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Nemají se kde vysprchovat, a 
chybí jim bezpečná místa pro ko-
la…To jsou některé z důvodů, 
bránících zaměstnancům jezdit 
do práce na kole…

Zaznívaly při letošní celostátní 
kampani s názvem Do práce na kole. 
A je to škoda. 

Jak uvádí Anna Petříková z pořáda-
jící společnosti Nadace Partnerství, 
cílem kampaně Do práce na kole je 
povzbudit nejen zaměstnance, ale 
také zaměstnavatele. Právě pro ně 
jsou „cyklozaměstnanci“ přínosní. 
Letos  proběhl již osmý ročník celo-
státní soutěže.

„Lidé, co se dopravují do práce na 
kole, nebo pěšky, nejenže zvyšují pres-
tiž svého zaměstnavatele jakožto spo-
lečensky zodpovědného, ale šetří i 
náklady firem na parkování,“ pouka-
zuje Petříková.

Jako příklad udává město Brno. 
Tam přesně v půlce květnové kam-
paně pořadatel vypočítal, že 2.500 
účastníků ujelo bez použití auta 
přes 200.000 km. Odlehčili tak plí-
cím města, protože ušetřili 26.000 
kg oxidu uhličitého, který by jinak 
skončil v ovzduší…

Jak dále pořadatelka uvádí, podsta-
tou účasti Do práce na kole  není jen 
množství nachozených či naježdě-
ných kilometrů, ale hlavně pravidel-
nost. 

„Ti, kteří v květnu absolvovali víc jak 
dvě třetiny cest do práce na kole, mohli 

vyhrát některou z cen,“ uvádí Petříko-
vá k pravidlům. Tou hlavní je tradič-
ně designové kolo. 

Vyvrcholením kampaně bude 
závěrečný večírek v Otevřené zahra-
dě Nadace Partnerství, v Údolní ul. 
33 v Brně, 5. června od 17.00 hodin. 
„Vezměte své kolegy, a dejte si ještě 
jeden týmový výjezd. Vedle vyhlášení 
výsledků a občerstvení máme tombolu 
pro všechny týmy přítomné na vyhlá-
šení. Poprvé navíc představíme evrop-
ský standard Certifikovaný zaměstna-
vatel, který od letoška spouští Nadace 
Partnerství,“ odkrývá pomyslný finiš 
kampaně Anna Petříková. 

Do kampaně Do práce na kole se 
již třetím rokem zapojilo i město 
Žďár nad Sázavou. Záměrem je upo-
zornit na výhody toho, co se stane, 
když více lidí změní své doprav-
ní návyky a přesedlá z aut na kola. 
I ve Žďáře. Zdejší finále soutěže s 
vylosováním a odměněním výher-
ců jednotlivých kategorií proběhne 
16. června od 17 hodin v PUB CA-
FE na pěší zóně.

„Přijďte posedět, popovídat si s ostat-
ními soutěžícími, zhodnotit letošní 
kampaň, a při trošce štěstí vyhrát kolo, 
soudek, nebo třeba poukázku,“ zvou 
pořadatelé.

K tomu přijde zahrát country 
kapela NAZDAR. Zajímavosti o 
cenách hledejte na www.dopracena-
kole.cz/locations/zdar-nad-sazavou.
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