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DO PRÁCE NA KOLE
O POŘADATELI
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 efektivní využití
veřejných peněz. Společně s vámi tvoříme
město, ve kterém se dobře žije.
Spolupracujeme s komunálními politiky*čkami,
dopravními
odborníky*icemi,
architekty*kami, neziskovými organizacemi,
výzkumníky*icemi, umělci*kyněmi, městskými
cyklisty*kami, seniory*kami, učiteli*kami,
rodiči a dětmi.. 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*ky
i chodce*kyně. Usilujeme o odstraňování

nejrůznějších bariér ve veřejném prostoru.
Sledujeme aktuální témata a kauzy týkající
se vztahu městské společnosti, veřejného
prostoru a dopravy především v Praze,
ale 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.
Kromě výzvy Do práce na kole koordinujeme
po celé republice i sousedské slavnosti Zažít
město jinak, a to už v přibližně 50 městech.

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.

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 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.
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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.
Světová cyklojízda, foto: Jan Hromádko

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.

DPNK Ostrava večírek 2021, foto: Petr Chodura

O CO USILUJEME?
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.

Zlín a Otrokovice, foto: Milan Mikšík

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 umožní městům identifikovat
trasy, kudy se cyklisté*ky i pěší reálně pohybují,
stejně jako místa, kde infrastruktura nevyhovuje
účelům bezpečného a příjemného pohybu
ve 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 9.

Závěrečný večírek Do práce na kole 2021 Praha, foto: Kajetán Tvrdík
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DO PRÁCE NA KOLE 2021
Jedenáctý ročník se už podruhé v řadě
nesl v duchu covidové pandemie.
Uskutečnit Do práce na kole v tradičním
květnovém
termínu
pro
nás
byla
opět
skutečná
výzva.
Nepředvídatelnost protiepidemických opatření nás
v organizačním úsilí trochu brzdila, ale
mikromobilita se stále jevila jako nejlepší
možný způsob dopravy po městě. A na
rostoucí trend cyklodopravy jsme jako
organizátoři vsadili.

V květnu byly bohužel zavřeny všechny
školy v České republice, a proto jsme výzvu
Do školy na kole neuskutečnili.

Už druhým rokem jsme umožnili zapisování
veškerých bezmotorových cest, tedy
i těch, které nevedou do práce či z práce,
ale třeba na nákup, na procházku či se
psem. Navíc jsme umožnili účastníkům
zapisovat si také různá domácí cvičení
a zapojit se tak i ve dnech, kdy situace
(péče o děti, home office apod.) neumožňovala vyrazit do práce na kole.
Navázali jsme rovněž na změnu pravidel
z předchozího ročníku. Cílem výzvy je, aby
lidé našli zálibu v cyklistice či pěší chůzi
a změnili své chování. Nikoliv, aby během
pár týdnů podávali extrémní sportovní
výkony. Dřívější výkonnostní kategorie
jsme přejmenovali na Zelené kilometry.
Přesto, že jsme za každý takový kilometr
vděční, rozhodli jsme se tyto kategorie
neoceňovat (případně pouze symbolicky).
Hlavní kategorií, která si zaslouží pozornost
a ceny, je i nadále Pravidelnost týmů.
Vizuál roku 2021 vytvořila známá a oblíbená
výtvarnice Toy_Box. Motiv jsme promítli
do plakátů, letáků i všech propagačních
materiálů. A samozřejmě své hlavní
uplatnění našel na účastnických tričkách.
I letos jsme pokračovali ve vyhlašování
kategorií
Cyklozaměstnavatel
(ve spolupráci s
Partnerství, o.p.s.)
a Cykloměsto. Při jejich 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.

Tým Vesele a vytrvale z Ekonomicko-správní fakulty MU II
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MOTIVACE ÚČASTNÍKŮ
Ze zpětné vazby z téměř 7 000 vyplněných
dotazníků vyplývá, že i přes některé drobné
zádrhely byla výzva extrémně úspěšná.
Přispěla k psychické i fyzické pohodě
účastníků*ic a pomohla stmelovat kolektivy,
jejichž soudržnost byla vlivem pandemie
někdy značně oslabena.

A jak se na dojížďku na kole či docházku pěšky
do práce dívají naši účastníci? Ve stejné
intenzitě jako v „soutěžním květnu” chce
pokračovat 64 % z nich a v trochu nižší 36 %.
Nikdo se tedy nechce šetrné dopravy úplně
vzdát. To je pro nás ten úplně nejdůležitější
výsledek.

