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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 se máme na co těšit, bude to jízda!“ a to 

také byla. Doprovázení dětí na jízdním kole do školy univerzitními studenty 

prostřednictvím online rezervačního systému zaznamenalo další úspěšnou sezónu. 

Dohromady tak děti v doprovodu průvodců z řad univerzitních studentů k dnešnímu dni 

najely 646 jízd a 2291,3 km!  

Pokračovali jsme v doprovázení dětí do školy na kole na obou spolupracujících školách. 

Na ZŠ Zeyerova v podpoře ježdění dětí do školy na kole na odvážnou paní ředitelku 

Mikovou navázala paní ředitelka Švecová. Jak zde, tak na ZŠ Sv. Voršily vedené panem 

ředitelem Zdeňkem Navrátilem se staly ranní příjezdy a odpolední odjezdy dětí s 

průvodci Ride2sCool každodenní samozřejmostí, nad níž už se nikdo nepozastavuje. 

Některé naše průvodce už si v družinách pamatují. Potkávání studentů s pedagogy se 

dnes děje v příjemném neformálním duchu.  

Důležité je, že Ride2sCool opět vyrostlo. Přibyly nám děti, trasy, a na podzim i nová škola 

- tedy školička - alternativní Živá škola s novou a ne úplně snadnou trasou z Dolního 

náměstí na Hejčínské louky.  Řízení “letového provozu” Ride2sCool se postupně stává 

relativně rutinní záležitostí. Rezervační systém doznal několik vylepšení, ale především 

jsme si s Janinkou a Bětkou zautomatizovali práci s ním. Stejně tak mezi průvodci už 

zavládl požehnaný stav efektivního sdílení know how.   

Jestliže v minulém roce jsme psali, že projekt prokázal životaschopnost, letos to platí 

zase o něco více. Pozitivní ohlas moderní nové služby, kterou Ride2sCool společně s 

Univerzitou Palackého přináší olomouckým dětem, rodičům a školám přinesl letos řadu 

vítaných plodů. Zájem o spolupráci s Ride2sCool projevily další dvě velké školy, kam 

začneme děti doprovázat už na jaře. Získali jsme dotaci 40 000,- na propagaci a 

vylepšení systému od Magistrátu města Olomouce. 30 tisíc získaných v soutěži DM 

Společně, kterou vyhlásila DM Drogerie Markt, nám umožnilo se studiem Diff View 

natočit sérii instruktážních videí pro jízdu na kole do školy s mistrem světa v BMX 

freestyle Honzou Jílkem. Díky Magistrátu města Olomouce a iniciativě MŠMT Obec 

přátelská rodině budou průvodci Ride2sCool vozit nejmenším dětem aktovky čtyřmi 

holandskými nákladními koly Babboe City.  

Mě osobně nesmírně potěšilo a povzbudilo získání Ceny rektora UP za dobrovolnictví v 

Ride2sCool. Vyzvedával jsem si ji v tričku a pořádně se při tom červenal - sako jsem měl, 

když jsem se vypravoval, v ruce, ale pak jsem si řekl, že dobrovolníci budou programově 

neformální, a kdybych snad měl být oceněn, tak by mi určitě někdo dal vědět. Jak jsem se 

zapotil, když mě v kapli Božího Těla vyvolal z lavice, kde jsem se obklopen slavnostními 
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róbami a obleky snažil tvářit neviditelně, osobně rektor UP Jaroslav Miller! No, tak to 

někdy bývá.  

Ride2sCool předávání cen byla krásná akce a moc se těším na dohodnutou spolupráci s 

několika obdivuhodnými kolegyněmi a kolegy z jiných fakult, se kterými jsem měl 

možnost se díky ní seznámit. Hodně si slibujeme od spolupráce s projektem 

Dobrovolnického centra UP Tatiany Matulayové, který by měl postupně studentům i 

zaměstnancům Univerzity Palackého výrazně zjednodušit a zatraktivnit zapojení v 

dobrovolnických aktivitách.  Věříme, že i díky této iniciativě budou ve vestách s logem 

Ride2sCool olomoucké děti už od letošního jara doprovázet studenti z většiny fakult UP!  

Stále platí, že projekt Ride2sCool je podstatnou měrou definován spoluprací 

s univerzitou. V pokračování Jaroslava Millera ve funkci rektora a v nástupu Michala 

Šafáře jako nového děkana Fakulty tělesné kultury vidíme záruku zájmu naší instituce o 

podporu aktivní mobility a participaci na postupné přeměně Olomouce na město, ve 

kterém bude úplně normální, když děti budou jezdit do školy i ve volném čase na kole. 

Naše domácí katedra rekreologie i do budoucna umožňuje svým studentům splnit si 

jednu část odborné praxe doprovázením dětí do školy s Ride2sCool. Právě v oblasti praxí 

a obecně vkomponování dobrovolnické práce do vysokoškolského studia na Univerzitě 

Palackého si hodně slibujeme od spolupráce s projektem Dobrovolnického centra UP.  

Byli jsme osloveni organizací Smart Prague, která má zájem o spolupráci a adaptaci 

know how Ride2sCool pro svůj projekt “pěškobusu”. Spolu se zájmem nových škol, které 

dnes aktivně pracují na tom, aby měly na jaře pro děti dojíždějící na kole připraveno 

důstojné zázemí, o službu Ride2sCool v tom vidíme jak výsledek bezchybného fungování 

služby v uplynulých sezónách, tak jeden z plodů tvůrčí energie, času a prostředků, které 

jsme v roce 2017 investovali do propagace.  

Poctivě dál sbíráme provozní data a připravujeme překlopení systému do mobilní 

aplikace.  

