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Úvodní slovo ředitele
Drazí přátelé, podporovatelé a příznivci, malé a mladé bajkerky, malí a mladí bajkeři, Vy
všichni, kteří rezonujete s naší myšlenkou Ride2sCool,
po úspěšné pilotní studii v minulém roce, kdy jsme zhmotnili naši představu doprovázení
dětí na jízdním kole do školy univerzitními studenty prostřednictvím pracovní verze
online registračního systému, byl ten letošní rok ve znamení schůzek, setkání, a jednání.
Diplomová práce Kateřiny Macháčkové „Analýza faktorů ovlivňujících aktivní transport
žáků v projektu Ride2sCool“ http://theses.cz/id/pwdtnl/DP_Kateina_Machkov.pdf
poukázala na několik klíčových kroků, které potřebujeme realizovat, než budeme
pokračovat v samotné činnosti.
Gratuluji Káti k obhajobě a zároveň dovolte, abych se krátce zastavil u zásadních zjištění
její práce, které úzce souvisí s naší činností. Přínosem projektu pro samotné žáky je
pravidelná pohybová aktivita, zajištění bezpečného a zároveň zábavného transportu do
školy v doprovodu vyškoleného průvodce, osvojení si ideální trasy pro jízdu na kole do
školy, výuka dopravních značek a pravidel silničního provozu, osamostatnění se, sociální
kontakt a vznik nových přátelství. Zúčastněné žáky i průvodce projekt velmi zaujal a z
jeho průběhu byli nadšení. Pozitivní ohlasy byly i ze strany rodičů, kteří tvrdili, že až díky
projektu Ride2sCool mohli pustit své děti na kole do školy. Z výpovědí účastníků projektu
je patrné, že projekt má potenciál na vyřešení většiny překážek, které brání aktivnímu
transportu žáků do školy.
Výzvou do budoucna zůstává zajistit lepší zázemí ve školách a celkovou spolupráci se
základními školami a městem Olomouc pro další rozvoj projektu. Proto jsme se v roce
2015 zaměřili na zapojení magistrátu města Olomouc, ředitelů ZŠ, vedení UP v Olomouci
a městské policie. Navázali jsme cennou spolupráci s Centrem pro klinické právní
vzdělávání Právnické fakulty UP v Olomouci.
Věříme, že jsme na dobré cestě a děkuji všem, kteří nám věří a pomáhají nám.
Speciální poděkování patří Oťasovi Klímkovi, který je skalním
podporovatelem Ride2sCool. Stejně tak bych chtěl poděkovat
Janince Hoffmannové, bez jejíž preciznosti, pracovitosti a
organizačních schopností bychom nikdy nedokázali rozptýlit
obavy a v některých případech i překonat určitou nedůvěru u
institucí, jež jsou dnes našimi partnery.
Příští rok to rozjedeme!
Váš Luděk Šebek
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Historie a poslání
Idea založit spolek se zrodila v roce 2010. Inspirací nám byl žlutý americký autobus, který
sváží děti do školy a my jsme si říkali “co kdyby to nebyl autobus, ale průvodci, kteří by
bezpečně doprovodili děti do školy na kolech?”. Představovali jsme si, jak děti a
dospívající jezdí na kole, protože je to něco extra. Je to „cool“ a „in“. Je to moderní.
Když jsme vymýšleli název, napadla nás anglická hříčka Ride2sCool, který měl vyjádřit, že
jízda na kole do školy fakt stojí za to. Při následném hledání na webu, zda podobný název
někde existuje, jsme našli dva odkazy. Jeden byl zcela aktuální, souvisel s Tour de France
2010 a představoval jednorázovou akci, ve které zapojené školy soutěžily o nejvíc
najetých kilometrů na kole do školy (http://www.ride2scool.nl/over-ride2scool/). Druhý
s názvem Ride2school pocházel z Austrálie a jednalo se o iniciativu rodičů, kteří se střídali
v doprovázení dětí na kole do školy. V současné době se jejich projekt se těší takové
popularitě
a
státní
podpoře,
o
které
se
nám
zatím
sní
(https://www.bicyclenetwork.com.au/general/programs/179/). Díky těmto vzdáleným
vlaštovkám jsme věděli, že se ubíráme tím správným směrem a naše idea podpory
aktivního transportu je opodstatněnou živnou půdu.