69,28

dit) každý
15,48
den

vání)

29,99
55,55
12,08
22,63
35,66
20,9
15,04
9,9
8,15

Večírek Do práce na kole, Plzeň, foto: Eva Haunerová
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HLAVNÍ ČÍSLA ROKU
Naši výzvu přijalo letos 22 114 zaměstnanců*kyň
z 2 102 firem. Ti všichni se chtěli protáhnout,
pobavit se s kolegy a ještě udělat něco pro
životní prostředí a dopravu ve městě. Přitom
šetrně překonali 5 425 000 km a ušetřili tak
téměř 700 tun CO2 (tedy v případě, že by
stejná vzdálenost byla vykonána autem). To
je pro představu množství, které za svůj život
absorbuje přibližně 700 stromů. Oproti loňsku
se zvýšil i průměrný počet lidí zapojených
v jedné instituci.

Česká mincovna

MOTIVACE K DALŠÍM JÍZDÁM A CHŮZÍM
Každý rok nás těší, pokud chtějí účastníci
v chození či jízdě na kole pokračovat i po
skončení výzvy. A jak jsme uvedli výše, letos
má v plánu pokračovat se stejným nebo
o něco menším nasazením celých 100 %. Hlavní
poslání letošního ročníku tím bylo naplněno.
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DO PRÁCE NA KOLE VE FIRMÁCH
Letos více než kdy jindy byly firmy vděčné
za možnost motivace svých zaměstnanců
k aktivnímu pohybu. Po měsících strávených
na home office ve většině firem hledali způsob,
jak znovu zapojit zaměstnance do týmů
a podnítit v nich chuť být více aktivní. Do výzvy
se tak zapojilo o 6 233 více více účastníků*ic
než loni, což je 39% nárůst.
Vzrostl i průměrný počet účastníků na jednu
firmu. V roce 2021 to bylo 10,5 účastníka*ice
na firmu, zatímco v roce 2020 jen 8. Skupina
Generali, která měla letos největší počet
účastníků, se do výzvy zapojila s více než 500
zaměstnanci.

Foto: Tým Příroda na kole z Ústí nad Labem

Aktivní zaměstnanci*kyně, tradiční výzva
a zdravé životní prostředí. To jsou nejčastější
důvody, proč se firmy do výzvy zapojily i v roce
2021. Těší nás, že každým rokem značně roste
počet firem, které řeší právě dopad dopravy
na životní prostředí.

Foto: BS team, Trutnov

8

CYKLOZAMĚSTNAVATEL
Pro volbu kola jako dopravního prostředku
na cesty do práce hraje asi nejdůležitější roli
kvalitní a chráněná infrastruktura. Důležité
jsou ale i podmínky na pracovišti - např.
možnost uložit si kolo, vysušit oblečení
nebo si dát sprchu. Firma samotná může
tvorbou atraktivních a komfortních podmínek
motivovat své zaměstnance*kyně k dojíždění
na kole. Letos své zaměstnance také podpořila
více než polovina zúčastněných institucí - ať už
zaplacením startovného či pořádáním vnitrofiremních akcí.

Každý rok oceňujeme cyklozaměstnavatele,
kteří v tomto vynikají a mohou být inspirací
pro další firmy. Tím letošním celorepublikovým
a současně i pražským Cyklozaměstnavatelem roku se stala Skupina ÚJV. V Řeži
pořádají v rámci Do práce na kole vnitrofiremní
soutěž, mají zařízené bezpečné a bezbariérové
parkování kol, sprchy a jezdí společně na
výlety.
Více k evropské certifikaci na
cyklozamestnavatel.cz.

DO PRÁCE NA KOLE VE MĚSTECH
V jednotlivých městech po celé republice
hledáme spojence - organizátory, kteří jsou
naší spojkou a pomáhají nám uspořádat
jednotlivé lokální akce. I přes náročnou situaci
se ke květnové výzvě připojilo 51 měst.
V polovině zúčastněných měst pomáhá
s podporou výzvy samotná radnice - zpravidla
prostřednictvím svého cyklokoordinátora*ky,
náměstka*yně pro sport či pracovníka*ice
odborů kultury nebo místního rozvoje. Takto
zapojeným městům nabízíme po ukončení
akce zdarma nashromážděná anonymi-

zovaná data o bezmotorovém provozu k další
analýze za účelem zlepšení infrastruktury.
Druhá
část
organizátorů
pochází
ze
soukromého a neziskového sektoru: jedná
se o cyklospolky, ekologické organizace,
organizace zaměřené na rozvoj města či
nadšené jednotlivce. Naším cílem je v rámci
jednoho města propojit organizátory*ky
z veřejného sektoru s podporovateli na
radnicích.

