůležitější a nejvýznamnější kategorií, 
kterou v rámci Květnové výzvy podporujeme 
a oceňujeme, je kategorie Pravidelnosti. Vyplývá 
to z cíle Do práce na kole, kterým je popula-
rizovat udržitelnou dopravu, pomáhat Češkám 
a Čechům ji zařazovat do svých dopravních 
návyků a pomoci tak proměnit česká města 
v města přátelská pro bezmotorové způsoby 
přepravy. Zároveň také zpřístupinit veřejný 
prostor všem jejich obyvatelům a obyvatelkám.

PODÍL ÚČASTNÍKŮ DO PRÁCE NA KOLE NA POČTU OBYVATEL MĚSTA
Zajímavý je pohled na počty účastníků 
a účastnic (míru zapojení v jednotlivých 
městech) s ohledem na celkový počet obyvatel. 
Suverénně vedou Otrokovice, kde dlouhodobě 
pracují s dopravními politikami zaměřenými na 
bezmotorovou dopravu. Výrazný náskok má také 
Kopřivnice. Kolik % obyvatel se účastní v jednot-
livých městech?

Město
Počet 

účastníků
Vzdálenost 

na kole (km)
Vzdálenost pěšky (km)

Celková 
vzdálenost 

(km)

Ušetřené 
emise CO2 

(g)

