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1) ÚVOD



Kdo jsme
Jsme spolek lidí, kterým jde o zvyšování 
kvality života v našich městech.

Podporujeme rozvoj aktivní a šetrné 
(zejména veřejné, pěší a cyklistické) 
dopravy i udržitelného urbanismu, 
dohlížíme na zodpovědné a obecně 
prospěšné jednání městských 
politiků a úřadů. Přinášíme inspiraci 
z evropských metropolí a přímo 
na školách vzděláváme nejmladší 
generace. Posilujeme komunitní vztahy 
a aktivizujeme lidi k pozitivní proměně 
ulic a veřejného prostoru.

Společně s vámi tvoříme udržitelné 
a přívětivé město, ve kterém chceme žít.
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Co děláme
• Oživujeme veřejné prostory a motivujeme lidi k zájmu o jejich komunity a prostředí, ve kterém žijí.

• Motivujeme lidi k udržitelným způsobům dopravy ve městech – cyklistice, běhu a chůzi. A firmy i města k jejich podpoře.

• Hlídáme městskou dopravní i územní politiku, informujeme veřejnost o aktuálních kauzách a nabízíme řešení.

• Principy udržitelnosti městské dopravy, ale i informace, jak se ve městech pohybovat bezpečně, šíříme i mezi žáky
 základních a středních škol.

Jak nás vidí lidi
Love us or hate us.

Jak to děláme
Přátelsky, věcně a konstruktivně.

Pro koho to děláme
Pro lidi žijící v našich městech
a jejich děti.
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Jaký byl rok 2021 pro náš spolek? 
I přesto, že i náš provoz byl ovlivněn pokračující pandemií virové choroby 
covid-19, dosáhl náš spolek několika zásadních úspěchů.

Především to bylo schválení zákona o bezpečném 1,5metrovém odstupu 
při předjíždění cyklistů, do jehož přípravy a odborné debaty se AutoMat 
intenzivně zapojil.

Dalším velkým úspěchem bylo i definitivní vítězství v řadu let trvajícím 
soudním sporu s městskou částí Praha 8, které s konečnou platností 
vrátilo do Karlína cykloobousměrky.

Zásadním publikačním počinem bylo dokončení Advokačního manuálu 
pro lepší dopravu ve městě, který je praktickou pomůckou a návodem 
pro všechny, kdo se chtějí zapojit do zlepšování podmínek pro 
bezmotorovou dopravu ve svém městě.

Naší tradiční cyklojízdu jsme ve spolupráci s českou pobočkou OSN 
v tomto roce transformovali do Cyklojízdy světové, které se na Světový 
den jízdního kola 3. června zúčastnily kromě stovek lidí i velvyslankyně, 
velvyslanci, zástupkyně a zástupci celkem 12 ambasád.
Jako první v Česku jsme vyčíslili emise CO2 velkých dopravních staveb 
v Praze a upozornili na nesplnitelnost klimatických plánů, ke kterým se 
Praha zavázala.

V neposlední řadě vnímám jako úspěch i to, že jsme to všechno všichni 
ve zdraví přežili. 

A rád bych na tomto místě poděkoval všem, kdo nás i v těchto 
komplikovaných časech nepřestali podporovat, od individuálních 
dárců, přes firemní partnery a účastníky výzvy Do práce na kole, po 
poskytovatele grantů a dotací. Velmi si vaší podpory vážíme a děláme, 
co je v našich silách, abychom si ji i nadále zasloužili.

Slovo ředitele

Martin Šotola, výkonný ředitel
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Název auto*mat nesl původně dokumentární film, který natočil režisér 
Martin Mareček. Na začátku tisíciletí pod okny jeho bytu houstla 
doprava a po chodníku zaplněném dalšími auty se často nedalo ani 
projít. Jednoho rána začal Martin tohle každodenní motorové drama 
ze svého okna natáčet. Dokument dokončil po šesti letech už jako 
“lobbista za zdravou Prahu” a kromě snah o omezení automobilové 
dopravy, andělských cyklojízd a pokusu o první pražský Den bez 
aut přitom zachytil i první roky iniciativy, která kolem něj postupně 
vznikala. Začala si říkat stejně jako film – auto*mat. 

Spolek AutoMat, jehož činnost se od těchto dob ještě výrazně 
rozrostla, je i dnes projevem touhy mnohých z nás žít v příjemném 
a zdravém městském prostředí. Všemi aktivitami a projekty se stále 
snažíme o lepší podmínky pro kvalitní život ve městě. Zaměřili jsme se 
především na veřejný prostor, dopravu, urbanismus a také sousedské 
vztahy a vzdělávání dětí.

Proč vznikl 
AutoMat?
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2) CO JSME 
DOKÁZALI



Jsme jediná nezisková organizace, která se zabývá pražskou 
dopravou komplexně včetně jejího vztahu k urbanismu. Na tomto 
poli usilujeme o dlouhodobou udržitelnost. Denně pracujeme 
na tom, aby magistrát či radnice zohledňovaly bezmotorovou 
a veřejnou dopravu a držely krok s moderními trendy městského 
rozvoje. Proto v týmu Laboratoře udržitelného urbanismu 
(LAB) kontrolujeme, analyzujeme a připomínkujeme městská 
rozhodnutí a plány. Přinášíme ověřená řešení z evropských 
metropolí, komentujeme rozhodnutí města, vydáváme vlastní 
dopravní studie, organizujeme debaty, spolupracujeme s politiky 
a političkami, dopravními odborníky, architektkami, výzkumníky, 
umělkyněmi, obyvateli a dalšími neziskovkami – zkrátka všemi, 
komu prostředí města není lhostejné.