CYKLOMĚSTO
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.

Kromě vítězných Otrokovic se cyklistické a pěší
dopravě podle výsledků Cykloměsta roku letos
nejvíce dařilo ve Zlíně, Českých Budějovicích
a Olomouci.

Soutěž o město nejpřátelštější k cyklistům
roku 2021 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 např. podíl účastníků výzvy
na počtu obyvatel města, pravidelnost cest,
práci místního koordinátora*ky, zapojení či
spolupráci při organizaci soukromého sektoru
s radnicí. Celkově se do výzvy zapojilo 51 měst,
jejichž obyvatelé usilují o rozvoj udržitelných
forem městské dopravy.

Předání Cykloboxu vítěznému městu v kategorii Cykloměsto, foto: Cyklo Zlín
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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. Účastníci*e zaznamenávají
v květnu přes aplikace desetitisíce reálně
vykonaných tras, které pak mohou ve formě
anonymizovaných dat posloužit městům
k analýze dopravy. Je tak možné identifikovat,

Výstava vize prostorového rozvoje Ostravy od MAPPA
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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. 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.

Schéma vytížení tras ve městě z dat Do práce na kole

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH POŘADATELSKÝCH MĚST
Město
Praha
Brno
Plzeň
Ostrava
Pardubice
Olomouc
České Budějovice
Hradec Králové
Zlín
Jihlava
Liberec
Ústí nad Labem
Otrokovice
Žďár nad Sázavou
Valašské Meziříčí
Jablonec nad Nisou
Vsetín
Kopřivnice
Třebíč
Hodonín
Říčany u Prahy
Nový Jičín
Hranice
Šumperk
Havlíčkův Brod
Rychnov nad Kněžnou
Pelhřimov
Louny
Znojmo
Břeclav
Krnov
Dačice
Rožnov pod Radhoštěm
Mladá Boleslav
Příbram
Jindřichův Hradec
Rakovník
Kladno
Třinec
Uherské Hradiště
Třeboň
Tábor
Frýdek-Místek
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Cheb
Dobříš
Jesenice
Strakonice
Chrudim
Nové Město nad Metují
Rokycany
Celkem

Počet
Vzdálenost na Vzdálenost pěšky
soutěžících
kole (km)
(km)
6 904
1 163 810,9
470 090,2
3 583
603 507,6
227 660,8
1 187
226 793,1
62 166,5
1 077
283 038,4
51 168,8
921
185 272,7
40 142,4
942
172 686,1
38 183,5
698
116 614,2
29 032,2
568
97 026,5
26 797,5
587
131 227,1
22 887,4
540
105 996,7
21 517,7
353
71 610,7
20 189,3
264
46 560,0
16 384,2
546
147 497,5
15 380,6
241
52 648,7
15 013,5
289
53 887,8
13 641,9
201
39 967,9
13 226,0
219
50 533,9
11 720,1
258
43 035,7
10 655,4
167
31 716,7
9 700,2
165
42 150,4
9 307,1
132
16 742,7
8 254,7
118
25 114,9
8 069,9
155
37 223,4
7 772,4
164
29 639,0
7 681,0
92
17 648,4
7 036,1
143
23 713,2
6 749,7
92
16 417,4
6 278,6
115
32 144,1
6 029,3
105
17 495,5
5 599,6
195
31 631,3
5 409,8
35
9 291,8
5 315,8
84
13 384,0
5 293,7
74
9 577,6
4 032,0
74
10 566,2
4 006,4
55
8 222,7
3 943,3
69
8 902,7
3 771,5
43
11 970,8
3 454,0
67
25 942,1
3 272,2
102
25 195,4
3 222,0
101
27 685,2
3 143,2
36
7 309,9
3 022,6
47
8 911,6
2 981,3
68
14 309,4
2 699,8
51
17 850,0
2 694,3
41
5 463,3
2 469,1
20
3 911,0
1 510,5
22
6 559,4
1 395,8
34
6 837,8
1 201,1
27
3 915,1
1 184,8
34
6 962,0
1 177,0
8
511,5
111
22113
4 146 632,4
1 253 647,9

