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DO PRÁCE  
NA KOLE 2014
Přes milion kilometrů se ujelo během května v rámci soutěže firem Do práce na kole. Na svůj vlastní pohon by 
cyklisté jednatřicetkrát objeli zeměkouli. Čtvrtý ročník soutěže byl rekordní: do klání se zapojilo 5 768 lidí z devate-
nácti měst, čímž narostl počet účastníků o třetinu oproti minulému roku.

Do akce, kterou pořádá pražské sdružení Auto*Mat s spolu s místními koordinátory, se zapojilo Brno, České 
Budějovice, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Karviná, Jindřichův Hradec, Liberec, Olomouc, 
Opava, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha, Přerov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem a Zlín.

cíle soutěže
Hlavním cílem je zvýšit počet pravidelných cest na kole ve městech, a tím v nich zlepšit prostředí pro život. 
Dlouhodobým záměrem Auto*Matu je, aby se více lidí ve městech dopravovalo do zaměstnání kombinací hromad-
né dopravy, chůze a jízdy na kole. Tyto druhy dopravy plně využívají městských kvalit a zároveň jsou k městu a jeho 
obyvatelům šetrné. 

Soutěž se snaží změnit dopravní chování obyvatel měst, zlepšit jejich zdraví, pomoci proměnit města v příjemnější 
místa pro život a přispět k lepšímu vnímání kola jakožto plnohodnotného dopravního prostředku.  

komu Je soutěž urČena a Jaká má Pravidla
Do práce na kole je týmová soutěž pro firmy a instituce. Zapojit se může kdokoliv, kdo sestaví tým o minimálně dvou 
a maximálně pěti členech a pravidelně spolu s kolegy dojíždí do práce na kole. Jízdy si v průběhu května zapisují do 
formuláře na webu www.dopracenakole.net a šanci vyhrát ceny mají ti, kdo jezdí v tomto měsíci nejpravidelněji 
nebo největší vzdálenosti. Soutěží se také v kreativních kategoriích.

Titul Cyklozaměstnavatel roku mohou vyhrát v každém zapojeném městě firmy, které poskytují nejlepší podmínky 
pro dojíždění na kole. Zaměstnanci hodnotí svého zaměstnavatele prostřednictvím online dotazníku. Firma, jež 
obdrží nejvíce bodů ze všech, získá titul Cyklozaměstavatel roku ČR.

„Naše firma nás v jízdě na kole podporuje už dlouho. Ještě před tím, než se objevilo Do práce na kole, jsme 
v práci měli podobnou aktivitu. Soutěžíme od jara do podzimu v počtu najetých kilometrů a jako ceny 
dostáváme medovníky, ale hlavně jde o to se mezi sebou motivovat v dojíždění.“ 

Drahomíra Andresová, Deltaplan.cz, 
vítěz kategorie Cyklozaměstnavatel roku v Praze

Možnost uspořádat si vnitrofiremní soutěž je skvělou formou teambuildingu, kterou využívají desítky velkých 
podniků. Zaměstnanci si zasoutěží mezi sebou a lépe poznají své aktivní kolegy.

„Bylo to krásné, ostatně jako každý rok. Dokonce i počasí nám letos přálo a u nás ve firmě jsme poprvé získali 
také podporu zaměstnavatele a postavili 11 týmů s celkem 48 účastníky!“

Jiří Millek, vojenská fakultní nemocnice Praha, 
účastník soutěže
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ProPagace kamPaně

Úvodní tisková konference
Do práce na kole 2014 odstartovala tisková konference 13. března, která se uskutečnila v prostorách ambasády 
Nizozemského království. Promluvil zde i nizozemský velvyslanec Ed Hoeks o podpoře městské cyklistiky, velvysla-
nec Dánského království Christian Hoppe a zástupce generálního partnera TNT Express Petr Zajíc.

“Our Embassy supports the Do práce na kole project mainly for the idea of making office employees compe-
titively cycle to work, and of course we like to promote our favorite means of transportation that we use in 
the Netherlands around the world. Let’s hope that together with Auto*Mat, we can increase the number of 
cyclists in the Czech Republic.”
 

