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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 otázkou
„Zajímalo by mě, na co se můžeme těšit příští rok?!“ a to mě ani ve snu nenapadlo, že nás
čeká rok v lockdownu. COVID – 19 pandemie způsobila, že doprovázení dětí na jízdním
kole do školy univerzitními studenty prostřednictvím online rezervačního systému se
v tomto roce vůbec nerozjelo, neboť nebylo kam doprovázet. Školy byly zavřené a výuka
probíhala distanční online formou.
Přesto jsme v době prázdnin a rozvolnění našli způsob, jak děti v jízdě na kole podporovat
a rozvíjet jejich dovednosti. V koordinaci s nově vzniklou Asociací profesionálních
instruktorů a průvodců MTB jsme skrze Bajkovou školku přispívali k šíření dobré praxe
v oblasti výuky dětí i dospělých v ČR.
Jízda na pumptracích, po stezkách v trail centrech a po tratích bike parcích se stává
novodobým trendem. V rámci Ride2sCool se snažíme jít tomuto modernímu směru
naproti.
Zajímalo by mě, kdy ta kola znovu roztočíme směrem do škol?!
Váš Luděk Šebek
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Historie a poslání
Idea založit spolek se zrodila v roce 2010. Inspirací nám byl žlutý americký autobus, který
sváží děti do školy a my jsme si říkali “co kdyby to nebyl autobus, ale průvodci, kteří by
bezpečně doprovodili děti do školy na kolech?”. Představovali jsme si, jak děti a
dospívající jezdí na kole, protože je to něco extra. Je to „cool“ a „in“. Je to moderní.
Když jsme vymýšleli název, napadla nás anglická hříčka Ride2sCool, který měl vyjádřit, že
jízda na kole do školy fakt stojí za to. Při následném hledání na webu, zda podobný název
někde existuje, jsme našli dva odkazy. Jeden byl zcela aktuální, souvisel s Tour de France
2010 a představoval jednorázovou akci, ve které zapojené školy soutěžily o nejvíc
najetých kilometrů na kole do školy (http://www.ride2scool.nl/over-ride2scool/). Druhý
s názvem Ride2school pocházel z Austrálie a jednalo se o iniciativu rodičů, kteří se střídali
v doprovázení dětí na kole do školy. V současné době se jejich projekt se těší takové
popularitě
a
státní
podpoře,
o
které
se
nám
zatím
sní
(https://www.bicyclenetwork.com.au/general/programs/179/). Díky těmto vzdáleným
vlaštovkám jsme věděli, že se ubíráme tím správným směrem a naše idea podpory
aktivního transportu je opodstatněnou živnou půdu.
Nicméně trvalo nám několik dalších let, než se nám podařilo uskutečnit první reálné kroky
v České republice. Bylo mnoho důvodů, proč to nešlo a jen málo těch podporujících. Nedali
jsme se a přes všechna studia, doktoráty, rodinné a pracovní povinnosti jsme v roce 2014
uspořádali pilotní studii, do které byla zapojena jedna ZŠ v Olomouci (Tř. Spojenců),
jezdily tři děti a pět průvodců. Získali jsme cenné zkušenosti, ze kterých jsme čerpali a
vycházeli v následujícím roce 2015. V roce 2016 se nám podařilo „prolomit ledy“ a
odjezdili jsme celou sezónu. Dnes už doprovázíme děti do celé řady škol v Olomouci. Nově
pro děti pořádáme kempy v rámci Bajkové školky, kde si děti rozvíjejí klíčové dovednosti
pro jízdu na kole v terénu. V roce 2020 naši aktivitu ve městě utlumila COVID – 19
pandemie, nicméně o to více vzrostla poptávka o terénní cyklistiku.
Naše poslání:
Vytváření a rozvíjení lifestylové kultury podporující sounáležitost žáků, studentů a
pedagogických pracovníků s projektem, přičemž tato kultura musí být samostatně
dlouhodobě životaschopná a saturovaná zevnitř.
Naše cíle:
Chceme pro žáky a studenty ve větších městech zajistit, udržet a dále rozvíjet cyklistickou
dostupnost základních, středních a vysokých škol, a to prostřednictvím uceleného
programu pro podporu cyklistiky.
Podporou aktivního transportu rozvíjíme osobnost člověka vytvářením pozitivních
dopravních návyků, jak tělesného, tak duševního charakteru.
Skrze dobrovolnickou práci přispíváme k rozvoji občanské společnosti, to vše při
sledování veřejného zájmu a veřejné prospěšnosti.

4
Proč tu jsme?
Protože se hromadí alarmující zprávy o poklesu pohybové aktivity u dětí a mládeže. My
věříme, že děti disponují přirozenou potřebou k pohybu a je na nás dospělých jim vytvářet
prostor a možnosti, aby tuto potřebu mohly naplňovat.
Jsme tu proto, že jezdit na jízdním kole je moderní. Svědčí o tom jak dramatický nárůst
prodeje městských kol a doplňků, tak skutečnost, že v rozvojových strategiích světových
metropolí zaujímá podpora cyklodopravy klíčové postavení.
Nově se do popředí zájmu dostává terénní cyklistika. Chceme, aby děti zažily pocit
kontroly a jistoty při ovládání jízdního kola a pocit svobody při jízdě v terénu.
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. Děti mají možnost rozvíjet a posilovat klíčové dovednosti pro
jízdu na kole jak v městském prostředí, tak v prostředí přírodním.
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Činnosti spolku v roce 2020
Aktualizace online rezervačního systému
Přestože zůstal rezervační systém nevyužitý, jako každý rok proběhla jeho kontrola a
update, neboť je stěžejní pro organizaci jízd na kole do a ze školy.