Celková
vzdálenost
(km)
1 640 724,0
834 936,7
289 950,9
336 595,9
226 193,2
212 344,4
146 234,6
124 155,4
154 721,5
128 183,8
92 047,6
64 015,6
163 549,1
67 851,4
67 828,2
53 235,9
62 385,5
53 808,7
41 552,5
51 602,5
25 233,9
33 620,0
45 049,0
37 563,4
24 691,4
30 528,0
22 795,6
38 239,3
23 174,0
37 214,0
14 623,8
18 716,5
13 803,6
14 621,1
12 178,4
13 096,3
15 444,1
29 263,4
28 417,4
30 833,7
10 417,4
11 892,9
17 454,0
20 713,1
7 954,4
5 421,5
7 967,0
8 043,9
5 170,9
8 258,6
623,5
5 424 941,4

Počet cest na
kole
75 546,0
45 564,0
19 594,0
19 735,0
19 012,0
17 962,0
12 512,0
10 652,0
10 976,0
9 799,0
5 795,0
3 456,0
11 837,0
4 584,0
5 370,0
2 758,0
4 015,0
4 318,0
2 709,0
3 952,0
1 701,0
2 251,0
3 358,0
3 514,0
1 490,0
2 507,0
1 407,0
2 149,0
1 761,0
3 997,0
626
1 587,0
1 293,0
854
704
1 259,0
775
1 390,0
2 557,0
2 439,0
661
771
1 308,0
1 106,0
528
286
452
663
478
725
125
334 868

Počet cest
pěšky
108 153,0
55 372,0
14 609,0
12 314,0
10 493,0
9 453,0
7 439,0
6 406,0
6 752,0
5 999,0
4 845,0
4 507,0
3 979,0
3 465,0
3 786,0
2 962,0
2 999,0
2 482,0
2 263,0
2 325,0
2 351,0
2 014,0
2 033,0
1 953,0
1 178,0
1 653,0
1 775,0
1 397,0
1 758,0
1 619,0
749
1 522,0
1 198,0
965
889
996
741
796
757
563
821
810
525
722
798
301
227
353
322
337
48
302 774

Ušetřené emise CO2
(g)
211 653 393,9
107 706 833,8
37 403 667,4
43 420 874,7
29 178 921,4
27 392 431,3
18 864 261,2
16 016 044,5
19 959 073,4
16 535 707,0
11 874 144,0
8 258 007,9
21 097 835,2
8 752 831,0
8 749 839,1
6 867 430,7
8 047 735,7
6 941 328,2
5 360 267,2
6 656 717,7
3 255 170,0
4 336 976,4
5 811 323,2
4 845 680,4
3 185 184,2
3 938 108,1
2 940 632,0
4 932 874,7
2 989 442,3
4 800 606,5
1 886 467,1
2 414 433,0
1 780 667,5
1 886 119,6
1 571 009,6
1 689 417,8
1 992 284,1
3 774 980,3
3 665 840,0
3 977 551,4
1 343 846,4
1 534 182,0
2 251 564,7
2 671 993,1
1 026 116,4
699 379,7
1 027 745,6
1 037 660,8
667 044,7
1 065 356,7
80 431,5
699 817 435,2
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DOPROVODNÉ AKCE
Doprovodný program byl již druhým rokem
ovlivněn koronavirovou situací a zákazy z ní
vyplývající. V řadě měst se proto některé
tradiční akce nekonaly. Organizátoři*rky se
přizpůsobili situaci a vymýšleli akce, které tolik
nevyžadovaly hromadné setkávání, případně
je přesouvali do venkovních prostor. Vážíme
si toho, že i přes komplikace se na mnoha
místech program podařilo uskutečnit.

Snídaně pro cyklisty Otrokovice 2021, foto: Milan Mikšík

SNÍDANĚ A SVAČINY PRO ÚČASTNÍKY
Abychom podpořili všechny, kteří se do práce
rozhodli vypravit bezmotorově, chystáme
spravidelně na frekventovaných cyklistických
či běžeckých trasách občerstvení. V Praze
jsme za zpřísněných hygienických opatření
letos uspořádali dvě snídaně a jednu svačinu.
Ve středu 12. 5. nás mohli účastníci a účastnice
potkat v Karlíně kousek od metra Křižíkova
(16–18 hod.), ve čtvrtek 20. 5. jsme rozbalili
stoly na náplavce (7.30-9 hod.) a poslední
pohoštění bylo opět snídaňové ve středu 26. 5.
na náplavce (7.30–9 hod.).

