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Studentská cyklojízda Prahou 2011, foto Štěpán Hon

Zvláštní cena za nejlepší umělecké ztvárnění tématu 
bezpečnosti v dopravě v rámci soutěže Chceme být vidět!,

foto studenti SZŠ Jaselská
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ÚVODEM 

Představujeme Vám přehled svých aktivit a projektů, 
jimž jsme se v roce 2011 věnovali. Naše snahy se jako 
dosud upínaly k podpoře bezpečné, zdravé a po všech 
stránkách udržitelné dopravy (nejen) dětí ve městě. 
Přestože si uvědomujeme, že doprava není jedinou ob-
lastí života ve městě (i mimo něj), kterou je třeba vylep-
šit, vlastní zkušenost i znalosti, jichž jsme v průběhu let 
při této činnosti nabyli, nám říkají, že tak, jak se bude-
me dopravovat, se nám tu bude i žít. Pokud zásadně ne-
změníme své dopravní návyky jako jednotlivci a pokud 
nepřehodnotí svůj přístup k dopravě ani město a měst-
ské části, krásných zítřků se v Praze nenadějeme. Nej-
mladší generace je v posloupnosti života právě to mís-
to, kde je možné začít něco od základu měnit. Jako první 
krok na cestě k přívětivějšímu městu, z něhož nebude-
me jako dosud prchat v každé volné chvíli, je třeba po-
skytnout dětem i ostatním občanům možnost bezpečně 
a příjemně se po městě pohybovat po svých a zahrnout 
je do plánování svých každodenních cest. Jak o to v pra-
xi usilujeme, se dočtete právě v této zprávě. Jako obvyk-
le úspěšnost našeho snažení spočívá v propojení všech, 
jichž se dopravní problematika buď osobně, profesně či 
úředně dotýká. Všem, kteří do tohoto zmatku činnos-
tí a názorů vstoupili spolu s námi a usilovali o společnou 
dohodu o podobě cest po městě, děkujeme a věříme, že 
ve svém zájmu o ně vytrvají.

Jarmila Johnová
předsedkyně sdružení
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POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE
Pražské matky (PM) jsou občanské sdružení usilující 

o zlepšení stavu životního prostředí, zvýšení zájmu ve-
řejnosti o tuto problematiku a především o odpovědnější 
přístup občanů i veřejné správy ke svému okolí. Sdruže-
ní sehrálo významnou roli při utváření občanské společ-
nosti a environmentálního hnutí v 90. letech. Již v roce 
1988 PM veřejně reagovaly na kritické hodnoty znečišťu-
jících látek v pražském ovzduší a požadovaly novelu ne-
vyhovující smogové vyhlášky. Ještě za komunistického 
režimu v květnu 1989 uspořádaly svou první demonstra-
ci upozorňující na neřešené environmentální problémy 
a požadovaly zveřejňování pravdivých informací o stavu 
životního prostředí dlouho před tím, než se právo na in-
formaci stalo součástí našeho právního řádu v roce 1996. 

V současné době má sdružení několik aktivních členek 
pracujících soustavně na dopravních projektech a řadu 
spolupracujících dobrovolníků a sympatizantů. Přesto-
že v centru pozornosti Pražských matek stála od počát-
ku odpovědnost občanů – především rodičů – za život-
ní prostředí v nejširším slova smyslu, naše práce se nyní 
soustřeďuje na prosazování a podporu bezpečné, zdravé 
a šetrné dopravy v Praze. Naše projekty jsou zaměřeny 
na práci s dětmi, v nichž spatřujeme silný potenciál a na-
ději do budoucnosti. 

Cíle sdružení:
• šetrná, zdravá a bezpečná doprava ve městě
• fungující výchova dětí a osvěta dospělých k občanské 

odpovědnosti a udržitelnému životu
• více prostoru pro pěší a cyklistickou dopravu
• omezení nadbytečné individuální automobilové dopravy
• čistší ovzduší a méně hluku
• lepší informovanost a aktivní zájem veřejnosti o životní 

prostředí
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PROJEKTY A AKTIVITY
REALIZOVANÉ V ROCE 2011

Bezpečné cesty do školy
V roce 2011 se uskutečnil již třetí pravidelný ročník společ-

ného programu občanských sdružení Pražské matky a Oži-
vení s názvem Bezpečné cesty do školy (BCŠ). Program BCŠ 
představuje vyústění dlouholeté spolupráce sdružení s hlav-
ním městem Prahou (HMP) při podpoře bezpečné, zdra-
vé a šetrné pěší i cyklistické dopravy dětí na jejich pravidel-
ných cestách do školy. Každoročně se do něj mohou přihlásit 
a o podporu z rozpočtu města soutěžit všechna školská za-
řízení na území HMP, která chtějí zvýšit dopravní bezpečnost 
dětí a podporovat chůzi a jízdu na kole ve městě. 

