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V minulém roce jsem převzala po Jarmile Johnové předsednictví spol-
ku Pražské matky. Je to velký závazek. Svěřila mi vedení organizace, 
která v loňském roce oslavila 30 let své existence a má za sebou řadu 
hmatatelných výsledků. Na jaře roku 1989 několik desítek žen sebralo 
odvahu a vyrazilo demonstrovat za lepší život, zejména čistší ovzduší 
v Praze. Dělaly to hlavně kvůli svým dětem, kterým chtěly zajistit lepší 
budoucnost. V průběhu let se Pražským matkám dařilo tuto budouc-

nost zlepšovat. Prosadily přednost pro chodce na přechodech do silničního zákona, iniciova-
ly omezení rychlosti v obcích na 50 km/h, pomohly zlepšit téměř stovku míst, která jsou nyní 
pro chodce bezpečnější a pohodlnější, nastartovaly program Bezpečné cesty do školy, spus-
tily portál Chodci sobě, založily tradici pěších dnů na školách v rámci kampaně Pěšky do ško-
ly. Bohužel informace o stavu ovzduší v Praze i podmínky pro chodce jsou natolik znepoko-
jivé, že máme stále důvod pokračovat v práci. Děláme to nejen kvůli našim dětem nebo na-
šim rodičům, kteří jsou v seniorském věku, ale i kvůli všem chodcům, obzvláště těm, kteří mají 
ztížené podmínky pohybu po městě – rodičům s kočárky, nevidomým nebo lidem na vozíku.

Jsme tu pro chodce a hájíme je, protože věříme tomu, že jsou to právě oni, kdo udává ten 
správný rytmus a tep městu, který neškodí, ale prospívá. Rytmus tak akorát, aby si mohli uvě-
domit, že žijí, i když nedělají nic zvláštního, jen jdou. Do práce, do školy, na nákup nebo se 
psem. Pouze v rychlosti chůze můžeme ucítit vůni kvetoucích stromů, zastavit se na kus řeči 
se sousedem, probrat malá trápení či radosti se svým dítětem na cestě do školy, zajít neplá-
novaně do obchodu, protože nás ve výloze něco zaujme, nebo se ohlédnout za hezkým mu-
žem či ženou. 

Jsme přesvědčeni, že chodci jsou tichou silou, která může léčit zrychlená a znečištěná měs-
ta. Čím více prostoru a výhod jim dáme, tím více a rychleji se nám to vrátí – na zdraví nás sa-
motných, ale i v kvalitě životního prostředí. Pochopila to už řada světových velkoměst. Naším 
úkolem je, aby to co nejrychleji pochopila Praha a další česká města. 

Rokem 2020 načínáme čtvrtou dekádu naší existence se dvěma novými kolegyněmi. Bárou, 
která je nevidomá, pohybuje se po Praze převážně pěšky a jakýkoli nedostatek na své ces-
tě velice intenzivně vnímá. Svěřili jsme jí komunikaci s našimi dárci a příznivci. A Štěpánkou, 
která má na starosti komunikaci s aktivními lokálními skupinami lidí, kteří se rozhodli, že vez-
mou do svých rukou místo, kde žijí, a změní ho tak, aby se tam žilo lépe. 

Do nového desetiletí jdeme s přáním, aby chodce bylo více vidět i slyšet. Držte nám palce!

Petra Syrová

předsedkyně

Slovo úvodem



2

• Zlepšujeme podmínky pro chodce v Praze. 

• Usilujeme o systémovou podporu pěší dopravy.

• Zapojujeme občany do přetváření místa, kde žijí. 

• Motivujeme děti i rodiče k chůzi.

• Aby Praha byla městem, kde se dobře chodí i žije.

• Obava o bezpečnost chodců, především dětí. 

• Vysoká nehodovost chodců. 

• Nízká kvalita veřejného prostoru a života ve městě.

• Znečištěné ovzduší a zdravotní rizika.

• Sociální izolace seniorů.

• Chůze není podporována a vnímána jako nejlepší způsob 
dopravy na krátkou vzdálenost.

• Praha je přetížená automobilovou dopravou.

• Chodit po Praze není atraktivní, pohodlné ani bezpečné.

Chůze je zdravý, ekologický a levný způsob dopravy, který prospívá každému z nás 
i našemu městu. Prosazujeme koncepční podporu pěší dopravy.

Máme rádi naše město a měníme ho v bezpečnější a příjemnější místo.  
Hájíme chůzi jako nejlepší způsob dopravy na krátkou vzdálenost. 

