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TZ spolku Auto*Mat, soutěže Do práce na kole, 14. 6. 2017 

  

Soutěž Do práce na kole přilákala 12 883 účastníků  
z 1958 firem. Nejpilnější byli Krnované 
  
Praha - Květnová soutěž Do práce na kole, která má hravou formou motivovat k využívání 
šetrných způsobů dopravy, opět lámala rekordy. Celkově se do 7. ročníku akce zapojilo o 
19 % víc cyklistů, chodců i běžců než loni. V Praze byl nárůst 15 %. Nejvíc se šetrně do 
práce dopravovalo administrativních pracovníků, „ajťáků“ a techniků. 
  
„Jsme moc rádi, že soutěž stále roste. Letos se jezdilo, běhalo či chodilo doslova po celé 
republice. Účelem však není jen vyhecovat účastníky k překonání co nejvyššího počtu kilometrů, 
ale především naučit je jezdit na kole pravidelně. Ukazuje se, že naši soutěžící zůstávají u 
šetrných forem dopravy i po zbytek roku,“ říká Lenka Myšáková, manažerka kampaně. 
  
A přestože klíčovou kategorií je “pravidelnost týmů”, tak mnozí účastníci měřili své síly i ve 
výkonnosti. Jan Kavalír z týmu „ČSOB pro dobrou věc“ ujel za soutěžní měsíc neuvěřitelných 
3 545,4 km, nevýkonnější jezdkyně Hanka Rottová z pražského Archivu bezpečnostních složek 
má na tachometru 2 235,8 km. Účastníci výkonnostní soutěže museli letos nově nahrávat své 
trasy přes mobilní aplikace, aby o jejich výkonu nebylo pochyb. 
  
Dalším cílem akce je přimět zaměstnavatele, aby vytvořili podmínky pro dojíždění na kole, tj. dali 
k dispozici stojany, kolárny, sprchy atd. Letošním cyklozaměstavatelem se stala firma EY 
(známá spíše pod starším názvem Ernst & Young), která organizuje pro zaměstnance 
vnitrofiremní motivační soutěž a kromě klasického zázemí pro cyklisty nabízí třeba i možnost 
dobíjení elektrokol. Rekordní počet účastníků vyslala do soutěže ČSOB - celkem 260. 

Nejvýkonnější cyklisté bydlí v Otrokovicích, v přepočtu na účastníka najeli 395 km.  
Nejvýkonnější profesí (co se počtu km týče) byli technici, „všeumělové“ a personalisté. Hned za 
nimi se umístili (asi po vzoru jedné z patronek letošního ročníku soutěže prof. Illnerové) 
přírodovědci a vědci. Naopak právníci najezdili průměrně o polovinu méně. 
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Nejpilnějšími soutěžícími byli letošní nováčci z Krnova a Příbrami, z 21 pracovních dní se do 
práce na kole nebo po svých dopravovali 19x, resp. 17x. 

Novinkou byla samostatná soutěž pro běžce a chodce RunCzech Během do práce, ve které šlo o 
pravidelnost jednotlivců. Tu ovládla Barbora Rusínová z pražského Centra Paraple, která se může 
pochlubit 100% pravidelností a 99,4 nachozenými nebo naběhanými kilometry. 
  
Mezi kreativními příspěvky uspělo mj. video olomoucké firmy Lorika nebo online deník Lucie 
Malíškové. 
  
V každém městě měli účastníci možnost hlasovat pro tzv. cykloopatření (úprava infrastruktury, 
která soutěžícím nejvíc usnadní cestu do práce), v Praze se letos soutěžící postavili proti 
plánovanému omezení jízdy na kole na Praze 1 . 
  
