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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 kolotoč
novinek!“ a to také byl. Doprovázením dětí na jízdním kole do školy univerzitními
studenty prostřednictvím online rezervačního systému jsme byli v jednom kole.
Dohromady tak děti v doprovodu průvodců z řad univerzitních studentů za 99 dní najely
k dnešnímu dni 1 328 jízd a 6 497,7 km!
Ke zviditelnění Ride2sCool nadále přispívala propagační videa natočená Adamem
Svobodou Série instruktážních videí pro jízdu na kole do školy s mistrem světa v BMX
freestyle Honzou Jílkem natočených studiem Diff View. Holandská nákladní kola Babboe
na převoz aktovek našich rajderů také byla nepřehlédnutelná. Pokračovali jsme v
doprovázení dětí do školy na kole na spolupracujících školách - ZŠ Zeyerova, ZŠ Sv. Voršily
a Živá škola.
Ride2sCool se nadále rozrůstá. Přibyly nám děti, trasy i nové školy – ZŠ Horka nad
Moravou, ZŠ Stupkova, ZŠ Svatoplukova a Živá škola. Zaznamenáváme postupně obrat
v trendu – ředitelé škol začínají oslovovat nás, že by měli zájem o naši službu. Rezervační
systém díky vylepšením funguje. Stejně tak efektivní sdílení know how mezi průvodci.
Díky Magistrátu města Olomouce a iniciativě MŠMT Obec přátelská rodině mohli průvodci
Ride2sCool vozit nejmenším dětem aktovky čtyřmi holandskými nákladními koly Babboe
City. 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.
Stále platí, že projekt Ride2sCool je podstatnou měrou definován spoluprací s univerzitou.
S Jaroslavem Millerem ve funkci rektora a Michalem Šafářem coby děkanem 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
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.
Jestliže mezi klíčové role Ride2sCool patří osvěta a propagace v oblasti městské cyklistiky,
pak nemohu nezmínit dvě na sebe navazující akce ve spolupráci s UP Bike v režii našich
instruktorek a zároveň studentek katedry rekreologie FTK UP. Ze strany studentů
profesionálně připravená módní přehlídka byla skvělá, k absolutní spokojenosti chyběly
pouze nedostatky na straně organizátorů Majálesu. O to větší úspěch pak ovšem vyzněla
výstava fotografií městské cyklomódy z objektivu Alenky Ceplové, kterou hostily
sportovní centrum Omega, UP Point a Coffee Library.
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Poctivě dál sbíráme provozní data a připravujeme překlopení systému do mobilní
aplikace.
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 zůstává 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 2018 zaměřili na promo akce. Začíná se nám
zhmotňovat sen a věříme, že jsme na dobré cestě a děkuji všem, kteří nám fandí a
pomáhají nám.
Speciální poděkování patří naší stálici 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. V tomto roce ukončila bakalářskou práci
zaměřenou na projekt Ride2sCool, takže se můžeme těšit ze zajímavých výsledků (práci
najdete na našich internetových stránkách). Bětko GRATULUJEME! Nově do kolotoče
naskočila Anička Brožová coby posila pro Alžbětku a postupem času její následnice. Stejně
tak bych chtěl přivítat v R2S Kryštofa Novotného, který má zájem
investovat úsilí do promo akcí R2S a komunikace s potenciálními
sponzory. Jsem rád za přízeň velkého IT Petra Novosada, který
nadále utváří a aktualizuje náš online registrační systém.
Příští rok se máme na co těšit, bude to rok obratu!

Váš Luděk Šebek

4

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 průvodců v tomto roce najely
179 jízd a 561, 5 km a v roce 2017 to už bylo 646 jízd a 2291,3 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?
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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.

Činnosti spolku v roce 2018

Rezervační systém
Veškeré aktualizace jsou koncipovány tak, aby usnadnily překlopení do mobilní aplikace
v co nejbližší budoucnosti.