Při jejich organizaci nás opět podpořil i pražský
magistrát prostřednictvím svého projektu
Čistou stopou Prahou. Snídaně se uskutečnily
i v dalších městech - tradičně v Otrokovicích,
Zlíně, Plzni, Strakonicích a dalších.

AKCE NA TRIKO
I letos se přes některá omezení konaly ve
většině měst tzv. akce na triko, tedy různé
slevy, vstupy zdarma, akce 1+1 (pivo, káva či
zmrzlina) zdarma apod. V průběhu celého
měsíce mohli také všichni účastníci*ice využít
zdarma zápůjčku sdílených kol nextbike.

K nejoblíbenějším akcím patřily už tradičně
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.

ZÁVĚREČNÉ VEČÍRKY
V dosavadních ročnících bylo pravidlem, že
zúčastněná města v průběhu června účastníci*ice 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 a výherkyně tamní tomboly
si domů odvezla městské kolo od našeho
partnera Unykát.

Fotogalerie Do práce na kole na auto-mat.cz/galerie-dpnk
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Ostrava

Olomouc

Rychnov nad Kněžnou

Otrokovice

Rožnov pod Radhoštěm

Cheb

Plzeň

Praha
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Praha, Světová cyklojízda za účasti ambasád
Foto: Jan Hromádko

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. Letos
jsme u příležitosti Světového dne jízdního
kola uspořádali v Praze velkou mezinárodní
cyklojízdu pod názvem Světová cyklojízda,
které se účastnili zástupci ambasád mnoha
států. V dalších městech se konaly cyklojízdy
například také v Pardubicích, Kladně či
Olomouci.

Kladno, Strojovna, foto: Petr Černý
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Cyklojízda Olomouc, foto: Petr Palarčík

Cyklojízda Praha, foto: Otakar Borůvka

VÝHERCI CELOREPUBLIKOVÝCH KATEGORIÍ
Každý rok motivujeme účastníky k tomu,
aby se pro ně pěší chůze či jízda na kole
staly pravidlem a každodenním zvykem i po
zbytek roku. Proto v rámci výzvy považujeme
za nejdůležitější a nejvýznamnější kategorii
Pravidelnost, v jejímž rámci vyhlašujeme
v každém městě tři týmy, které dosáhly
v průměru alespoň 66% pravidelnosti.
Letos jsme takto pilných týmů, které si vzaly
pravidelnost za svou, napočítali 2531.
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 %:
Euro 0 z organizace Škoda Electric a.s.
Kariéristky z organizace KM Career s.r.o.
Karkulka a trpaslíci z organizace Ministerstvo
obrany ČR
Cykloskupina z organizace Město Tábor
Čamrdy racing tým z organizace Hlavní
město Praha
FTCZ - JEDEME BOMBY TEAM z organizace
FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s.
Austrostars Ladies z organizace Austromar
spol. s r. o.
Aumet z organizace Brose CZ spol. s r.o.
Cyklobike z organizace VOP CZ, s.p.
A JELI... (Alča, Jitka, Ester, Lenka, Irenka)
z organizace Město Kopřivnice

Etnetera Pojízdná
Etnetera a.s.

Událost

z

organizace

DJ PIM Tým z organizace Ferring-Léčiva, a.s.
Holásky pedál z organizace Thermo Fisher
Scientific Brno s.r.o.
Holki z organizace Fatra a.s.
Drtikolky z organizace Statutární město Zlín
Asperky z organizace Robert Bosch s.r.o.
České Budějovice

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.
AG JČV Sportovky z organizace Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Ajťáci na kole z organizace Calyx spol. s r.o.
AEV8 z organizace AEV, spol. s r.o. (Kroměříž)

Bikes N‘ Roses z organizace MORAVIA CONSULT
Olomouc a.s.

400 holek na kole z organizace Dům
zahraniční spolupráce

Broken Showers z organizace Eaton European
Innovation Center

3311 z organizace GEOtest, a.s.

A.C.P... z organizace IMOS Brno, a.s.
Cestovatelky tělem i duší z organizace
Radynacestu s.r.o.

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.
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Snídaně DPNK květen 2021 Praha, foto: Marcela Juříčková

ZELENÉ KILOMETRY PO SVÝCH
Muži

Ženy

Na třetím místě skončil Martin Pikeš
z liberecké Preciosy s 1061 km, druhý byl
Věroslav Studničný z pražské Kooperativy
s 1120 km a zvítězil Roman Motl z krnovského
Osramu. Ten nachodil nebo naběhal 1204 km.