Nicméně trvalo nám několik dalších let, než se nám podařilo uskutečnit první reálné kroky
v České republice. Bylo mnoho důvodů, proč to nešlo a jen málo těch podporujících. Nedali
jsme se a přes všechna studia, doktoráty, rodinné a pracovní povinnosti jsme v roce 2014
uspořádali pilotní studii, do které byla zapojena jedna ZŠ v Olomouci (Tř. Spojenců),
jezdily tři děti a pět průvodců. Získali jsme cenné zkušenosti, ze kterých jsme čerpali a
vycházeli v následujícím roce 2015.
Naše poslání:
Vytváření a rozvíjení lifestylové kultury podporující sounáležitost žáků, studentů a
pedagogických pracovníků s projektem, přičemž tato kultura musí být samostatně
dlouhodobě životaschopná a saturovaná zevnitř.
Naše cíle:
Chceme pro žáky a studenty ve větších městech zajistit, udržet a dále rozvíjet cyklistickou
dostupnost základních, středních a vysokých škol, a to prostřednictvím uceleného
programu pro podporu cyklistiky.
Podporou aktivního transportu rozvíjíme osobnost člověka vytvářením pozitivních
dopravních návyků, jak tělesného, tak duševního charakteru.
Skrze dobrovolnickou práci přispíváme k rozvoji občanské společnosti, to vše při
sledování veřejného zájmu a veřejné prospěšnosti.

4

Proč tu jsme?
Protože se hromadí alarmující zprávy o poklesu pohybové aktivity u dětí a mládeže. My
věříme, že děti disponují přirozenou potřebou k pohybu a je na nás dospělých jim vytvářet
prostor a možnosti, aby tuto potřebu mohly naplňovat.
Jsme tu proto, že jezdit na jízdním kole je moderní. Svědčí o tom jak dramatický nárůst
prodeje městských kol a doplňků, tak skutečnost, že v rozvojových strategiích světových
metropolí zaujímá podpora cyklodopravy klíčové postavení.
Pro koho tu jsme?
Pro děti a mládež, kteří by se sami nebo bez pomoci druhých nemohly na kole vydat do
školy.
Pro všechny, kteří milují jízdu na kole a chtějí podporovat a rozvíjet cyklokulturu v České
republice a přispívat tím k navracení života do ulic našich měst.
Vize:
Naší vizí, již projektem Ride2sCool pomáháme naplnit, jsou města, jejichž součástí jsou
bezpečné příjezdové koridory do všech základních, středních a vysokých škol. Veřejný
zájem poskytuje zřizovatelům škol mandát k alokování dostatečných prostředků pro
vytváření optimálních podmínek pro ukládání kol a uživatelsky příjemného zázemí pro
cyklisty. Děti, mládež a studenti považují aktivní transport do školy za přirozenou a
smysluplnou součást každodenního života. Školy, rodiče, děti, mládež, studenti, státní
správa a městská policie táhnou v zajišťování bezpečnosti a atraktivnosti cyklodopravy
za jeden provaz a našich služeb už není potřeba, protože bezpečná doprava do školy na
kole se stala samozřejmostí.
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Činnosti spolku v roce 2015
Jednání se zástupci magistrátu města Olomouc – 21. 4. 2015
Setkali jsme se s náměstkem primátora a vedoucím odboru životního prostředí RNDr.
Alešem Jakubcem, Ph.D. a náměstkem primátora pro odbor školství a odbor vnějších
vztahů a informací PhDr. Pavlem Urbáškem Zástupci našeho spolku (Jana Hoffmannová a
Luděk Šebek) představili výsledky pilotní studie na podporu dojíždění na kole do školy a
společně se domluvili na podpoře. Pan doktor Urbášek přislíbil zorganizovat setkání
ředitelů olomouckých základních škol, na kterém bychom mohli náš projekt představit.
Organizaci tohoto setkání delegoval na paní doktorku Fantovou, vedoucí odboru školství
magistrátu města Olomouc.
Schůzka s řediteli škol a zástupci magistrátu města Olomouc – 8. 6. 2015
Informativní schůzka s řediteli olomouckých základních škol ohledně projektu podpory
dojíždění dětí do školy na kole Ride2sCool proběhla v zasedací místnosti odboru školství
v precizní režii paní doktorky Fantové (vedoucí odboru školství magistrátu města
Olomouc). Jednotlivé podněty, které ze setkání vyplynuli, jsme zohlednili v naší další
činnosti a vše zúčastněné informovali souhrnnou zprávou:
„Vážené paní ředitelky a páni ředitelé, paní vedoucí odboru a páni náměstci,
děkujeme Vám velmi ještě jednou za čas věnovaný našemu setkání. Rádi bychom Vás stručně
informovali o aktuálním vývoji projektu Ride2Scool.