Pražské matky (PM) metodiku BCŠ vyvíjely a testova-
ly na jednotlivých školách od konce devadesátých let, od 
roku 2008 působí v rámci programu vyhlašovaného měs-
tem jako jeho koordinátorky a školním projektům posky-
tují nadále metodickou podporu.

Mapování na ZŠ Veronské náměstí, BCŠ 2011, foto škola
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Vzhledem k tomu, že přehnaná motorizace ve městě do-
padá nejhůře na děti a další znevýhodněné účastníky pro-
vozu, např. starší spoluobčany či lidi s omezenou mobi-
litou, považuje sdružení podporu města pro BCŠ za vý-
znamný krok a pokračující spolupráci za velice přínosnou.

Cíle programu BCŠ
• Bezpečnější ulice pro děti
• Lepší podmínky pro chodce a cyklisty
• Více prostoru pro hezký a zdravý život ve městě
• Výchova dětí k samostatnosti a občanské odpovědnosti

Metodika a stručný popis školních projektů BCŠ
Školy jsou povinny držet se v rámci programu BCŠ výše 

zmíněné závazné metodiky, kterou na základě svých vlast-
ních i převzatých zkušeností PM v minulosti vyvinuly. Prv-
ní podmínkou pro zapojení školského zařízení do progra-
mu je tak dobrovolné rozhodnutí školy dlouhodobě usilo-
vat o udržitelnou dopravu svých svěřenců, respektive je-
jich rodičů a zaměstnanců školy. K dalšímu metodickému 
principu patří týmová práce a přijímání rozhodnutí na zá-
kladě společně dosažené dohody směřující ke zklidnění do-
pravy v okolí školy – proto jsou školy také povinny vy-

Mapování na ZŠ Písnice, BCŠ 2011, foto Veronika Radová
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tvořit pracovní skupiny složené ze zástupců dětí, peda-
gogů i rodičů, veřejné správy HMP i příslušné MČ, Policie 
ČR a Městské policie, dopravního projektanta, občanských 
sdružení Pražské matky a Oživení, jež na koordinaci škol-
ních projektů dlouhodobě spolupracují, a případných dal-
ších zástupců veřejnosti, kteří v dané lokalitě projeví zájem 
o bezpečnou a udržitelnou dopravu. 

Mapování cest do školy a dotazníkové šetření 
o způsobu dopravy

Školní projekty jsou založeny na práci s dětmi v rám-
ci vyučování, projektových dnů, případně i volnočaso-
vých aktivit školy. Žáci či studenti do mapek okolí ško-
ly vyznačí místa, kde se necítí bezpečně, vysvětlí, proč 
jsou místa nebezpečná, a případně navrhnou, jak si-
tuaci zlepšit. Vyplní také dotazníky, kde popíší způsob, 
jak se dopravují do školy a jak by se do ní dopravo-
vat chtěli. Otázky mohou být cíleny také na rodiče, je-
jichž názor na dopravování dětí může pomoci dotvo-
řit obraz celkové situace dopravních návyků a prefe-
rencí v dané lokalitě. Zpracováním mapek jednotlivců 
pak vzniknou mapy třídní, z nichž je nakonec sestave-
na souhrnná mapa okolí školy se seznamem nebezpeč-
ně vnímaných lokalit. 

Dopravní studie
Na základě školní mapy se seznamem rizikových 

míst a výsledků dotazníkového šetření je dopravním 
projektantem zpracována studie s návrhy opatření na 
odstranění problematických míst a zklidnění dopravy 
v okolí školy. Studie pak slouží jako podklad pro dal-
ší kroky, jejichž konečným cílem je realizace navrže-
ných opatření (v delším časovém horizontu než doba 
trvání projektu).