Laboratoř udržitelného 
urbanismu (LAB)
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Za poslední roky jsme vytvořili a prezentovali mnoho desítek 
studií a odborných podkladů (např. Vize 2025, Rukověť navrhování 
cykloinfrastruktury pro odbornou veřejnost, přes 90 připomínek 
k návrhu Metropolitního plánu hl. m. Prahy). Zpracovali jsme 
rozsáhlou rešerši reakcí světových měst v oblasti dopravy na 
pandemii covid-19. Naše predikce ohledně dopravy se (bohužel 
až příliš často) naplňují. Výsledky naší práce prokazují, že k rozvoji 
městské mobility máme rozhodně co říct. I proto jsme také často 
zváni do médií. 

Někteří naši bývalí pracovníci po angažmá u nás zakotvili ve 
strukturách pražského magistrátu, kde své znalosti v oblasti 
udržitelné mobility předávají voleným zástupcům.

Laboratoř udržitelného 
urbanismu (LAB)
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Nezapomínáme ani na tradiční nástroj neziskovek – happeningy a akce. Zejména když chceme, aby veřejnost 
věděla, že politici*čky některá důležitá témata dostatečně nevnímají. Akcí Nábřeží žije jsme během šesti sobot v roce 
2013 proměnili tehdy věčně ucpané Smetanovo nábřeží na pěší korzo s kulturním programem. Jinými akcemi jako 
např. Pochod vypuštěných duší nebo Protest v leže jsme zase upozorňovali na zhoršování podmínek pro dopravní 
cyklistiku a nakonec pomohli zrušit zákaz jízdy na kole na Praze 1. Pravidelně od roku 2004 také pořádáme cyklojízdy. 
Cyklodoprava v Praze je pořád Popelkou. Její podpora je dlouhodobě nedostatečná a stále není obecně chápána 
její smysluplnost a přínos pro město. Proto jsme dali této aktivitě nový impuls – zapojili jsme do ní partnery z řad 
mezinárodních organizací a ambasád a budeme ji pořádat pravidelně kolem Světového dne kola (3. června) pod 
názvem Světová cyklojízda.

Přestože to děláme jen v krajních případech, kdy všechna vyjednávání zkrachují, podařilo se nám v několika případech 
soudní cestou zvrátit dopravní opatření, která omezovala práva cyklistů a zhoršovala podmínky pro skutečně udržitelný 
rozvoj města (Praha 1, Praha 8, pomoc aktivistům ze spolku Brno na kole).

V roce 2018 jsme uspořádali mezinárodní konferenci o dopravní cyklistice v kopcovitých městech a čas od času 
navštěvujeme s týmem jiné světové metropole, abychom zde načerpali znalosti i inspiraci, které následně předáváme 
našim partnerům. Ve stejném roce jsme ve spolupráci s Prahou na kole vydali knižního průvodce městskou cyklistikou 
Městem na kole. V roce 2019 jsme zorganizovali první ročník filmového festivalu o dopravě a urbanismu s názvem 
Městem doprovozený debatami s tvůrci a také velkou besedou o dopravě v Praze. V roce 2020 jsme začali vydávat 
podcasty Městomil a Nežbudeokruh a zapojili se do podpory zavedení povinného bočního odstupu 1,5 metru při 
předjíždění cyklistů, kterou začala probírat poslanecká Sněmovna. V roce 2021 jsme zveřejnili první sérii vzdělávacího 
animovaného videoseriálu Automatův průvodce udržitelnou mobilitou, který přístupným způsobem vysvětluje principy 
udržitelné dopravy a urbanismu.

auto-mat.cz/projekt/lab

Laboratoř udržitelného 
urbanismu (LAB)
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Od roku 2005 jsme za základě zahraniční inspirace vybudovali 
největší sousedské slavnosti v ČR, které se aktuálně konají na více 
než 120 místech. Slavnosti Zažít město jinak úspěšně ukazují, že ulice 
a náměstí nemusejí být jen dopravními komunikacemi, ale že mohou 
sloužit i společenskému životu. Celkovým cílem Zažít město jinak je 
kultivovat veřejný prostor ve městech, proměňovat ulice, náměstí 
a další prostranství na místa, kde se mohou lidé setkávat, společně se 
bavit, předvádět svůj um nebo poukazovat na lokální problémy.

Spolu s místními dobrovolnými organizátory a organizátorkami 
každoročně inspirujeme a aktivizujeme další obyvatele a místní 
komunity, aby se nebáli měnit veřejný prostor kolem sebe a aby 
prohloubili vztah se svým okolím i sousedy. Vznikají nová přátelství 
a spolupráce, nové aktivity a spolky, které se dále snaží zlepšovat 
život ve svých lokalitách.

Zažít město jinak
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V současnosti jako hlavní koordinátor slavností pomáháme 
místním s vyjednáváním povolení záborů jejich lokalit 
a s propagací. Předáváme jim také léty nabyté know-how. Místní 
připravují ve spolupráci se sousedy program a akci produkčně 
zajišťují. Do značné míry je jejich volná ruka při tvorbě programu 
zárukou pestré nabídky kulturních, sportovních, kulinářských, 
herních a dalších společenských aktivit. Program často zohledňuje 
i místní specifika, zapojuje lokální rezidenty (ať už z řad obyvatel 
nebo místních podnikatelů) a oslovuje všechny věkové kategorie 
včetně nejstarších a nejmladších, kterým je věnována zvláštní 
pozornost.