Praha 7 748 1 420 037,4 463 115,4 1 883 152,7 242 926 701

Brno 3 740 640 764,3 204 507,0 845 271,3 109 039 993

Olomouc 1 281 274 432,4 39 224,6 313 657,0 40 461 747

Plzeň 1 211 266 475,5 47 139,1 313 614,6 40 456 285

Ostrava 1 133 337 280,4 47 015,8 384 296,2 49 574 215

Pardubice 921 191 287,5 32 877,9 224 165,4 28 917 338

České Budějovice 784 136 809,6 25 440,7 162 250,2 20 930 279

Jihlava 738 151 536,9 32 608,1 184 145,0 23 754 705

Zlín 728 179 325,5 29 046,6 208 372,2 26 880 010

Hradec Králové 684 128 325,3 23 297,7 151 623,0 19 559 365

Otrokovice 632 192 171,5 11 280,0 203 451,5 26 245 243

Kopřivnice 498 127 130,6 16 651,5 143 782,1 18 547 890

Ústí nad Labem 367 64 017,1 20 389,4 84 406,5 10 888 434

Liberec 348 76 895,8 17 174,4 94 070,2 12 135 051

Valašské Meziříčí 285 55 714,0 9 917,5 65 631,4 8 466 452

Žďár nad Sázavou 270 54 331,1 12 268,1 66 599,2 8 591 299

Břeclav 232 43 664,1 5 946,0 49 610,1 6 399 700

Jablonec nad Nisou 230 43 041,9 15 171,2 58 213,1 7 509 494

Hranice 220 60 665,7 10 213,3 70 879,0 9 143 385

Vsetín 220 65 494,9 7 816,4 73 311,3 9 457 160

Rožnov pod Radhoštěm 212 41 149,4 8 061,7 49 211,1 6 348 234

Orlicko-Třebovsko 192 31 959,4 7 380,6 39 340,0 5 074 859

Třebíč 168 35 468,3 10 761,3 46 229,6 5 963 619

Hodonín 159 41 868,2 7 721,3 49 589,5 6 397 051

Jindřichův Hradec 146 15 750,2 9 187,0 24 937,2 3 216 893

Říčany u Prahy 141 15 771,1 6 955,7 22 726,8 2 931 751

Třinec 134 28 653,2 6 229,9 34 883,1 4 499 920

NovýJičín 120 25 777,3 5 445,4 31 222,7 4 027 724

Havlíčkův Brod 114 23 478,1 9 143,3 32 621,5 4 208 167

Louny 114 33 472,2 5 552,9 39 025,2 5 034 246

Dačice 104 16 020,6 7 037,0 23 057,6 2 974 426

Šumperk 99 19 359,8 3 552,4 22 912,2 2 955 676

Znojmo 93 20 884,7 5 829,2 26 713,9 3 446 093

Mladá Boleslav 91 15 530,6 3 258,3 18 788,8 2 423 761

Uherské Hradiště 91 31 013,6 1 062,8 32 076,4 4 137 850

Pelhřimov 69 21 693,7 5 410,9 27 104,6 3 496 496

Rychnov nad Kněžnou 68 19 603,7 3 172,8 22 776,4 2 938 161

Příbram 50 11 773,9 2 050,2 13 824,1 1 783 303

Cheb 45 6 073,6 3 598,0 9 671,5 1 247 628

Tábor 42 12 745,4 2 985,4 15 730,8 2 029 272

Rakovník 41 15 446,8 3 665,4 19 112,2 2 465 470

Nové Město nad Metují 41 9 798,9 715,2 10 514,1 1 356 318

Kladno 39 12 886,7 2 236,7 15 123,4 1 950 915

Třeboň 38 5 408,1 3 882,0 9 290,1 1 198 423

Jesenice 17 3 970,9 708,7 4 679,6 603 667

Celkem 24 698 5 024 959,9 1 196 704,8 6 221 664,4 802 594 671

Průměrná pravidelnost ve městech v % Podíl účastníků DPNK na počtu obyvatel v %

Rychnov nad Kněžnou 87 Otrokovice 3,68

Třeboň 87 Kopřivnice 2,33

Kladno 83 Jihlava 1,47

Jindřichův Hradec 82 Dačice 1,46

Znojmo

81

Žďár nad Sázavou 1,33

Tábor Olomouc 1,29

Rakovník Rožnov pod Radhoštěm 1,29

Hranice

79

Valašské Meziříčí 1,28

Vsetín Hranice 1,26

Třinec Pardubice 1,04

Pelhřimov Zlín 1

Nové Město nad Metují 78 Brno 0,99

Valašské Meziříčí

77

Břeclav 0,94

Hodonín Říčany 0,91

Nový Jičín Vsetín 0,87

Dačice
75

České Budějovice 0,84

Cheb Hradec Králové 0,73

Pardubice

74

Plzeň 0,72

Zlín Jindřichův Hradec 0,7

Šumperk Hodonín 0,64

Kopřivnice

73

Louny 0,64

Ústí nad Labem Rychnov nad Kněžnou 0,63

Louny Praha 0,61

Olomouc

72

Nový Jičín 0,53

Rožnov pod Radhoštěm Jablonec nad Nisou 0,52

Mladá Boleslav Havlíčkův Brod 0,5

Příbram Třeboň 0,47

České Budějovice
71

Třebíč 0,47

Jihlava Pelhřimov 0,44

Ostrava

70

Nové Město nad Metují 0,43

Liberec Ostrava 0,4

Žďár nad Sázavou Orlicko-Třebovsko 0,4

Otrokovice
69

Šumperk 0,4

Uherské Hradiště Ústí nad Labem 0,39

Plzeň

68

Třinec 0,39

Jablonec nad Nisou Uherské Hradiště 0,37

Orlicko-Třebovsko Liberec 0,34

Třebíč Znojmo 0,28

Hradec Králové
66

Rakovník 0,26

Břeclav Mladá Boleslav 0,22

Říčany u Prahy
65

Jesenice u Prahy 0,17

Havlíčkův Brod Příbram 0,16

Praha
64

Cheb 0,14

Brno Tábor 0,12

Jesenice 60 Kladno 0,06
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CYKLOMĚSTEM DO PRÁCE NA KOLE 2022 SE STALA JIHLAVA
AutoMat se touto kategorií snaží ocenit města, 
které komplexně a progresivně rozvíjela svou 
infrastrukturu pro chodce a chodkyně i lidi na 
kolech. Vítězné cykloměsto vzešlo z hodnocení 
ze strany účastníků a účastnic Květnové výzvy 
v rámci speciálního dotazníku. Kromě výsledků 
dotazníku jsme pro vyhodnocení zohlednili vývoj 
počtu účastníků*ic výzvy Do práce na kole, podíl 
účastníků*ic na počtu obyvatel města a průměrnou 
pravidelnost využívání dopravy „na vlastní pohon” 
ve městě. Jedním z kritérií řazení města do „soutěže 
o titul“ byl i minimální počet vyplněných dotazníků 
v daném městě stanovený na 13 a více. 

Nejvíce bodů v kategorii Cykloměsto Do práce 
na kole 2022 získaly (jako již tradičně) Otrokovice, 
pravidla však nepřipouštějí udělit titul žádnému 
z měst, které bylo oceněno v minulých dvou letech. 

