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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, 

minulý rok jsme končili se sloganem „příští rok to rozjedeme“ a to se také stalo. Naše 

představa o doprovázení dětí na jízdním kole do školy univerzitními studenty 

prostřednictvím online registračního systému, se stala skutečností. Dohromady děti v 

doprovodu průvodců z řad univerzitních studentů najely 179 jízd a 561, 5 km! 

Do projektu se zapojily dvě základní školy v Olomouci. Jednalo se o ZŠ Zeyerova pod 

taktovkou odvážné a progresivní paní ředitelky Mikové a ZŠ Sv. Voršily v čele s panem 

ředitelem Zdeňkem Navrátilem, který je sám vášnivým cyklistou pravidelně dojíždějícím 

do práce na jízdním kole.  

Náš projekt prokázal životaschopnost. Díky dobrovolnické práci členů zapsaného spolku, 

studentů, ředitelů participujících základních škol, rodičů, vedení Univerzity Palackého, 

katedry Rekreologie FTK UP, Centra pro klinické právní vzdělávání Právnické fakulty UP, 

sponzora Decathlon, magistrátu města (jmenovitě PhDr. Hana Fantová, RNDr. Aleš 

Jakubec, Ph.D. a PhDr. Pavel Urbášek), Centra SEMAFOR, dalších nadšenců a 

spolupracovníků se nám podařilo vlít oranžovo modrou krev na okřídleném kole do ulic 

města Olomouce.  

Projekt Ride2sCool je podstatnou měrou definován spoluprací s univerzitou. Je jednou 

z cest, jimiž se naše univerzita stává jako moderní vzdělávací instituce 21. století 

zakotvenější v hostitelské komunitě svého města, než bývalo v minulých letech u 

akademických pracovišť běžné.  Ride2scool představuje unikátní systém, v němž 

univerzita svými běžnými prostředky může reálně participovat na rozvíjení aktivní 

mobility. Myslím si, že každá pobočka nebo franšíza Ride2sCool v dalších městech a 

zemích bude i v budoucnu s tamní univerzitou spojena. Vedle toho, že za studenty 

doprovázejícími děti do škol stojí silná a významná instituce, spolu se studenty 

zúročujeme nezaplatitelné zkušenosti z každodenní reality rozvíjení aktivní mobility 

v pedagogické a výzkumné práci.  Velmi dobře funguje propojení se systémem 

studentských odborných praxí na katedře rekreologie a rozvíjí se i vazba na oborové 

praxe pedagogické.  

Výzvou do budoucna je získat více dětí a průvodců, zajistit lepší zázemí ve školách a 

celkovou spolupráci se základními školami, městem Olomouc a městskou policií pro další 

rozvoj projektu. Proto jsme se v roce 2016 zaměřili na podávání žádostí o finanční 

podporu projektu. Začíná se nám zhmotňovat sen a věříme, že jsme na dobré cestě a 

děkuji všem, kteří nám fandí a pomáhají nám.  
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Speciální poděkování patří naší stálici Oťasovi Klímkovi, pro kterého není nic nemožné. 

Objevem tohoto roku je Bětka Halušková, která se energicky ujala koordinace a 

organizace jízd dětí a průvodců. Zároveň pracuje na bakalářské práci zaměřené na projekt 

Ride2sCool, takže se můžeme těšit na zajímavé výsledky. Stejně tak bych chtěl poděkovat 

Šárce Tomáškové a Babet Prášilové, které investovaly hodně úsilí do rozjezdu letošní 

sezóny. Šárka coby studentka rekreologie a žurnalistiky zprostředkovala několik 

organizačních, propagačních a mediálních tahů. Babet byla 

základem „sněhové koule“ do podsvětí prvního ročníku 

rekreologie, kteří v první polovině sezóny představovali tahouny.  

Můj obdiv putuje k Petrovi Novosadovi, který dokázal naši 

představu o online registračním systému proměnit ve skutečnost. 

Příští rok se máme na co těšit, bude to jízda! 