Rostoucí zájem ze strany místních dává i do budoucna 
optimistický výhled, že se podobné akce nebudou konat jen 
v rámci zářijového Zažít město jinak, ale stále častěji i samostatně 
v dalších termínech. 

zazitmestojinak.cz
auto-mat.cz/projekt/zazitmestojinak

Zažít město jinak
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Výzvu Do práce na kole jsme spustili v roce 2011 s cílem hravou formou 
přilákat obyvatele měst k postupně celoročnímu (nebo alespoň 
celosezónnímu) využití kola, běhu nebo chůze při dopravování se do 
zaměstnání a zpět.

Výzvou také poukazujeme na příznivé dopady udržitelné mobility na 
životní prostředí ve městech (společně totiž můžeme ulevit přetíženým 
ulicím od automobilové dopravy a snížit znečištění ovzduší z drtivé 
většiny způsobené právě emisemi z aut). Pěší i cyklodoprava také 
proměňuje celkovou atmosféru měst. Výzva současně cílí i na 
firmy, které motivuje k vytváření příznivých podmínek a zázemí 
pro udržitelnou dopravu svých zaměstnanců, a dále na města, aby 
rozvíjela svou cykloinfrastrukturu.Do práce na kole
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S městy jsme začali spolupracovat hlouběji – díky dopravním datům, 
která sbíráme a která města mohou následně využít pro řešení své 
nedostačující infrastruktury či problematických a nehodových míst. 
Každoročně vyhlašujeme i Cyklozaměstnavatele a Cykloměsto roku.

Každým rokem roste účast ve výzvě Do práce na kole zhruba o 20 % 
(rok 2020 byl kvůli první vlně covidu výjimkou, ale i tak překonal 
zájem o akci naše očekávání.) A co je hlavní: těší nás, že 64 % 
účastníků*ic má v plánu jezdit či chodit se stejnou, ba i větší intenzitou 
i po skončení výzvy a 36 % chce pokračovat také dál, jen s menší 
intenzitou. Jen necelé procento se naplno vrací k jiným formám 
dopravy. Pro velký zájem jsme ke Květnové měsíční výzvě přidali 
i týdenní Lednovou výzvu (od roku 2019) a původně týdenní, od r. 2020 
dvoutýdenní Zářijovou výzvu (od roku 2018). 

dopracenakole.cz
auto-mat.cz/projekt/dopracenakoleDo práce na kole
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Městem na kole je online magazín, který přináší informace ze 
světa městské cyklistiky. Sledujeme, co se děje v Praze, Česku 
i zahraničí. Informujeme o nové infrastruktuře, zajímavostech, 
o dění v obcích i ve spolcích, zveme na cyklistické akce. Přinášíme 
inspiraci i konfrontaci s děním v zahraničí. Snažíme se čtenáře 
aktivně zapojit do procesu rozhodování o důležitých věcech 
týkajících se budoucnosti měst. 

Projekt inicioval spolek AutoMat a nadále ho podporuje, má však 
vlastní nezávislou redakci. V roce 2021 došlo k přejmenování 
projektu, spuštění nového webu a proměně vizuální identity ve 
spolupráci s Milošem Homolou z noBrother.

prahounakole.cz / mestemnakole.cz

Městem na kole (do března 2021 Prahou na kole)
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Cyklisté sobě fungují jako komunikační platforma podporující cyklisty, 
aby ve spolupráci s úřady mohli zlepšovat podmínky pro jízdu na kole 
ve svém okolí. V Praze evidujeme od vzniku platformy v roce 2013 přes 
600 podnětů na zlepšení podmínek pro jízdu na kole. Aktivní lokální 
skupiny fungovaly převážně v letech 2013–2015, v současnosti se 
zaměřujeme na sledování a řešení vybraných existujících podnětů. 
Stránky Cyklisté sobě jsou také uzpůsobeny na předání vybraných 
podnětů městu přes platformu zmente.to. 

cyklistesobe.czCyklisté sobě
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I my věříme, že děti jsou naše budoucnost. Proto se na ně zaměřujeme 
s nabídkou vzdělávacích a terénních, programů soutěží, her i cyklojízd, 
které jsme začali označovat jako Generace U (U jako Udržitelná). Tyto 
aktivity jsme začali pořádat od roku 2009 na mateřských, základních 
a středních školách, kde mladším i starším dětem vysvětlujeme, jak 
funguje město, jaké přínosy má pro něj udržitelná doprava a jak se 
po městě pohybovat bezpečně. V letech 2018 a 2019 jsme otevřeli 
květnovou výzvu Do školy na kole, která probíhala souběžně s výzvou 
Do práce na kole. Naše aktivity absolvovaly už tisíce dětí a jejich 
pedagogové. 

vzdelavani.auto-mat.cz

Generace U (vzdělávání)
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3) ČINNOST 
V ROCE 2021



Byl to pro AutoMat velký rok. 
Pojďme se podívat, na čem 
se náš spolek podílel. Co se 

povedlo a jaké AutoMatí události 
figurovaly ve veřejném prostoru 

s cílem jej popostrčit směrem 
k lidem? Co jsme v roce 2021 řešili 
v rámci Laboratoře udržitelného 

urbanismu (LAB), Do práce 
na kole, Zažít město jinak 

a Generace U (vzdělávání)?
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Laboratoř udržitelného 
urbanismu 2021

V roce 2021 jsme absolvovali desítky jednání a konzultací s úřady, 
institucemi, lokálními spolky i aktivními jedinci v otázkách mobility 
i urbanismu v Praze a Brně. Celkově jsme do našich akcích zapojili 
více než 1000 lidí.