Otrokovice tak vstupují do Síně slávy a titul 
získává město, které se na žebříčku umístilo na 2. 
místě – pro rok 2022 tedy Jihlava. Nutno dodat, že 
celorepubliková akce Do práce na kole se koná 
od roku 2011 a Jihlava byla celkově 3. městem, 
které se k ní v roce 2013 připojilo.

Hlavní cenou pro vítěze Cykloměsto Do práce na 
kole 2022 je odborná exkurze do Mnichova pro 
načerpání další inspirace v oblasti mikromobility 
a infrastruktury. Na exkurzi je zaveze dlouholetý 
partner výzvy FlixBus. Vítězná Jihlava také získala 
sčítač cyklistů na 3 měsíce zdarma od obecně 
prospěšné společnosti Partnerství.
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CYKLOSKOKAN DO PRÁCE NA KOLE 2022: UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Letos jsme poprvé vyhlásili i novou kategorii 
Cykloskokan Do práce na kole 2022. Tedy město, 
které nepatří mezi tradiční cyklistické bašty 
s již vybudovanou infrastrukturou. Kategorií 
Cykloskokan DPNK chce spolek AutoMat oceňovat 
města, která dokázala za poslední rok až dva ujít 
velký kus cesty v podpoře cyklodopravy.

Cykloskokanem Do práce na kole 2022 se stalo 
Uherské Hradiště. Gratulujeme! Velmi dobré 
výsledky v rámci dotazníků svých obyvatelů 
a obyvatelek dosáhla také města Olomouc, 
Ostrava, Praha, České Budějovice, Hradec 
Králové nebo Kopřivnice. Hlavní cenou pro 
vítěze Cykloskokana je stejně jako u Cykloměsta 
Do práce na kole odborná exkurze do Mnichova.
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PŘISPÍVÁME K ROZVOJI SMART CITIES
Pro efektivní urbanistické a dopravní plánování 
potřebují města relevantní data. Ta mohou 
mimo jiné posloužit k odhalení problémů 
v infrastruktuře, analýze problematickcých míst 
či predikci možného vývoje. Následně se o ně 
lze opřít při zadávání projektů, přípravě soutěží 
navrhování různých opatření. Taková data 
shromažďujeme i v rámci projektu Do práce na 
kole a zapojená města je mohou získat. Data 
z Do práce na kole byla letos využita k analýzám 
v Kopřivnici, Ostravě, Brně či Plzni. 

Účastníci*e zaznamenávají v květnu desetitisíce 
reálně vykonaných cest, které pak mohou ve formě 
anonymizovaných dat posloužit městům k analýze 
dopravy. 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*ice 
výzvy tak svým pohybem může přispívat k rozvoji 
bezpečné a plynulé infrastruktury a aktivně se 
podílí na rozvoji svého města. 

ZÁŘIJOVÁ A LEDNOVÁ VÝZVA
Zářijová výzva 2022

Zářijová výzva se letos konala v termínu 
12.-25. 9. 2022 a tradičně  se protnula s Evropským 
týdnem mobility. Jejím cílem je po létě 
připomenout, že se dá do práce bez škodlivých 
emisí dopravovat po celý rok. Do Zářijové výzvy 
se zapojilo 1 100 účastníků a účastnic z celého 
Česka, kteří během dvoutýdenní výzvy ujeli, 
nachodili či naběhali 93 tisíc kilometrů, ale 
především své cesty absolvovali udržitelně. Ušetřili 
tak 12 tun CO2 oproti cestám vykonaným autem. 
Více dat podle měst ze Zářijové výzvy na odkaze:  
vyzva2022.dopracenakole.cz/pocty-soutezicich/.

Lednová výzva 2022

Lednová výzva je určena jak těm, kteří jezdí, chodí 
nebo běhají po celý rok, tak těm, kdo to chtějí 
hecnout a vyzkoušet. Lednová výzva proběhla 
v týdnu 24.-30. 1. 2022, zúčastnilo se 1 854 lidí 
z celého Česka, kteří si dohromady zapsali 
31 300 km na kole a 9 700 km pěšky. Celkově 
do systému zaznamenali 3 300 cest na kole 
a 2 744 cest pěšky, což vychází průměrně 9,5 km 
na jednu cestu na kole a 3,5 km na pěškocestu. 
Celkově se tedy ušetřilo 5,3 tun CO2 (oproti stejné 
vzdálenosti vykonané autem). Více dat podle 
měst ze Lednové výzvy na odkaze: leden2022.
dopracenakole.cz/pocty-soutezicich/.
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Rozpočet  
a propagace 2022 *