Školní plány mobility
Povinnou součástí projektu BCŠ je i vypracování školního plá-

nu mobility – dlouhodobé strategie školy spočívající v souboru 
naplánovaných opatření a aktivit zaměřených na podporu bez-
pečného, zdravého a ekologicky šetrného dopravování do školy. 
Podkladem pro zpracování tohoto plánu jsou právě získané úda-
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je z analý-
zy doprav-
ní bezpeč-
nosti v okolí 
školy a do-
tazníkové-
ho šetření 
o doprav-
ních pre-
ferencích 
dětí. Navr-
žené akti-
vity může 
škola začle-
nit do svých 
výukových 
i rozvojo-
vých plánů 
(viz meto-
dické pří-
ručky Bez-
pečné ces-
ty do ško-
ly a Školní 
plán mobili-
ty ke staže-
ní na webo-

vých stránkách Pražských matek www.prazskematky.cz v rub-
rice Bezpečné cesty do školy).

V souvislosti se školním plánem mobility školy také 
z rozpočtu projektu realizují opatření na podporu 
ekologické dopravy žáků – např. stojany a přístřeš-
ky na kola v areálu školy, skříňky pro ukládání cyklistic-
kých potřeb, kola či koloběžky a další vybavení pro cyk-
lokroužky apod.

Doprovodné aktivity
Školní projekty doprovází řada aktivit, které školákům 

ozřejmují širší dopravní vztahy (monitorování dopravy, 

Ukázka z dopravní studie pro ZŠ Písnice, 
autor Květoslav Syrový
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vytváření map, slohové práce, diskuze s odborníky atp.) 
nebo při nichž si mohou v doprovodu dospělých vyzkou-
šet bezpečné a udržitelné cestování po městě (cyklojíz-
dy, jízdy zručnosti, pěší dny atp.). 

Školy zapojené do programu BCŠ v r. 2011

Ve třetím pravidelného ročníku programu BCŠ byly 
na základě výběrového řízení zapojeny a podpořeny 
tyto 4 pražské školy:

• ZŠ Chvaly v Praze – Horních Počernicích
• ZŠ Veronské náměstí v Praze 15
• Waldorfská ZŠ Jinonice v Praze 5
• ZŠ Písnice, Praha – Libuš

Program probíhal od února 2011, kdy byly na zákla-
dě výběrového řízení vyhlášeny výsledky soutěže o pod-
poru města, do listopadu 2011, kdy byly školy povinny 
předložit závěrečné zprávy ze svých projektů a vyúčto-
vat svěřené prostředky. 

Nový přístřešek se stojany na kola v ZŠ Písnice, foto PM
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Finanční zajištění školních projektů BCŠ 2011

Každá z vybraných škol získala finanční prostředky na 
zpracování dopravní studie, realizaci opatření na podpo-
ru udržitelné dopravy žáků, malou odměnu pro konzul-
tanta a vedoucího školního projektu a drobné adminis-
trativní výdaje.

Zhodnocení BCŠ 2011 a přínosu jednotlivých škol

Školy na základě spolupráce členů pracovních skupin ne-
chaly zpracovat kvalitní dopravní studie, vytvořily své plány 
pro udržitelnou mobilitu, zapojily do projektů velkou část škol-
ní komunity – především dětí i některých rodičů – a naváza-
ly fungující vztahy se svými úřady, zástupci samospráv i poli-
cií. Na všech školách děti opět prokázaly schopnost a chuť zú-
častnit se týmové práce, samostatně myslet i prezentovat vý-
sledky své práce. Aktivně se podílely na zasedáních pracov-
ních skupin, tedy i na tom, jakou podobu by měly mít jejich 
bezpečné cesty do školy, a na realizaci nejrůznějších dopro-
vodných aktivit projektu. Vyzkoušely si jízdu po vlastní ose 
a školy jim vyšly vstříc v jejich přání jezdit do školy na kole, 
či koloběžce (postavily přístřešky nebo zakoupily koloběžky). 
Praktické řešení otázky bezpečných cest do školy na kole se 
však úřadům dařilo bohužel nejméně. 

I v roce 2011 se ukázalo, že velký problém představuje do-
vážení dětí do školy autem, jež zhoršuje bezpečnost pohybu 
žáků v okolí školy a vede u dětí k vytváření neudržitelných 
dopravních návyků. Školy by se měly umět s tímto jevem 
v rámci svých školních plánů mobility v budoucnu „poprat“. 

