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Tisková zpráva 
Jarní cyklojízda odstartovala další ročník 

kampaně Do práce na kole 
 

Velká jarní cyklojízda z Liberce do Vratislavic nad Nisou odstartovala v úterý 21. dubna letošní 

ročník kampaně Do práce na kole. Ta se už pátým rokem snaží omezit zbytečné zahlcování měst 

automobily při každodenních cestách do práce, zvýšit tím kvalitu života ve městě a podpořit zdraví 

prospěšný způsob dopravy. Na nenáročnou trasu dlouhou 7,5 kilometru vyrazilo z náměstí Dr. 

Edvarda Beneše několik desítek cyklistů.  

Účastníky přivítal primátor Liberce Tibor Batthyány, který spolu s náměstkyní pro životní prostředí 

Karolínou Hrbkovou kampaň osobně podpořil. Oba ten den přijeli na radnici na kole. „Liberec není 

zcela ideálním městem pro běžné každodenní dojíždění na kole, přesto se podpoře cyklodopravy 

věnujeme a do budoucna se budeme snažit podmínky pro cyklisty zlepšovat,“ řekl Tibor Batthyány a 

naopak vyzdvihl, že velkou výhodou Liberce je snadná dostupnost tras pro cykloturistiku. 

Peloton příznivců cyklistiky vyjel na spanilou jízdu současně i ze sousedního Jablonce. Obě skupiny se 

setkali na koupališti ve Vratislavicích. Během jízdy účastníci poukázali na chybějící cyklostezky a na 

možné řešení dopravní infrastruktury. Tento malý cyklosvátek připravilo sdružení Cyklisté Liberecka, 

které se v krajském městě podílí na organizaci kampaně. 

Popularita kampaně Do práce na kole každým rokem roste. Zatímco v minulém roce se do akce 

zapojilo v 19 českých a moravských městech 5 768 účastníků, letos podpoří svou kondici i týmového 

ducha lidé ve 25 městech. Dá se tak očekávat ještě vyšší účast. Již počtvrté se kampaň uskuteční v 

Liberci. V loňském roce tu dojíždělo v květnu do práce na kole 220 lidí. Pravidelnými účastníky jsou 

úředníci z libereckého magistrátu. Právě statutární město Liberec převzalo letos nad kampaní záštitu 

spolu s Libereckým krajem. 

Zaměstnanci podniků, firem, úřadů a institucí z Liberce, Jablonce a okolí se mohou zúčastnit hlavní 

soutěže týmů. Zajistit si účast je jednoduché: stačí s kolegy sestavit 2–5členný tým a zaregistrovat se 

do konce dubna na stránce www.dopracenakole.net. Každý, kdo absolvuje alespoň 66 % cest do 

práce na kole a své cesty si bude zaznamenávat na web soutěže, bude zařazen do slosování o ceny.  

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 30. května v Lidových sadech v rámci ekofestivalu Greenfest. Vítěz 

odjede domů na novém skládacím kole. Všichni účastníci zde mohou navštívit přednášky, dílny, 

stánky s řemeslnými výrobky a chybět nebude ani program pro děti.  

„Do práce na kole není jen o sportu a zábavě s kolegy. Prvotním cílem je přispět k tomu, aby se naše 

města proměnila v místa příjemnější a zdravější pro život a lidé se víc zamýšleli nad tím, jaký vliv má 

http://www.dopracenakole.net/


jejich každodenní dopravní chování na životní prostředí. Letos bychom rádi na tento aspekt celé akce 

víc upozornili,” uvedl Lukáš Eršil, manažer kampaně ze sdružení Auto*Mat.  

V letošním roce vás čeká na cyklisty několik novinek. Například díky speciální emisní kalkulačce se 

dozvědí, kolik škodlivých látek ušetří s každým ujetým kilometrem nebo jaký vliv má změna jejich 

dopravního chování na životní prostředí a zdraví. Poprvé se otvírá možnost přispět libovolnou 

částkou v rámci speciálního programu „Šlapu pro Asistenci“ na asistenční službu konkrétním 

zdravotně postiženým lidem, ti pak budou moci spolu s asistenty jezdit spokojeně do práce na kolech 

pomocí svých vozíků. 

 

Kontakt pro média: 

Jan Král 

referent propagace a komunikace s veřejností 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora 

   

Statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   
mobil: +420 733 618 706 

tel.: +420 485 243 183 

e-mail: kral.jan@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

www.facebook.com/cityliberec 

 

http://www.liberec.cz/
file:///C:/Users/kral.jan/Desktop/tiskovky%202015/www.facebook.com/cityliberec