Internetové stránky a sociální sítě
Internetové stránky http://wp.ride2scool.org/ se snažíme udržovat v kvalitním stavu. 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.
Naše facebookové stránky udržujeme aktuální. Nově nás najdete na Instagramu.
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Propagace projektu
Propagační (motivační) videa pro žáky a rodiče a studenty
K propagaci Ride2sCool jsme v letošním roce hojně využívali videomateriály, které
vznikly v loňském roce z poskytnuté dotace z Magistrátu města Olomouc a finančního
daru DM Drogerie.
Jedním z nejúspěšnějších videí je
toto,
které
zprostředkovává
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
momentálně disponuje 3,9 tisíc
zhlédnutí:
https://drive.google.com/open?id=0B5hTmmEehAOuVVB3c21iektMSms
Další video realizované se studiem Diff
View zdůrazňuje 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 momentálně 4,3
tisíc shlédnutí:

https://drive.google.com/open?id=0B5hTmmEehAOuZDJreE1nbjJVM3M
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Videotutoriál městské jízdy do školy na kole
s mistrem světa ve freestyle BMX Honzou
Jílkem natočený pod taktovkou studia
DiffView disponují se 3 tisíci shlédnutí.
Video o malé rajderce, která má před očima
několik dramatických scénářů své jízdy
„Algoritmus trasy“ a nakonec zvládne
bezpečně projed svoji trasu má na naší
facebookové stránce také slušný počet
shlédnutí.

Rozšíření základny průvodců a dětí
Propagaci projektu jsme již tradičně 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.

8
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
proškolení průvodců, sezónní otvírák, byli jsme na Majáles a na podzim na MEET UP.
Proškolení průvodců – Sezónní otvírák Q - 18. 4. 2018
18. 4. 2018 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 prostorech Akademik sport centra, a seznámení s
projektem a lidmi kolem něj.
Tým průvodců se
opět o něco rozrostl.
Setkání se zkušenými
rajdery a nováčky
proběhlo v pohodové
atmosféře. Sdílely se
zkušenosti, novinky,
informace k
fungování systému a
k samotným jízdám.
Majáles – 9. 5. 2018
Stejně jako minulý rok jsme se zapojili do studentských oslav příchodu máje a krás
studentského života. Naši průvodci ve spolupráci se svými kolegy ze studijního ročníku

pod taktovkou Markétky Mrázové a Káti Chadimové připravili pro kolemjdoucí úchvatnou
módní přehlídku na kole. To byla podívaná! K vidění byla módní přehlídka na elegantních
kolech z Bajkazyl Olomouc a MOOLBIKE. Stylové modely a doplňky poskytly Fairly Local
Design Shop, Flop Fashion Store, Sluší Ti to a P.Š.Woodcraft. Souběžně s touto akcí
koordinátoři univerzitní iniciativy UP Bike Janinka Hoffmannová a Luďa Šebek připravili
Selfie station, kde se fotili nejen studenti, ale i naši stávající rajdeři, kteří se za námi
v rámci majáles přišli podívat.
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Výstava – KOLO a MÓDA – 6. 6. 2018
Unikátní projekt, který nemá v ČR
obdoby, zrealizovaly naše dvorní
průvodkyně Káťa Chadimová a Markétka
Mrázová.
Studentky rekreologie na FTK UP oslovili
místní návrháře a prodejce kol a společně
s úžasnou fotografkou Alenkou Ceplovou
vytvořily úchvatnou sérii fotografií
s názvem Móda na kole.
Nafocené modely od Fairly Local Design
Shop, Flop Fashion Store, Sluší Ti to,
P.Š.Woodcraft a kola od Bajkazyl Olomouc
a MOOLBIKE byly postupně vystaveny
v olomouckém Omega centru sportu a
zdraví, Coffee Library a UPointu.
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 (V parku o žije pořádaný ZŠ Svatoplukova, Den rodiny pořádaný MŠ Sokolská,
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
Do naší sítě partnerských škol přibyla ZŠ Stupkova.
Ředitel školy Mgr. Pavel Hofírek chce podpořit aktivní
mobilitu dětí do školy. Jednak vytvořil zázemí pro
ukládání jízdních kol přímo v budově školy, jednak v
rámci třídních schůzek nechal učitele informovat o
této jedinečné službě.
17. 4. 2018 se tak rodiče, kteří projevili zájem, se
mohli doptat na podrobnosti přímo na místě. Na stěnu
ve vstupních halách obou budov jsme promítali i naše
promo video, aby si rodiče mohli představit, jak služba
funguje.