Věříme, že alespoň nejaktivnějším školáků se otevře-
la cesta k širšímu pohledu na dopravní vztahy a život ve 
městě. Na programu si ceníme nejvíce toho, že je dvoj-
cestný – jeho realizací získávají nejen děti a škola poža-
dující zklidnění dopravy, ale i ti, kteří jim k tomu v rám-
ci smluvního vztahu poskytují služby či finanční podpo-
ru. Pro naše sdružení tento ročník znamenal další cen-
né zkušenosti, nové kontakty i navázané vztahy. Všem 
účastníkům programu jsme za to vděčni a děkujeme jim.
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ZŠ Veronské náměstí, Praha 15

Na této škole se potvrdila pravdivost pořekadla „Jaký 
pán, takový kmán.“ Vzájemná důvěra mezi pedagožkou 
v roli vedoucí projektu a zapojenými žáky vytvořila ide-
ální prostředí pro aktivní a invenční spolupráci dětí s do-
spělými. Žáci nejenže sami vytvořili množství elektronic-
kých prezentací svého mapování i průzkumu dopravní-
ho chování, čímž poskytli projektantovi ideální podkla-
dy pro dopravní studii, ale velice aktivně se také za-
pojili do jednání v pracovní skupině a podíleli se i na 
organizaci dopravního odpoledne pro mladší spolužá-
ky a děti z MŠ. Paní učitelka byla také hlavní organizá-
torkou cyklistických výletů do Hostivařského lesopar-
ku, účasti na cyklosoutěžích, výroby maskotů „cesťáč-
ků“ atd. Škola využila možnost zbudování přístřešku 
a stojanů na kola a koloběžky, a to přímo ve svém uza-
vřeném dvoře. Jako nejrizikovější místo děti označily 
nepřehledný přechod v zatáčce u školy přes Milánskou 
ulici. K naší lítosti nedošlo k dohodě školy s MČ o vy-
značení cyklotras. Hlavní důvod, proč se škola chtě-
la do programu zapojit, a největší přání dětí tak zatím 
zůstaly nesplněny.

Nástěnka projektu BCŠ, ZŠ Veronské náměstí, foto škola
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Waldorfská ZŠ Jinonice, Praha 5

Žáci 5. třídy zaujali slohovými pracemi na téma „Moje 
cesta do školy“, starší pak schopností diskutovat na vy-
soké úrovni o dopravních problémech v okolí školy. Ko-
lem 60 dětí, rodičů a pedagogů se zúčastnilo vydaře-
né cyklojízdy Prokopským údolím ke škole. I tato ško-
la využila možnosti zbudovat si přístřešek pro kola a ko-
loběžky, do jehož stavby se zapojilo i sdružení rodičů. 
Jako nejhorší místo zde žáci identifikovali nebezpečný 

Cyklovýlet ZŠ Veronské náměstí, foto škola

Cyklojízda Waldorfské ZŠ Jinonice, foto Tomáš Cach
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přechod přes Radlickou ulici (široká komunikace, vysoká 
rychlost aut, časté nerespektování červené). Za příklad-
nou organizaci projektu na škole se zasloužil především 
konzultant z řad rodičů.

ZŠ Chvaly, Horní Počernice 
 
Žáci na prostorném dvoře školy malovali dopravní 

značky a seznamovali se tak aktivně s dopravními před-
pisy (dokonce navrhovaly nové). Na nejnebezpečnějším 
a nejfrekventovanějším přechodu přes Náchodskou uli-
ci (velká intenzita provozu na průtahu Horními Počerni-
cemi) monitorovali provoz – sledovali četnost aut i chod-
ců a porušování pravidel silničního provozu. Za první 
i druhý stupeň vlastnoručně zpracovali veliké mapy ri-
zikových míst. Vzhledem k tomu, že rodiče ze strachu 
o své děti nechtěli příliš podpořit cyklistiku, škola nakou-
pila koloběžky, které pak při jízdě Horními Počernicemi 
s žáky otestovala. Dík patří nejen dětem, ale vedle ener-
gií překypujícího pana ředitele a pedagogů školy i praco-
vitém konzultantovi z řad prarodičů, který dopodrobna 
zpracoval veškeré průzkumy. 

Schůzka pracovní skupiny na Waldorfské ZŠ Jinonice, foto PM
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Mapa okolí ZŠ Chvaly – 1. stupeň, foto PM

Monitorování nebezpečného přechodu, ZŠ Chvaly,
foto škola)
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ZŠ Písnice, Praha – Libuš

Větší žáci této prvostupňové školy monitorovali hus-
totu provozu na nebezpečném přechodu přes Libušskou 
ulici. Okolo 60 dětí, rodičů a pedagogů se zúčastnilo cyk-
lojízdy a pěšího výletu Modřanskou roklí, při níž také 
proběhly vědomostní a výtvarné soutěže.