1. V souladu s Vašimi doporučeními jsme se rozhodli směrovat ostrý start na jaro 2016.
2. Z konzultací s kolegy z Právnické fakulty je zřejmé, že umožněním či podporou využití
externě zajištěné služby dojíždění do školy s průvodci nevzniká škole riziko porušení zákona
o rovném přístupu. Výsledky podrobné právní analýzy problematiky včetně otázek pojištění
bychom Vám rádi předložili k diskusi na podzim spolu s návrhem řešení v případě sporných
či v tuto chvíli nedostatečně podchycených záležitostí.
3. V průběhu podzimu se budeme snažit podniknout ve spolupráci s Vámi potřebné kroky k
zajištění základních infrastrukturních podmínek pro uskutečnění jarního běhu projektu.
3. Jednáme s telefonními operátory ohledně systémové podpory. Koncem října bychom Vám
rádi představili hotovou a doladěnou podobu celého rezervačního a informačního systému.
4. Ve spolupráci s Vámi bychom se rádi snažili krok za krokem vytvořit užitečnou
komunikační platformu pro sdílení zkušeností, otázek a řešení v rámci naší skupiny.
Především vám ale Všem chceme popřát pěkné léto a vydařenou bezesporu zaslouženou
dovolenou!
S pozdravem
Jana Hoffmannová a Luděk Šebek“
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Schůzka s představiteli městské policie Olomouc - 4. 6. 2015
Proběhlo setkání s ředitelem MP Olomouc Mgr. Pavlem Skalickým a strážnicí pověřenou
řízením preventivní informační skupiny Vladimírou Markovou.
Předmětem diskuze byly možnosti spolupráce MP Olomouc, z.s. Ride2sCool a Univerzity
Palackého v oblasti prevence dopravních nehod a podpory bezpečné dopravy do školy na
kole.
S vedením MP Olomouc jsme se dohodli na spolupráci v následujících bodech:
1. Vzdělávání průvodců v oblasti dopravní bezpečnosti
2. Pomoc se zajištěním bezpečnosti na kritických místech tras
3. Participace na školení dětí dojíždějících do školy na kole s Ride2sCool v oblasti
bezpečnosti dopravy
4. Řešení cyklistické dostupnosti škol
Představitelé MP Olomouc byli seznámeni s pracovní podobou registračního systému
Ride2sCool a informováni o pilotním běhu projektu na ZŠ tř. Spojenců.
Pro následující setkání jsme se dohodli, že Ride2sCool dodá na základě toho, co ukáže
praxe, podklady pro možné další zapojení MP Olomouc do projektu. Vedle spolupráce na
vzdělávání žáků a studentů se jednalo především o podklady pro jednání dopravní komise
Magistrátu města Olomouce v oblasti úprav dopravního značení tak, aby byla zajištěna
bezpečná průjezdnost kritických míst.
Právnický workshop na Rychlebských stezkách, Černá Voda - 9. - 11. 10. 2015
Na podzim jsme se podíleli na
organizaci setkání se studenty
z Právnické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Studenti se
workshopu účastnili v rámci výuky
předmětu Sportovní právo pod
vynikajícím vedením doktorky
Veroniky Tomoszkové. Kromě toho,
že studenti objevovali krásy jízdy na
kole
přímo
v terénu
jsme
v jednotlivých blocích předávali
informace o naší představě fungování projektu Ride2sCool. Právníci nám přislíbili pomoc
s právními otázkami realizace našeho snu, kdy děti a mládež pravidelně dojíždí na kole do
školy a ze školy v doprovodu zkušených průvodců z řad vysokoškolských studentů.
Schůzka s rektorem Univerzity Palackého – 30. 10. 2015
V souvislosti s řešením zapojení studentů UP v Olomouci proběhla v kanceláři rektora UP
profesora Millera schůzka, jíž se kromě zástupců Ride2sCool zúčastnila taká doktorka
Tomoszková.
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Veronika Tomoszková informovala rektora o práci studentů a pracovníků právnické
fakulty na zpracování právních otázek provozování služby Ride2sCool a Jana
Hoffmannová shrnula postup přípravných prací.