Váš Luděk Šebek 

 

 

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. V roce 2016 se nám podařilo „prolomit ledy“ a 

http://www.ride2scool.nl/over-ride2scool/
https://www.bicyclenetwork.com.au/general/programs/179/
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odjezdili jsme celou sezónu. Dohromady děti v doprovodu průvodců v tomto roce najely 

179 jízd a 561, 5 km. Myslíme si, že to je skvělý začátek těšíme na budoucí tisíce! 

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. 

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 2016 
 

Upgrade internetových stránek 
V návaznosti na náš existující portál Ride2sCool (http://portal.ride2scool.cz/cs) jsme v 
březnu vytvořili internetové stránky http://wp.ride2scool.org/ 

Na stránkách jsou aktuality o naší činnosti. Dále pak informace o našem zapsaném 

spolku, kontakty, složení týmu, informace pro rodiče a průvodce, o našich partnerech a o 

tom, co kde bylo v souvislosti s Ride2sCool napsáno či natočeno. 

Rozvoj online rezervačního systému 
Uplynulý rok přinesl nejdříve dotvoření základní architektury rezervačního portálu. 
Navržení a otestování jednotlivých oblastí probíhalo v navazujících krocích. Nejdříve byly 
zprovozněny a testovány funkce, které tvořily strukturu fungování systému. Vznikly tři 
uživatelské roviny s odlišnými přístupovými právy a s různou skladbou zobrazovaných 
funkcí – administrátorská, rodičovská a průvodcovská.  

Poté, co bylo možné tvořit trasy k zúčastněným školám, byly 
postupně zprovozňovány a testovány klientské funkce, což 
byla fáze, kde jsme mnohokrát konstatovali výjimečnost 
„našich“ rodičů. Nejen, že rodiče třeba nevyvedlo z míry, když 
potvrzení o odevzdání dítěte ve škole přišlo sice se 
zpožděním, zato osmkrát. Především nám stále poskytovali 
přátelskou zpětnou vazbu a  sami se podíleli na hledání, 
navrhování a vylepšování funkčních řešení. Dost problémů 
na počátku působily běžné nenápadné programové chyby 
v procesech spojených s registrováním a vytvářením 
klientských účtů a rezervováním jízd.  

Brzy se vynořila nutnost vkomponovat do systému možnost 
rodičů zadávat časy konce školy 
dětí tak, aby bylo možno k nim 
pružně navrhovat a měnit 
optimální odjezdové časy. Rodiče 
s námi strávili nemalé množství 

času v telefonních diskuzích, které pomáhaly 
systém postupnými kroky vylaďovat.  

Zvláštní kapitolu v tvorbě systému představovaly samotné 
trasy. Trasové podklady fungují na platformě Mapy.cz, která 
vedle vynikající kvality map nabízí elegantní export navržených 
tras do systému Ride2sCool. Občasné aktualizace na portálu 
Seznam.cz několikrát zablokovaly tvorbu a funkčnost trasových 
náhledů způsobily, že byl Petr nucen reagovat úpravami na naší 
straně. Každá taková akce vyžadovala absolvování řady kroků 
k identifikaci problému a lokalizaci chyby a představovala vždy 
několik hodin společné práce.  

http://wp.ride2scool.org/
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Byly zprovozněny všechny funkce umožňující platby za jízdy kreditními body u 
uživatelských účtů, ale v zahlcení denní operativou zajišťování jízd jsme systém plateb 
nezprovoznili. Zpětná vazba instruktorů vedla k postupné optimalizaci aplikace pro 
chytré telefony. Byla například zrušena některá nevyužívaná tlačítka, která ztěžovala 
orientaci na displeji ve ztížených provozních podmínkách při ostrém denním světle. Z 
praxe naopak vyplynula potřeba doplnění nových kontrolních funkcí, jako například 
automatické upozornění a vyžádaní potvrzení průvodce, že vyráží na jízdu v takovém 
předstihu, aby bylo možno pružně vyřešit případný výpadek.  

 

Propagace projektu  
 

Propagaci projektu jsme zahájili v březnu informačními letáky pro studenty. Letáky se 

základními informacemi pro studenty a kontaktem na Šárku Tomáškovou pro více 

informací byly umístěny na informační tabule na Fakultě tělesné kultury, ve vchodových 

místnostech na všech ostatních fakultách a do informačního centra UPointu. Propagační 

materiál byl také sdílen na našich facebookových stránkách Ride2sCool. 