Škola dovybavila svou zahradu novými stojany a pří-
střeškem na kola. Za nejrizikovější místo byl označen 
prostor před školou, kam rodiče ve velkém počtu přivá-
žejí ráno své děti autem, dále cesta ke škole od zastáv-
ky autobusu, na níž chybějí chodníky, a zmíněný přechod 
přes Libušskou ulici. Kromě zmíněných aktivit absolvo-
valy všechny školy také interaktivní přednášku o mož-
nostech dopravy ve městě. 

Prezentace dopravní studie na ZŠ Písnice,
foto Veronika Radová
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Realizace dopravních opatření z projektů BCŠ 
v minulých letech

Přestože rekonstrukce rizikových míst se za návrhy opat-
ření, které vznikly v rámci programu BCŠ, zpožďují o ně-
kolik let a žáci, kteří se na jejich navrhování podíleli, kon-
krétní zařízení mnohdy již ani nenavštěvují, školy i spolu-
občané z okolí je hodnotí pozitivně. Za celou dobu existen-
ce BCŠ se již podařilo celkem uskutečnit na 60 opatření. 
V loňském roce se zrealizovala tato další opatření:

• montovaná obruba na křižovatce Prokopova x Ro-
kycanova (BCŠ 2010, ZŠ Lupáčova Praha 3)

• instalace zařízení na měření rychlosti před ZŠ Na 
Zlíchově (BCŠ 2007, ZŠ Zlíchov, Praha 5)

• úprava nároží křižovatky Sabinova x Rokycanova 
(vytažení chodníků, bezbariérový přístup), přileh-
lá stavební úprava přechodu (dělicí ostrůvek) přes 
Rokycanovu (BCŠ 2008, Hudební škola hl. města 
Prahy a RKC Nová Trojka, Praha 3)

• nový přechod pro chodce v ul. Meteorologická (na 
křižovatce se Šátálskou a Zahrádeckou ul.) (BCŠ 
2008, ZŠ Meteorologická, Praha – Libuš)

• zvednutá plocha křižovatky Sládkova x Havanská 
(BCŠ 2007, ZŠ Korunovační, Praha 7)

Přednáška o dopravě ve městě na ZŠ Písnice, foto PM
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Nový  přechod v ulici Meteorologická, Praha - Libuš, 
foto Daniel Rantoš

Zvýšená plocha křižovatky Havanská x Sládkova, 
Praha 7, foto PM
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Připravena byla i projektová dokumentace k úpra-
vě křižovatky Ke Smíchovu x Na Křenkově (ZŠ Slivenec 
2009),  k vytažení nároží křižovatky Jeseniova x Stráž-
ní a k instalaci zpomalovacího prahu před ZŠ Jeseniova 
(BCŠ 2009, ZŠ Jeseniova, Praha 3).

Ocenění pro realizaci školního projektu BCŠ
V soutěži Cesty městy, kterou každoročně vyhlašuje 

Nadace Partnerství, byla v roce 2011 oceněna úprava 
křižovatky Sázavská x Moravská navržená v rámci pro-
jektu Bezpečné cesty do školy v ZŠ Sázavská (2006). 
Hlavní město Praha, které tuto úpravu realizovalo a při-
hlásilo do soutěže, získalo čestné uznání hodnotící komi-
se v kategorii Bodová řešení.

Internetový portál Chodci sobE
V roce 2011 PM pracovaly na přípravě internetového 

portálu Chodci sobě sloužícího pro ohlašování problémů, 
se kterými se pražští chodci potýkají na svých cestách 
městem.

Podněty občanů (fotografie či videa z problémových 

Úprava křižovatky Sázavská x Moravská, Praha 2, foto PM
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míst, jejich popis) jsou prostřednictvím tohoto portálu 
evidovány, zobrazovány na mapě a zasílány samosprá-
vám příslušných městských částí k řešení. Samosprá-
vy jej mohou využít k získání komplexnějšího přehledu 
o problémech chodců ve své lokalitě, reagovat na podně-
ty a o jejich řešení občany informovat. Občané pak mo-
hou sledovat stav řešení podnětů a hodnotit jej, hlasovat 
o nejproblematičtějších místech a díky propojení se soci-
álními médii mezi sebou komunikovat.

Portál vznikl ve spolupráci s Inštitútom pre dobre spravo-
vanú spoločnosť a funguje na adrese www.chodcisobe.cz.