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 2017 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 našemu superhrdinovi Oťasovi Klímkovi, pro kterého stále  

není nic nemožné. Tahounem tohoto roku je opět Bětka Halušková, která již druhým 

rokem koordinuje a organizuje jízdy dětí a průvodců. Pokračuje v tvorbě bakalářské 

práce zaměřené na projekt Ride2sCool, takže se můžeme těšit na zajímavé výsledky v 

roce 2018. Stejně tak bych chtěl přivítat zpět v R2S Babet Prášilovou, která investovala 

hodně úsilí do rozjezdu předloňské sezóny a po Erasmovském pobytu znovu naskočila 

do koloběhu R2S. Jsem rád za přízeň velkého IT Petra Novosada, 

který utváří a aktualizuje náš online registrační systém. V 

letošním roce mohu přidat ocenění přímo Oskarové. Děkuji 

pánům režisérům - Adamovi Svobodovi a Jiřímu Klemencovi (a 

jeho parťákovi Michalovi Hejdukovi - produkce Diffview) za 

motivující videa. Po všech stránkách profesionál Honza Jílek nás 

potěšil ochotným sdílením svého know-how a skvělým 

přístupem k našim malým jezdcům. 

Příští rok se máme na co těšit, bude to kolotoč novinek! 

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 odjezdili jsme celou sezónu. Dohromady děti v doprovodu 

http://www.ride2scool.nl/over-ride2scool/
http://www.ride2scool.nl/over-ride2scool/
https://www.bicyclenetwork.com.au/general/programs/179/
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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 2017 
 

 

Aktualizace online rezervačního systému 
 

Díky dotaci Magistrátu města Olomouce doznal rezervační portál několik důležitých 
změn ve všech třech uživatelských rozhraních. Všechny změny jsou koncipovány tak, 
aby usnadnily překlopení do mobilní aplikace v co nejbližší budoucnosti.  

 

1. Vytvoření karty “ideální odjezdové časy” 
2. Kreditní systém 
3. Rozdělení obrazovky “Účast na jízdách” na “Výpis budoucích účastí” a Výpis 

minulých účastí” 
4. Oprava funkce importu trasových podkladů 
5. Změna administrátorských oprávnění (kredity, úpravy tras) 
6. Testování a zprovoznění funkce zasílání zpráv o zahájení jízdy průvodcem  
7. Oprava funkce potvrzování převzetí dítěte a ukončení jízdy  
8. Doplnění funkce zasílání potvrzovacích SMS zpráv 

 

Karta “Ideální odjezdové časy” upravuje výběr z odpoledních časů podle rozvrhu, 
odchodu z družiny a podobně. 

Kreditní systém 

Otestovali a spustili jsme kreditový systém, který nám umožňuje účtovat za jízdu 
symbolickou částku 7,- Kč, ekvivalent dětského jízdného v MHD. Ten funguje v základní 
rovině tak, že rodič převodem na účet spolku složí minimálně 70,- Kč a získá tak 10 
kreditů na pokrytí jízd v jednom týdnu. Bez kreditu není možné provést rezervaci jízdy. 
Kredity je ale možné získat i formou “připsání” - nejsou tedy nutně vázány na peněžní 
platby, ale umožňují bonifikovat pravidelnost jízd, přivedení nového dítěte, ujeté 
kilometry, účast na propagační akci, účast na dovednostním workshopu, školení 
bezpečnosti apod. Většina rodičů volila kredity na minimálně dva týdny.  

I když finance na provoz služby nejsou zatím úplně významné, představuje pro nás 
kreditní systém základ dlouhodobé udržitelnosti tím, že: 

1. Pomáhá pokrýt alespoň část provozních nákladů. 
2. Skrze bonifikace bude od nové sezóny fungovat jako mnohem významnější 

motivační faktor. Díky ocenění pravidelnosti jízd, ujetých km, účasti na 
tréninkových či propagačních akcích nebo přispění k rozšíření rodiny jezdců 
přivedením kamaráda nebo kamarádky mohou děti podstatně ulehčit rodičům 
finanční zátěž, což by jim mělo pomoci k tomu, aby měly ježdění Ride2sCool ještě 
více “za své”. 

3. Systém tvoří základ výrazné gamifikace služby. Už v jarní sezóně děti bonusové 
kredity budou získávat jak samotným ježděním, tak plněním různých herních 
úkolů celosezónní hry s vyvrcholením na červnovém Ride2sCool bike kempu. 
Dalším krokem v tomto směru bude přechod na mobilní aplikaci.  
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Zasílání potvrzovací SMS 

Doplnili jsme plánovanou funkci zasílání potvrzovacích SMS zpráv rodičům, kteří nemají 
k dispozici online připojení. Funkce je připravena pro případ, že ze strany některého 
rodiče vzejde požadavek na její využití. 

Trasy 

1. Došlo k vylepšení funkce zobrazování trasových podkladů. Trasy se zobrazují 
věrně, nedochází už k ztrátám průběžných bodů při nahrání do systému.  

2. Administrátor může trasy nahrávat i odstraňovat 
3. Byly opraveny chyby v rezervování jízd u konkrétního trasovém bodu. 

Jízdy 

V administraci jízd došlo k několika úpravám.  