 

 

 

Promo akce pro studenty 

Ve snaze oslovit a získat co nejvíce studentů – potenciálních průvodců jsme nezůstali jen 

u umístěných letáků. Usilovali jsme o přímý kontakt se studenty. Uspořádali jsme besedu 

o projektu v komunitním centru UPointu a byli jsme na Majálesu.  
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Beseda v UPointu – 13. 4. 2016 

Ten den krásně svítilo sluníčko a mnozí 

účastníci dorazili na kolech. Setkali se zde 

studenti z fakulty tělesné kultury (katedry 

rekreologie), filozofické fakulty (z katedry 

mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky) 

a právnické fakulty. Besedy se účastnila také 

Denisa Mayerová, která se angažuje v projektu 

bikesharingového systému Rekola. Zástupci R2S 

Luděk Šebek a Jana Hoffmannová zavzpomínali, 

jak projekt vznikal, jaká je jeho filozofie a smysl. Následně přítomný spolutvůrce IT Petr 

Novosad představil upgrade online registračního systému. Přidanou hodnotu setkání 

dávaly studentky Markéta Šulejová a Radka Krčová, které točily o Ride2sCool reportáž 

do studentské televize UPTV. Třešničkou na dortu byla expertka na komunikaci Eva 

Hrudníková z právnické fakulty, která následně vytvořila článek do žurnálu UP. Její 

příspěvek nejen referoval o projektu, ale představoval zároveň skvělý inzerát do řad 

studentů.   

„Hledá se nadšený a aktivní student Univerzity Palackého, který rád jezdí na kole a je 

ochoten nezištně věnovat svůj volný čas dětem. Značka: Dobrý pocit zahřeje.“ Tak by mohl 

vypadat inzerát sdružení Ride2sCool, na kterém se podílejí pedagogové a studenti 

olomoucké univerzity. Sdružení právě nyní hledá studenty – dobrovolníky, kteří by od 

poloviny května a v červnu doprovázeli v Olomouci děti na kole do školy a ze školy. 

 

Článek vyšel 26. 4. 2016 a je k přečtení na tomto odkaze: 

http://m.zurnal.upol.cz/pf/zprava/clanek/hleda-se-aktivni-student-ktery-rad-jezdi-na-

kole-a-chce-nezistne-pomahat/ 

Majáles – 4. 5. 2016 

Zapojili jsme se do studentských oslav 
příchodu máje a krás studentského života. Naši 
studenti pod taktovkou Šárky Tomáškové 
připravili pro kolemjdoucí alegorii na 
doprovod dětí na jízdním kole do školy. 
Studenti čelili výzvě projet na kole připravenou 
dráhu s podložkou natažených pastiček na 
myši. Alegorie aktivity spočívala v nástrahách 
„velkoměsta“ při průjezdu ranním a 
odpoledním provozem. Naši průvodci zároveň 
získávali kontakty na nové studenty z jiných 
fakult, kteří by byli ochotni se do projektu na 
podporu na dojíždění dětí na kole do školy 
přidat. 

http://m.zurnal.upol.cz/pf/zprava/clanek/hleda-se-aktivni-student-ktery-rad-jezdi-na-kole-a-chce-nezistne-pomahat/
http://m.zurnal.upol.cz/pf/zprava/clanek/hleda-se-aktivni-student-ktery-rad-jezdi-na-kole-a-chce-nezistne-pomahat/
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Propagace pro děti a rodiče 

Další vlnu propagace jsme zahájili v druhé polovině dubna informačními letáky pro děti 

a informačními schůzkami pro rodiče. 