MĚSTO ŽIJE TAM, KDE JSOU CHODCI

CO NÁM 
VADÍ?

PROČ TO
TAK JE?

CO
DĚLÁME? 

CO
CHCEME? 

CO JE 
DŮSLEDEK? 



3

PROBLÉM

44 % dětí 

38 % dětí 
50 % rodičů 

⅓ prvňáků
považuje 

ranní provoz 
před školami 

za nepříjemný

by chtělo do školy 
jezdit na kole, 

koloběžce nebo 
skateboardu

•	 Rušné komunikace vytváří bariéry, které 
je obtížné překonat.

•	 Chybí atraktivní pěší cesty, logické 
návaznosti, propojky a zkratky. 

•	 Parkující auta zahlcují veřejný prostor, 
zabírají chodníky i přechody.

má pocit, že 
děti se na cestě 
do školy ocitají 

v nebezpečných 
situacích

vnímá cestu do školy 
jako nebezpečnou

V Praze žije  ............................1 325 280 obyvatel 

V Praze je registrováno  .......1 140 000 vozidel (z toho 912 000 osobních automobilů)

(Ročenka dopravy Praha 2019: www.tsk-praha.cz/static/udi-rocenka-2019-cz.pdf) 

1 Pražan 
(včetně malých dětí)

¾ motorového 
vozidla

=

STUPEŇ MOTORIZACE 

STUPEŇ AUTOMOBILIZACE 

861 vozidel

1 000 obyvatel

689 automobilů

1 000 obyvatel
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Město nemá koncepční podporu pěší dopravy
•	 Chybí strategické dokumenty či nejsou uváděny do praxe.

•	 Není zajištěn dostatek financí pro rozvoj pěší dopravy.

•	 Veřejný prostor města je pro chůzi neatraktivní a nemotivující, chybí vhodná a bez-
pečná infrastruktura.

•	 Chybí osvěta propagující chůzi jako přínosný způsob dopravy.

•	 Politici městské samosprávy se bojí regulovat množství aut, která městem projíž-
dějí a parkují v něm. 

Dopravní chování a vnímání pěší dopravy
•	 V Praze jezdí a parkuje moc aut.

•	 Auto je vnímáno jako symbol dobrého sociálního postavení.

•	 Občané, politici ani úředníci nepovažují chůzi za svébytný způsob dopravy.

•	 Lidé neberou vážně informace, že auta škodí městu i lidskému zdraví. Chůze pro 
ně není atraktivní.

•	 Převládá strach a obava o vlastní bezpečí, pohodlnost, spěch, lhostejnost.

PŘÍČINY
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DŮSLEDKY

Nízká kvalita veřejného prostoru
•	 Veřejný prostor se přizpůsobuje potřebám automobilové dopravy. Velkokapacit-

ní komunikace jsou i v centru města a tvoří obtížně překonatelné bariéry. Klade se 
malý důraz na pobytové kvality a prostupnost města pro chodce. 

•	 Při plánování změn je plynulost dopravy a navyšování parkovacích možností neu-
stále upřednostňováno před bezpečností a komfortem pěších a cyklistů.

Zdravotní problémy, nesamostatnost a sociální izolace dětí
•	 Až 40 % dětí vozí rodiče do školy autem. 

•	 80 % dětí nemá dostatek přirozeného pohybu. 

•	 12 % dívek a 25 % chlapců trpí nadváhou. 

•	 Jen 24 % dětí sdílí cestu do školy s kamarády a spolužáky. 

•	 Dítě sedící v automobilu dýchá několikanásobně horší vzduch než venku.

Osamění a nesoběstačnost seniorů
•	 Kvalita života ve vyšším věku závisí mimo jiné na možnosti jedince vycházet z bytu, 

setkávat se s ostatními a podílet se na venkovních aktivitách.

•	 Veřejný prostor není přizpůsobený potřebám seniorů. Staří lidé postrádají v ulicích 
především lavičky a kvalitní veřejné toalety. Bojí se přecházet rušné ulice, bojí se 
pádu na nerovném nebo kluzkém povrchu chodníku. 

foto KS
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Znečištění ovzduší a zdravotní rizika
•	 Největším zdrojem emisí (tuhé znečišťující látky, NOx) v Praze je doprava, přede-

vším individuální automobilová doprava. Praha je přitom druhým nejprašnějším 
městem v ČR (po Ostravě) a má nejvyšší emisní zátěž na jednotku plochy kraje.  
Doprava v Praze v roce 2018 způsobila (údaje za rok 2019 zatím nejsou k dispozici):

 > 88 % emisí prachových částic,

 > 72 % emisí dusíku (NOx).