Profesor Miller vyjádřil projektu podporu a přislíbil osobní pomoc s jeho medializací.
Doporučil také prohloubení spolupráce s fakultou tělesné kultury a právnickou
fakultou Univerzity Palackého.
Jednání, které proběhlo v neformální a příjemné atmosféře bylo klíčové pro nastavení
podoby a míry propojení z.s. Ride2sCool s UP v Olomouci.
Schůzka s řediteli škol a zástupci magistrátu města Olomouc - 8. 12. 2015
Zde uvádíme stručné shrnutí schůzky s řediteli a vedením města:
1. Proběhlo představení rezervačního systému.
2. Proběhlo představení výsledků právní analýzy projektu zpracované kolegy
z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Analýzu představila JUDr.
Veronika Tomoszková, Ph.D. v tandemu se studentem Janem Kohlem, který je
zároveň jedním z prvních průvodců a podílel se na pilotní studii v roce 2014.
3. Diskuzi dominovalo téma zajištění kol na školních pozemcích. Ředitelé možná
čekali konkrétní vyjádření ze strany zřizovatele. RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. za
město krátce informoval o zpracovávané strategii udržitelné dopravy.
4. Bylo dohodnuto, že v únoru a dubnu ve dvou vlnách, nejdřív písemnou formou a
poté formou osobního marketingu budeme moci představit projekt rodičům na
třech školách.
5. Spolupráci v našem projektu přislíbila paní ředitelka Miková ze ZŠ Zeyerova,
která sama pomohla formulovat potřebné kroky v další spolupráci. Do projektu
se dále zapojí ZŠ Sv. Voršily, jak nám potvrdil pan ředitel Zdeněk Navrátil.
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Finanční zpráva, zpráva o hospodaření v roce 2015
V roce 2015 byl charakter naší činnosti takový, že jsme měli pouze výdaje na zajištění
provozní režie.
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Organizační struktura
Mgr. Luděk Šebek, Ph.D.
Ředitel – statutární osoba
Telefon 1420 608 859 876
lukir2s@gmail.com
Kolo ho provází již od dětství, kdy se věnoval krasojízdě. Je
zakladatelem Ride2sCool, jeden ze zakládajících členů
Rychlebských stezek a skoro dvě dekády člen Horské
služby ČR. Je lektor instruktorských kurzů podepsaný pod
licencemi výborných instruktorů z Rychleb i Beskyd,
Vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity
v Brně a obor anglický jazyk na Filozofické fakultě
Ostravské univerzity. Dlouhodobě působí jako odborný
asistent na Univerzitě Palackého v Olomouci s doktorátem věnovaným
zvláštnostem učení v bikerských komunitách. Jeho doménou je cykloturistika,
horolezectví, skialpinismus a bezpečnost. Vyučuje a vede kurzy ve Finsku a v USA.
Instruktor bike kempů pro děti. Je autorem originálních cykloher pro děti i pro
dospělé. Pokud má něco aspoň jedno kolo nebo dvě lyže, tak na tom zajede.
PhDr. Jana Hoffmannová, Ph.D.
Členka předsednictva
Telefon +420 775 089 095
janinka.r2s@gmail.com
Její velkou láskou je všechno, co se točí. Kolem dokola,
okolo lidí, kolem kol, hor a přírody. Je spoluzakladatelkou
Ride2sCool a byla u zrodu Rychlebských stezek. Podílela se
na realizaci dětských bajkových kempů v Bike aréna Vsetín
(BAV). Kolo a lyžování jí provází celým jejím dosavadním
životem (a nebrání se ani snowboardingu). Je
instruktorkou terénní a horské cyklistiky, členkou Asociace
profesionálních učitelů lyžování, Asociace profesionálních lyžařských škol. Dlouhá léta
působila jako instruktorka lyžování a snowboardingu v Zell am See v Rakousku.
Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Doktorátu dosáhla v oblasti kinatropologie, obor psychologie sportu na Fakultě tělesné
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kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde v současné době působí jako odborná
asistentka na katedře rekreologie. Zde mimo jiné lektoruje MTB kurzy.