1. Došlo k usnadnění navigace k budoucím jízdám pro průvodce na kartě “Účast na 
jízdách”. 

2. Ukončené jízdy jsou archivovány a nekomplikují navigaci k dané budoucí jízdě.  
3. Došlo k opravě duplicity rezervovaných jízd  

 

Další uprady 

1. Odstranění chyby způsobující duplicity 
2. Odstranění chyb v zasílání automatických emailů 
3. Usnadnění administrátorské údržby portálu (trasy, jízdy, uživatelé) 
4. Změna navigace k jízdám pro průvodce 
5. Příprava anglické verze rezervačního systému 

 
Duplicity 

Došlo k opravě chyby opětovného zobrazování jízd, na kterých není ani jezdec, ani 
průvodce a také k odstranění chyby způsobující možnost duplicity jízd, která 
znemožňovala rodičům jízdu rezervovat.  

Chyby v zasílání emailů 

Došlo k opravení chyby v zasílání automatických emailů dispečerovi při používání 
potvrzovacích tlačítek průvodcem. 

Správa tras 

Kumulace nefunkčních tras vzniklých při testování a v důsledku chyb při importu na 
portálu komplikovala správu uživatelů i jízd. Individuální odstranění mohl provádět jen 
správce portálu, kterého bylo vždy nutno kontaktovat. Nová vylepšená funkce umožňuje 
hromadně mazat nefunkční trasy s bezpečnostním dialogem u trasy, kde byla vypsaná 
jízda.  

Správa jízd 

Funkce výběru jízd umožňuje hromadně mazat jízdy s bezpečnostním dialogem (K jízdě 
je přihlášeno dítě. Jste si jisti, že ji chcete smazat?) u jízd se zapsanými dětmi. Jízdy jsou 
vypisovány podle zadání rodičů dopředu a je na dětech a na nich, zda se nakonec na 
jízdu přihlásí, nebo ne. V důsledku toho vznikaly na portálu desítky stránek 
neobsazených jízd, které komplikovaly orientaci především při používání mobilního 
rozhraní. Funkce výběru a smazání už připomíná práci s mobilní aplikací.  
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Navigace pro průvodce 

Zásadní změna navigace pro průvodce, který je přihlášen na jízdu. Není už třeba 
absolvovat cestu přes položky “Trasa” a “Jízda”. Průvodce, který má zapsanou jízdu, 
systém nově naviguje přímo na jeho nejbližší jízdu na kartu “Vyrážím”, a následně “Dítě 
na checkpointu”. Po potvrzení jízdy systém naviguje přímo na další zapsanou jízdu. Z 
každé obrazovky je přes menu možný přechod do dalších částí portálu podle 
přístupových práv.  

Funkce rezervování k vícero sběrným bodům 

Na podzim jsme u ZŠ Svaté Voršily testovali složitější trasování a možnost rezervace 
vyzvedávání a odevzdávání dětí na vícero bodech.  Cílem je možnost rezervovat cestu do 
školy - vyzvednutí ve škole - doprovod do kroužku - vyzvednutí v kroužku - dovezení 
domů. Tato služba bude vzhledem k systémovým nárokům v případě spuštění zvlášť 
zpoplatněna.  

Anglické verze rezervačního systému 

Vytvořili jsme anglickou verzi rezervačního systému, která bude spuštěna v březnu 
2018. 

Modernizace webových stránek 

V návaznosti na náš existující portál Ride2sCool (http://portal.ride2scool.cz/cs) jsme 
vloni vytvořili internetové stránky http://wp.ride2scool.org/ 

Letos jsme se snažili o atraktivitu stránek a udržování kvalitního obsahu. 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. Na našich internetových stránkách 

uvádíme všechny naše partnery. Jedním z nich je statutární město Olomouc, které nás 

v tomto roce finančně podpořilo. 

 

http://wp.ride2scool.org/
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Propagace projektu  
 

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

Poskytnutá dotace z Magistrátu města Olomouc nám umožnila realizovat propagační 

video kampaň zaměřenou ve dvou krocích jak na cílovou skupinu vysokoškolských 

studentů, kteří olomoucké děti na jejich cestě do školy na kole jako dobrovolníci 

doprovázejí, a tak na cílovou skupinu dětí prvního stupně ZŠ.  

 

Publikování prvního videa 

předcházelo uveřejnění série 

kinematografů – pohyblivých 

fotografií s profily současných 

průvodců a s pozvánkou k 

jarnímu proškolení průvodců - 

instruktorů. 

https://drive.google.com/file/

d/1Zreu4RWdXnNJzrzR75f_ub

GJf-e2LMJk/view?usp=sharing 

 

Cílem bylo upoutat pozornost studentů k dění stránce Ride2sCool na sociální síti 

Facebook tak, aby spuštění hlavního videa pro studenty v záplavě dostupných informací 

nezapadlo. Tento krok byl úspěšný, některé kinematografy dosáhly přes 1400 zhlédnutí. 

Na tento krok jsme navázali promo videem pro průvodce. Video, ve kterém stávající 

průvodci hovoří o svých motivech doprovázení dětí na kole do školy, dosáhlo 5,9 tis. 

zhlédnutí na sociální síti Facebook. 

https://drive.google.com/file/d/0B5hTmmEehAOueHQ5M3BEN1k1OTA/view?usp=sha
ring 
 

 

Natáčení dalšího propagačního 

videa určeného rodičům a dětem 

předcházelo několik schůzek s 

kameramanem a režisérem 

Adamem Svobodou. Zadání ze 

strany Ride2sCool zahrnovalo tyto 

hlavní body: 

 

https://drive.google.com/file/d/1Zreu4RWdXnNJzrzR75f_ubGJf-e2LMJk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zreu4RWdXnNJzrzR75f_ubGJf-e2LMJk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zreu4RWdXnNJzrzR75f_ubGJf-e2LMJk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5hTmmEehAOueHQ5M3BEN1k1OTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5hTmmEehAOueHQ5M3BEN1k1OTA/view?usp=sharing
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1. Video má poskytnout divákovi představu o tom, jak vypadá proces dojíždění děti s 

průvodci z řad studentů Univerzity Palackého v praxi. Video tak mělo zahrnovat 

především důležité okamžiky od oznámení průvodce, že vyrazil na cestu a upozornění 

na telefonu rodiče, přes potvrzení dětí na sběrném bodě, po oznámení, že bezpečně 

dorazily do školy.   

