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CYKLOTERAPIE – co to je a jak to funguje?

• CWA = cycling without age; cyklistika v každém věku – právo na vítr ve vlasech
• původní model je z Dánska
• forma aktivity pro seniory či hendikepované
• funguje už v cca 40 zemích světa
• nositelem myšlenky v Česku je PhDr. Oldřich Čepelka, který nás oslovil



• první jednání proběhlo v 
říjnu 2018, od jara 2019 
probíhal nábor dobrovolníků 
a průběžná školení 

• nákup tříkolky byl projednán, 
pořizovací cena: 150 tis. vč. 
DPH (ca. 5.770 €)

• 1. v ČR: Kadaň, Otrokovice a 
Ústí nad Labem 







TESTOVÁNÍ A PILOTNÍ PROVOZ

• díky spolupráci s Dobrovolnickým centrem v Ústí n. L. proběhl 
nábor nových dobrovolníků pro tuto aktivitu

• testovací fáze probíhala od dubna do začátku června, z části v 
Dobrovolnickém centru a z části v Cyklocentru města Ústí n. L.

• od poloviny června je umístěná v domově pro seniory ve Velkém 
Březně, kde probíhá pilotní provoz v této sezóně











EVALUACE A VÝHLED NA DALŠÍ SEZÓNU

Přehled k podzimu 2019
 7 dobrovolníků + 2 pracovnice domova
 19 seniorů, 1 autistický chlapec
 ca. 50 hodin
 ca. 400 km

Výhled
 bezpečnostní prvky, technický servis
 platné pojistky, akreditace dobrovolnického programu
 zápůjčka dalším zájemcům – domovy pro seniory

Další města
 kladné ohlasy a zájem o vlastní tříkolku projevují 

postupně další města
 vážný zájem např. v Roudnici nad Labem a České Lípě
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