 

 

 

 
 

 

Informační schůzky s rodiči v partnerských školách 

Vyrazili jsme do partnerských škol v den třídních schůzek. Dostali jsme se přímého 
kontaktu jak s rodiči, tak i s dětmi. Zájem byl zjevný od obou stran a byl povzbuzující. 
Děkujeme vedení školy za podporu a vstřícnost. 
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ZŠ Zeyerova – 20. 4. 2016      ZŠ Sv. Voršily – 21. 4. 2016 

 

                                                          

 

Smluvní podmínky pro rodiče 
 

Díky pokračující spolupráci se Studentskou právní klinikou PF UP v Olomouci se 

podařilo připravit Podmínky poskytování služby. Jednalo se o významný dokument 

našeho zapsaného spolku, který upravuje práva a povinnosti ve smluvních vztazích při 

poskytování služby spolkem třetím osobám, případně členům spolku. Studenti 

z právnické fakulty UP v Olomouci pod supervizí JUDr. Oldřicha Beneše odvedli 

excelentní práci a tým R2S je jim velmi vděčný. Tyto podmínky poskytování služby byly 

schváleny spolkem dne 26. 4. 2016. Plné znění dokumentu lze nalézt na našich 

internetových stránkách -  

http://portal.ride2scool.cz/doc/legal_agreement.pdf 

 

Proškolení průvodců 
 

V sobotu 14. 5. 2016 od 12:00 do 14:00 proběhlo pozvání k rozježdění a zopakování 

základů městské jízdy. Jednalo se o příležitost k vzájemnému setkání prostřednictvím 

pohodové interaktivní formy v CENTRU SEMAFOR, a seznámení s projektem a lidmi 

kolem něj. Při této příležitosti jsme nafotili profilová fota průvodců zapojených do 

projektu, která jsme posléze nahráli do online rezervačního systému. Každý z rodičů tak 

může při rezervaci jízdy znát podobu průvodce a kontakt na něj. 

http://portal.ride2scool.cz/doc/legal_agreement.pdf
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Spolupráce s Akademik sport centrem Univerzity Palackého (ASC UP) 
 

Pro průvodce - dobrovolníky z jiných fakult jsme se s Akademik sport centrem UP 

předběžně dohodli na možnosti uzavření dohody o pracovní činnosti u tohoto střediska 

tak, aby nemuseli jezdit úplně „na své triko“. Motivací například pro studenty 

pedagogické fakulty by měla být možnost splnění potřebné praxe a při splnění 

požadavků získání osvědčení Instruktor cykloturistiky. Celé této dimenzi by se mělo 

v roce 2017  dostat detailního dopracování.  

Média 
Díky dobré spolupráci a 
cyklistického nadšení pana 
ředitele církevní ZŠ Sv. 
Voršily Zdeňka Navrátila 
vyšel 4. 6. 2016 článek o 
Ride2sCool v Katolickém 
deníku. Čtenáři zde mohli 
získat základní představu o 
tom, jak doprovázení dětí 
do školy v doprovodu 
vysokoškolských průvodců 
funguje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek v Mladé Frontě Dnes – 19. 6. 2016 

Článek vyvolal bohatou diskuzi široké veřejnosti. Názory a argumenty, které se pod 
článkem objevily jako obavy z celého projektu, jsme se snažili pojmenovávat od samého 
začátku jeho vzniku. Roky nás trápily otázky bezpečnosti, absenci odpovídající 
infrastruktury, strachu rodičů apod. Celá léta od vzniku našeho zapsaného spolku nám 
bránily v uskutečnění našeho snu o budování cyklokultury od útlého věku. Nakonec jsme 
je překonali. Receptem na takové představy je věci dělat. 
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Mladá Fronta Dnes 

 

 

Studentská televize UPTV: Do školy na kole? Na Univerzitě Palackého se rozjíždí 
nový projekt – 3. 5. 2016 

Na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého vzniká nový projekt Ride2sCool. Tento 
projekt si dal za cíl dostat děti zpátky na sedla kol a to svým vlastním způsobem – jízdou 
do školy. Na svou první cestu se školáci společně s instruktory poprvé vydají 16. května. 