 

2. Protože Ride2sCool se profiluje jako moderní „smart“ služba využívající mobilní 

technologie, do natočených scén měly být doplněny i animace obrazovky mobilního 

telefonu ukazující hlavní úkony a oznámení, s nimiž průvodci, rodiče a dispečeři 

Ride2sCool dojíždějící děti v každodenním provozu služby pracují.  

 

3. Video mělo zprostředkovat nejsilnější stránky projektu Ride2sCool, jíž je pohoda při 

jízdách, zábavné učení přátelský a lidský přístup průvodců a celého týmu k dětem a 

dobré vztahy s rodiči založené na budování důvěry a maximální snaze o klientský 

přístup. Video na Facebooku překročilo 5,8 tisíc zhlédnutí: 

https://drive.google.com/open?id=0B5hTmmEehAOuVVB3c21iektMSms 

 

Třetí video realizované se studiem Diff 

View bylo zveřejněno před podzimní 

sezónou a mělo zdůraznit hravou stránku 

ježdění s Ride2sCool. Malá riderka 

Klaudie na něm v youtubereském stylu 

ukazuje, jak se chystá na jízdu s 

Ride2sCool. Video má na naší 

facebookové stránce 4,1 tisíc shlédnutí: 

https://drive.google.com/open?id=0B5h

TmmEehAOuZDJreE1nbjJVM3M 

 

Propagační kampaň založená na YouTube 

videích do podzimní sezóny do Ride2sCool přivedla devatenáct nových průvodců. 

Přihlásilo se 6 nových olomouckých dětí, z nichž tři velmi aktivně jezdily až do konce 

podzimní sezóny. Počet dětí využívajících službu Ride2sCool vzrostl o 66,7% z 9 na 15.  

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B5hTmmEehAOuVVB3c21iektMSms
https://drive.google.com/open?id=0B5hTmmEehAOuZDJreE1nbjJVM3M
https://drive.google.com/open?id=0B5hTmmEehAOuZDJreE1nbjJVM3M
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Dne 16. 8. 2017 jsme pod taktovkou studia 

DiffView natáčeli Ride2sCool videotutoriál 

městské jízdy do školy na kole s mistrem 

světa ve freestyle BMX Honzou Jílkem. Při 

této příležitosti došlo k oficiálnímu 

předání šeku DM Drogerie na 30 000,- Kč v 

rámci iniciativy DM SPOLEČNĚ. Tato 

událost byla sdílena na facebookové 

stránce Ride2sCool (líbí se 280 lidem) a 

dm drogerie markt Česká republika (líbí se 

174 000 lidem). 

 

Kampaň pro získání nových dětí a průvodců a škol 

Rozšíření základny průvodců a dětí 

Výroba reklamních předmětů - samolepky, vizitky, potisk reflexních vest 

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

základními informacemi pro studenty a kontaktem na Bětku Haluškovou 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. 
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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 Čajovně Kratochvíle, proškolení průvodců a byli jsme na Majálesu.  

Proškolení průvodců 

20. 4. 2017 od 16:00 do 20:00 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 realizovali besedu pro průvodce v 

čajovně Kratochvíle, kde jsme informovali o finanční podpoře 

statutárního města Olomouce.  

 

 

 

Majáles – 3. 5. 2017 

 

Stejně jako minulý rok jsme se zapojili do 
studentských oslav příchodu máje a krás 
studentského života. Naši průvodci pod 
taktovkou Míry Shrbeného připravili pro 
kolemjdoucí zábavný úkol. Studenti čelili výzvě 
projet na kole připravenou dráhu a přitom se 
zkusit podepsat na podložku umístěnou na 
řídítkách. 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. 
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Propagace pro děti a rodiče 

V letošním roce jsme v propagaci směrem k dětem a rodičům upustili od informačních 

letáků a zaměřili se na přímý kontakt v rámci partnerských škol, na interaktivní aktivity 

na akcích (Den dětí pořádaný Bezpečnou Olomoucí, Den bez aut) a motivační videa, 

která vznikla v rámci dotace statutárního města Olomouc. 

 

Informace pro rodiče v partnerských školách 

Namísto poskytování informace o službě formou informačních stánků ve školách při 
rodičovských schůzkách jsme se zaměřili na tvorbu a průběžné zveřejňování 
propagačních a instruktážních videí. Ta budou tvořit páteřní materiál intenzivní zacílené 
kampaně na sociálních sítích, která bude spuštěna v březnu 2018.  

Pro rodiče ředitelé ZŠ Sv. Voršily (http://www.zcsol.cz/) a ZŠ Zeyerova (http://www.zs-
zeyerova.cz/) umístili v dubnu na jejich školní weby tuto zprávu: 

"Vážení rodiče, rádi bychom Vás upozornili na možnost využít pro Vaše děti 
"cyklodoprovod" do školy. Jedná se o jízdu na kole v doprovodu vysokoškolských studentů, 
kteří Vaše dítě bezpečně provedou do a ze školy. Začne se jezdit již od 2.května a první 
týden je zdarma. Do konce školního roku budete mít možnost využít tohoto aktivního 
transportu za 7,- Kč/jízda. V případě zájmu navštivte internetové stránky 
www.ride2scool.cz či volejte na 775 089 095." 