Doprava je také významným zdrojem emisí CO2, kterého bylo v Praze vyproduko-
váno 6,41 t na obyvatele.

(Portál životního prostředí hl. m. Prahy, Stav ovzduší v hl. m. Praze, portalzp.praha.eu)

•	 Na následky znečištění ovzduší zemře ročně předčasně přes 570  lidí v Praze, 
10 000 lidí v ČR. Znečištěné ovzduší zapříčiňuje ročně několik tisíc hospitalizací 
pro vážná onemocnění dýchacího ústrojí a srdečně-cévní onemocnění. Vede také 
ke zvýšení výskytu bronchitid nebo astmatických příznaků u dětí.

(Státní zdravotní ústav, Odhad zdravotních rizik ze znečištění ovzduší, 2017) 

Vysoká nehodovost chodců
•	 Na území Prahy došlo v roce 2019 k 554 dopravním nehodám s účastí chodce. Nad-

poloviční většina z nich přitom nebyla chodci zaviněna. 7 chodců při nehodách za-
hynulo, 51 bylo těžce a 473 lehce zraněno. 

•	 K nejohroženější skupině účastníků dopravního provozu patří senioři – např. v roce 
2015 představovali senioři ve věku 71 a více let 33  % usmrcených chodců.
(Vývoj dopravní nehodovosti za rok 2019, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie)

foto ŠH
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Naše hlavní aktivity v roce 2019

NAŠE ŘEŠENÍ

Vytváříme podmínky pro to, aby chůze po městě byla bezpečná, pohodlná a atraktivní. 
Usnadňujeme občanům komunikaci s veřejnou správou a společně tak řešíme problé-
my, s nimiž se chodci běžně setkávají. Podílíme se také na rozhodování veřejné správy 
o realizaci opatření, která byla navržena v rámci našich projektů. Jednáme i s veřejnou 
správou na úrovni města či dokonce vlády o roli a podpoře udržitelné dopravy. V rám-
ci našich školních projektů motivujeme k chůzi zejména děti. 

Projektové aktivity 

Bezpečné cesty do školy – ve spolupráci se školami a Magistrá-
tem hl. m. Prahy (MHMP)

Pěšky do školy – ve spolupráci se školami, Ministerstvem život-
ního prostředí ČR a MHMP

Chodci sobě – ve spolupráci s občany

Práce s úřady 

Členství v pracovní skupině BESIP při MHMP, kde prosazujeme 
realizaci návrhů úprav vzešlých z podnětů od občanů i škol. 

Účast v Komisi Rady hl. m. Prahy pro pěší a bezbariérovost v po-
zici stálého hosta.

Účast na jednáních Ministerstva životního prostředí ČR o ak-
tualizaci Programu zlepšování kvality ovzduší v Praze (PZKO).

Členství v Dopravním výboru při Radě vlády pro energetiku 
a dopravu.

Publikační a osvětová činnost, medializace

Poradenství

V rámci našich aktivit naplňujeme tyto cíle udržitelného rozvoje 
(SDGs) podle summitu OSN v New Yorku v roce 2015:

KLIKNI
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NAŠE VIZE

Usilujeme o takové místo pro život, kde se všichni budeme cítit jako doma. Za takové po-
važujeme otevřené město, v jehož veřejném prostoru se může každý bez rozdílu svobod-
ně a bezpečně pohybovat, kde se můžeme potkávat, poznávat své okolí i sebe navzá-
jem. Město, v němž se lidé respektují a tolerují slabší.

Město přívětivějších 
a bezpečnějších 

pěších cest

Město, kde všichni 
raději chodí pěšky  

než jezdí autem 

Město  
s čistším ovzduším

Město otevřené pro 
všechny a schůdné 

v každém věku

foto ŠH
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CO JSME DOKÁZALI – NÁŠ DOPAD
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 monitoringu.

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 okamžitě 
projevilo snížením nehodovosti.

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

Prosadili jsme zakotvení přednosti pro chodce na přechodech do legis-
lativy 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 místech 
s provozem tramvají (ze 79 zrušených) a o vydání nové vyhlášky legali-
zující přechody v těchto místech.

Iniciovali jsme vznik Komise pro pěší dopravu a přispěli k vytvoření Zá-
sad rozvoje pěší dopravy, na něž se odvolávají některé strategické do-
kumenty 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 ces-
tách do více než 60 škol a dosáhli tak respektu ze strany odborníků k po-
třebám dětí i jejich názorům. 