Celá reportáž je ke zhlédnutí na https://www.youtube.com/watch?v=QDTfYou-1d8 

 

Český rozhlas - O speciální školní cyklodoprovod se v Olomouci zajímala Blanka 
Mazalová – 9. 5. 2016 

O projektu Ride2sCool se veřejnost mohla dozvědět ze všech možných zdrojů a kanálů. 
Nechyběl ani rozhlas. Reportáž o neobvyklé formě podpory dojíždění na kole školy 
zazněla na vlnách Českého rozhlasu začátkem května. S redaktorkou si o projektu 
povídali Luděk Šebek a Babet Prášilová. Celá reportáž k poslechu na odkazu zde: 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3622188/embedded 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QDTfYou-1d8
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3622188/embedded
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Sponzor Decathlon 

Dne 12. 5. 2016 proběhlo setkání, při kterém se nám 
podařilo získat sponzora. Decathlon je největší 
evropský maloobchodní prodejce se sportovním 
vybavením, oblečením a obuví. Filozofie a priorita této 
společnosti (přinést potěšení ze sportu všem) je velmi 
blízká našemu poslání a ředitele prodejny v Olomouci se 
náš projekt oslovil. Kromě definování si potenciálu naší 
spolupráce náš zapsaný spolek R2S získal moderní a 
funkční reflexní vesty pro průvodce.  

 

 

 

 

 

 

Jarní sezóna (květen - červen) 
 
V jarní sezóně se do projektu zapojily dvě základní školy v Olomouci. Jednalo se o ZŠ 
Zeyerova (v rámci této školy jezdily dvě děti) a ZŠ Sv. Voršily (v rámci této školy jezdilo 
šest dětí). Z Univerzity Palackého v Olomouci se aktivně zapojilo 17 studentů z katedry 
rekreologie FTK UP. Děti uskutečnily 134 jízd a najezdily celkem 452,1 km. 
 

 
 Počet zapojených škol: 2  
 Počet zapojených dětí: 8  
 Počet zapojených instruktorů: 17 
 Počet jízd: 134 
 Počet najetých km: 452,1 km 
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TRASY POČET JÍZD UJETÉ KILOMETRY 
Nová ulice – Sv. Voršily 19 47,5 
Nový svět – Zeyerova 53 148,4 
Křelov – Sv. Voršily 14 133 
Litovelská – Sv. Voršily 32 54,4 
Neředín – Sv. Voršily 16 68,8 

 

Ride2sCool Bike camp na Lipovských stezkách 
 

Ve dnech 1. - 3. 7. 2016 

Děti, které si s Ride2sCool vyjezdily bike 
kemp (Bike škola Rychlebské / Lipovské 
stezky) se v prvních červencových dnech 
účastnily víkendového pobytu na 
Lipovských stezkách v obci Lipová lázně. Ve 
třech dnech ježdění v terénu, posunuly své 
jezdecké dovednosti o pár úrovní výš. Své si 
užili a něco nového se přiučili i rodiče. 
Poznání šikovných a zajímavých lidí byla 
pro nás skvělá přidaná hodnota. 

 

Děti s rodiči spali pod stanem, večer patřil posezení u 
táboráku, den byl naplněn jízdou na kole, ale také hrami 
s koly i bez nich. Děti na kolech „lovily“ vajíčka zavěšená 
na stromech, trénovaly si svoji koordinaci na kole v 
„ringu“, honěnou na jízdním kole a jízdu poslepu. 
Účastníci si mohli vyzkoušet chůzi po slackline, která se 
stala oblíbenou výzvou jak mezi dětmi, tak rodiči. 
Nechybělo ani koupání během opravdu horkého dne. 
Zažili jsme pořádnou průtrž mračen a některé naše děti 
už ví, jak je důležité před vyjížďkou na kole zavřít 
pečlivě stan 



 

14 

 

 

 

 

Podvečer na Lipovských stezkách patřil 
setkání s průvodci, se kterými děti 
v průběhu školního roku jezdily. Naši 
báječní instruktoři pro všechny připravili 
žonglérský workshop pod taktovkou Babet 
Prášilové a Šeby Absolona. Za rajdery se 
účastnil Kuba Haas, Barunka Outratová a 
Val Boňková. 