Po šesté v řadě jsme vyhráli soud s MČ Praha 8, která od roku 2017 
nelegálně odstraňovala cykloobousměrky v Karlíně. Ve snaze 
o uspokojivé řešení jsme se sešli se zástupci městské části.
Aktivně jsme se podíleli na prosazení zákona o bezpečném 
1,5metrovém odstupu při předjíždění lidí na kolech.
Spolupracovali jsme se soukromými subjekty, např. pro firmu IKEA 
jsme vytvořili studii zpřístupnění areálu Zličín pro cyklistickou 
dopravu.

Zveřejnili jsme první sérii vzdělávacího animovaného videoseriálu 
Automatův průvodce udržitelnou mobilitou, který přístupným 
způsobem vysvětluje principy udržitelné dopravy a urbanismu, 
a používali ho ke vzdělávání žáků a žaček základních škol. Zároveň 
jsme pracovali na tvorbě tří dílů druhé série s termínem zveřejnění 
na začátku roku 2022. Na našem YouTube kanálu mají některé díly 
i desítky tisíc zhlédnutí. 
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Laboratoř udržitelného 
urbanismu 2021

Podzimní přehlídka filmů o urbanismu Městem přinesla další tři projekce zahraničních filmů, jichž se dohromady zúčastnilo 
cca 250 lidí. Projekce proběhly v Kině Světozor, Centru architektury a městského plánování a v prostoru39. Po každém z filmů 
následovala diskuse s odborníky nad tematikou jednotlivých snímků a mezi hosty byla i městská architektka Barcelony Sílvia 
Casorrán.

Díky projektu OSIFE II jsme vytvořili Advokační manuál pro cykloaktivisty a cykloaktivistky, který shrnuje potřebné první 
i praktické poznatky, které mohou lidé usilující o podporu cyklodopravy využít.

Jako první v Česku jsme vyčíslili emise CO2 velkých dopravních staveb v Praze a upozornili na to, že závazek Prahy obsažený 
v městském klimaplánu na snížení emisí CO2 do roku 2030 na polovinu je nesplnitelný. 

Vytvořili jsme Rešerši dostupné (i bezplatné) veřejné dopravy a rozeslali ji politikům a političkám, úředníkům a úřednicím.

V neposlední řadě také natáčíme podcasty o urbanistických tématech, dlouhodobě a systematicky se věnujeme jednání 
o podobě cykloopatření a nových městských čtvrtí. Aktivně jsme se zúčastnili zhruba desítky oficiálních jednání ohledně 
nových developmentů a podali připomínky k několika změnám územního plánu (Nákladové nádraží Žižkov, Florenc 21, 
Bubny-Zátory, Sluneční náměstí, Metodika spoluúčasti developerů na rozvoji území).

Zorganizovali jsme několik online i offline dílů AutoMatí cykloporadny, ve které zájemkyním a zájemcům předáváme naše 
know-how, jak bezpečně jezdit v městském provozu.

Sbírali jsme pozitivní i negativní odezvu na nově vznikající cyklopruhy, z dotazovacího formuláře jsme městu předali 125 reakcí 
a nástin úprav některých lokalit.
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Zasazovali jsme se o trvalou platnost vyhrazených pruhů pro 
autobusovou dopravu a jejich přístupnost pro jízdu na kole ve 
vhodných místech; ve dvou lokalitách byly naše připomínky 
akceptovány.
https://auto-mat.cz/26791/neomezena-platnost-vyhrazenych-pruhu-
pro-autobusy-kde-dava-smysl-a-kde-ne

Náš odborník, člen Laboratoře udržitelného urbanismu Vratislav Filler 
se dlouhodobě podílí na zlepšování podmínek pro jízdu na kole prací 
v pražské cyklokomisi.

Ve spolupráci se spolky Pěšky městem, Holešovičky pro lidi 
a Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu jsme vyhodnotili 
„volební pololetí” pražské koalice.
https://auto-mat.cz/26783/2020-volebni-pololeti-prazske-koalice-v-
doprave

auto-mat.cz/projekt/lab

Laboratoř udržitelného 
urbanismu 2021
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Zažít město jinak 2021

Sousedské slavnosti Zažít město jinak pořádá spolek AutoMat 
již tradičně v rámci Evropského týdne mobility. Jejich šestnáctý 
ročník byl v celé historii slavností největší – ať už počtem 
lokalit, měst, rekordním počtem návštěvníků a návštěvnic 
nebo plochou záborů veřejných prostranství. Ta jen v Praze 
dosahovala přes 100 tisíc m2, což je pro představu 24 fotbalových 
hřišť plných sousedského cvrkotu.

Do Zažít město jinak 2021 se 18. září v Praze zapojilo 95 lokalit 
(z toho 33 lokalit úplně poprvé). Dále se k akci připojilo i 42 měst 
po celé ČR, což je o deset víc, než předchozí rok.