Nárůst počtu cyklistů (kteří si své cesty zaznamenávali) je vidět i na tzv. heatmapě, vytvořené z 
anonymizovaných dat od účastníků soutěže. Z obrázku je patrné, kterými ulicemi se jezdilo a jak 
často. Tyto údaje pak mohou použít i různé úřady při svém plánování. 
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Do Práce na kole 2017 v číslech 
   
7  sedmý ročník soutěže 
33  pořadatelských měst po celé České republice. 
1 958    zapojených firem a institucí zapojených (nárůst 5 % oproti 2016)  
3 911  utvořených týmů  
12 883   soutěžících (nárůst o 19 % oproti 2016) (41 % ženy, 59 % muži) 
36 let  průměrný věk soutěžícího v Do práce na kole   

2,57   milionu šetrně překonaných kilometrů 
260  nejvyšší počet soutěžících zaměstnanců z jedné firmy (ČSOB)  

395 km nejvýkonnější cyklisté bydlí v Otrokovicích – nejvíce kilometrů v přepočtu  
  na jednoho účastníka v (o kilometr méně než loni) 
90%   nejpilnější cyklisté bydlí v Krnově  - z 21 pracovních dnů jeli Krnované 19 dnů  
  do práce i z práce na kole  
2 235 km  ujela nejvýkonnější jezdkyně soutěže Hanka Rottová z Prahy 
3 545 km ujel nejvýkonnější jezdec Jan Kavalír z Prahy  

Ušetřené emise nebezepečných škodlivých látek:  

94  kg  jemných prachových částic (vážících na sebe karcinogenní látky a pronikajících   
  přímo do krevního oběhu)  

208 kg   těkavých organických sloučenin (VOC) 

379072 kg  oxidu uhličitého (hlavního skleníkového plynu) 
1820 kg  oxidu uhelnatého  
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Nejvýkonnější profese (nejvíce km na osobu za soutěžní měsíc)  

285 km  Technik 
275 km  Personalista 
272 km  Přírodovědec 
  
Nejsvědomitější profese (průměrná pravidelnost dojíždění do práce na kole)  

74%  Učetní 
73%  Lékárník 
72%  Personalista 
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Město Počet 
soutěžících

Vzdálenost na 
kole

Vzdálenost 
pěšky

Celková 
vzdálenost

Brandýs nad Labem 18 2 096 161 2 257

Brno 1891 357 334 32 882 390 216

Břeclav 254 43 193 1 726 44 920

České Budějovice 520 79 861 5 299 85 159

Hradec Králové 302 60 542 3 796 64 338

Hranice 74 18 495 217 18 712

Jablonec nad Nisou 99 15 816 2 117 17 933

Jihlava 518 123 271 8 113 131 385

Jindřichův Hradec 271 39 863 6 376 46 239

Karviná 136 25 780 2 347 28 127

Kladno 32 10 783 452 11 234

Krnov 17 3 983 91 4 074

Liberec 292 56 483 4 089 60 571

Litvínov 22 5 215 511 5 726

Most 114 14 723 3 528 18 251

Nové Město nad Metují 70 16 825 679 17 504

Nový Jičín 277 66 138 4 604 70 742

Olomouc 632 135 488 5 741 141 228

Ostrava 464 105 285 6 100 111 385

Otrokovice 252 99 644 624 100 269

Pardubice 717 121 793 5 629 127 422

Plzeň 619 120 980 7 371 128 351

Praha 4136 840 616 93 054 933 670

Přerov 269 50 771 2 603 53 374

Příbram 73 11 314 2 138 13 452

Rychnov nad Kněžnou 26 6 629 490 7 120

Říčany u Prahy 60 12 859 793 13 652

Třebíč 88 17 545 1 463 19 008

Uherské Hradiště 74 14 501 184 14 685

Ústí nad Labem 199 34 821 5 260 40 081

Zlín 259 45 236 4 384 49 620

Znojmo 35 4 446 876 5 322

Žďár nad Sázavou 51 11 402 523 11 925

bez vybraného města 22

celkem 12883 2 572 811 214 220 2 787 031
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