Na konci srpna 2017 jsme opět kontaktovali ředitele jednotlivých škol s prosbou o 
promítnutí motivačního videa vzniklého za podpory statutárního města Olomouce 
dětem se startem nového školního roku. 

Osobní kontakt s potenciálními zájemci v řadách rodičů se stále ukázal jako 
nepostradatelný a tak na jaře budeme s rodiči hovořit na rodičovských schůzkách ve 
všech školách. Chystáme se aktivně setkávat a sdílet zkušenosti, informace a názory i s 
kolegy pedagogy a školními psychology. 

Děkujeme vedení škol za podporu a vstřícnost.  

 

 Využití motivačního potenciálu odborných praxí a kreditů                                        

I v roce 2017 byla participace na zajištění služby Ride2sCool dominantně 
dobrovolnickou prací s podobnými motivy, jaké jsou charakteristické pro ostatní 
dobrovolnické služby (radost dětí 50%, podpora pohybové aktivity 75%, vědomí smyslu 
70%).   

I když možnost splnění praxe podle ankety zatím motivovalo jen 25% našich průvodců, 
spatřujeme v této složce velký potenciál. Snažili jsme se i naše setkání rozrůstajícího se 
týmu Ride2sCool koncipovat tak, aby poskytovala prostor pro neformální i odbornou 
reflexi.  

Spolu s Alžbětou Haluškovou jsme od září do prosince uskutečnili několik schůzek s 
garantem odborných praxí na katedře rekreologie Michalem Petrem. Výsledkem je 
celkově propracovanější koncept odborných praxí studentů UP v v z.s.  

Ride2sCool od upřesnění počtu dnů po úpravu obsahu praxe tak, aby student mohl 
odborně profitovat z reflexe, která mu pomůže dobrovolnickou zkušenost zasadit do 

http://www.zcsol.cz/
http://www.zs-zeyerova.cz/
http://www.zs-zeyerova.cz/
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výzkumného kontextu v oblastech podpory pohybové aktivity, pedagogiky a 
psychologie.   

 

Graf naznačuje, že pro 
podstatnou část našich 
průvodců je pro zapojení 
do Ride2sCool možnost 
splnění praxe nepříliš 
podstatná.  

My jí nicméně rozhodně 
chceme dát odpovídající 
váhu.  

 

Jestliže jednou ze součástí vize Dobrovolnického centra UP je možnost poskytnout 
dobrovolnické práci studentů UP adekvátní support a zároveň posílit její vzdělávací 
potenciál vytvořením jasné struktury umožňující získání kreditů, pak to vnímáme jako 
přípravu pro zapojení do rodícího se systému, který UP i v tomto směru přiblíží 
úspěšným moderním zahraničním pracovištím.  

Nový děkan FTK Michal Šafář nám přislíbil podporu projektu formou příspěvku na 
pokrytí nákladů studentů na praxi na ubytování ze stipendijního fondu v červnu a září, 
kdy běžně nebývají na kolejích a podnájmech. To je pro nás jak oceněním naší dosavadní 
práce, tak významným posunem do budoucna. Červen a září, kdy je pro nás krajně 
obtížné zajistit pokrytí jízd studenty, kteří by byli v Olomouci, jsou zároveň jednoznačně 
nejatraktivnějšími měsíci pro ježdění dětí do školy na kole.  

Počínaje rokem 2018 tedy bude jarní sezóna později končit a především podzimní dříve 
začínat.  

Cena rektora za dobrovolnictví v Ride2sCool 
 

Jeden ze zakladatelů a vizionář Ride2sCool Luděk Šebek si 
11. 10. osobně převzal z rukou rektora Univerzity 
Palackého v Olomouci Jaroslava Millera cenu za zásluhy v 
oblasti dobrovolnictví. Jeho ocenění se vztahovalo na 
dobrovolnickou činnost v organizaci Ride2sCool. Více 
informací je k nalezení na tomto odkazu: 

https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/univerzita-
ma-prvnich-sedm-nejlepsich-dobrovolniku/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/univerzita-ma-prvnich-sedm-nejlepsich-dobrovolniku/
https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/univerzita-ma-prvnich-sedm-nejlepsich-dobrovolniku/
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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. 

 

Spolupráce s Akademik sport centrem Univerzity Palackého (ASC UP) 
 

Pro průvodce - dobrovolníky z jiných fakult pokračuje spolupráce s Akademik sport 

centrem UP, kde mají studenti možnost uzavření dohody o pracovní činnosti u tohoto 

střediska tak, aby nemuseli jezdit úplně „na své triko“. Naše spolupráce pokračovala i 

v tomto roce. 

Média 
O Ride2sCool referovaly Olomoucké listy 8/2017. Ve zprávě byla podrobně popsána 

jarní sezóna a zároveň uvedeny důležité informace pro nové zájemce pro školní rok 

2017/18. Plné znění textu je k nalezení na tomto odkazu (str. 22): 

https://www.olomouc.eu/administrace/repository/radnicni-listy/201708.cs.pdf 

 

https://www.olomouc.eu/administrace/repository/radnicni-listy/201708.cs.pdf
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DM - drogerie vydala brožuru o podpořených projektech v rámci její iniciativy Projekt 

“Společně”. V této brožuře je stránka věnovaná Ride2sCool: 

 

https://www.dm-spolecne.cz/cs/v%C3%ADt%C4%9Bzn%C3%A9-projekty/na-kole-

do-skoly/vysoko%C5%A1kol%C3%A1ci-doprovod%C3%AD-za-podpory-dm-

d%C4%9Bti-na-cest%C4%9B-do-%C5%A1koly-/ 

 