Program největších tuzemských sousedských slavností si třetí 
zářijovou sobotu užilo přes 60 000 návštěvníků. Tedy třikrát tolik 
než v předešlém roce, který poznamenal covidový útlum. A na 
přípravách Zažít město jinak se podílelo více než 1000 subjektů 
(aktivní jedinci, spolky, sdružení, živnostníci, kulturní i vzdělávací 
instituce a mnoho dalších) a přes 250 aktivně zapojených 
neziskových a příspěvkových organizací.
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Vizuální podobu sousedským slavnostem Zažít město jinak 
2021 vtiskl ilustrátor a člen spolku AutoMat Filip Zatloukal. 
Motto slavností znělo ‚Návod k sestavení‘. Chtěli jsme jím 
zdůraznit, že po pandemii, která výrazně změnila veškeré naše 
fungování, si naše města můžeme znovu sami sestavit podle 
svých představ. A to se povedlo! Téma také odkazovalo na 
princip ‚udělej si sám‘, tedy fakt, že samotný program v daných 
lokalitách připravují dobrovolníci a dobrovolnice zcela nezištně 
a leckdy tak říkajíc na koleni.

Doprovodný program slavností na 26 místech zahrnoval 
speciální programy galerií, na míru ušité umělecké 
performance, open-air divadelní představení, zážitkové 
procházky nebo dny otevřených dveří. Vlastní lokalitu jsme 
připravili i s AutoMatem, když jsme na smíchovském Andělu 
postavili už 15. září improvizovaný obývák v rámci akce Výstup 
na Andělu. Ten pak na celý den s vlastním programem obsadili 
umělci a umělkyně všeho druhu a kolemjdoucím nabídli úplně 
nový pohled na toto místo využívané hlavně pro přesuny 
a přestupy.

Kromě organizace zářijových slavností i nadále pokračujeme 
v podpoře zájemců o podobné aktivity ve veřejném prostoru 
v průběhu celého roku formou mentoringu a konzultací. 
Poskytujeme informace, motivaci a pomoc všem, kteří se 
rozhodnou uspořádat vlastní sousedskou aktivitu v jiném 
termínu.

zazitmestojinak.cz
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Do práce na kole 2021

Jedenáctý ročník květnové akce Do práce na kole byl, podobně jako ten 
předešlý, ovlivněn covidovou pandemií a do jeho organizace jsme se 
pouštěli s mírnými obavami – kvůli epidemiologické situaci a neustále 
se měnícím opatřením. 

I přesto se nakonec stal rekordním. Podařilo se vrátit 
k „předcovidovému” růstu a překonat metu 20 000 zapojených 
účastníků. Celkem se během května udržitelně do práce dopravovalo 
v rámci výzvy rekordních 22 114 nadšenců a nadšenkyň z 2 102 firem 
v 51 městech po celé republice.

Na kole, koloběžce, pěšky nebo poklusem překonali 5 425 000 km 
a ušetřili tak téměř 700 tun CO2 (v porovnání s využitím automobilu). 
To je zhruba tolik, kolik zvládne absorbovat 700 stromů za 100 let! Máme 
radost, že zájem o udržitelné (a z epidemiologického hlediska bezpečné) 
způsoby dopravy setrvale stoupá.

Vzhledem k tomu, že velká část obyvatel trávila jaro na homeoffice, 
umožnili jsme účastnicím a účastníkům (stejně jako předchozí rok) 
zapisovat si nejen cesty do práce a z práce, ale i procházky, projížďky, 
cesty na nákup či na poštu. Anonymizovaná data o jejich trasách 
analyzujeme a pomáháme zástupcům měst identifikovat kritická místa 
či místa s nedostatky v cyklistické a chodecké infrastruktuře.

Motivujeme města a zaměstnavatele k větší vstřícnosti 
k udržitelné dopravě. Titul Cykloměsto roku 2021 získaly Otrokovice, 
Cyklozaměstnavatelem roku 2021 se stala Skupina ÚJV Řež. O vizuální 
podobu Do práce na kole 2021 se postarala výtvarnice Toy_Box.
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Do práce na kole 2021

Ze zpětné vazby od účastnic a účastníků víme, že výzva přispěla k psychické i fyzické pohodě všech zapojených a pomohla 
stmelovat kolektivy, jejichž soudržnost byla vlivem pandemie někdy značně oslabena. Celých 64 % účastnic a účastníků výzvy 
chce v udržitelné dopravě pokračovat i mimo rámec výzvy ve stejné intenzitě a 36 % jen v trochu nižší. Téměř nikdo se tedy 
nechce šetrné dopravy vzdát. A to je pro nás to nejdůležitější.

Tradičně jsme mimo hlavní květnové kampaně připravili také dvě zkrácené verze Do práce na kole, tj. Zářijovou výzvu na dva 
týdny v rámci Evropského týdne mobility a týdenní Lednovou výzvu.

dopracenakole.cz
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Městem na kole (do března 2021 Prahou na kole)

Původní blog Prahou na kole v roce 2021 završil svůj přerod na online magazín 
zasvěcený cyklistické dopravě v Praze, Česku i zahraničí. Dostal nový vzhled 
a s ním i novou značku Městem na kole.

Vznikl tak unikátní magazín spojující jak zpravodajský a komentářový obsah, 
tak obsah více odborný a analytický, ale i obsah praktický skrze různé návody 
a inspirační články. 

Kromě vlastních redakčních článků začalo Městem na kole přebírat 
i zpravodajský obsah ČTK. Na řadě témat jsme navázali spolupráci jak 
s celostátními spolky Partnerství pro městskou mobilitu (dříve Asociace 
cykloměst) a Českou cyklofederací, tak s některými lokálními cyklospolky 
jako například Brno na kole.

Mezi nejčtenější články minulého roku se zařadil aprílový text “Na magistrále 
vznikne bezpečná cyklostezka. Bude nejdelší ve městě,” následovaný textem 
o sporech kolem cyklopruhu na třídě 17. listopadu v Pardubicích. Mezi pěti 
nejčtenějšími články roku 2021 nechyběl ani text pojednávající o bezpečném 
předjíždění cyklistů, pravidlech pro jízdu na kole během lockdownu a obligátní 
text o nových realizacích v Praze. 