Kromě poskytování informace o službě formou informačního stánku ve škole při
rodičovských schůzkách jsme se zaměřili na průběžné zveřejňování propagačních a
instruktážních videí, která byla vytvořena v minulém roce. Ta tvoří páteřní materiál
intenzivní zacílené kampaně na sociálních sítích.
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Průběžně jsme ředitele jednotlivých škol kontaktovali s prosbou o promítnutí
motivačního videa vzniklého za podpory statutárního města Olomouce dětem.
Osobní kontakt s potenciálními zájemci v řadách rodičů se stále ukázal jako
nepostradatelný a tak budeme pokračovat ve snaze hovořit s rodiči 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.
Promo akce pro školu, děti a rodiče
V parku to žije – 26. 4. 2018
Díky projektu Obec přátelská rodině z
magistrátu města Olomouc budeme moci
vozit od 30. 4. aktovky našim rajderkám a
rajderům v těchto „nákladních kolech“. Děti
si tak nejen uleví od velkých aktovek, ale
hlavně si užijí svobodu jízdy do školy na
kole na 100%. Dnes se stalo toto netradiční
kolo velkou atrakcí na akci „V parku to žije“
na nové partnerské škole ZŠ Svatoplukova
Olomouc. Pan ředitel Mgr. Jiří Vymětal
neúnavně vozil děti celé 2 hodiny!