10 % respondentů a respondentek závěrečného dotazní-
ků uvedlo, že by se v ochraně klimatu a rozvoji udržitelné 

dopravy chtěli začít angažovat
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Rozpočet 2022

Výdaje 2021

Osobní náklady - mzdy - 1 496 128 Kč- 1407225

Osobní náklady - helpdesk - 575 403 Kč-  313 686,00 Kč

Osobní náklady - IT vývoj - 457 111 Kč-    364134

Materiál - trička, nákrčníky, obaly, výhry - 2 943 977 Kč- 2515608

Služby - sklad, logistika - 285 643 Kč-

Služby - údržba a rozvoj webu, databází, nástrojů - 126 185 Kč-   142 430,00 Kč

Služby - tisk - 75 000 Kč-    40 645,00 Kč

Služby - propagace, PR, grafika, DTP, výlep, foto, video - 733 861 Kč-   486 633,00 Kč

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

- 568 062 Kč-  368 465,00 Kč

Ostatní služby (platební brána, poplatky domény, hosting, účetnictví, koordinace 
projektu, finanční řízení, supervize, fundraising, překlady, právní služby)

- 1 073 448 Kč-  1 035 599,00 Kč

Režie (nájem, spoje, energie) - 408 312 Kč-   253 053,00 Kč

Výdaje celkem - 8 334 818 Kč-

Příjmy

Granty - 300 000 Kč- 400 000 Kč

Příspěvky od pořadatelských měst - 225 000 Kč- 239 396,00 Kč

Startovné - 9 042 788 Kč- 7 364 675,00 Kč

Příjmy celkem - 9 567 788 Kč-

ROZPOČET 2022

Letošní přebytek rozpočtu využijeme pro:

• stabilizaci a rozvoj výzvy,

• vývoj nového frontendu pro systému Do práce na 
kole (UX, frontend),

• rozšíření Do práce na kole do dalších měst, další 
propagaci projektu,

• pokrytí rostoucích nákladů na materiál a služby, 
rezervní fond projektu,

• rozvoj dalších projektů spolku AutoMat, které 
podporují rozvoj udržitelné dopravy, posilují 
komunitní vztahy a dohlíží na zodpovědné 
a obecně prospěšné jednání městských politiků 
a úřadů

PROPAGACE
Cílem komunikace pro rok 2022 bylo navýšit 
počet účastnic a účastníků samotné Květnové 
výzvy Do práce na kole, ale také popularizovat 
téma udržitelné, bezmotorové dopravy pomocí 
článků, sociálních médií atp. Právě udržitelnost 
je v současné době, kdy stále více pociťujeme 
dopady klimatické změny, klíčová. Oba cíle 
považujeme za naplněné. Komunikační kampaně 
měly oproti roku 2021 opět vyšší dosah a Květnovou 
výzvu přijalo celkem 24 699 lidí z celého Česka, 
tedy o 12 % více než v roce 2021.

O Květnové výzvě Do práce na kole jsme 
dávali vědět pomocí řady kanálů. S účastníky 
a účastnicemi výzvy 2022, ale i z předchozích 
let, jsme komunikovali prostřednictvím webu, 
newsletterů, tištěných Cyklonovin, výlepů ve 
veřejném prostoru, sociálních sítí (organicky 
i pomocí placených kampaní), tiskových zpráv 
a také článků a rozhovorů v (nejen partnerských) 
médiích (např. Snídaně s Novou). V i-vysílání 
ČT jsme pouštěli video Do práce na kole s Marií, 
v partnerských kinech video s herci divadla 
VOSTO5 a na Radiu 1, Hitrádiu a Radiu Wave 
běžely naše rozhlasové spoty. V rámci sociálních 
sítí jsme se víc zaměřili na síť LinkedIn, kde jsme 
firmy motivovali ke sdílení jejich zapojení pomocí 
připravené grafiky a mechaniky vzájemného 
vyzývání partnerů, dodavatelů i konkurence. 

Newslettery
Celkem jsme v průběhu 2022 odeslali účastníkům 
a účastnicím výzvy 526 300 mailů, průměrný open 
rate činil 28 %.  

Cyklonoviny
Už tradičně byly součástí startovního balíčku 
s účastnickým tričkem či nákrčníkem také 
Cyklonoviny plné rozhovorů, tipů na bezpečnou 
a slušnou jízdu na kole i zajímavostí o výzvě 
Do práce na kole. Cyklonovin jsme vytiskli 18 000 
kusů. 