 

Myšlenková mapa pro nové průvodce a průvodkyně 
 – 8. 9. 2016 

Propagaci mezi studenty pro podzimní sezónu jsme zahájili koncem srpna. Na úvodním 

soustředění katedry rekreologie pro studenty prvního ročníku, představil filozofii a 

smysl Ride2sCool ředitel spolku Luděk Šebek. Studenty projekt zaujal a s ohledem na to, 

jaké množství informací v rámci tohoto setkání získají, jsme vytvořili letáčky 

myšlenkové mapy pro nové průvodce a průvodkyně. Ty se vzápětí staly naším 

propagačním materiálem do řad studentů pro podzimní sezónu. Myšlenkové mapy jsme 

umístili na informační tabule všech fakult, do informačního centra UPoint a sdíleli na 

našich stránkách na internetu a facebooku. 
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Setkání s průvodci Ride2sCool  
 

Dne 20. 9. 2016, před zahájením podzimní sezóny, proběhlo neformální setkání se 

stávajícími a novými průvodci.  

Program: 

1. Ohlédnutí za jarní sezónou, 

poděkování a rozdání medailí 

2. Seznámení s novými rajdery 

3. Probrání novinek - systém, trasy, 

děti, ukládání kol, instruktorská kola, 

lékárničky, vesty, přilby 

4. Společné naplánování podzimní 

sezóny + brainstorming upgradů  

5. Opékačka 

 

 

Počasí nám dovolilo být celou dobu venku a díky outdoorovému plátnu jsme mohli 
promítat rezervační systém, stávající trasy a způsob zapisování se na jízdy při 
plápolajícím táboráku. Studenti měli příležitost se blíže seznámit nejen s projektem, ale 
navzájem. Zavedli jsme pravidlo pro nováčky – každý nový rajder/ka jede trasu se 
zkušeným rajderem/rajderkou. Na setkání byli oceněni průvodci z jarní sezóny – 
jmenovitě Bětka Halušková (koordinace, organizace a jízdy), Petr Pavliš (nejvíce jízd), 
Míra Shrbený (flexibilita při zajištění jízd), Tom Kabeláč (organizace a jízdy), Babet 
Prášilová (pomoc s rozjezdem), Šárka Tomášková v nepřítomnosti (komunikace, 
organizace, propagace a publicita). Ocenění si zasloužili všichni průvodci, kteří v rámci 
jarní sezóny odjezdili jízdy.  
Bětka Halušková následně vytvořila „foto-manuál“ pro nové rajdery, aby jim usnadnila 
orientaci v online rezervačním systému R2S. 

Podzimní sezóna (září – listopad) 
 
V podzimní sezóně pokračovaly v projektu stejné dvě základní školy v Olomouci jako na 
jaře. Jednalo se o ZŠ Zeyerova (v rámci této školy jezdily tři děti) a ZŠ Sv. Voršily (v rámci 
této školy jezdilo pět dětí). Z Univerzity Palackého v Olomouci se aktivně zapojilo 19 
studentů z katedry rekreologie FTK UP.  V této sezóně začal jezdit student z Právnické 
fakulty UP. Celkově se zvýšil počet instruktorů připravených k doprovázení dětí. Nicméně 
na podzim se uskutečnilo méně jízd než na jaře. Důvodem bylo více chladných a deštivých 
dnů, ale také pozdní start v souvislosti se začátkem semestru (v příštím roce chystáme ve 
spolupráci s UP systémové opatření pro časnější start podzimní sezóny). Děti uskutečnily 
45 jízd a najezdily celkem 109,4 km. Do projektu se zapojilo nové dítě, které začalo chodit 
do školy a je sourozencem dětí již v projektu zapojených. 
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 Počet zapojených škol: 2  
 Počet zapojených dětí: 8  
 Počet zapojených instruktorů: 19 
 Počet jízd: 45 
 Počet najetých km: 109,4 km 

TRASY POČET JÍZD UJETÉ KILOMETRY 
Nová ulice – Sv. Voršily 4 10 
Nový svět – Zeyerova 19 53,2 
Křelov – Sv. Voršily 2 19 
Litovelská – Sv. Voršily 16 27,2 

 