Ed. W. V. M. Hoeks, Velvyslanec Nizozemského království 
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Jarní cykloJízdy
V průběhu dubna byly místními koordinátory v mnoha městech pořádány jarní cyklojízdy. Jejich cílem bylo upo-
zornit na soutěž Do práce na kole i na městskou cyklistiku samotnou. Díky kulturnímu programu, který cyklojízdy 
doprovázel, přitáhly i pozornost místních médií a politiků.
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cykloamBasadoři ve městech
Do některých měst zavítali podpořit kampaň diplomaté z nizozemského, dánského či amerického velvyslanectví.  
Na úvodních tiskových konferencích promluvili o zkušenostech s cyklistikou ve svých zemích. Potkali se také se 
zástupci místních samospráv, se kterými si popovídali o cyklistické infrastruktuře.
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akce na triko
Každý účastník dostal tradičně tričko s unikátní grafikou letošního Do práce na kole a mohl díky němu využít řady 
výhod a akcí zadarmo. Roky prověřená akce Kafe na triko, díky níž mohou účastníci v soutěžním triku získat kávu 
zdarma ve vybraných podnicích, se v některých městech rozrostla o další akce. Pro účastníky tak byla připravena 
např. Věž na triko, Film na triko, Bazén na triko, Divadlo na triko a mnoho dalších výhod. 
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závěreČný veČírek a vyhlášení vítězů 
Na začátku června po skončení soutěže čekaly účastníky závěrečné večery, na kterých proběhlo slavnostní vyhlášení 
výsledků v jednotlivých kategoriích. Předávání cen bylo v režii místních koordinátorů a většinou bylo zpestřeno 
kulturním programem. V Praze si účastníci mohli užít improvizační divadlo či swingové vystoupení, v Brně promluvili 
zástupci dánského velvyslanectví při příležitosti otevření výstavy o městské cyklistice, v Plzni předala jednomu 
z výherců originální cenu zástupkyně švédského velvyslanectví. 
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do Práce na kole 2014 v Číslech

19 měst

5 768 soutěžících

1 545 týmů

912 firem a institucí

1 208 064 ušlapaných kilometrů 

vývoJ soutěže v Čase 
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mediální doPad
 
Zájem médií o Do práce na kole byl tradičně značný. Ve srovnání s předešlým ročníkem vzrostl především počet 
článků v tištěných médiích (z 80 na 140) a počet rozhlasových výstupů (téměř o polovinu). Co se týče televizních 
výstupů, byl naopak o něco úspěšnější předešlý ročník 2013, pravděpodobně díky provokativnímu videu se sloga-
nem „Šlapej taky“.  Počet on-line článků se držel zhruba na stejné hladině jako v roce 2013 (více než sto článků).

K vizibilitě projektu přispěla bezesporu také podpora mediálních partnerů Ihned.cz, Aktualne.cz a mediální 
agentury MEC.

PoČty mediálních výstuPů v roce 2014

Zprávy v tištěných médiích - 140 

On-line články - 114

Rádio - 19

Celostátní TV - 3

výsledky celostátních soutěží

Cyklozaměstnavatel roku

1. Bosch Diesel, s.r.o., Jihlava

2. Central Sticks, s.r.o., Hradec Králové

3. Thermoservice-transport, s.r.o., Brno

Nejlepší vnitrofiremní soutěž

1. Gambro Czech Republic s.r.o., Přerov

2. Kavárna Tři ocásci, Brno

3. Masarykova univerzita, Brno

Naši zaměstnanci soutěžili nejen jeden, ale  3 měsíce. Vytvořili jsme si systém záznamu jízd a každý měsíc 
jsme za pravidelnost cyklozaměstnance odměňovali. Na začátku srpna vylosujeme ze všech 64 jezdících 
zaměstnanců celkového vítěze, který získá poukaz na jízdní kolo. Soutěž pomohla naší firmě v tom, že měla 
příležitost zviditelnit se v našem regionu, zaměstnancům jsme mohli zpestřit jejich každodenní rutinu 
a soutěží tak přispět ke zlepšení komunikace ve firmě.