Online magazín měl v roce 2021 232 127 návštěv od 142 482 čtenářů*ek, celkem 
711 483 zhlédnutí. Mapa měla 65 081 návštěv od 37 842 čtenářů*ek. Stránka tak 
byla nejnavštěvovanější ve své historii. Redakční řady byly po celý rok stabilní.

mestemnakole.cz
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Generace U (vzdělávání)

V roce 2021 jsme do našich vzdělávacích aktivit zapojili na 
třech pražských základních školách (Základní škola sv. Voršily, 
Základní škola Ohradní, Základní škola Antonína Čermáka) přes 
200 dětí a devět učitelů.

Procházky a workshopy na téma udržitelné mobility po okolí 
školy připravuje tým AutoMatu vždy na míru. Jsou zde zahrnuta 
témata jako bezpečnost, udržitelná města, doprava a město 
krátkých vzdáleností. Po procházce obdrží děti pracovní listy 
na zopakování tématu. Využíváme také sérii krátkých videí 
Automatův Průvodce udržitelnou mobilitou. 

vzdelavani.auto-mat.cz
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Světová cyklojízda 2021

Na Světový den jízdního kola 3. června jsme 
uspořádali „Světovou cyklojízdu”, které se 
zúčastnily stovky lidí včetně velvyslankyň 
a velvyslanců i zástupců celkem 12 ambasád. 
Cyklojízda projela městem pod záštitou náměstka 
primátora Adama Scheinherra a Informačního 
centra OSN v Praze.
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4) AUTOMAT JE



Základní informace
AutoMat je zapsaný spolek registrovaný u MV ČR dne 
19. 9. 2007 pod číslem VS/1-1/68 776/07-R, nově spisová 
značka L 18119 vedená u Městského soudu v Praze.

V roce 2021 sídlil na Praze 1 ve Vodičkově ulici 36 (Palác 
Lucerna).

IČ: 22670319 
DIČ: CZ22670319

telefon: 212 240 666 
email: auto-mat@auto-mat.cz 

web: www.auto-mat.cz

AutoMat je členem asociace 
ekologických organizací Zelený 

kruh a připojil se k Etickému kodexu 
Zeleného kruhu pro fundraising. 

AutoMat je dále členem koalice Za 
snadné dárcovství a přijal Etický 

kodex této organizace.
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34Další weby AutoMatu:

cyklistesobe.cz
dopracenakole.cz
nakrmteautomat.cz
obchod.auto-mat.cz
mestemnakole.cz 
zazitmestojinak.cz

Archiv projektových webů spolku:
nabrezizije.cz
tunel-blanka.cz
vize25.cz

Fotogalerie: flickr.com/photos/117428623@N02
Videa: youtube.com/user/spolekautomat
Videa Městem na kole: youtube.com/channel/UCl8xxc1CpL7UmO0T20SB_WA
Radiospoty: soundcloud.com/spolekautomat

instagram.com/dopracenakole
instagram.com/mestemnakole
instagram.com/spolekautomat
instagram.com/zazitmestojinak

facebook.com/spolekautomat
facebook.com/dopracenakole
facebook.com/mestemnakole
facebook.com/prazskecyklojizdy
facebook.com/ZazitMestoJinak

twitter.com/spolekautomat
twitter.com/mestemnakole

linkedin.com/company/1876418
linkedin.com/company/mestemnakole

Statutární orgány

Výkonný ředitel: Martin Šotola
Finanční ředitelka: Barbora 
Michková
 
Výkonná rada: Václav Kugler, Michal 
Křivohlávek, Tereza Vohryzková
Odborná rada AutoMatu: Jiří Motýl, 
Jakub Stránský, Janek Kotecký, 
Adéla Brabcová
Valná hromada AutoMatu se konala 
9. března 2021.

Za AutoMat jednají podle stanov 
spolku členové výkonné rady, a to 
i samostatně. Odborná rada je podle 
stanov poradním a kontrolním 
orgánem spolku.



Tým v roce 2021 – pravidelně se na práci 
AutoMatu podílí cca 30 lidí, většina ale pracuje 
na částečný úvazek. V přepočtu na plné úvazky 
je to zhruba 17 osob.

Martin Šotola – výkonný ředitel
Barbora Michková – finanční ředitelka
Hana Hakl – strategické řízení projektů 
a participace
Klára Dušáková – účetnictví
Veronika Brůhová – granty, backoffice
Filip Zatloukal – grafika, produkce
Michaela Číhalíková – firemní fundraising
Ondřej Suk – individuální fundraising
Martina Flídrová – individuální fundraising
Ondřej Hána – Klub přátel, koordinace IT
Timothy V. Hobbs – IT
Tomáš Zigo – IT
Michal Černohorský – IT specialista

Anna Kociánová – vedoucí PR
Jakub Holzer – PR (do 10/2021)
Natálie Veselá – PR

Michal Lehečka – vedoucí LAB
Vratislav Filler – LAB
Zuzana Poláková – LAB

Adéla Vavříková – LAB
Zdeněk Svačina – LAB, PR, grafika (do 10/2021)
Michal Šindelář – LAB regiony