Tisky a výlepy
Pro základní podporu akce jsme vytiskli jsme 650 ks 
plakátů A3, 4 000 ks DL letáků (k využití především 
v zapojených městech a firmách) a 30 ks plakátů 
A1. V Praze jsme objednali 24 ks výlepů A1 a 5 ks 
CLV, plakátové reklamy proběhly také v Brně (50 
ks v MHD), v Liberci a Jablonci nad Nisou (70 ks 
formou výlepu). Další tištěná propagace proběhla 
v každém ze zapojených měst prostřednictvím 
vyvěšení plakátů v MHD, vitrínách městských 
obvodů, úřadů, reklam v Radničních listech, 
seznamu akcí měst, atp.

Monitoring tisku
Dle Anopressu se fráze „Do práce na kole” objevila 
v roce 2022 v 851 článcích. Květnová výzva 
Do práce na kole se objevuje ve 158 článcích, 
Lednová výzva ve 20 článcích a Zářijová výzva ve 
23 článcích. 

Reklamní kampaň na sociálních sítích
(Facebook, Instagram, Youtube)

Cílem reklamních kampaní na Facebooku 
a Instagramu bylo prohloubit vazbu k výzvě Do 
práce na kole a k tématu udržitelné dopravy 
u stávajících účastníků a účastnic výzvy a zároveň 
zvýšit počet lidí, kteří interagují s našimi příspěvky 
a kteří se do 12. ročníku výzvy skutečně zapojí. 
Pro potřeby reklamní kampaně jsme vytvořili 
několik velmi konkrétních cílových skupin, které 
jsme postupně dle výsledku obměňovali. Na 
Facebooku, Instagramu a Youtube jsme zasáhli 
3,5x víc uživatelů oproti předchozímu roku (celkem 
228 800 unikátních uživatelů na sociálních sítích 
vs 65 224 v roce 2021) a nárůst se promítl i v počtu 
dokončených registrací.   
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ZÁVĚREČNÁ PODĚKOVÁNÍ
Na závěr chceme poděkovat všem, kteří se podílí 
na tom, že Do práce na kole může probíhat tak, 
jak probíhá - jako celorepubliková výzva, která 
stojí na systému a databázi, kam se zapisují a kde 
se vyhodnocují data, na startovních balíčcích, 
které obsahují triko, na stovkách Akcí na triko, 
závěrečných večírcích, cyklojízdách, cyklosní-
daních, na krásných cenách. 

To vše by nebylo možné bez městských organi-
zátorů z řad nadšených jednotlivců, spolků 
a městských úřadů, magistrátů a radnic, kteří 
zajišťují Akce na triko, cyklojízdy, cyklosnídaně 
a také vyhlašování výsledků a závěrečné večírky 
ve městech. Děkujeme také všem firemním 
koordinátorům, kteří zaštiťují Květnovou 
výzvu pro své kolegy a kolegyně. Díky patří 
také mediálním, generálním, národním 
a všem lokálním partnerům včetně měst, 
kteří Květnovou výzvu podporují jak finančně, 
tak hmotnými dary, cenami a dalšími formami 
partnerství. A v neposlední řadě díky letí také 
pořadatelskému týmu Do práce na kole 
a dalším členům týmu AutoMatu, kteří se na 
letošním ročníku podíleli.

Za organizaci Do práce na kole v jednotlivých 
městech děkujeme:

Brno - Nadaci Partnerství, o. p. s. a Jitce Jirků
Břeclav - městu Břeclav a Lucii Helešicové
České Budějovice - spolku CykloBudějovice, 
Petru Klikovi a Lukáši Bajtovi
Dačice - městu Dačice a Lence Williams
Havlíčkův Brod - AZ centrum Havlíčkův Brod, 
Kateřině Košťálové a Martinu Domkáři
Hodonín - městu Hodonín  a Janě Holomčíkové
Hradec Králové - spolku Hradecká stezka 
a Jiřímu Štruplovi
Hranice - městu Hranice a Olze Vilímkové
Cheb - městu Cheb a Monice Šimečkové
Jesenice - městu Jesenice u Prahy a Janě 
Kolářové
Jihlava - spolku SLIBY-CHYBY a Petru Stejskalovi
Jindřichův Hradec - městu Jindřichův Hradec 
a Lukáši Čapkovi
Kladno - Anně Gamanové
Kopřivnice - městu Kopřivnice a velké díky 
Báře Sopuchové a Ivaně Holubové
Liberec a Jablonec nad Nisou - spolku 
Cyklisté Liberecka, Pavlu Matějkovi 
a Pavlu Řezníčkovi
Louny - spolku Přívoz a Janu Žaludovi
Mladá Boleslav - spolku Kolem na kole 
a Janu Bořkovcovi