Na základě podnětů žáků i rodičů jsme dosáhli cca 100 změn v doprav-
ní infrastruktuře ve prospěch chodců v okolí mnoha škol.

Od roku 2012 spravujeme portál Chodci sobě, díky kterému se podaři-
lo vyřešit 650 podnětů ve prospěch chodců (z téměř 2 350 zaslaných).

Kampaň Pěšky do školy, která učí děti a rodiče, proč je dobré chodit 
do školy po svých, jsme rozšířili do celé ČR.

2000

1989

2008

2009

2012

2019
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Organizace Pražské matky si v květ-
nu 2019 připomněla 30. výročí svého 
vzniku. 

Hnutí Pražské matky vzniklo před listo-
padovou revolucí jako nezávislé eko-
logické hnutí v ČSSR z pocitu zodpo-
vědnosti za stav věcí, které ovlivní ži-
voty dětí a dalších generací. První de-
monstrace organizovaná hnutím se ko-
nala 29. 5. 1989 u příležitosti mezinárod-
ního setkání ministrů životního prostře-
dí v Praze.

Přibližně 30 matek s  dětmi a  kočár-
ky prošlo trasu od tehdejšího Dětského 
domu na Příkopech okolo Prašné brány 
na Staroměstské náměstí. Zpívaly písně 
a nesly transparenty s tematikou život-
ního prostředí. Po cestě sbíraly podpisy 
od kolemjdoucích k prohlášení adreso-
vanému konferenci ministrů, které upo-
zorňovalo na špatný stav životního pro-
středí v Praze i celé zemi a nedostateč-
nou informovanost obyvatel o situaci. 
Podpisové archy byly prostřednictvím 
zahraničního novináře ještě ten den do-
ručeny na konferenční stůl všem minis-
trům. Svolavatelem prvního setkání byla 
skupina těchto žen: Anna Hradilková, 
Terezie Hradilková, Rut Kolínská, Moni-
ka Šatavová a Michaela Valentová.

Výročí si připomněly původní i součas-
né Pražské matky společným průvodem 
po trase tehdejší demonstrace. Hlavní 
poslání totiž zůstává stále aktuální. Stá-
le je potřeba chránit zdravé životní pro-
středí a upozorňovat na toto téma, aby 
nebylo na okraji zájmu politiků jak lokál-
ních, tak celostátních.

PRAŽSKÝM MATKÁM BYLO 30 LET

Spojovala nás starost o naše 

malé děti, jejich zdraví a jejich 

budoucnost. Požadovaly jsme 

pravdivé informace o znečištění 

a zdravější ovzduší v Praze.

foto LH

foto LH

foto KS
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PROJEKTY 2019
foto HP



OKOLÍ ŠKOLY PATŘÍ DĚTEM

Díky vaší pomoci vznikl v prosinci v rekordní době nový přechod 

v ulici Klausova. Přechod je velmi využíván a slyším na něj samé 

pozitivní ohlasy, hlavně od rodičů malých dětí, které zde mají 

konečně místo, kde mohou bezpečně přejít na druhou stranu silnice.

(ZŠ Klausova, školní koordinátorka programu BCŠ)„
“

foto archiv PM
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Bezpečné cesty do školy (BCŠ)
www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly

Cíl: Cílem programu je ve spolupráci se školními komunitami (žáky, rodiči, pe-
dagogy) i veřejnou správou zvýšit bezpečnost dětí při jejich každoden-
ních cestách (nejen) do školy a podporovat děti v tom, aby se do školy 
dopravovaly zdravě, aktivně a ekologicky, tj. alespoň část cesty pěšky, 
na kole nebo koloběžce.

Stručný popis: 1. Analytická část – mapování, dotazníkové šetření, monitoring dopravy

2. Dopravní studie navrhující dopravní řešení nebezpečných či nepří-
jemných míst

3. Spolupráce s úřady – prosazení realizace návrhů z dopravní studie 
u městských částí, Magistrátu hl. m. Prahy (pracovní skupina BESIP), 
Technické správy komunikací, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy

4. Školní plán mobility – strategie školy podporující udržitelnou mobilitu

5. Doprovodné aktivity školy – motivační a osvětové akce, výtvarné 
programy

INDIKÁTORY 2019

Cílová skupina: základní školy •	5 škol

žáci •	2 252 žáků 

rodiče •	1 418 rodičů

učitelé •	150 pedagogů

úřady MČ •	4 úřady – radní pro dopravu 
a školství, odbory dopravy 

pracovní skupina složená  
ze zástupců školy i úřadů

•	5 pracovních skupin

Výstupy: dotazníky o dopravním chování •	1 846 žákovských dotazníků

•	1 418 rodičovských dotazníků

•	celková návratnost 82 %

mapky okolí školy s vyznačený-
mi cestami a problematickými lo-
kalitami

•	5 školních map

žákovské prezentace výsledků •	5 prezentací

školní plán mobility •	3 dokončené školní plány 
mobility

dopravní studie •	5 dopravních studií s návrhy pro 
24 problematických míst
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Výsledky: žádost městských částí o realiza-
ci návrhů 