Na 3. příčce za ČR se umístila Zdeňka Kašová
ze skupiny Generali s 902 km, druhá byla
Blanka Dovrtělová z týmu Turbokoblížek z AT
Computers z Ostravy s 909 km a první se
umístila Taťána Bubu Veselá z libereckého
Úřadu práce. Ta nachodila 959,6 km.

ZELENÉ KILOMETRY NA KOLE
Muži

Ženy

Na třetí příčce se umístil Tomáš Blažek
z týmu Žrouti asfaltu z ostravské společnosti
CTS Czech Republic, který najezdil 4 471,2 km.
Na druhém místě skončil František Benda
z Juli team z brněnské firmy Juli Motorenwerk.
Ten má na kontě 4 718,2 km. A vítězem
se stal dlouholetý účastník Do práce na
kole Miroslav Lýčka z týmu Nedomluvení
z brněnského Ústavu přístrojové techniky
Akademie věd. Ten si letos připsal 5 260,1 km.

Na
třetí
příčce
se
těsně
umístila
Jitka Hanusová z týmu The Bike z cyklistického oddílu Pocta z Jesenice. Ta má na
kontě 2 112 km. Na druhém místě se umístila
Kateřina Šoporová s 2 155 km z týmu Žrouti
asfaltu z ostravské firmy CTS Czech Republic.
A vítězkou se stala Ilona Pospíšilová z týmu
P.L.Ž. Tajmac-ZPS ze zlínské firmy Tajmac-ZPS,
která najezdila 2 576 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, slevy na cyklo nákup od firmy AZUB.
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cz, stylové mikiny od MERCHYOU, bohatá
a zdravá snídaně až na pracovní stůl od
firmy Redside, slevové vouchery na jízdu od
Autonapůl a řada dalších skvělých cen od
místních partnerů ve městech. V průběhu
výzvy pak měli všichni účastníci možnost
zdarma využívat sdílená kola nextbike a také
aplikaci Loxper, díky které mohli své výlety po
okolí obohatit vědomostmi z lokální historie
daných míst.

ROZPOČET
Výdaje

2021

Výdaje
Osobní náklady (mzdy, cestovní náklady)

1 407 225,00 Kč

Osobní náklady (mzdy IT vývoj)

364 134,00 Kč

Materiál (trička, balné, výhry)

2 515 608,00 Kč

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

142 430,00 Kč

Služby (tisky)

40 645,00 Kč

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

486 633,00 Kč

Služby (helpdesk)

313 686,00 Kč

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

368 465,00 Kč

Ostatní služby (platební brána, účetnictví, koordinace projektu, finanční řízení,
supervize, fundraising apod., implementace, GDPR)

1 035 599,00 Kč

Režie (nájem, spoje, energie)
Výdaje celkem

253 053,00 Kč
6 927 478,00 Kč

Příjmy
Granty

400 000,00 Kč

Příspěvky od pořadatelských měst

239 396,00 Kč

Startovné

7 364 675,00 Kč

Partnerské dary
Příjmy celkem

547 221,00 Kč
8 551 292,00 Kč

Letošní přebytek rozpočtu bude využit pro:
- stabilizaci a rozvoj výzvy
- rozšíření Do práce na kole a Zelených kilometrů pro školy i do dalších měst
- implementaci nové aplikace k pohodlnějšímu záznamu jízd
- rezervní fond
- 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.
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PROPAGACE
NEWSLETTERY

OUTDOOR REKLAMA

S účastníky výzvy Do práce na kole jsme
komunikovali
prostřednictvím
několika
kanálů. Dlouhodobě oblíbený zůstává
newsletter Do práce na kole. 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. 2021
• 34 odeslaných kampaní
• 285 400 odeslaných e-mailů
• 22 % průměrný open-rate
• 0,17 % unsubscribe rate
• 5,8 % míra prokliků
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Díky společnosti Wavemaker jsme v Praze
objednali 3 citylighty (Hlavní nádraží,
náměstí Republiky, Jiřího z Poděbrad), 2
smartboardy v Brně (Řípská/Vyškovská)
a Ostravě (Frýdecká/Škrobálkova) a také
několik digitálních CLV. Díky společnosti
www.adcall.cz se videa Do práce na kole
promítala také v nemocnicích.