Den rodiny - 24. 5.
Při diseminaci naší myšlenky podpory dojíždění na
kole do a ze školy myslíme i na budoucí školáky.
Součástí oslav významného svátku rodiny v jedné
z nejbáječnějších školek v Olomouci MŠ Sokolská
jsme potěšili jízdou v nákladním kole nejen děti, ale
i jejich rodiče a dokonce i jejich prarodiče. Je vidět, že
jízda na kole umí propojovat celé generace.
Rodiče se v průběhu akce zajímali, do kterých škol
děti doprovázíme. Někteří z nich se vyjadřovali, že
možnost jezdit na kole do školy je jedno z jejich
kritérií při výběru školy do budoucna.
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Promo v rámci Dne dětí – 1. 6. 2018
Dne 1. 6. je jeden z nejdůležitějších svátků
na světě! My ho slavili ve Smetanových
sadech v rámci akce pořádané Nadací
Bezpečná Olomouc. Děti během akce
dostávaly kartičky, které zaplňovaly
razítky za splnění nějaké disciplíny či úkolu
u jednotlivých stánků.
Stanoviště Ride2scool bylo č. 14 a aktivity
na něm připravily studentky Rekreologie
FTK UP Iva Vávrů a Martina Velimová.
Úkolem dětí školního věku bylo absolvovat krátkou trasu (pěšky), na níž byly 3 obrázky
s různou dopravní situací, kterou měly umět vyřešit (jen říct, co by udělaly, kdyby se
před ní dostaly).
1) situace – kruhový objezd s trasou pro pěší a cyklisty: zastavím, rozhlédnu se, a když
nic nejede, přejedu cestu v místě pro cyklisty
2) situace – konec chodníku a stezky pro cyklisty z důvodu křížení komunikace, který na
druhé straně pokračuje: opět stejná reakce, zastavím nebo přibrzdím a rozhlédnu se
před dalším pokračováním.
3) situace – červená na semaforu: zastavím a počkám na zelenou. Poté překonám
křižovatku po trase pro cyklisty.
Děti předškolního věku byly svezeny v cyklonáklaďáku, trasu se situacemi absolvovat
nemusely nebo ji pouze projely tam a zpět na malé koloběžce.
Rodiče se mohli s dětmi libovolně u cyklonáklaďáku nejen fotit, ale také své děti svést.
Děkujeme všem zúčastněným!
Bajkový kemp – 7. – 9. 9. 2018
Na Rychlebských stezkách
(partner Ride2sCool) jsme
jako ocenění pro děti,
které s námi jezdily do
školy na kole a pro jejich
rodiny uspořádali druhý
bike kemp. Děti i dospělí
se s námi učili více si
užívat
na
terénních
stezkách zábavy a přitom
jezdit o hodně bezpečněji.
Získaná jistota a stabilita v jízdě na kole jsou
nenahraditelnými společnicemi při jízdě v městském provozu.
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Bezpečnost
Bezpečnost byla v roce 2018 obzvláště významným tématem. Letos se nejednalo pouze o
bezpečnost při jízdě do a ze školy, ale také o bezpečnost dat (GDPR).
Zajištění bezpečnosti při jízdách
Pravidelně se setkáváme s průvodci před
sezónou a proškolujeme je. Na bezpečí
našich rajderek a rajderů nám obzvláště
záleží. Proto jsme se s nimi, jejich rodiči a
sourozenci potkali dne 31. 5. 18 na
dopravním hřišti města Olomouc. Klíčové
dovednosti pro jízdu v silničním provozu jim
přiblížili pracovníci Centra Semafor – Jan
Řihošek a Josef Línek. O veselou atmosféru se
staral Luděk Šebek.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR – 24. 5. 2018
V souvislosti s ochranou osobních dat jsme informovali naše uživatele takto:
Vážení uživatelé,
v souvislosti s GDPR Vás chceme informovat, že:
1 ) Používáme Vaše údaje, které jste nám poskytli při registraci k provozování online
registračního systému Ride2sCool. Jedná se především o Vaše jméno, adresu telefonní
číslo a email.
2) Protože Ride2sCool má za cíl podporovat a rozvíjet dojíždění na kole do a ze školy a
přispívat k rozvoji cyklo-kultury, zveřejňujeme například fotografie z jízd v doprovodu
našich průvodců a námi organizovaných akcí na naší internetové, Facebookové stránce a
na Instagramu. Upozorňujeme vás na možnost požádat o to, aby fotografie vašich dětí v
tomto kontextu nebyly u nás zveřejňovány. Kontaktujte nás na emailu:
janinka.r2s@gmail.com nebo volejte na telefon: 775 089 095.
Váš tým R2S
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Spolupráce s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
Využití odborných praxí a kreditů
Přestože participace na zajištění služby Ride2sCool je dominantně dobrovolnickou prací
podařilo se mám vytvořit koncept odborných praxí studentů UP a našeho z.s.
Ride2sCool se snaží naplnit obsah praxe tak, aby student mohl odborně profitovat z
reflexe, která mu pomůže dobrovolnickou zkušenost zasadit do výzkumného kontextu v
oblastech podpory pohybové aktivity, pedagogiky a psychologie.
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.
V tomto roce se naplnily sliby děkana FTK UP Michala Šafáře, který poskytl 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. Červen
a září jsou jednoznačně nejatraktivnějšími měsíci pro ježdění dětí do školy na kole. To je
pro nás zásadní posun do budoucna.

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.