•	MČ podaly 12 žádostí o realizaci 
opatření navržených v dopravních 
studiích Odboru rozvoje 
a financování dopravy na MHMP

realizace opatření (z dopravních 
studií předchozích ročníků BCŠ)

•	9 míst z minulých ročníků BCŠ 
schváleno k realizaci pracovní 
skupinou BESIP

•	realizace 5 úprav z předchozích 
školních projektů (viz str. 18–20)

•	MČ Praha 4 na základě 
doporučení dopravní studie 
vydala stanovení pro dočasnou 
úpravu vodorovného značení 
v blízkosti ZŠ Školní

Dopad: zapojení školních komunit 
do plánování veřejného prostoru

•	školy sledují průběh realizace 
akcí

•	děti se aktivně zapojují 
do občanského života

zvýšení bezpečnosti a atraktivity 
veřejných prostranství

•	pozitivní ohlasy a zpětné vazby 
od dětí i rodičů na realizovaná 
dopravní opatření

V roce 2019 jsme program BCŠ realizovali na těchto školách:

ZŠ Ružinovská, Praha 4 

ZŠ Na Slovance, Praha 8

ZŠ Klausova, Praha 13

Dopravní studie vznikly také v rámci projektu „Zajištění a realizace zpracování Školní-
ho plánu mobility a dopravní studie v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesi-
onalizace ÚMČ Praha 14 II.“ na ZŠ Chvaletická a ZŠ Hloubětínská.

Dopravní studie vytvořili: Ing. Květoslav Syrový , Ing. arch. David Pfann a Ing. Petr Kohout.

KLIKNI

Program Bezpečné cesty do školy podporuje Magistrát hl. m. Prahy.
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Žáci ZŠ Na Slovance prezentují výsledky dotazníkového šetření pracovní skupině

Školní mapa nebezpečných míst u ZŠ Na Slovance, Praha 8
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Areál ZŠ Klausova, Praha 13 – neoprávněné vjíždění vozidel Rušný přechod před ZŠ Na Slovance, Praha 8

Rozlehlá křižovatka bez přechodu u ZŠ Ružinovská, Praha 4

Nepříjemný podchod pod Průmyslovou ul., ZŠ Hloubětínská

Nebezpečná křižovatka u ZŠ Hloubětínská, Praha 14

Oprava osvětlení v podchodu ZŠ Klausova, Praha 13
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nová vozovka - asfalt

nový obrubník / hrana

nové vodorovné dopravní značení
nové prvky pro nevidomé (varovné a signální pásy)

nová vozovka - dlažba

travnatá plocha

nový chodník / chodníkový přejezd

vlečná křivka největšího rozměrného vozidla

nový stožár veřejného osvětlení (přisvícení přechodu)
nová uliční vpust - odvodnění komunikace

současné značení
současná hrana

LEGENDA

současný / nový strom

rozhledy / rozhledové trojúhelníky

nový pochozí povrch (mlat / mech. zpevněné kamanivo)

současná / nová poloha kontejneruPO
D

 KR
Č

SKÝM
 LESEM

RUŽI
NOVSKÁ

VJEZD DO PŘILEHLÉ NEMOVITOSTI S ODLIŠNÝM
POVRCHEM

MOŽNOST ZŘÍZENÍ NOVÝCH ZÁHONŮ

VYŘEŠENÍ NOVÉHO OSVĚTLENÍ KŘIŽOVATKY

ULICE POD KRČSKÝM LESEM JE NAVRŽENÁ V
REŽIMU CYKLOOBOUSMĚRKY

KŘIŽOVATKA JE NAVRŽENÁ I PRO PRŮJEZD NÁKLADNÍCH VOZIDEL
S PŘÍVĚSY ZE SMĚRU OD VÍDEŇSKÉ - Z TOHOTO DŮVODU JE ZDE

NAVRŽEN VELMI VELKÝ POLOMĚR OBLOUKU

MÍSTO 2 ~ NÁVRHY
Ružinovská x Pod Krčským lesem

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY - ZŠ Ružinovská

S

měřítko: D.2.5

datum: 

příloha: 

záměr: 

objednatel studie: 

číslo přílohy: 1 : 250

formát: A3

koordinátor programu Bezpečné cesty do školy: 

Program Bezpečné cesty do školy je podporován hlavním městem Prahou.