Klára Mervardová, Gambro Czech Republic s.r.o., 
Vítěz kategorie Nejlepší vnitrofiremní soutěž
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statistiky měst 
DO PRÁCE NA KOLE 2014

Město Počet 
soutěžících

Počet  
najetých 
kilometrů 

Počet 
najetých jízd

Průměr km  
na člověka/
měsíc

Průměr jízd 
na člověka

Brno 947 171 432 19 940 189 21

České Budějovice  
274

47 536 7 362 218 27

Hradec Králové 170 42 101 4 541 253 27

Jablonec n. Nisou 65 11 367 1 499 183 24

Jihlava 215 47 766 5 894 230 28

Jindřichův Hradec 153 20 570 3 738 140 25

Karviná 46 8 433 1 280 183 27

Liberec 220 55 074 5 417 267 26

Olomouc 323 62 535 7 791 203 25

Opava 12 2 508 334 228 30

Ostrava 231 76 753 5 386 350 24

Pardubice 333 52 847 9 779 160 29

Plzeň 241 41 306 5 409 181 23

Praha 2 242 550 925 40 503 262 19

Přerov 143 23 959 4 366 173 31

Uherské Hradiště 34 7 042 1 057 185 27

Ústí n. Labem 79 14 316 1 633 198 22

Zlín a Otrokovice 40 9 472 882 249 23

Celá ČR 5 768 1 246 178 126 831 233 23



rozPoČet
Druh nákladů / bez barterů Částka

Náklady na koordinaci 255 940

Materiál (trička, odměny do soutěže) 454 240

Produkce 244 660

PR 120 000

Web a grafika 247 442

Režie 183 000

Služby ostatní 37 505

Tisky 41 677

Bartery (inzerce a doprava balíčků) 1 646 812

Celkem 3 231 276

Partner
Finanční 
příspěvek

Barter Partner
Finanční 
příspěvek

Barter

TNT 85 000 599 458 Gemini 15 000 -

CTP  120 000 - ČSOB Pojišťovna 30 000 -

Holanďani 100 000 - VZP 20 000 -

ET netera 20 000 - STAPRO 15 000 -

RSJ 25 000 - Economia - 783 354

ING 25 000 - MEC - 264 000

ČEPS 50 000 - Účastnické poplatky 949 307 -

Kudrna 7 000 - Poplatky od měst 103 099 -

PRK partners 15 000 - Dary 13 656 -

System4you (Dacadoo.com) 15 000 - Celkem 1 603 062 1 646 812

Celkem vše 3 249 874

závěr
Ročník 2014 byl pro Do práce na kole všestranně úspěšný. Podařilo se opět výrazně zvýšit počet účastníků, z 4 000 
v předešlém roce na bezmála 6 000. Soutěž měla také již druhým rokem jednoznačně celorepublikový dopad, neboť 
na kole do práce celý květen jezdili lidé v 19 městech po celé republice a další města se již připravují k připojení 
v dalším ročníku. Velký podíl na úspěchu mělo intenzivní nasazení místních koordinátorů i přízeň partnerů, bez 
kterých by tento ročník nemohl proběhnout. Všem moc děkujeme a těšíme se na další ročník. 

„Letošní čtvrtý ročník akce Do práce na kole byl pro mě výjimečný zejména proto, že se ho za naší společnost 
zúčastnilo hned pět týmů a zapojeny byly vůbec poprvé všechny čtyři pobočky TNT v České Republice.  
Je vždy fajn vidět, že naše firma šlape a zaměstnanci této aktivitě fandí. Jako generálního partnera nás těší, 
že tento ročník lámal rekordy nejen v počtu celkových účastníků, ale také ujetých kilometrů. Jedenatřicetkrát 
objetá zeměkoule, to už je slušná dálka! Co myslíte, překonáme ji společně v příštím ročníku?“ 

Miloš Malaník, Generální ředitel TNT Express, generální partner Do práce na kole
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do Práce na kole organizuJí

národní a Pražský koordinátor akce:

Auto*Mat, o.s.

místní koordinátoři:

Brno – Nadace Partnerství

České Budějovice – CykloBudějovice

Hradec Králové – Magistrát města Hradec

Karviná – Magistrát města Karviná

Liberec – Cyklisté Liberecka, o.s.

Jablonec – Cyklisté Liberecka, o.s.