Jarní sezóna (duben - červen)
Jarní sezóna odstartovala 30. 4. a jezdilo se do 29.6. Celkem trvala 65 dní. V jarní sezóně
se do projektu zapojily pět základních škol v Olomouci. Jednalo se o ZŠ Zeyerova, ZŠ Sv.
Voršily, ZŠ Horka nad Moravou a Živá škola. Aktivně jezdilo 21 dětí. Z Univerzity
Palackého v Olomouci se aktivně zapojilo 28 studentů z katedry rekreologie FTK UP. Na
devíti trasách bylo Ride2sCool uskutečněno 662 jízd, což samo o sobě představuje 3133,4
km. Budeme-li počítat také jízdy a kilometry průvodců, dostáváme na finálních
fantastických 1 037 jízd a 4892 km za 57 dní! Pro představu, jak vypadá konkrétní
podoba pohybové aktivity formou aktivního transportu do školy, nejvíc kilometrů ujel
rajder Jakub Kubeček, který po cestě do první třídy na trase Horka nad Moravou – Nová
ulice najezdil 73 jízd a 584 km. S počtem 72 jízd a 576 km ho následuje jeho kamarád a
spolujezdec Jeremiáš Mléčka.
●
●
●
●
●

Počet zapojených škol: 5
Počet zapojených dětí: 21
Počet zapojených instruktorů: 28
Počet jízd na trasách: 662
Počet jízd celkem: 1037
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● Počet najetých km na trasách: 3133,4 km
● Počet najetých km celkem: 4892 km
TRASY
Horka nad Moravou – Nová
ulice
Horka nad Moravou –
Klášterní hradisko
Živá škola – Dolní náměstí
Sv. Voršily - Kosinova
Sv. Voršily - Nová ulice
Zeyerova - Nový svět
Sv. Voršily - Křelov
Sv. Voršily - Litovelská
Stupkova – Tabulový vrch

POČET ZAJIŠTĚNÝCH JÍZD
116

KILOMETRY JÍZD
928

36

270

34
45
1
89
7
34
1

142,8
58,5
2,8
231,4
59,5
64,6
1

Přípravy na podzimní sezónu
4. 9. 2018
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 - Babí Léto Na Kole-Otvírák
Dne 17. září 2018 v 17:00 až 19:30, 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 - mobilní
aplikace, systém, trasy, děti, ukládání kol,
instruktorská kola, lékárničky, trička, vesty, přilby
4. Společné naplánování podzimní sezóny + brainstorming upgradů
5. Opékačka
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Úvod do rezervačního systému, stávající trasy a způsob zapisování se na jízdy probíhal
v přírodní atmosféře venkovního prostoru Akademik sport centra. Účast byla solidní.
Sešlo se nás na dva tucty. 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. Ocenění si zasloužili všichni průvodci, kteří
v rámci jarní sezóny odjezdili jízdy.
Evropský týden mobility – Akce „Kombinuj a jeď“ - 21. 9. 2018
V rámci Evropského týdne mobility s tématem
„Kombinuj a jeď“ pořádal dne 21. 9. 2018
magistrát města Olomouce akci na podporu
ekologických variant transportu. Ride2sCool byla
u toho.

MEET UP – 26. 9. 2018
Ride2sCool bylo součástí 2.
ročníku MEET UP. Jedná se
společnou akcí Univerzity
Palackého a studentských spolků,
která má za cíl zpestřit zahájení
semestru a hlavně usnadnění
orientace v univerzitním
prostředí především nově
nastupujícím studentům. Věříme,
že se nám podařilo zaujmout některé ze studentů a může se těšit na nové průvodce.
Děkujeme Kryštofovi Novotnému, že se ujal zviditelnění naší činnosti v rámci této akce a
Aničce Brožové, Terezce Noskové a Petrovi Pavlišovi za pomoc.
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Noc vědců – 5. 10. 2018
Během noci, kdy vám věda a vědci ukáží svou
pravou tvář, jsme na FTK UP v Olomouci
představili náš trenažér pro jízdu po zadním kole.
Děti i dospělí možnost si ho vyzkoušet. Byl o něj
opravdový zájem. Skrze tuto interaktivní atrakci
jsme získali zájem několika děti a rodičů o naši
službu doprovázení dětí do a ze školy.
Inspirace v Lublani ve Slovinsku – 13. 10. 2018
Už o nás ví také ve Slovinsku. Jana
Hoffmannová a Luděk Šebek měli příležitost
setkat se se studenty Fakulty sportu v
Lublani a seznámit je s Ride2sCool. Lublani
je plná cyklostezek a na kole jezdí kdekdo.
Jak jsme se dozvěděli, i tam by se jim naše
služba průvodců hodila.