Muchova 13, 160 00 Praha 6

Pražské matky

tel. +420 721 761 474, prazskematky@ecn.cz

Odbor rozvoje a financování dopravy (RFD)
Magistrát hlavního města Prahy

DOPRAVNÍ STUDIE

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY
ZŠ RUŽINOVSKÁ, PRAHA 4

mapový podklad: IPR, © Přispěvatelé OpenStreetMap

NÁVRHY - MÍSTO 2
prověření možnosti průjezdu nákl. vozidla s přívěsem

Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
č. OBJ/29/01/004006/2019

27 / 11 / 2019

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ:

NOVÝ PŘECHOD PŘES ULICI POD KRČSKÝM LESEM
· doplnění přechodu pro chodce
· zklidnění křižovatky - oproti ostatním variantám s výrazně nižší

účinností, dojde jen k minimálnímu zpomalení vozidel najíždějících
do ulice Pod Krčským lesem

· zachování vjezdu nákladních vozidel s přívěsem z ulice Vídeňská do
ul. Pod Krčským lesem

zhotovitel studie: 
Sušická 850/28, Praha 6, 160 00
Ing. Květoslav Syrový ,   IČO: 76384110

tel. +420 731 701 027, syrovy.k@gmail.com

Ing. Petr Kohoutspolupráce: 

prověření možnosti průjezdu nákladního vozidla s přívěsem

Jeden z návrhů dopravní studie, ZŠ Ružinovská, Praha 4

Slavnostní předání Školních plánů mobility 

a dopravních studií na úřadech městských částí  

Praha 8, 13 a 4
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Školy se do programu Bezpečné cesty do školy (BCŠ) většinou hlásí především proto, že 
vnímají ve svém okolí nebezpečné dopravní situace a očekávají konkrétní úpravy do-
pravního uspořádání, které budou vstřícnější k malým chodcům na jejich každoden-
ních cestách. Jedním z nejvíce očekávaných výsledků projektů jsou proto návrhy do-
pravních studií a především jejich včasná realizace. Městské části, které studii přebírají, 
mohou o realizace požádat Magistrát hl. m. Prahy. Město pro studie připraví a projed-
ná podrobnou projektovou dokumentaci a zafinancuje také stavbu. Drobné, většinou 
nestavební úpravy mohou městské části udělat samy. Projektová příprava a stavební 
řízení je bohužel dlouhotrvající proces, který nicméně celou dobu sledujeme a hlídáme 
dodržení původního záměru návrhů – zvýšení bezpečnosti pro chodce.

Místa vybraná k přípravě projektové dokumentace
(předpokládané dokončení 2021)

Praha 4

 > Ke Krči x U Staré pošty (BCŠ ZŠ Školní, 2018)

Praha 8 

 > Dolákova x Hackerova u ZŠ (BCŠ ZŠ Dolákova, 2017)

 > Dolákova x Hackerova u MŠ (BCŠ ZŠ Dolákova, 2017)

 > Taussigova x Hlaváčova (BCŠ ZŠ Burešova, 2017)

 > Pernerova x Šaldova (BCŠ ZŠ Lyčkovo nám., 2018) 

Praha 12

 > Pavelkova x Božetická (BCŠ ZŠ Na Beránku, 2018)

 > Pertoldova (BCŠ ZŠ Na Beránku, 2018)

 > Československého exilu x Pavelkova (BCŠ ZŠ Na Beránku, 2018)

 > Pavelkova x Borovanská (BCŠ ZŠ Na Beránku, 2018)

Dokončené úpravy z projektů Bezpečné cesty do školy
Praha 13 – Stodůlky

Jedním z vytipovaných nebezpečných míst u ZŠ Klausova, která programem BCŠ pro-
cházela v roce 2019, byl chybějící přechod v ulici Klausova v místě napojení pěší ces-
ty od polikliniky. Shodou okolností ulice Klausova právě procházela souvislou údržbou 
(oprava povrchu vozovky). Díky operativní spolupráci s městskou částí Praha 13 a Tech-
nickou správou komunikací se podařilo do probíhajících prací přidat také vyznačení no-
vého přechodu (viz foto na str. 12). Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci.