Vyhodnocení a evaluace sezóny 
 

Zapojené děti, naježděné jízdy, trasy 
 
V sezóně 2016 se do projektu zapojily dvě základní školy v Olomouci. Jednalo se o ZŠ 
Zeyerova a ZŠ Sv. Voršily. V rámci těchto škol jezdilo devět dětí. Z Univerzity Palackého 
v Olomouci se aktivně a dobrovolně zapojilo 19 studentů z katedry rekreologie Fakulty 
tělesné kultury a z Právnické fakulty.  
Ze základní školy Zeyerova najezdily děti nejvíce jízd a také kilometrů. Základní škola Sv. 
Voršily měla zase větší počet dětí, které na cestě do školy volily aktivní transport. Děti 
uskutečnily celkem 179 jízd a najezdily celkem úžasných 561,5 km. 
 

 Celkový počet jízd: 179 
 Celkový počet kilometrů: 561,5 km 
 Celkový počet instruktorů: 26 
 Celkový počet dětí: 9 
 Nejdelší trasa: Křelov  sv. Voršily (9,5km) 
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TRASY POČET JÍZD UJETÉ KILOMETRY 
Nová ulice – Sv. Voršily 23 57,5 
Nový svět – Zeyerova 72 201,6 
Křelov – Sv. Voršily 16 152 
Litovelská – Sv. Voršily 48 81,6 
Neředín – Sv. Voršily 16 68,8 

 

 

 

Zpětná vazba průvodců 
 
Bětka Halušková zpracovala kvalitní zpětnou vazbu k uplynulé sezóně. Pro zajímavost do 
naší roční zprávy přikládáme některé odpovědi našich průvodců na otázku - Co pro tebe 
znamenalo Ride2sCool na počátku a co znamená dnes? 
 
„Na počátku pomoc dětem, aby se hýbaly, a dnes jsem zjistil, že to není jen o ježdění, ale 
hlavně i zábava.“ 
 
"Na počátku pro mě R2S znamenal kreativní projekt, kterého bych se ráda zúčastnila. 
Vzbuzoval ve mě zvědavost. Nyní pro mě R2S znamená mnohem více, než jsem si myslela. 
Je pro mě velikou odpovědností a radostí, naplňuje mě. " 
 
„Ze začátku jen pomoc na jeden den, ale poté pro mě znamená dobrý pocit a příjemná 
rozcvička po ránu.“ 
 
„Představa o dobrovolném pomáhání společnosti.“ 
 
„Myslím, že jsem pořád na počátku Ride2sCool kariéry, ale myslím si, že je to super 
projekt, jak pro studenty, tak pro děti a rodiče. „ 
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„Super myšlenka, kterou jsem chtěl, a budu chtít, podpořit.“ 
 
„Dříve: Skvělý nápad jak vyhnat děti do ulic na kole. Dnes: Znovu skvělý nápad jak vyhnat 
děti do ulic na kole, přátelský tým lidí co kolem toho dřou…“ 
 
„Na počátku projekt, nyní fajn zkušenost s praxí a dobrým pocitem a fajným skutkem pro 
děcka.“ 
 
„Ze začátku jsem hledala nějaké využití mého volného času v Olomouci. Teď v tom vidím 
zábavné a smysluplné využití mého času.“ 
 
„Zajímavý a smysluplný projekt, dnes jsem jeho součástí.“ 
 
„Furt to stejné ->Prospěšnou činnost, jak pro malé prcky, tak i pro naše město, planetu. „ 
 
„Myslím, že jsem pořád tak nějak na počátku, ale Ride2sCool pro mě znamená: super 
projekt na podporu něčeho dobrého, skvělý kolektiv, brzké vstávání, aktivní děti, atd.“ 
 
„…v tuto chvíli se těším na novou sezónu plnou zábavy a naježděných kilometrů nejen na 
kole ale i na koloběžce.“ 
 
 

Finanční zpráva, zpráva o hospodaření v roce 2016 
 

V roce 2016 byl charakter naší činnosti takový, že jsme měli pouze výdaje na zajištění 

provozní režie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádosti o finanční podporu 
 
V roce 2016 jsme žádali o finanční podporu u Nadace ČEZ. Žádost splnila podmínky 
grantového řízení a byla předložena správní radě k projednání. Správní rada po  
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prostudování všech obdržených projektů rozhodla naší žádosti nevyhovět. Důvody 
rozhodnutí správní rada Nadace ČEZ nesděluje. 