Napsali o nás také na jednom ze specializovaných webů vydavatelství Mladá fronta - 

www.nasvah.cz. Celý článek je k nalezení na tomto odkaze: 

https://www.nasvah.cz/leto/clanky/ride2scool-do-skoly-na-kole-je-cool/ 

 

Jarní sezóna (květen - červen) 
 
Jarní sezóna odstartovala 4. 5. a jezdilo se do 29.6. Celkem trvala 57 dní. V jarní sezóně 
se do projektu zapojily dvě základní školy v Olomouci. Jednalo se o ZŠ Zeyerova (v rámci 
této školy jezdily tři děti) a ZŠ Sv. Voršily (v rámci této školy jezdilo šest dětí). 
Z Univerzity Palackého v Olomouci se aktivně zapojilo 24 studentů z katedry rekreologie 
FTK UP. Na čtyřech trasách bylo Ride2sCool uskutečněno 161 jízd, což samo o sobě 
představuje 620,8 km. Počítáme-li podniknuté jízdy a naježděné kilometry u každého 
dítěte na trase, dostaneme se na 310 jízd a celkem 1203,6 km. Ani tyto počty však nejsou 
definitivní. Budeme-li počítat také jízdy a kilometry průvodců, dostáváme na finálních 
fantastických 478 jízd a 1850,6 km za 57 dní! Pro představu, jak vypadá konkrétní 

https://www.dm-spolecne.cz/cs/v%C3%ADt%C4%9Bzn%C3%A9-projekty/na-kole-do-skoly/vysoko%C5%A1kol%C3%A1ci-doprovod%C3%AD-za-podpory-dm-d%C4%9Bti-na-cest%C4%9B-do-%C5%A1koly-/
https://www.dm-spolecne.cz/cs/v%C3%ADt%C4%9Bzn%C3%A9-projekty/na-kole-do-skoly/vysoko%C5%A1kol%C3%A1ci-doprovod%C3%AD-za-podpory-dm-d%C4%9Bti-na-cest%C4%9B-do-%C5%A1koly-/
https://www.dm-spolecne.cz/cs/v%C3%ADt%C4%9Bzn%C3%A9-projekty/na-kole-do-skoly/vysoko%C5%A1kol%C3%A1ci-doprovod%C3%AD-za-podpory-dm-d%C4%9Bti-na-cest%C4%9B-do-%C5%A1koly-/
http://www.nasvah.cz/
https://www.nasvah.cz/leto/clanky/ride2scool-do-skoly-na-kole-je-cool/
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podoba pohybové aktivity formou aktivního transportu do školy, nejvíc kilometrů ujela 
rajderka Ella Drahoutská, která po cestě do první třídy na trase Nový Svět - ZŠ Zeyerova 
najezdila 65 jízd a 182 km. 
 

 
 
 

● Počet zapojených škol: 2  
● Počet zapojených dětí: 9  
● Počet zapojených instruktorů: 24 
● Počet jízd na trasách: 161 
● Počet jízd celkem: 478 
● Počet najetých km na trasách: 620,8 km 
● Počet najetých km celkem: 1850,6 km 

 
 
TRASY POČET ZAJIŠTĚNÝCH JÍZD KILOMETRY JÍZD 
Nová ulice – Sv. Voršily 16 40 
Nový svět – Zeyerova 88 246,4 
Křelov – Sv. Voršily 19 180,5 
Litovelská – Sv. Voršily 38 163,4 
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Přípravy na zimní sezónu 
 6. 9. 2017 

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

soustředění katedry rekreologie pro studenty prvního ročníku, představil filozofii a 

smysl Ride2sCool předseda spolku Luděk Šebek spolu se členkou předsednictva Janou 

Hoffmannovu.  

Studenty projekt zaujal a s ohledem na úspěšnou myšlenkovou mapu pro nové průvodce 

a průvodkyně z minulého roku jsme ji mezi ně rovnou distribuovali v podobě letáků. 

Myšlenkové mapy jsme umístili na informační tabule všech fakult, do informačního 

centra UPoint a sdíleli na našich stránkách na internetu a facebooku. 

Setkání s průvodci Ride2sCool  
 

Dne 19. 9. 2017, 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. Svižné probrání novinek - 

systém, trasy, děti, ukládání kol, 

instruktorská kola, lékárničky, 

vesty, přilby 

4. Společné naplánování 

podzimní sezóny + brainstorming 

upgradů  

5. Pohoda a chill out. 

 

Letos nám počasí nedovolilo být venku a proto úvod do rezervačního systému, stávající 
trasy a způsob zapisování se na jízdy probíhal v suchu a teplu v hostinci U Fleka. Účast 
nás všechny nadchla. Sešlo se nás na tři tucty. Dramaturgie tohoto setkání se ujala naše 
úžasná manažerka a koordinátorka Bětka Halušková. Zahájení a úvodního slova se ujal 
předseda spolku Luděk Šebek. Studenti měli příležitost se blíže seznámit nejen 
s projektem, ale navzájem. Aktivitu, v níž přítomní nováčci zjišťovali konkrétními 
otázkami od zkušených rajderů podstatné informace, uvedla Janinka Hoffmannová. Na 
setkání jsme promítli nová videa, která mohla vzniknout díky dotaci z Magistrátu města 
Olomouc. Ocenění si zasloužili všichni průvodci, kteří v rámci jarní sezóny odjezdili 
jízdy.  
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Den bez aut 
 

Dne 22. 9. 2017 jsme se účastnili akce Den 
bez aut pořádané statutárním městem 
Olomouc. Akce probíhala v rámci Týdne 
evropské mobility. Kromě interaktivních 
aktivit jsme zájemce informovali o našem 
projektu a odkazovali je na naše internetové 
stránky a motivační videa.  
 