Mgr. Otakar Klímek
Člen předsednictva
Telefon +420 774 835 813
klimekota@seznam.cz
Přírodu považuje za dokonalý organismus. Nejlépe se cítí na
horách a to na jakýchkoliv. Vystudoval rekreologii na Fakultě
tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. A poté (jelikož
se mu to zdálo málo) učitelství tělesné výchovy pro základní a
střední školy na Fakultě sportovních studií Masarykova univerzita
v Brně. Jeden ze zakládajících členů Ride2sCool. Je majitelem
lyžařské školy GO-ski v Javorníkách na Kohútce. Provozuje
obchod, půjčovnu a servis Ski – snowboard sport v Hulíně. V létě
provozuje nafukovací atrakce, jako jsou skákací hrady, vodní fotbal atd.
Mgr. Pavla Kelnarová Vostrejžová
Členka předsednictva
Je spoluzakladatelkou Ride2sCool. Vynález kola považuje za
nejradostnější okamžik lidské evoluce. Od ježdění pro rohlíky na
chalupě se prošlapala kilometry až k účasti na pár bajkových
závodech. Ochomýtala se kolem spuštění Bike Parku na Kyčerce a
Single trailu na Dolní Moravě. Je instruktorkou lyžování a
snowboardingu a též instruktorkou terénní a horské cyklistiky.
Vystudovala učitelství TV a Matematiky. Momentálně na plný úvazek
maminkou.

Vavřinec Bukovský
Člen předsednictva
Je spoluzakladatelem Ride2sCool, je počítačový mág, poskytuje IT
služby, programuje internetové a intranetové aplikace na zakázku,
oživuje www stránky, překládá z francouzského jazyka. Když
vystoupí ze světa jedniček a nul, tak se věnuje svým nejbližším,
tematicky značně širokému spektru zálib. Jedním z nich je cvičení
Falun Gong. Před sedlem kola dává přednost jízdě na hřbetě koně
nebo přímému kontaktu se zemí při bosé chůzi, a to kdekoliv a kdykoliv, nebojí se ani
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kroku tanečního. Jeho příležitostnou prací je pomocný podavač nálad na zážitkových
kurzech. Obývá dům postavený z knih a trochy cihel v Kyškovicích (kde je členem
obecního zastupitelstva) u Roudnice nad Labem (kde je členem pěveckého sboru).

Poděkování
Poděkování za technickou podporu patří našim členům Otakarovi Klímkovi, který se
stará o běh a sídlo naší organizace a Vavřincovi Bukovskému, který spravuje naši
internetovou doménu Ride2sCool.
Poděkování za životní podporu rozhodně patří členkám Pájince Kelnarové Vostrejžové
a Janince Hoffmannové, které jsou vášnivé bajkerky a porodily a vychovávají děti toužící
jezdit na kole a jsou inspirací pro další rodiče. Jak bylo zmíněno Janinčiny organizační
schopnosti, pečlivost a vytrvalost byly ve fázi převádění konceptu Ride2sCool do reálného
života klíčové.
Za partnerství a spolupráci děkujeme

Za bezbřehý élan vital, nápady a inspiraci děkujeme našemu předsedovi Luďkovi
Šebkovi, bajkerovi, bez kterého by Ride2sCool nikdy nevzniklo.
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Záměry organizace na příští rok
Upgrade internetových stránek
Propagace projektu na podporu dojíždění na kole do školy pro získání zájemců z řad žáků
a studentů – letáky, zprávy v médiích
Promo akce – Beseda v UPointu, Majáles
Rozvoj online rezervačního systému
Informační schůzky s rodiči v partnerských školách
Smluvní podmínky pro rodiče – pokračující spolupráce se Studentskou právní klinikou
Proškolení průvodců
Získání sponzora
Organizace a realizace jarní sezóny
Bajkový kemp pro účastníky jízd na kole do školy
Příprava podzimní sezóny
Kampaň pro získání nových dětí a průvodců
Organizace a realizace podzimní sezóny
Žádost o finanční podporu – dotace, granty
Vyhodnocení a evaluace sezóny, volba strategie pro příští rok
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Informace o organizaci

Ride2sCool, z. s.
Záříčí 168, 76811
www.ride2scool.cz
Facebook: ride2scool
Statutární zástupce: Mgr. Luděk Šebek, Ph.D.
Telefon: +420 608 859 876
E-mail: lukir2s@gmail.com
Číslo a datum registrace: L 15071 vedená u Krajského soudu v Brně, 1. 1. 2014
IČO: 22855734
Bankovní spojení: Fio banka (2010)
Číslo účtu: 2600218539