Ovzduší v Praze - víme, co dýcháme?
Cílem tohoto projektu bylo změnit způsob infor-

mování a varování veřejnosti před zhoršenou kvali-
tou ovzduší a prostřednictvím poskytnutých informa-
cí apelovat na obyvatele města, aby změnili své do-
pravní návyky a ke kvalitě ovzduší zaujali odpověd-
nější přístup. Ne všichni si totiž uvědomují, že hlav-
ním zdrojem znečištění v Praze je zejména individu-
ální automobilová doprava. Pražské matky ve spolu-
práci s odborníky zpracovaly analýzu kvality ovzduší, 
zdrojů jeho znečištění i možností jeho ochrany. Výstu-
py uveřejnily ve svém čtvrtletníku Přes práh a v médi-

Transparent umístěný na budově Národního muzea 
sdružením Asistence za účasti o.s. PM a Auto*mat po 

tiskové besedě, foto Tomáš Škrdlant
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ích, spoluúčastnily se též tiskové konference k tomuto 
tématu v kině Světozor iniciované o.s. Asistence a jed-
nají s vedením města – primátorem Bohuslavem Svo-
bodou a příslušnými zástupci veřejné správy – o dal-
ších možnostech osvěty i způsobu informování obyva-
tel o aktuálním stavu ovzduší. PM pokračovaly ve spo-
lupráci s MČ Praha 2 v jejích snahách o zklidnění Se-
verojižní magistrály, která zatěžuje tuto městskou část 
emisemi a hlukem. Městská část proto sdružení umož-
nila použít své bannery, apelující na občany, aby více 
chodili pěšky, jezdili na kole či využívali veřejnou do-
pravu ve městě, na webu Pražských matek. V delším 
horizontu by město mělo novelizovat tzv. smogovou 
vyhlášku, která by umožňovala regulaci autodopravy 
za zhoršených rozptylových podmínek. 

Čtvrtletník PRes práh
V minulém roce PM pokračovaly ve vydávání čtvrtlet-

níku Přes práh, který slouží k propagaci a výměně zku-
šeností s projekty na prosazování udržitelné dopravy 
dětí ve městě. Čtvrtletník v pravidelné rubrice informu-
je i o průběhu programu BCŠ v Praze i v celé republi-
ce, věnuje se dopravní výchově, sleduje nejnovější ana-
lýzy a statistiky bezpečnosti dopravy u nás i v zahrani-
čí a mapuje přístup českých i zahraničních měst a obcí 
k dopravnímu zklidňování a k udržitelnému rozvoji do-
pravy. Děkujeme všem autorům z domova i zahraničí, 
kteří se roce 2011 podíleli na kvalitním obsahu čtvrtlet-
níku bez nároku na odměnu (http://www.prazskematky.
cz/knihovna/casopis-pres-prah.html).

KampaN Chceme být vidEt!
Společně s Nadací Partnerství a sdružením Oživení jsme 

uskutečnili druhý ročník fotografické soutěže pro školy, kte-
rá byla součástí kampaně za větší viditelnost a bezpečnost 
chodců a cyklistů v zimních měsících. Kampaň „Chceme být 
vidět!“ propagovala reflexní prvky jako nezbytnou součást 
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oblečení, kol či zavazadel, která výrazně zvyšuje bezpečnost 
dopravního provozu a mnohdy může chodci nebo cyklisto-
vi zachránit život. Soutěž se znovu setkala s pozitivním ohla-
sem, zúčastnilo se jí 34 škol z celé ČR, které zaslaly více než 
150 fotografií vzešlých z výběrových školních kol. 

Kampaň Chceme být vidět! – ukázka soutěžní 
fotografie, foto Lukáš Volný

Kampaň Chceme být vidět! – vyhlášení vítězů 
fotosoutěže, foto Ivan Rigl
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SPOLUPRÁCE S ÚRADY A OBČANY
Jak je již zmíněno v popisu programu BCŠ, většina na-

šich aktivit závisí na spolupráci s občany, veřejnou sprá-
vou a také odborníky. Každá spolupráce s občanem – 
většinou chodcem, který ohlásí nějaký nedostatek, na 
jehož odstranění se mu nedostává buď sil či informací 
však, má-li mít výsledek, musí končit spoluprací s úřa-
dem. Většina našich úspěšných kauz skutečně začala 
podnětem ze strany veřejnosti, avšak její nápravu zajis-
tila ve spolupráci s odborníky, zastupiteli či radními i ob-
čany státní správa – příslušný odbor dopravy, respekti-
ve Technická správa komunikací, jimž za to děkujeme. 