Strašidelné zakončení sezóny – 31. 10. 2018
Letošní podzimní sezónu jsme zakončili v
halloweenském duchu. Naši průvodci
převlečení za strašidla vyjeli ze záhrobí na
svých či od Rekola zapůjčených kolech na
koledovačku. Objeli jsme všechny děti,
které s námi na jaře a na podzim jezdily do
a ze školy. Jízda to byla velkolepá! Děti
slíbily, že na jaře 2019 budou s námi zase
jezdit, tak se moc těšíme:)

Podzimní sezóna (září – listopad)
V podzimní sezóně, která odstartovala 17. 9. a trvala do 1.11, pokračovala v projektu ZŠ
Sv. Voršily, Živá škola a ZŠ Horka nad Moravou. Z Univerzity Palackého v Olomouci se
aktivně zapojilo 15 studentů z katedry rekreologie FTK UP a dvě studentky z Pedagogické
fakulty. Oproti loňskému roku jsme zaznamenali dvojnásobný nárůst. Děti na pěti trasách
uskutečnily 187 jízd a najezdily celkem 1027,2 km. Budeme-li počítat také jízdy a
kilometry průvodců, dostáváme se na finálních 291 jízd a 1605,7 km za 34 dní!
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●
●
●
●
●
●
●

TRASY
ZŠ Sv. Voršily - Kosinova
Živá škola - Dolní náměstí
Sv. Voršily - Hejčín
Horka nad Moravou –
Klášterní hradisko
Horka nad Moravou – Nová
ulice

Počet zapojených škol: 3
Počet zapojených dětí: 11
Počet zapojených instruktorů: 17
Počet jízd na trasách: 187
Počet jízd celkem: 291
Počet najetých km na trasách: 1027,2 km
Počet najetých km celkem: 1605,7 km

POČET ZAJIŠTĚNÝCH JÍZD
31
1
5
2

KILOMETRY JÍZD
40,3
4,2
15
15

63

504

Vyhodnocení a evaluace sezóny
Zapojené děti, najezděné jízdy, trasy
V sezóně 2018 se do projektu zapojilo pět základních škol v Olomouci. Jednalo se o již
stávající školy ZŠ Zeyerova a ZŠ Sv. Voršily, ke kterým přibyly Živá škola, ZŠ Stupkova a ZŠ
Horka nad Moravou. V rámci těchto škol jezdilo 24 dětí. Celkově přibylo 12 nových dětí a
vznikly tři nové trasy. Z Univerzity Palackého v Olomouci se aktivně a dobrovolně zapojilo
36 studentů z katedry Rekreologie Fakulty tělesné kultury a Pedagogické fakulty.
Děti a průvodci uskutečnili celkem 1328 jízd a najezdili celkem úžasných 6497,7 km.
● Celkový počet jízd: 1328
● Celkový počet kilometrů: 6497,7 km
● Celkový počet instruktorů: 36
● Celkový počet dětí: 24
● Nejaktivnější trasa: Horka nad Moravou – Nová ulice (8 km): 179 jízd a 1432 km
Do sezóny 2019 se na jaře plánuje aktivně připojit další olomoucká škola - ZŠ
Svatoplukova.
Zpětná vazba průvodců
Bětka Halušková zpracovala v rámci své bakalářské práce kvalitní zpětnou vazbu
k uplynulým sezónám. Pro zajímavost do naší roční zprávy přikládáme některé výsledky
z realizované focus group. Kompletní bakalářskou práci si můžete přečíst zde. Z výsledků
vyplývá, že se potřebujeme zaměřit na následovníky projektu.
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Motivace průvodců

