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Kdy a jak to začalo? Před 7 lety…  



. 









O co jde?  

  Cycling without age (CWA), tedy 

Cyklistika v každém věku  

  někdo tomu říká „CYKLOTERAPIE“ 

  Dobře funguje ve více než 30 zemích 

světa 



Kdo má prospěch z CWA?  

hlavně senioři, kterým zdravotní stav 

nedovoluje běžně se pohybovat 

dále tělesně postižení jakéhokoli věku,  

lidé s demencí či jiným zdravotním 

omezením,  

lidé z domovů s pečovatelskou službou  

senioři, kteří žijí doma 

nemocné děti, které se nemohou 

pohybovat  



Jak to funguje? 



Jak CWA funguje? 

Dobrovolník zatelefonuje do domova pro seniory  a 

nabídne, že vezme na výlet dva seniory.  

Projede se s nimi bezpečnou rychlostí po 

cyklostezkách nebo klidných silničkách, navštíví jejich 

rodné vesnice, sednou si na chvíli do kavárny.  

Když přijedou zpátky, všichni vidí ten zázrak: senioři 

se vracejí šťastní, rozpovídaní a společenští, 

vybočeni ze svých každodenních rutin.  

Už nikdy si nemysleli, že by se mohli tímhle 

způsobem podívat ven a do přírody. Že by ještě 

někdy cítili vítr ve vlasech. Zážitek z výletu přetrvává, 

v ústavech ubývají nemoci a hádky. 



Jde o celosvětové hnutí – o síť! 

http://cyclingwithoutage.org/ 
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Nyní ve světě… 
V současnosti (2019) je ve světě 

1643 středisek CWA (loni bylo 1100)  

2200 tříkolek (loni bylo 1500) 

víc než 29 tisíc pilotů… 

 



K provozování CWA  jsou 

zapotřebí tři věci: 

1. elektrotříkolo – „cyklorikša“ – v ČR se 

dosud nevyrábí 

2. dobrovolníci jako řidiči (říká se jim piloti) 

3. provozuje městské středisko služeb, 

domov pro seniory, místní neziskovka apod. 

– je ovšem třeba elementární organizace 

celé věci (pojištění, servis, příprava pilotů, 

přistoupení k celosvětové CWA…)  

 

 



Základní požadavky na piloty 

1. Být velkorysý a laskavý k seniorům a dalším 

osobám, které  veze 

2. Jezdit pomalu a bezpečně, aby bylo možné procítit 

okolní prostředí a pohovořit s lidmi, které rikša míjí  

3. Vyprávět si se seniory a nechat vyprávět jejich 

životní příběhy, dokumentovat je 

4. Pečovat o rozvíjení vztahů se seniory, mezi 

generacemi, se zaměstnanci domovů a s rodinami 

seniorů  

5. Nebát se věku, v 75 nic nekončí, život je zábavný i 

smutný, krásný a smysluplný. Vytváří stále nové 

příležitosti  



A v ČR? 

 Červenec 2017 

 Jednání s desítkami měst a organizací  

 Cesta L. Hrádka Evropou  

 



Leoš Hrádek z Plzně 
2018 – téměř 4000 km – 56 svislých km… 



Také v ČR jsme už začali… 

  … Otrokovice – září 2018  



Také v ČR jsme už začali… 

  … Kadaň - říjen 2018 



Také v ČR jsme už začali… 

   … Ústí nad Labem 



Také v ČR jsme už začali… 

… Bohumín (zkušebně říjen 2019) 

   … a co hodinoví vnuci? 



Je to vždycky tak trochu sláva,  

když se poprvé vyjede… 





„Cykloterapie“ vrací seniorům 

štěstí do očí…  
 



. 

Za výbor spolku CWA  CZ, z. s.:  

  

PhDr. Oldřich Čepelka 

Luční 688, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 

tel. 775 561 948, cwa@tima-liberec.cz  

a 

http://cyclingwithoutage.org 
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