Jihlava – Magistrát města Jihlavy

Jindřichův Hradec – Civis Novus, z.s.

Olomouc – Connect, o.s.

Opava – Magistrát města Opava

Otrokovice – Iniciativa Cyklozlín

Ostrava – Ostravounakole, o.s.

Pardubice – Město Pardubice ve spolupráci s Auto*Matem, o.s.

Přerov – Magistrát města Přerov

Plzeň – Centrum pro životní prostředí a zdraví

Ústí nad Labem – Ústímnakole, o.s.

Uherské Hradiště – Magistrát města Uherské Hradiště 
ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Žabka

Zlín – Iniciativa Cyklozlín
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liBerec a JaBlonec nad nisou
Již třetího ročníku kampaně Do práce na kole v podhorských městech Liberec a Jablonec n. N. se zúčastnilo 285 
soutěžících, což je téměř třetinový nárůst oproti předešlému roku. Víc jak polovině ze zúčastněných se podařilo 
překonat hranici 66% cest do práce a byli tak zařazeni do slosování o hodnotné ceny. 

doProvodné akce
Velká jarní cyklojízda 8. dubna
 Stovka cyklistů a zástupce Dánské ambasády Jess Møller Knudsen oficiálně zahájili kampaň. 

Výstava Město v pohybu 
Venkovní výstava fotografií zachycující symbiózu člověka a jízdního kola v dánském hlavním městě Kodani.

Akce na triko
Během května, měli soutěžící v tričku kampaně možnost využít nejrůznějších akcí ušitých jim na míru. Od posezení 
s šálkem kávy až po návštěvu kina, divadla nebo bazénu.  

Průběžné slosování
Během soutěžního měsíce bylo průběžně vylosováno pět týmů, jejichž členové byli za svou cestu do práce na kole 
odměněni. 

Závěrečné vyhlášení a CykloFest 
Páteční odpoledne 6. června v Lidových sadech patřilo cyklistů a všem jejím příznivcům. V areálu se sešlo přes 
stovku lidí, aby se dozvěděli, kdo si odnese hlavní ceny. Nechyběla ani spousta doprovodných aktivit jak pro děti tak 
pro dospělé. Závěr patřil třem rokovým skupinám a volné zábavě. 

Cyklozaměstnavatelem roku 2014 a zároveň firmou s nejpropracovanější vnitrofiremní 
soutěží je KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.

Poměr výdaJů v rámci kamPaně  
DO PRÁCE NA KOLE 2014

Propagace 

Akce na triko

Jarní cyklojízda

Závěrečné vyhlášení a Cyklofest

Personální náklady

Komunikace a služby

Kancelářský materiál

Účastnický poplatek hrazený  
Zdravým městem Liberec
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Zvláštní dík patří také velvyslanectví Nizozemska, Dánska, Spojených států a Švédska za podporu při propagaci 
soutěže v zapojených městech a za věnování věcných cen do soutěže.

děkuJeme Partnerům akce 

generálnímu Partnerovi

národním Partnerům
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lokálním Partnerům

Za finanční podporu:

Za věcnou podporu:

Za záštitu:

Náměstkovi primátorky města Liberec Ing. Jiřímu Rutkovskému

Náměstkovi primátora města Jablonec n. N. Petru Vobořilovi

Hejtmanu Libereckého kraje Martinu Půtovi 

Rektorovi Technické Univerzity Liberec prof. Dr. Ing. Zdeňkovi Kůsovi 

Podrobné informace o průběhu kampaně a jejích výsledcích včetně fotografií a odkazů na mediální výstupy jsou na 
stránkách www.cykliste.cz v sekci DPNK. 

Hlavním organizátorem kampaně na Liberecku jsou Cyklisté Liberecka o.s.  

zdravé město
liberec
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BAZÉN  
NA TRIKO

plATí:celý květen2014

KAfe NA TRIKO | dIvAdlO NA TRIKO
fIlm NA TRIKO | exKuRZe NA TRIKO
Přijďte v tričku kamPaně Do Práce na kole 
a ke kažDému zakouPenému lístku Dostanete  
hoDinu Plavání zDarma.
více o kouzelném tričku na www.cykliste.cz
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