Zdroj Česká televize, pořad Sama doma

TELEVIZE
Videospot vysílala od 29. 3. do 30. 4. 2021
v počtu nejméně 15 tisíc shlédnutí
Česká televize na svém i-vysílání.
Byli jsme také pozváni do pořadu Sama
doma v České televizi. Natáčení se zúčastnili
Anna Kociánová a Jan Haruda za organizátory.

2

1

1 — Video spot Do práce na kole“
2 — ČT iVysílání: Do práce na kole
v Sama doma

3

ROZHLASOVÁ A ONLINE REKLAMA
Radiospot vysílaly stanice: Radio 1, Radio
Wave, Frekvence 1 a Evropa 2.
V roce 2021 jsme se kontinuálně věnovali
tvorbě obsahu pro naše sociální sítě
(Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin,
Twitter) a především placené propagaci
výzvy s pomocí dvoučlenného externího
marketingového týmu. Cílem bylo zaměřit
se na účastníky-jednotlivce a také zvýšit
počet osob v týmech Do práce na kole.
Poprvé jsme alokovali celkem cca 80 000 Kč
do 4 fází kampaně (1. fáze ještě před Vánoci

3 — SoundCloud: Do práce
na kole 2021

2020). Cílů se podařilo dosáhnout a získali
jsme také cenné poznatky pro propagaci do
budoucna.
V kampani jsme využili i vzdělávací videa
AutoMatího projektu LAB AutoMatův průvodce
udržitelnou mobilitou. Míra zhlédnutí videa
byla téměř 50 % a docházelo i k přímé konverzi
v podobě registrace.
Celkem jsme získali 2 456 reakcí uživatelů na
naše placené reklamy a zasáhli jsme 65 224
unikátních uživatelů na sociálních sítích.

Počty zmínek „Do práce na kole“ v lednu až červnu 2021
podle monitoringu médií Anopress:
Tištěná celostátní média (15)
Tištěná regionální média (64)
Časopisy (23)

Internetová zpravodajství (112)
Další webové stránky (274)
TV a rozhlas (22)
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ZÁVĚREČNÉ PODĚKOVÁNÍ
ZA KOORDINACI DO PRÁCE NA KOLE V JEDNOTLIVÝCH MĚSTECH DĚKUJEME:
Brandýs n. Labem - městu Brandýs
nad Labem a Kamile Kilingrové

Mladá Boleslav - spolku Kolem na kole
a Janu Bořkovcovi

Brno - Nadaci Partnerství, o. p. s.
a Hance Rárové

Nové Město nad Metují - městu Nové Město
nad Metují a Dagmar Kavanové

Břeclav - městu Břeclav a Janě Fadrné

Nový Jičín - městu Nový Jičín a Lucii
Hrdličkové

České Budějovice - spolku CykloBudějovice,
Petrovi Klikovi a Lukáši Bajtovi
Dačice - městu Dačice a Lence Williams

Olomouc - Pavlu Bednaříkovi a Zuzaně
Novotné

Dobříš - městu Dobříš a Šárce Krůtové

Ostrava - městu Ostrava a Dagmar
Bražinové

Havlíčkův Brod - městu Havlíčkův Brod
a Martinu Zakouřilovi

Otrokovice - spolku Cyklo Zlín a naší věrné
cyklokoordinátorce Janě Vybíralové

Hodonín - městu Hodonín
a Janě Holomčíkové

Pardubice - Elišce Jiránkové

Hradec Králové - spolku Hradecká stezka
a Jiřímu Štruplovi

Pelhřimov - spolku Hodina H a Evě
Havlíčkové

Hranice - městu Hranice a Olze Vilímkové

Plzeň - spolku Plzeň na kole a Jirkovi George
Konečnému

Cheb - městu Cheb a Monice Šimečkové

Praha - spolku AutoMat a Honzovi Harudovi

Chrudim - městu Chrudim
a Šárce Trunečkové

Příbram - spolku Brdonoš a Petru Peškařovi

Jesenice - městu Jesenice u Prahy a Janě
Kolářové
Jihlava - SLIBY-CHYBY, z.s. 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

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
Strakonice - Andree Sedláčkové
Šumperk - Ladislavu Sebökovi

Krnov - městu Krnov a Kristýně Kutálkové

Tábor - městu Tábor a Karlu 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
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Třeboň - městu Třeboň a Petře Mejdrechové