KLIKNI

NAŠE DOPRAVNÍ STUDIE –
CO SE S NIMI DĚJE DÁL?
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Praha 15

Návrh na úpravu přechodu v ulici K Horkám pochází z dopravní studie projektu BCŠ 
na ZŠ Kozinova z roku 2016. Nový dělicí ostrůvek na přechodu u hojně využívané auto-
busové zastávky chodcům pomáhá při překonání velmi rušné komunikace. 

Praha 10

Křížení ulic Topolová x Macešková x Karafiátová označily jako nebezpečné místo děti 
ze ZŠ Švehlova již v roce 2012. Po dlouhých 7 letech zde místo nepřehledného parkoviš-
tě konečně vznikla bezpečně vyznačená a stavebně oddělená cesta pro pěší.

Praha 8

Možnost bezpečného přecházení přes ulici Hybešova chyběla dětem ze ZŠ Lyčkovo 
nám., které tudy chodí do jídelny a tělocvičny. Nový přechod ocení také učitelé při ces-
tách s velkými skupinami dětí.
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Praha 4

ZŠ Školní v Praze 4 – Braníku se BCŠ účastnila v roce 2018. Jedním z hlavních důvodů bylo 
nebezpečné místo na křižovatce Mezivrší x Pod Vinohradem, na které rodiče upozornili 
také na portálu Chodci sobě. Dopravní studie, která je výsledkem školního projektu BCŠ, 
navrhuje rozsáhlou úpravu celé ulice Mezivrší a jsou v ní obsaženy nejen nové bezpeč-
né přechody, ale i doplnění chybějících chodníků. Než bude tato úprava hotova, mo-
hou děti i ostatní chodci využít vyznačeného provizorního místa určeného k přecházení.

Naším cílem je, aby se osvěta o environmentálních 
souvislostech dopravního chování stala běžnou sou-
částí školního vzdělávání. Konkrétní stavební úpravy 
a zklidnění dopravy v okolí škol jsou nezbytnou pod-
mínkou k tomu, aby děti mohly do škol chodit bez-
pečně a samostatně. Neméně důležité však je dětem  
i rodičům připomínat, proč je důležité zvažovat, ja-
kým způsobem cestujeme po městě, jaké jsou vý-
hody jednotlivých druhů dopravy a hlavně co děla-
jí s naším zdravím i s prostředím, ve kterém žijeme.

Školám proto pomáháme vypracovat Školní plán 
mobility, dlouhodobou strategii, jak pokračo-
vat v podpoře udržitelné dopravy. Školy organizu-
jí doprovodné aktivity, zážitkové programy, zapojují  
téma bezpečné a šetrné dopravy do svých vzdě-
lávacích programů. Součástí školních plánů mobi-
lity často bývá vybudování bezpečného přístřešku 
pro kola a koloběžky, po kterém je velká poptávka 
ze strany dětí i rodičů. Přístřešky a stojany školám 
na základě upřesněných požadavků poskytuje Tech-
nická správa komunikací. Jednání o jejich instalaci 
byla zahájena na ZŠ Na Slovance a ZŠ Hloubětínská.

ŠKOLNÍ PLÁNY MOBILITY

Bezpečnostní příšera ZŠ Na Slovance
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škola projekt 

BCŠ z r. 

zařazeno 

BESIP

místo stav k 12/2019

ZŠ Švehlova 2007 2017 Topolová – Macešková – Karafiátová realizováno 2019

ZŠ Kunratice 2010 2016 Vídeňská – MHD U Tří svatých realizace jaro 2020

ZŠ Nepomucká 2015 2016 Pod Školou – Nepomucká vydáno stavební povolení; 

koordinace s rekonstrukcí 

plynového potrubí

Pod Školou – Slávy Horníka

Nepomucká – ZŠ

ZŠ Táborská 2015 2016 Petra Rezka – Na Vítězné pláni  přepracování projektu dle 

požadavků MČNáměstí Bratří Synků – Sezimova

ZŠ Tusarova 2015 2017 Osadní – Dělnická vybrán zhotovitel; 

předpokládaná realizace 2020Tusarova – Osadní

ZŠ U Parkánu 2015 2016 U Parkánu u ZŠ výběr zhotovitele; 

předpokládaná realizace 2020

Na Terase – Prácheňská projektová příprava - úprava 

projektu dle požadavků MČ

ZŠ Barrandov II 2016 2017 Wassermanova – MHD Pražská čtvrť probíhá realizace 2019–2020

Voskovcova – Trnkovo nám.