Zajímavou dílčí otázkou v této části focus group byla míra motivace instruktorů být
součástí projektu. Tato problematika je velkým tématem a odpovědi se na ni velmi lišily.
Pro většinu instruktorů je to právě zábava a dobrá věc, co je motivuje být součástí
projektu. U této reakce jsme zaznamenali největší četnost. Jako další četnou reakci jsme
ve výzkumu zaznamenali motivaci ve formě finanční odměny. Naopak negativní reakce u
jednoho instruktora vyvolává odměna ve formě splnění praxe. Tento poznatek je pro nás
zajímavý z toho důvodu, že jsme odměnu ve formě praxe považovali do nynějška jako
nejvíce motivační.
Co vnímají průvodci R2S jako nejlepší/nejhorší na projektu?

Ukázalo se, že projekt významně stojí na jeho autorech, a nedochází v něm k většímu
zapojení ostatních lidí. Dalšími reakcemi, které se objevily alespoň dvakrát, bylo
například to, že tato situace se v poslední době daří zlepšovat. Jedna instruktorka uvedla,
že si nejvíce váží dobrých vztahů, které v rámci projektu vznikají.
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Finanční zpráva, zpráva o hospodaření v roce 2018
V roce 2018 nebyl charakter naší činnosti bohatý na finanční transakce. Jednalo se
převážně o zajištění provozní režie a příspěvky od rodičů na jízdy.
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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
kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde v současné době působí jako odborná
asistentka na katedře rekreologie. Zde mimo jiné lektoruje MTB kurzy.
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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 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). O propagaci Ride2sCool se nově zasadil charismatický a akční
Kryštof Novotný – díky Krýšo!
Poděkování uhání ke všem rajderům, kteří se v tomto roce podíleli na doprovázení dětí
do školy. Jmenovitě se jedná o tyto průvodce: Veronika Bartesová, Monika Begyová,
Ondřej Cetkovský, Jakub Dedík, Kateřina Drtinová, Lukáš Ďurďa, Kateřina Chadimová,
Pavel Jakubec, Lukáš Joukal, Michaela Kocková, Petr Kokosek, Viktor Křapa, Markéta
Mrázová, Vojtěch Novák, Kryštof Novotný, Daniel Ondruch, Petr Pavliš, Eva Plecitá, Babeta
Prášilová, Monika Riechers, Anežka Řičářová, Miroslav Shrbený, Jiří Skarka, Ondřej Šebek,
Pavel Šída, Ludmila Tomšejová, Ivana Vávrů, Martina Velimová, Lucie Hlaváčková, Tereza
Janošíková, Jan Kubeček, Jan Mléčka, Vít Nekolný, Tereza Srytrova, Tomáš Svoboda a
Šimon Šupina. Nejvíce jízd podnikli Luděk Šebek, Veronika Bartesová, Babeta Prášilová a
Lukáš Joukal …gratulujeme.
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. Speciální poděkování patří tatínkům Janovi Kubečkovi a Janovi Mléčkovi, kteří
neváhali a několikrát se ujali i průvodcovské role.
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.
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 je připravena pomoci a Janince
Hoffmannové, která pumpuje duši Ride2sCool.
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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
Mobilní aplikace se zaměřením na gamifikaci
Podání žádosti o dotaci – Magistrát města Olomouc
Startup na mobilní aplikaci
Aktualizace online registračního systému
Modernizace webových stránek
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 nositele a následníky myšlenky projektu
Cílené zaměření na bajkovou školku
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

