
Spoluvytvářeli jsme novou ekologickou legislativu. 

Významně jsme přispěli k otevření dat o kvalitě ovzduší a životního pro-
středí. Přispěli jsme k zavedení sítě automatického imisního monito-
ringu.

Jako první jsme vedení města představili návrh změnit Severojižní ma-
gistrálu na městský bulvár. 

Iniciovali jsme omezení rychlosti v obcích na 50 km/h, což se okamži-
tě projevilo snížením nehodovosti.

Iniciovali jsme vytvoření smogové vyhlášky, na jejímž základě se v Pra-
ze jedinkrát regulovala doprava. Později byla bohužel zrušena.

Prosadili jsme zakotvení přednosti pro chodce na přechodech do le-
gislativy v tzv. Silničním zákoně (zákon č. 361/2000 Sb., § 5 – odst. (2), 
písm. f, g) a novelizaci prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. 

Prosadili jsme nový přístup města k bezpečnosti dopravy v okolí škol.
Od roku 2008 zařazuje Praha Bezpečné cesty do školy jako svůj pravi-
delný program zvyšující bezpečnost v okolí škol.

Zasadili jsme se o  obnovení 63 nesignalizovaných přechodů v  mís-
tech s provozem tramvají (ze 79 zrušených) a o vydání nové vyhlášky 
legalizující přechody v těchto místech.

Iniciovali jsme vznik Pěší komise a přispěli k vytvoření Zásad rozvoje 
pěší dopravy, na něž se odvolávají některé strategické dokumenty hl. 
m. Prahy.

Iniciovali jsme revizi a  úpravu zón placeného stání vyznačovaných 
v bezprostřední blízkosti přechodů.

Za program Bezpečné cesty do školy jsme získali ocenění Excellency 
in Road Safety (2009) a první místo v soutěži European Road Safety 
Awards (2010).

Zapojili jsme pražské žáky do  identifikace problémů na  jejich pěších 
cestách do více než 50 škol a dosáhli tak respektu ze strany odborníků 
k potřebám dětí i jejich názorům. 

Na základě podnětů žáků i rodičů jsme dosáhli 80 změn v dopravní in-
frastruktuře ve prospěch chodců v okolí mnoha škol.

Od roku 2012 spravujeme portál Chodci sobě, díky kterému se podaři-
lo vyřešit 570 podnětů ve prospěch chodců (z téměř 2 200 zaslaných).

Představili jsme školám i veřejnosti kampaň Pěšky do školy, která učí 
děti, proč je dobré chodit do školy pěšky.

…a mnohé další - viz www.prazskematky.cz.
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