Anežka stále čeká 

Nejinak tomu bylo i v případě tragické nehody školačky 
Anežky, k níž došlo v roce 2009 na nebezpečné křižovat-
ce Prokopova, Rokycanova na pražském Žižkově a kte-
rou nám oznámil nešťastný otec ve snaze zjednat nápra-
vu a zabránit dalším tragédiím. Po mnoha složitých jed-
náních občanů Prahy 3 a občanských sdružení s před-

Místo tragické nehody,křižovatka Rokycanova x 
Prokopova, kde se dosud nic nezměnilo, foto PM
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staviteli radnice této městské části, po realizaci projek-
tu BCŠ na ZŠ Lupáčova, kterou Anežka navštěvovala, se 
městská část po komunálních volbách konečně ujala ini-
ciativy, otevřela se více veřejnosti a uskutečnila veřejnou 
(občanskou) anketu na dopravní řešení nebezpečné kři-
žovatky. V roce 2011 jsme se zúčastnili dalších jednání 

Vítězný návrh řešení – okružní křižovatka, autor TSK
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a po vytvoření nové dopravní studie konečně došlo i ke 
zpracování projektové dokumentace a k vyčlenění pro-
středků z veřejného rozpočtu MČ Prahy 3 na rozsáhlou 
rekonstrukci křižovatky. Řešení se sice blíží ke své reali-
zaci, ale neoddiskutovatelnou zůstává skutečnost, že od 
tragické nehody uplynulo již dva a půl roku bez viditel-
ného výsledku. 

ZŠ sv. Augustina

Na jaře loňského roku se na nás obrátili rodiče dětí 
z právě vznikající církevní školy sv. Augustina na praž-
ském Kačerově s prosbou o pomoc při zajištění bezpeč-
ného přístupu ke škole pro začátek školního roku 2011. 
Naši spolupracující projektanti zpracovali zcela dobrovol-
nicky dopravní studii s návrhy, jak dopravní situaci řešit. 
Kromě instalování jediné značky před školou se však i přes 
společné intervence rodičů, ředitele školy a sdružení i přes 
několikerá setkání se zástupci veřejné správy městské čás-
ti Prahy 4 dosud nic nestalo. Jednání pokračují. 

Pracovní skupina BESIP při odboru dopravy MHMP

Pražské matky se pravidelně zúčastňují schůzek pra-
covní skupiny BESIP při odboru dopravy MHMP, kde sle-
dují a prosazují konkrétní návrhy na úpravu dopravní 
infrastruktury ve prospěch chodců a nejohroženějších 
účastníků provozu. PM podporují každoročně i navýšení 
položky BESIP, aby mohla pokrýt nejnutnější požadavky 
na zvýšení bezpečnosti provozu.

MEDIALIZACE
O svých aktivitách a projektech jsme v roce 2011 pravi-

delně informovali prostřednictvím svých webových stránek 
www.prazskematky.cz, na Facebooku, ve čtvrtletníku Přes 
práh, ale i prostřednictvím celoplošných a regionálních mé-
dií. Častá je naše spolupráce s tištěnými i internetovými 
periodiky, ČTK i televizními a rozhlasovými stanicemi.



- 26 - - 27 -

FINANCOVÁNÍ V ROCE 2011

Výnosy v roce 2011  v Kč
Magistrát hl. města 

Prahy 560 000,00

Městská část Praha 10 65 906,70
Nadace VIA 40 000,00

Nadace Open Society 
Fund Praha 22 660,00

Tržby z prodeje služeb 2 000,00
Dary 195 340,88

Úroky z běžného účtu 396,00
Celkem 886 303,58

Projekty v roce 2011 v Kč
Bezpečné cesty do školy 618 100,00

Čtvrtletník Přes Práh 115 906,70
Ovzduší v Praze - Víme 

co dýcháme? 40 000,00

Chodci sobě 72 660,00
Jiné náklady 39 636,88

Celkem 886 303,58
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ROZVAHA (v Kč) ke dni 31.12.2011