Valná hromada
Dne 23. 3. 2020 proběhla v Olomouci valná hromada, na které byla hlavním tématem
mimořádná opatření v souvislosti s COVID 19 – pandemií. Odsouhlasili jsme si, že
doprovázet děti během sezóny nebudeme (studenti UP přešli na distanční výuku a
nebylo čitelné, jak budou fungovat ZŠ) a úsilí věnujeme do rozvoje klíčových dovedností
u dětí pro jízdu v terénu v rámci Bajkové školky. Lepší ovládání jízdního kola = větší
bezpečnost v jakémkoliv prostředí.

Tvorba metodiky
V lockdownu jsme investovali úsilí do tvorby metodiky.
Dopracování postupu pro efektivní a bezpečné učení techniky jízdy.
Oblast 1: První metry na jízdním kole – jak učit děti jezdit na kole. Technika a psychologie.
Oblast 2: Základy jízdy na horském kole – jak učit děti jezdit v terénu. Technika,
biomechanika a skupinová dynamika.
Oblast 3: Adaptace techniky pro bezpečnou jízdu ve městě – zaměření zvýšení stability,
manévrovatelnosti, čtení terénu, kontroly rychlosti a koordinaci.
Kampaň pro získání nových dětí a průvodců a škol
K propagaci projektu zůstává nástěnka na katedře rekreologie na Fakultě tělesné
kultury UP v Olomouci, kde studenti najdou informace a kontakty na nás. Nicméně
studenti přešli na distanční výuku, takže se na fakultě vyskytovali minimálně.
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Propagace pro děti a rodiče
Propagovali jsme především rozvíjení klíčových dovedností pro jízdu v terénu. Zaměřili
jsme se na tvorbu webové stránky Bajkové školky a propagaci na sociálních sítích –
Facebook a Instagram.
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Letošní sezóna
Skrze měnící se mimořádná opatření vlády v souvislosti s COVID – 19 pandemií jsme se
zaměřili dominantně na kempy Bajkové školky. Zabývali jsme se administrativou a
legislativou ohledně jejího provozu a zajištění podmínek pro realizaci kempů.
Bajková školka na Rychlebských stezkách
Po

úspěchu s bike kempy pro nejvěrnější rajderky a rajdery jsme se zaměřili na bajkovou
školku na partnerských Rychlebských stezkách. Děti se tak s námi učí jezdit po terénních
nerovnostech, 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.
Termíny kempů Bajkové školky
30. – 31. 5. 20
13. – 14. 6. 20
27. – 28. 6. 20
6. 7. 20
18. – 19. 7. 20
30. – 31. 7. 20
1. – 2. 8. 20
5. 8. 20
15. – 16. 8. 20
5. – 6. 9. 20
3. – 4. 10. 20
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Finanční zpráva, zpráva o hospodaření v roce 2020
V roce 2020 naše finanční činnost pramenila z Bajkové školky.
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Žádosti o finanční podporu
V roce 2020 jsme se zaměřili na pořádání kempů pro děti k rozvoji klíčových dovedností
pro jízdu na kole (Bajková školka).
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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, Bajkové školky, Black Forest Bikers a
skoro dvě dekády člen Horské služby ČR. Je předseda a
lektor Bike licence, která představuje ucelený systém
vzdělávání v terénní cyklistice v ČR. 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, Bajkové školky Rychlebské stezky, Bike
licence 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 (APUL). 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
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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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Roman Mojzyszek
Člen Ride2sCool. Spoluzakladatel a instruktor Bajkové školky.
Spoluzakladatel Bike licence a Black Forest Bikers. Pořádá dětské
bike kempy. Již přes 20 let je aktivní bajker.

Poděkování
Poděkování patří všem dětem, rodičům, učitelům, bajkerkám a bajkerům, kteří
rádi a vytrvale jezdí na kole!
Poděkování uhání ke všem instruktorům Bajkové školky, kteří se v tomto roce podíleli
na kempech a u dětí rozvíjeli klíčové dovednosti pro jízdu na kole v terénu.
Poděkování za věčnou podporu patří našemu členovi Otakarovi Klímkovi, který se stará
o běh a sídlo naší organizace.
Speciální poděkování putuje k naší vycházející hvězdě Miunce Hoffmannové, která
pomáhá s motivací malých bajkerek a bajkerů.
Poděkování patří Janince Hoffmannové, Luďkovi Šebkovi a Romanovi Mojzyszkovi,
že ani v temné době mimořádných opatření nepřestali usilovat o možnost prohánět se na
kole s kupou dětí. Nejen to, pracovali na vytvoření vzdělávacího systému, který učí, jak
učit druhé jezdit bezpečně na kole.
Za partnerství a spolupráci děkujeme
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ŽIVÁ

ŠKOLA

Děkujeme všem partnerům, že s námi sdílí myšlenku o významu jízdy na kole.
Na konec jedno z nejdůležitějších poděkování. To patří Luďkovi Šebkovi a jeho Élan
vital - nápady - inspiraci, bajkerovi, který si v každé době umí poradit a bez, které by
Ride2sCool nikdy nevzniklo a nefungovalo.
Tým R2S

Záměry organizace na příští rok


Transformace služby Ride2sCool z pasivního doprovázení směrem k aktivnímu
tréninku dovedností pro samostatnou jízdu do a ze školy



Příprava jedno až dvoutýdenních tréninkových bloků



Zaměřit se na kempy Bajkové školky zvyšující bezpečnost jízdy v terénu skrze
rozvíjení klíčových dovedností MTB.



Upgrade online registračního systému



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.
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IČO: 22855734
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