 
 
 
 
 
 

MEET UP 
 

Dne 26. 9. 2017 naši průvodci informovali 

nové studenty Univerzity Palackého o 

projektu na kole do školy v rámci 

univerzitní akce MEET UP. Při této 

příležitosti odkazovali zvědavé studenty na 

motivační videa, která vznikla díky podpoře 

Magistrátu města Olomouc. Studenti 

dostávali letáky v podobě “myšlenkových 

map”, které je odkazovali na 

zmodernizované stránky Ride2sCool a 

aktualizovaný online rezervační systém. 

Noc vědců 
 

Dne 11. 11. 2017 Ride2sCool ve spojení s 
univerzitním projektem UPBike vystoupilo 
na akademické půdě v rámci Noci vědců. 
Jízda na kole do školy je pořád trochu věda 
a podpora aktivní mobility v současné době 
hýbe světem. Proto ukázka dobré praxe je 
více než žádoucí. Kromě interaktivních 
aktivit pro děti jsme se mohli prezentovat 
instruktážním promo videem, které vzniklo 
za podpory Magistrátu města Olomouc. 
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Podzimní sezóna (září – listopad) 
 
V podzimní sezóně, která odstartovala 18.9 a trvala do 3.11, pokračovala v projektu ZŠ 
Sv. Voršily (v rámci této školy jezdilo sedm dětí) a přibyla Živá škola (v rámci této školy 
jezdily dvě děti). Z Univerzity Palackého v Olomouci se aktivně zapojilo 24 studentů 
z katedry rekreologie FTK 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 na čtyřech trasách uskutečnily 62 jízd a najezdily celkem 
156,8 km. Počítáme-li podniknuté jízdy a najezděné kilometry u každého dítěte na trase, 
dostaneme se na 89 jízd a celkem 282,5 km. Ani tyto počty však nejsou definitivní. 
Budeme-li počítat také jízdy a kilometry průvodců, dostáváme na na finálních 168 jízd a 
440,7 km za 47 dní! Do projektu se zapojily tři nové děti, jedna nová škola a vznikly dvě 
nové trasy. 
 

 
● Počet zapojených škol: 2  
● Počet zapojených dětí: 8  
● Počet zapojených instruktorů: 17 
● Počet jízd na trasách: 62 
● Počet jízd celkem: 168 
● Počet najetých km na trasách: 156,8 km 
● Počet najetých km celkem: 440,7 km 

 
TRASY POČET ZAJIŠTĚNÝCH JÍZD KILOMETRY JÍZD 
Kosinova – ZŠ Sv. Voršily 37 48,1 
Dolní náměstí – Živá škola 18 75,6 
Křelov – Sv. Voršily 3 25,5 
Litovelská – Sv. Voršily 4 7,6 
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Vyhodnocení a evaluace sezóny 
 

Zapojené děti, najezděné jízdy, trasy 
 
V sezóně 2017 se do projektu zapojily tři základní školy v Olomouci. Jednalo se o již 
stávající školy ZŠ Zeyerova a ZŠ Sv. Voršily, ke kterým přibyla jedna škola nová - Živá 
škola. V rámci těchto škol jezdilo dvanáct dětí. Celkově přibyly čtyři nové děti a vznikly 
dvě nové trasy. Z Univerzity Palackého v Olomouci se aktivně a dobrovolně zapojilo 40 
studentů z katedry Rekreologie Fakulty tělesné kultury a z Právnické fakulty.  
Děti a průvodci uskutečnili celkem 646 jízd a najezdili celkem úžasných 2291,3 km. 
 

● Celkový počet jízd: 646 
● Celkový počet kilometrů: 2291,3 km 
● Celkový počet instruktorů: 40 
● Celkový počet dětí: 12 
● Nejdelší trasa: Křelov - Sv. Voršily (8,5km) 

 
 
TRASY POČET ZAJIŠTĚNÝCH JÍZD KILOMETRY JÍZD 
Nová ulice – Sv. Voršily 16 40 
Nový svět – Zeyerova 88 246,4 
Křelov – Sv. Voršily 22 206 
Litovelská – Sv. Voršily 42 171 
Dolní náměstí – Živá škola 18 75,6 
Kosinova – ZŠ Sv. Voršily 37 48,1 
 
Do sezóny 2018 se na jaře plánují připojit další dvě olomoucké školy - ZŠ Stupkova a ZŠ 
Svatoplukova. 
 

 

 

Zpětná vazba průvodců 
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Bětka Halušková zpracovala kvalitní zpětnou vazbu k uplynulé sezóně. Pro zajímavost 
do naší roční zprávy přikládáme některé odpovědi našich průvodců.   
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Finanční zpráva, zpráva o hospodaření v roce 2017 
 

V roce 2017 byl charakter naší činnosti bohatý na finanční transakce. Kromě zajištění 

provozní režie a příspěvky od rodičů na jízdy, jsme získali dotaci od Magistrátu města 

Olomouc (40.000,- Kč) a finanční podporu od DM drogerie markt s.r.o. (30. 000,- Kč).  
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Žádosti o finanční podporu 
 
V roce 2017 jsme žádali o dotaci Magistrát města Olomouc a zapojili jsme se do soutěže 
k 25. narozeninám DM drogerie Projekt “společně”. Zapojili jsme se do žádosti Obec 
přátelská rodině podávané Magistrátem města Olomouc, odbor sociálních služeb.  
 