Tomáš Fridrich – vedoucí ZMJ 
Iva Linhartová – koordinátorka organizátorů ZMJ
Jan Haruda – vedoucí Do práce na kole
Linda Jirotová – helpdesk Do práce na kole
Nikola Šedová – Do práce na kole, Zažít město 
jinak – mimopražské lokality 

Lucie Poubová – Generace U (vzdělávání)
Jiří Motýl – šéfredaktor Městem na kole
Martin Šnobr – redaktor Městem na kole

Lucia Bartovičová – telefonistka
Michal Brož – telefonista
Jan Coufal – telefonista

dále jsme spolupracovali s:
Eliška Špálová, Štěpánka Weikertová, Eliška 
Kováříková, Albert Maršík

Děkujeme také všem našim dobrovolníkům 
a dobrovolnicím. 
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Klub přátel AutoMatu je komunita lidí, kteří si přejí přátelštější ulice, 
hlubší sousedské vztahy, čistší ovzduší nebo udržitelně plánovanou 
dopravu, která zohledňuje i chodce a cyklisty. Společně se členy 
a členkami Klubu usilujeme o zdravá, udržitelná a živá města, ve 
kterých je radost žít.
Pro stabilitu naší organizace je Klub přátel zásadní nejen jako 
zdroj významného podílu příjmů, ale i morální podpora. Právě 
díky pravidelným finančním darům jeho členů a členek můžeme 
dlouhodobě a koncepčně plánovat naši činnost, pružně reagovat 
na náhlé změny, být nezávislí a denně pracovat na všech našich 
projektech. Stabilní základna dárců nám poskytuje pevnou půdu pod 
nohama při vyjednávání s úřady, institucemi a politiky.
Chcete nám s tím pomoct? Staňte se členem Klubu přátel na webu 
nakrmteautomat.cz.
Podpora individuálních dárců (členů Klubu přátel AutoMatu) v roce 
2021 činila 2 327 738 Kč. Ke konci roku pravidelně přispívalo na činnost 
AutoMatu více než 700 lidí.
Vážíme si podpory všech soukromých dárců a dárkyň, díky jejichž 
přízni můžeme naplňovat naše poslání.

Klub přátel AutoMatu 36



Partneři
Zažít město jinak

Generální partner
Magistrát hlavního města Prahy

Hlavní partner
Zeměkvět

Partneři
Pražská plynárenská
Autonapůl
Čistou stopou Prahou

Hlavní mediální partner
Česká televize

Mediální partneři
Radio 1 
Radio Wave
Rádio DAB Praha
Expres FM
Aerofilms
kino Lucerna
Kino Pilotů
letní kino v Klubovně
letní kino v Kinské zahradě

kino Spirála
Ponrepo
Goout
Citybee
Wavemaker
Městská knihovna
Ponrepo
Autokino Strahov
Kino Ledárny 

Lokální partneři
Úřad MČ Prahy 1 
Úřad MČ Prahy 3 
Úřad MČ Prahy 4 
Úřad MČ Prahy 5 
Úřad MČ Prahy 6
Úřad MČ Prahy 7
Úřad MČ Prahy 9
Úřad MČ Prahy 10

Záštitu nad akcí převzali
primátor Zdeněk Hřib
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Do práce na kole

Generální partner
GLS
 
Národní partneři
AZUB BIKE – Tern
Ackee
Mojekolo
wellpack
Bikebox
Loxper
MERCHYOU
Flixbus
CK Kudrna
Nextbike
Hello bank!
Embassy of Denmark
Zeměkvět
Embassy of the Kingdom of the 
Netherlands
kolofix
Ministerstvo životního prostředí ČR

Mediální partneři
Česká televize

Bezpečně na cestě
Cykloserver
Radio 1
Radio Wave
Wavemaker
Youradio Talk
Mojeobrazovka.cz
Citybee
Goout
Kondice 
 
Lokální partneři – Praha
Autonapůl
BizMachine
Čeps
Čistou stopou Prahou
Redside

Za finanční podpory a pod záštitou
Hlavního města Prahy 
OSN
Města Břeclav
Města Český Krumlov

Děkujeme i všem lokálním 
partnerům v jednotlivých městech.

Partneři 38



LAB

Moc děkujeme Nadačnímu fondu Zeměkvět, že se rozhodl 
podpořit právě aktivity AutoMatu. „Není nám jedno, co se 
děje v naší společnosti, proto finančně podporujeme menší 
projekty, které mají potenciál pozitivně ovlivnit dění v naší 
zemi,” píšou na svém webu „Zeměkvěťáci”. Také díky nim 
teď může náš „watchdogový” tým pracovat nezávisle a lépe 
plánovat svoji činnost.

Nesmírně děkujeme Nadačnímu fondu rodiny Orlických, který 
podpořil naše aktivity ohledně odhadu emisního dopadu 
velkých dopravních staveb v Praze.

Zároveň děkujeme dalším donorům a partnerům, kteří nás 
podpořili finančně, nebo symbolicky – mezi tyto subjekty patří 
Magistrát hlavního města Prahy, OSIFE či Cyklofederace.

Vážíme se také podpory Pražského informačního centra OSN, 
Velvyslanectví Nizozemského království a Velvyslanectví 
Spolkové republiky Německo, která s námi pořádají cyklojízdy.

Děkujeme také naším externím spolupracovníkům 
a spolupracovnicím, především produkčnímu týmu 
videoseriálu Automatův průvodce udržitelnou mobilitou, 
režisérovi Jakubovi Duškovi, scénáristovi Luborovi Tůmovi, 
Štěpánce Fingerhutové, která našemu průvodci propůjčila 
svůj hlas, všem grafikům*čkám, animátorům*kám, zvukařům 
a dalším.