Třinec - městu Třinec a Leszkovi Grygovi

Mediálním partnerům

Uherské Hradiště - spolku Cyklo Zlín a Janě
Vybíralové

Česká televize
Bezpečně na cestě
Youradio Talk
Cykloserver
Radio 1
Radio Wave
Wavemaker
Mojeobrazovka.cz
Citybee
Goout
kondice
BĚHEJ

Ústí nad Labem - městu Ústí nad Labem
a Tereze Limburské
Valašské Meziříčí - městu Valašskému
Meziříčí a Aleně Střtezské
Vsetín - městu Vsetín a Ivetě Balejové
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

Lokálním partnerům - Praha

Za fotodokumentaci děkujeme:

Autonapůl
Čeps
Čistou stopou Prahou
BizMachine
Redside

Anna Šolcová, Kajetán Tvrdík, Libor Fojtík,
Marcela Juříčková

Za finanční podpory a pod záštitou

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

Hl. města Prahy
OSN
Města Břeclav
Děkujeme i všem lokálním partnerům
v jednotlivých městech.

GLS

Národním partnerům
Tern
Ackee
MOJEKOLO
wellpack
BikeBox
Loxper
MERCHYOU
Flixbus
CK Kudrna
Nextbike
Hellobank
Embassy of Denmark
Zeměkvět
Kingdom of the Netherlands
kolofix
Ministerstvo životního prostředí ČR
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DO PRÁCE NA KOLE POŘÁDAL TÝM
AUTOMATU VE SLOŽENÍ:
Jan Haruda, Anna Kociánová, Nikola Šedová,
Michaela Číhalíková, Ondřej Hána,
Timothy Hobbs, Filip Zatloukal, Jakub Holzer
Linda Jirotová, Veronika Brůhová,
Klára Dušáková, Martin Šotola, Michal Brož,
Bára Michková, Zdeněk Svačina,
Michal Lehečka a Vratislav Filler.
E-mail: kontakt@dopracenakole.cz

Tým DPNK na závěrečném večírku, Praha, foto: Kajetán Tvrdík

A CO SE NA KAMPANI ÚČASTNÍKŮM
NEJVÍCE LÍBILO?
„Jsem ráda, že už několik let patřím do „rodiny“
DPNK a těším se na příští ročník, případně
další letošní výzvy.“

„Líbí se mi, že už to není jen o hecování
s kolegy, ale hodně o člověku, kolik tomu
chce věnovat:o)“

„Líbí se mi výzva jako taková, že vůbec je.
Já chodím do práce standardně pěšky, ale
pro spoustu mých kolegů to rozhodně byla
motivace občas skočit na kolo a auto nechat
doma.“

„Na kole jezdím již řadu let a jezdil jsem ještě
než tato akce vůbec vznikla. Poslední roky
mě baví sledoval co najezdili a naběhali či
nachodili ostatní účastníci celé akce. Je to
opravdu zábavné. “

„S kolegy jsme se shodli, že by bylo prima
kdyby byla výzva delší, např. květen-červen.
Tak nás to chytlo, že nám bylo líto, že tak brzy
končí. Všichni jsme se vzájemně hecovali
a podporovali v jízdách a několikrát se setkali
na tzv. PPNP (po práci na pivo). Výzva super!“

„Do práce na kole jsem se účastnila po šesté
(takže borec a všechno vím :D). Radost mi
udělalo to, že se opět jedna z doprovodných
akcí konala v Karlíně. Ale úplně nejlepší letošní
zážitek jsem měla v Antonínově pekařství.
Bylo to milé, krásné a po ránu nabíjející. Pro
loupáky (a další dobroty) budu jezdit i dál :).
Děkuji.“

„Bavilo mě hecovat se s kolegy, kdo dá víc.
Líbilo se mi, že se dalo chodit/jezdit na kole
i mimo práci, nejen do ní a z ní.“

„Bavilo mě, že jsem se každý pracovní den
musela donutit ujít alespoň 3 km. Za každého
počasí.“

DOPRACENAKOLE.CZ
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Pardubický kraj

Úřad práce v Hodoníně

Masarykovo gymnázium, Příbor

Tým Hruštičky z Generali

DPNK z DPMB, tým Techničtí kolaři

Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm

Knihovna UPM

Tým Norského velvyslanectví
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Autorka vizuálu DPNK 2021 Toy_Box - děkujeme! Více o autorce na toybox.cz

DO PRÁCE
NA KOLE

#POŘÁDÁ AUTOMAT

Generální
partner

Národní
partneři

Hlavní
mediální
partner

Mediální
partneři

