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Pravidelné Cyklozvonění se letos bude konat na Jižním 

Městě 

Tradiční akce Pražské cyklozvonění se bude konat už posedmé. Z několika míst Prahy 

i z okolních obcí vyrazí v sobotu 14. září 2013 cyklistické pelotony, které budou 

směřovat ke stanici metra Opatov. Pražské městské části a okolní obce se tak připojí 

k Evropskému týdnu mobility a představí svým obyvatelům možnosti cyklodopravy i 

tipy na výlety do okolí Prahy.  

Na cykloprojížďku naváže odpolední program pro děti a dospělé. Je možné absolvovat 

rodinný cyklistický závod okolo Jižního Města či vyzkoušet si jízdy na jednokolce, 

shlédnout umění cyklistů ve freestyle a na účastníky čeká i mnoho dalšího. Hlavním 

organizátorem v letošním roce je Praha 11. 

 

V sobotu 14. září ráno bude akce zahájena cyklojízdou, v rámci které se sjede postupně 

dvanáct pelotonů, jež odstartují z různých míst Prahy i okolních obcí. Trasy v délce 5 až 20 

km povedou po bezpečných cestách, vhodných i pro rodiny s dětmi. Odměnou pro účastníky 

akce může být nejen dobrý pocit, ale také tričko s motivem akce a cyklistický zvonek. 

Účastníci cyklojízdy je mohou získat od organizátorů na místech srazů.  

 

Hlavním pořadatelem Pražského cyklozvonění v roce 2013 je Praha 11. „Ráda bych na 

Pražské cyklozvonění pozvala každého, kdo má rád smysluplný pohyb, protože tím jízda na 

kole bezesporu je. Jízdní kolo totiž není jen pomůcka pro sport, ale také výborný dopravní 

prostředek. I to bychom rádi zdůraznili na letošním Cyklozvonění,“ uvedla místostarostka 

Prahy 11 Eva Štampachová s tím, že akce proběhne u příležitosti Evropského týdne mobility. 

Svojí účastí se k Cyklozvonění připojí také městské části Praha 12, 13, 4, 5, Libuš, Slivenec, 

Řeporyje, Velká Chuchle, Újezd a letos premiérově i Kunratice, Šeberov nebo sousední obec 

Průhonice. Městské části a obce se v pořádání akce střídají a každý rok tedy Pražské 

cyklozvonění překvapí účastníky něčím novým. „Jsme jednou z městských částí, která 

Pražské cyklozvonění zakládala a na letošní pořadatelství jsme se opravdu těšili. Letos bude 

akce součástí Dnů Prahy 11,“ říká k tomu Eva Štampachová. 

 

V cíli cesty u stanice metra Opatov tak na návštěvníky čeká bohatý program, který potěší 

celou rodinu. K vidění tu budou například exhibice odvážných skoků na kolech, freestyle 

nebo testovací dráhy, kde si každý bude moci vyzkoušet jízdu na tandemu či jednokolce. Na 

nejmenší návštěvníky čekají trampolíny, skákací hrady, projížďky na ponících či divadlo. 

Ve 12 hodin odstartuje rodinný závod okolo Jižního Města. Jeho cílem bude nasbírání co 

nejvíce bodů na soutěžních stanovištích, která budou rozmístěna po celé trase závodu. 

Vítězové mají šanci odvézt si domů užitečné cyklistické doplňky – mezi výhrami jsou 
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cyklistické přilby, cyklocomputery, světla na kolo či cyklistické lahve.  Registrace bude 

otevřena na startu závodu od 11 hodin. 

 

„Jižní Město sport podporuje, cyklistiku nevyjímaje,“ komentuje aktivity Prahy 11 Eva 

Štampachová a dokládá to konkrétními příklady: „Jako jediná městská část máme vlastní 

cyklomapu. Po městské části jsou desítky cyklostojanů, u škol, školek a veřejných budov. Ve 

spolupráci s občany umisťujeme stojany i na dalších místech, kde si je přejí. Budujeme také 

trasy pro cyklisty. Ještě letos jednou z nich propojíme sportoviště Jižního Města,“ slibuje za 

městskou část její místostarostka. 

 

Informace o dopravě na kole i bez kola, program akce, místa a časy odjezdů cyklistických 

skupin najdete na oficiálním webu akce www.cyklozvoneni.cz. 

 

Základní informace: 

Termín:  14. 9. 2013 
Cíl:   Park u stanice metra Opatov, Praha 11 
Podrobnosti: www.cyklozvoneni.cz 
 

Fotografie a loga ke stažení: 

Fotografie: 
Ilustrační fotografie v tiskové kvalitě jsou ke stažení zde: 
http://www.cyklozvoneni.cz/images/prazske-cyklozvoneni-img.zip 
 
Použít lze také plakát s pozvánkou, který je ke stažení zde: 
http://www.cyklozvoneni.cz/images/plakat-PCZ2013-nahled.jpg 

 
 

Loga pražského cyklozvonění (formát PDF): 

http://www.cyklozvoneni.cz/images/loga-cyklozvoneni.pdf 
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