Rovněž děkujeme Tomáši Průchovi za pomoc s nahráváním 
zvukových stop pro videoseriál a naše podcasty Nežbudeokruh.

Děkujeme Bike Kitchen Praha za pomoc, servis a podporu.

Kinu Světozor, Centru architektury a městského plánování 
a prostoru39 děkujeme za azyl pro promítání našich filmů 
v rámci přehlídky Městem.

Generace U (vzdělávání)

Děkujeme za podporu Magistrátu hlavního města Prahy.

Městem na kole 

Hlavní partner
Bikero

Spolupracují s námi
Partnerství pro městskou mobilitu
Akademie mobility
Česká cyklofederace: Česko na kole
Brno na kole
Plzeň na kole
Cyklo Zlín
Cyklo Budějovice
Ústím na kole

Partneři 39



5) FINANCE



Označení AKTIVA

Stav 
k prvnímu dni

účetního 
období

Stav k posled. 
dni

účetního 
období

1 2

B. Krátkodobý majetek celkem
Součet B.I. až B.IV. 4757 4850

B.I. Zásoby celkem 123 127

B.II. Pohledávky celkem 1277 1208

B.III. Krátkodobý finanční majetek 
celkem 3322 3464

B.IV. Jiná aktiva celkem 35 51

AKTIVA CELKEM 4757 4850

Rozvaha ve zkráceném rozsahu
k 31.12. 2021 (v tis. Kč)
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Označení PASIVA

Stav 
k prvnímu dni

účetního 
období

Stav k posled. 
dni

účetního 
období

1 2

A Vlastní zdroje celkem 2116 2513

A.I. Jmění celkem 747 1144

A.II. Výsledky hospodaření celkem 1369 1369

B Cizí zdroje celkem 2641 2337

B.II. Dlouhodobé závazky celkem 48

B.III. Krátkodobé závazky celkem 1847 850

B.IV. Jiná pasiva celkem 746 1487

PASIVA CELKEM 4757 4850
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Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu
ke dni 31. 12. 2021

(v celých tisících Kč)

Označení TEXT Hlavní činnost Hospodářská
činnost Celkem

1 2 3

A Spotřebované nákupy a nakupované 
služby 8795 158 8953

A.III. Osobní náklady 3744 605 4349

A.IV. Daně a poplatky 130 130

A.V. Ostatní náklady 186 186

NÁKLADY CELKEM 12855 763 13618

B.I. Provozní dotace 1646 1646

B.II. Přijaté příspěvky 2571 2571

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 8609 776 9385

B.IV. Ostatní výnosy 29 29

VÝNOSY CELKEM 12855 776 13631

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 0 13 13

D. Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 0 43



Struktura nákladů 2021 Struktura výnosů 2021
Spotřeba materiálu 2 168 853,34 Kč

Prodané zboží  65 257,93 Kč

Opravy a udržování 0,00 Kč

Náklady na cestovné 419,27 Kč

Náklady na reprezentaci 25 998,00 Kč

Ostatní služby (produkce DPNK, 
ZMJ, externisté)

6 692 109,59 Kč

Mzdové náklady 3 328 423,00 Kč

Zákonné sociální pojištění 1 020 456,00 Kč

Ostatní daně a poplatky 130 168,73 Kč

Smluvní pokuty a úroky 
z prodlení

2 000,00 Kč

Ostatní pokuty a penále 521,00 Kč

Kurzové ztráty 44 872,91 Kč

Jiné ostatní náklady 138 980,08 Kč

Náklady celkem 13 618 059,85 Kč

Tržby z prodeje služeb 9 214 668,48 Kč

Tržby za prodané zboží  170 704,44 Kč

Výnosové úroky 0,20 Kč

Kurzové zisky 1 017,25 Kč

Jiné ostatní výnosy 28 251,77 Kč

Přijaté příspěvky (dary) 2 571 146,03 Kč

Provozní dotace 1 645 500,00 Kč

Výnosy celkem 13 631 288,17 Kč

Výsledek hospodaření před 
zdaněním

13 228,32 Kč

Výsledek hospodaření po zdanění 13 228,32 Kč

~{~{
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Granty a dary
Přijaté granty 2021

Donor Částka Projekt

Hlavní město Praha 400 000 Kč DPNK

Hlavní město Praha 350 000 Kč ZMJ

Hlavní město Praha 280 000 Kč LAB 

Hlavní město Praha 350 000 Kč ZMJ

Městská část Praha 1 30 000 Kč ZMJ

Městská část Praha 3 35 500 Kč ZMJ

Městská část Praha 4 30 000 Kč ZMJ

Městská část Praha 5 30 000 Kč ZMJ

Městská část Praha 6 40 000 Kč ZMJ

Městská část Praha 7 65 000 Kč ZMJ

Městská část Praha 9 5 000 Kč ZMJ

Městská část Praha 10 30 000 Kč ZMJ

OSIFE 2 675 870 Kč AM

Donor Částka Projekt

Nadační fond Zeměkvět 200 000 Kč LAB, 
DPNK

Nadační fond rodiny 
Orlických 100 000 Kč LAB

Embassy of the Kingdom of 
the Netherlands 40 000 Kč DPNK

ČEPS, a.s. 90 000 Kč DPNK

Bikero 120 000 Kč MNK

Granty a dary
Přijaté dary a příspěvky 
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Vážíme si podpory všech nadací, firem 
i soukromých dárců, díky níž můžeme 

naplňovat naše poslání.
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