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 

mailto:lukir2s@gmail.com
mailto:janinka.r2s@gmail.com
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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 

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).  
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Poděkování 
 

Poděkování patří všem dětem, které s námi v letošním roce jezdily! 

Poděkování za skvělou organizaci rajderů patří Bětce Haluškové, Tomášovi 
Kabeláčovi, Babet Prášilové, za komunikaci a publicitu Šárce Tomáškové a všem 
rajderům, kteří se v tomto roce podíleli na doprovázení dětí do školy. Jmenovitě se jedná 
o Šebu Absolona, Kubu Haase, Káju Hájkovou, Bětku Haluškovou, Veroniku Horákovou, 
Pavla Jakubce, Tomáše Kabeláče, Honzu Kohla, Viktora Křapu, Lucii Kubešovou, Vojtěcha 
Matuše, Sáru Metelkovou, Víta Nekolného, Kryštofa Novotného, Báru Outratovou, Petra 
Pavliše, Evu Plecitou, Babet Prášilovou, Julie Salabovou, Míru Shrbeného, Adama Svobodu, 
Pavla Šídu, Moniku Venclovou, Dominika Záleského, Kerol Zaoralovou a Elu Zýkovu.  

Děkujeme rodičům dětí, které s námi v letošním roce jezdily, že jim tuto formu aktivního 
transportu do školy umožnili, a že nám pomáhali s dotvářením online rezervačního 
systému. 

Naše poděkování rozhodně patří všem studentům ze Studentské právní poradny PF UP, 
kteří pro náš spolek pod taktovkou profesionálů v oboru JUDr. Veroniky Tomoszkové, 
Ph.D. a JUDr. Oldřicha Beneše zpracovávali podmínky poskytování služby. 

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.  

Velké díky směřujeme do kyberprostoru našemu komornímu ajťákovi Petrovi 
Novosadovi, který v tandemu s Luďkem Šebkem vymýšlí a vytváří náš online rezervační 
systém.  

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.  

Za partnerství a spolupráci děkujeme 
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Děkujeme všem partnerům, Univerzitě Palackého, školám a magistrátu města Olomouc za 
spolupráci. Decathlonu děkujeme za kvalitní reflexní vesty pro naše průvodce. Tým R2S 

 

Na konec jedno z nejdůležitějších poděkování. To patří Luďkovi Šebkovi a jeho 

elektrizujícímu lidství, bajkerovi, bez kterého by Ride2sCool nikdy nevzniklo a 

nefungovalo.  

 

Záměry organizace na příští rok 
 

Podání žádosti o dotaci – Magistrát města Olomouc 

Podání žádosti o finanční podporu - DM – drogerie, Startupy 

Aktualizace online registračního systému 

Modernizace webových stránek 

Tvorba propagačního (motivačního) videa pro žáky a rodiče a studenty 

Rozšíření základny průvodců a dětí 

Kampaň pro získání nových dětí a průvodců 

Zaměření na děti se speciálními potřebami 

Promo akce pro studenty – Beseda v UPointu, Majáles 

Informační schůzky s rodiči v partnerských školách 

Proškolení průvodců 

Získání dalšího sponzora či donátora 

Využití motivačního potenciálu kreditů  

Organizace a realizace jarní sezóny 

Bajkový kemp pro účastníky jízd na kole do školy 

Příprava podzimní sezóny 
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Organizace a realizace podzimní sezóny 

Žádost o finanční podporu – dotace, granty 

Vyhodnocení a evaluace sezóny, volba strategie pro příští rok 

Po dochytání programátorských drobností během podzimních jízd do jarní sezóny 2017 

vstupujeme se systémem plně funkčním bez potřeby zásadních změn. Dalším krokem by 

mohla být transformace do mobilní aplikace, která by zvýšila uživatelský komfort 

možností využití GPS a GSM lokalizace. V tomto směru jsme ve stádiu shromažďování 

informací a ujasňování programátorské náročnosti a s tím spojených finančních nákladů. 

 

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 