Nové Město nad Metují - městu 
Nové Město nad Metují a Dagmar Kavanové
Nový Jičín - městu Nový Jičín a Lucii Hrdličkové
Olomouc - Pavlu Bednaříkovi a Zuzaně Novotné
Orlicko-Třebovsko - Regionu Orlicko-Třebovsko 
a Karlu Šverclovi
Ostrava - městu Ostrava a Dagmar Bražinové
Otrokovice - spolku Cyklo Zlín a Janě Vybíralové
Pardubice - spolku Město na kole 
a Elišce Jiránkové
Pelhřimov - spolku Hodina H a Evě Havlíčkové
Plzeň - spolku Plzeň na kole, Zdeňku Votavovi 
a Jiřímu George Konečnému
Praha - spolku AutoMat a Filipu Zatloukalovi
Příbram - městu Příbram a Martině Nuslové
Rakovník - městu Rakovník, Jiřímu Cafourkovi 
a Janu Šváchovi
Rožnov pod Radhoštěm - městu 
Rožnov pod Radhoštěm a Ivetě Dorotíkové
Rychnov nad Kněžnou - Tomáši Kasperovi
Říčany - městu Říčany a Markétě Hubínkové
Šumperk - spolku Šumperská sportovní 
a Ladislavu Sebökovi
Tábor - městu Tábor a Lence Čeňkové
Třebíč - městu Třebíč a Lucii Kousalové 
a Dagmar Pacalové
Třeboň - městu Třeboň a Petře Mejdrechové
Třinec - městu Třinec a Leszkovi Grygovi
Uherské Hradiště - spolku Cyklo Zlín 
a Janě Vybíralové
Ústí nad Labem - městu Ústí nad Labem 
a Tereze Limburské
Valašské Meziříčí - městu Valašskému Meziříčí 
a Aleně Střítezské
Vsetín - městu Vsetín a Ivetě Balejové 
a Andree Frňkové
Zlín - spolku Cyklo Zlín a Janě Vybíralové
Znojmo - městu Znojmo a Soně Bystřické
Žďár nad Sázavou - městu Žďár nad Sázavou 
a Radce Remarové

Za fotodokumentaci a video děkujeme: 
Nikitovi Kartashevovi, Kajetánu Tvrdíkovi, 
Marcele Juříčkové, Janu Hromádkovi 
a Lukáši Ballýmu a fotografům a fotografkám 
v jednotlivých městech a firmách

Děkujeme za umožnění propojení s aplikacemi: 
Cyclers, Na kole Prahou, Strava, společnosti 
Ackee za vývoj aplikace Do práce na kole

Národním partnerům:
MERCHYOU
ČEPS
Ortlieb
WellPack
Flixbus
Nextbike
CK Kudrna
Loxper
Ackee
Zeměkvět
Embassy of Denmark
Kingdom of the Netherlands

Lokálním partnerům - Praha:
Autonapůl
Čistou stopou Prahou
Za finanční podpory a pod záštitou Hl. města 
Prahy
OSN

Děkujeme i všem lokálním partnerům v jednot-
livých městech.

Do práce na kole 2022 koordinoval tým ve složení:
Dominika Lenthárová, Jan Haruda, 
Anna Kociánová, Ondřej Hána, Timothy Hobbs, 
Filip Zatloukal, Linda Jirotová, Kateřina Hulínová, 
Monika Domincová, Veronika Brůhová, 
Klára Dušáková, Martin Šotola, Bára Michková, 
Michal Lehečka a Vratislav Filler.
 
E-mail: kontakt@dopracenakole.cz

Generálním partnerům:
Komerční bance
bikero
GLS
Bosch

Mediálním partnerům:
Česká televize
Youradio Talk
Radio 1
Radio Wave
Rádio DAB Praha
Hit Rádio
Expres FM
Wavemaker
Citybee
Kondice
Aerofilms
Kino Lucerna
Kino Pilotů
Cykloserver
Bezpečně na cestě
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