Stav k 
prvnímu 

dni 
účetního 
období

Stav k 
posled-
nímu dni 
účetního 
období

AKTIVA

B. Krátkodobý majetek 629 603 333 523

Pohledávky 8 746 0

Krátkodobý finanční majetek 422 085 333 523

Jiná aktiva 198 772 0

Aktiva celkem 629 603 333 523

PASIVA

A. Vlastní zdroje 2 480 172 494

Fondy 0 170 013

Výsledek hospodaření ve schvalov. řízení 0 0

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 2 480 2 480

B. Cizí zdroje 627 123 161 029

Krátkodobé závazky 257 196 103 689

Jiná pasiva 369 927 57 340

Pasiva celkem 629 603 333 523

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
(v Kč)  ke dni 31.12.2011

Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost Celkem 

NÁKLADY

Spotřeba materiálu 139 0 139

Služby 840 094 0 840 094

Mzdové náklady 42 500 0 42 500

Zákonné sociální náklady 100 0 100

Kurzové ztráty 174 0 174

Jiné ostatní náklady 3 297 0 3 297

Náklady celkem 886 304 0 886 304

VÝNOSY  

Tržby z prodeje služeb 562 000 0 562 000

Úroky 396 0 396

Zúčtování fondů 51 907 0 51 907

Přijaté příspěvky 206 095 0 206 095

Provozní dotace 65 907 0 65 907

Výnosy celkem 886 304 0 886 304

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
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NA PROJEKTECH V ROCE 2011 
PRACOVALY:

Jarmila Johnová, Petra Lukešová, Eva Šuchmanová, 
Michaela Valentová 

Dále s námi spolupracovali:
hlavní město Praha, Oživení, o. s., Nadace Partnerství, 

Auto*mat, o. s, Arnika, o. s., Asistence, o. s., Krocan. 
o. s., Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., TSK, MČ Praha 2, 
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Integraf, 
s.r.o., PragueWatch, HUB Praha, Václav Vondrášek, Pavel 
Sladkovský, Michal Uhl, Josef Janota, Jaroslav Valůch, 
Jakub Mráček, Dita Růčková, Věra Frühaufová, Ondřej 
Rut, Petr Brož, Petr Hájek, Edita Janečková, Jaroslav 
Hořín, Ondřej Růžička, Radim Prokop, Marek Čaněk, 
Jaroslav Mach, Olga Boučková, Jaroslav Kučera, Eva 
Rychlíková, Filip Dušek, Radim Šrám, Miroslav Trejtnar, 
Barbora Kolárová, Petr Šmíd, Marián Kišďurka, Ctibor 
Košťál, Michael Šimonfy, Vratislav Filler, Jana Pírková, Vít 
Masare, Martin Skalský, Květoslav Syrový, Tomáš Cach, 
Jaroslav Hořín, Erik Čipera, Petr Novotný, Vladislav 
Rozsypal, Petra Kolínská, Iva Hájková, Petra Siganová, 
Mojmír Kopečný, Alena Volfová, Ladislava Bímová, 
Milan Hausner, Božena Makúchová, Libor Kozák, Zuzana 
Kubištová, Michaela Pažoutová, Kamila Látalová, Martin 
Březina, Lenka Mertová, Michaela Střelcová, Veronika 
Radová, Bohdan Salvet a další učitelé, jejich žáci 
a konzultanti, kteří se zúčastnili projektů Bezpečné cesty 
do školy a dalších aktivit, Bonobos, s.r.o., 3 M Česko, spol. 
s r.o., Nakolobce.cz, Citybikes, Amulet Bicycles, Altima 
a další.

Všem děkujeme!
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Generální partner 
Pražských matek

Oživení, o. s.

STRUKTURA ORGANIZACE

Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada volící 
ze svého středu tři statutární zástupce, kteří jsou opráv-
něni samostatně jednat za organizaci.

Statutární zástupci:
předsedkyně:
Jarmila Johnová

místopředsedkyně:
Petra Lukešová, Michaela Valentová

revizor:
Terezie Hradilková

pokladník:
Jarmila Johnová



- 30 - - 31 -

Naše aktivity podpoRili:

RGB:
red: 232 79 9, e84f09
grey: 161 162 162, a1a2a2

CMYK:
red: 0 79 100 0
grey: 0 0 0 47
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Dopravní odpoledne v ZŠ Veronské náměstí, foto škola.

Pracovní skupina v ZŠ Veronské náměstí, foto škola.



Chcete, aby se Praha stala lepším místem pro 
život váš i vašich dětí?
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cestách do školy?

Trápí vás množství aut a chtěli byste raději 
chodit po Praze pěšky nebo jezdit na kole?

Podpořte naše aktivity jako spolupracovník, 
dobrovolník, finančně nebo slevou na služby 
a především sledujte podmínky pro zdravou 

a šetrnou dopravu v místě, kde žijete, pracujete 
a kde chodí vaše děti do školy.

Číslo účtu: 1211006896/5500

(Raiffeisen bank)

Pražské matky, o. s.

adresa sídla: Lublaňská 18, 120 00 Praha 2

kontaktní adresa: Muchova 13, 160 00 Praha 6

IČO 45246220

telefon: +420 257 531 983
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