Magistrát města Olomouc 
 
Dotaci od města jsme získali ve výši 40. 000,- Kč a byla použita k: 
- tvorbě motivačního videa pro děti a rodiče: 
https://drive.google.com/file/d/0B5hTmmEehAOuVVB3c21iektMSms/view?usp=shari
ng 
- tvorbě motivačního videa pro průvodce: 
https://drive.google.com/file/d/0B5hTmmEehAOueHQ5M3BEN1k1OTA/view?usp=sha
ring 
- aktualizaci online rezervačního systému 
- modernizaci internetových stránek. 
 
V rámci projektu Obec přátelská rodině jsme 
dostali nákladní kola Babboe, které nám 
pomůžou vyřešit logistiku aktovek dětí a 
zároveň významně zvýší povědomí o 
Ride2sCool (budeme v ulicích města 
Olomouce mnohem více vidět). 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B5hTmmEehAOuVVB3c21iektMSms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5hTmmEehAOuVVB3c21iektMSms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5hTmmEehAOueHQ5M3BEN1k1OTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5hTmmEehAOueHQ5M3BEN1k1OTA/view?usp=sharing
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DM – drogerie markt, s.r.o. 

V rámci projektu “Společně” jsme získali finanční podporu 30. 000,- Kč na tvorbu 

propagačního videa Ride2sCool. Ve spolupráci s filmovou produkcí Diffview production 

jsme natočili sérii instruktážích videí o tom, co potřebuji znát a umět k jízdě na kole do 

školy po městě: 

- Rozjezd 

- Zastavení 

- Překážky 

- Obrubník 

- Algoritmus trasy 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

https://drive.google.com/file/d/0B5hTmmEehAOuU0s4blNoOVBZUHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5hTmmEehAOuZTUzbzFfcV9zYVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B5hTmmEehAOuQmUxd1BoTUc5aEk
https://drive.google.com/open?id=0B5hTmmEehAOuQ3RRYXFjMXd4UlE
https://drive.google.com/open?id=1GjTLWey2OmUtvqOyajIMdC0Kd5HLUTXc
mailto:lukir2s@gmail.com
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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 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 

mailto:janinka.r2s@gmail.com
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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).  

Poděkování 
 

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

Poděkování za skvělou organizaci rajderů patří Bětce Haluškové a Aničce Brožové, za 
komunikaci a publicitu znovu Bětce Haluškové, Adamovi Svobodovi a našemu 
dvornímu režisérovi Jiřímu Klemencovi (Michalovi Hejdukovi a jejich filmové 
společnosti Diffview). Poděkování uhání ke všem rajderům, kteří se v tomto roce 
podíleli na doprovázení dětí do školy. Jmenovitě se jedná o Veroniku Bartesovou, Annu 
Brožovou, Kubu Haase, Káju Hájkovou, Bětku Haluškovou, Dagmar Hanusovou, Janinku 
Hoffmannovou, Veroniku Horákovou, Pavla Jakubce, Tomáše Kabeláče, Jana Kohla, Petra 
Kokoška, Viktora Křapu, Lucii Kubešovou, Vojtěcha Matuše, Markétu Mrázkovou, Víta 
Nekolného, Tereze Noskové, Vojtěcha Nováka, Karolínu Novákovou, Kryštofa 
Novotného, Báru Outratovou, Petra Pavliše, Štěpána Peřinu, Evu Plecitou, Babet 
Prášilovou, Anežku Řičářovou, Míru Shrbeného, Luďka Šebka, Ondřeje Šebka, Pavla Šídu, 
Moniku Venclovou, Babu Veselou, Dominika Záleského, Kerol Zaoralovou a Elu Zýkovou. 
Nejvíce jízd podnikli Petr Pavliš, Luděk Śebek a Anežka Řičárová…gratulujeme. Za 
flexibilitu děkujeme Evičce Plecité a Mírovi Shrbenému! 

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. 

Za podporu děkujeme Magistrátu města Olomouc a DM drogerii markt s.r.o. Jejich 
finanční injekce významně přispěla k dalšímu rozvoji podpory dojíždění na kole do 
školy.  

Naše poděkování rozhodně směřuje ke Studentské právní poradně PF UP, kteří pro náš 
spolek pod taktovkou profesionálů v oboru JUDr. Veroniky Tomoszkové, Ph.D. a JUDr. 
Oldřicha Beneše představují významnou oporu. 
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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 patří Pájince Kelnarové Vostrejžové, která podílela na zkušebním 
provozu kreditního systému a Janince Hoffmannové, která pumpuje duši Ride2sCool. 

Za partnerství a spolupráci děkujeme 

             

  

 

ŽIVÁ ŠKOLA 
 

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 Élan 

vital - nápady - inspiraci, bajkerovi, bez kterého by Ride2sCool nikdy nevzniklo a 

nefungovalo.  
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Záměry organizace na příští rok 
 

Podání žádosti o dotaci – Magistrát města Olomouc 

Podání žádosti o finanční podporu – Startup na mobilní aplikaci 

Mobilní aplikace se zaměřením na gamifikaci 

Aktualizace online registračního systému 

Modernizace webových stránek 

Využití motivačního potenciálu promo – videí 

Kultivování spolupráce s novými školami 

Rozšíření základny průvodců a dětí 

Kampaň pro získání nových dětí a průvodců 

Účast v celorepublikové kampani Na kole do školy 

Cílené zaměření na děti se speciálními potřebami 

Promo akce pro studenty – Majáles, módní přehlídka 

Informační schůzky s rodiči v partnerských školách 

Proškolení průvodců 

Získání dalšího sponzora či donátora 

Organizace a realizace jarní sezóny 

Bajkový kemp pro účastníky jízd na kole do školy 

Příprava podzimní sezóny 

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 