V Remízku – U Akátů 

ZŠ Kozinova 2016 2017 Doupovská – MHD Toulcův dvůr probíhá projektová příprava

Pražská – K Horkám realizováno 2019

ZŠ Burešova 2017 2019 Taussigova – Hlaváčova čeká na zahájení projektové 

přípravy

ZŠ Filosofská 2017 2018 Klánova – Filosofská – Vavřenova probíhá projektová příprava

ZŠ U Santošky 2017 2018 U Santošky – Na Březince probíhá projektová příprava

U Santošky – U Nikolajky

Ostrovského – U Santošky

ZŠ Dolákova 2018 2019 Dolákova – Hackerova (MŠ) probíhá projektová příprava

Dolákova – Hackerova (ZŠ)

ZŠ Filosofská 2018 2018 Filosofská probíhá projektová příprava

ZŠ Lyčkovo 

nám.

2018 2019 Pernerova – Šaldova čeká na zahájení projektové 

přípravy2018 2020 Křižíkova – Urxova 

ZŠ Na Beránku 2018 2019 Pavelkova – Božetická čeká na zahájení projektové 

přípravyPertoldova – ZŠ

Československého exilu – Pavelkova

Pavelkova – Borovanská

ZŠ Školní 2018 2017 Mezivrší – Nad Vinohradem projektová příprava - úprava 

projektu dle požadavků MČ

Ke Krči – U Staré pošty pozastaveno ze strany MČ

Níže uvádíme přehled stavebních akcí, založených na dopravních studiích projektů 
Bezpečné cesty do školy, o které městské části zažádali na Magistrátu hl. m. Prahy 
z prostředků celopražského seznamu stavebních úprav BESIP. Projektovou přípravu 
i vlastní stavební práce dále koordinuje Technická správa komunikací.



DO ŠKOLY RADŠI PĚŠKY NEŽ AUTEM

Cesta do školy a ze školy u nás dohromady čítá zhruba 2,5 km chůze 

nebo drandění na kolobrndě či na kole. 

Dokázali jsme si, že to ráno bez auta v klidu stíháme a zvládneme, že 

nejsme žádný „vořezávátka“ a ani podzimní plískanice nás neodradí.

(Darina N., rodičovská výzva)„
“

foto archiv PM
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Pěšky do školy
www.peskydoskoly.cz

Cíl: Projekt seznamuje žáky, rodiče a pedagogy s výhodami pěší dopravy 
a formou osobního prožitku jim názorně ukazuje, jak mohou jednodu-
še prospět svému zdraví i životnímu prostředí města – jen tím, že změ-
ní způsob dopravování do školy. 

Stručný popis: 1. Pěší dny na školách – hravý a tvůrčí způsob, jak představit pěší do-
pravu do školy jako příjemnou a společenskou událost, která stme-
luje školní komunitu. Zapojené školy vyzvaly děti, aby v určený den, 
případně více dnů, vyrazily do školy po svých – pěšky na kole či ko-
loběžce. Pěší dny byly spojeny s příjemným či mimořádným zážit-
kem, jako je přivítání před školou, drobná odměna apod.

2. Soutěž o třídu, která nejvíce chodí – motivovali jsme školy, aby 
pěší dny pořádaly déle než jeden den. Třídní kolektivy, kde sledo-
vali způsob dopravy do školy alespoň týden, nebo i déle, se moh-
ly zapojit do soutěže o zajímavé ceny. Děti zaznamenávaly způsob 
dopravy do připravených pěších deníků a plakátů ve třídách. Díky 
soutěži jsme získali cennou zpětnou vazbu o dopadu kampaně.

3. Založení tradice pěších dnů jako pravidelné akce škol v rámci 
EVVO a dopravní výchovy.

4. Rozšíření akce Pěšky do školy do celé České republiky – aktivně 
jsme oslovovali a zapojovali města a obce z celé ČR.

INDIKÁTORY 2019

Cílová skupina: základní školy •	 50 škol z 21 obcí ČR

žáci •	cca 14 000 žáků se zúčastnilo 
pěších dnů

•	4 431 dětí se zapojilo do soutěže 
o třídu, která nejvíce chodí, společně 
nachodily 24 008 pěších cest 

rodiče •	o zapojení do kampaně byli 
informováni rodiče na všech 50 
školách

•	 248 rodičů se zapojilo 
do rodičovské výzvy

obce •	6 měst udělilo akci záštitu a aktivně 
spolupracovalo na jejím šíření

veřejnost •	prostřednictvím mediálních 
výstupů a sociálních sítí jsme oslovili 
i širokou veřejnost
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Výstupy: pěší dny •	 32 pěších týdnů

•	 18 pěších dnů

motivační sada pro školy •	 sada pro zaznamenávání způsobu 
dopravy do školy

•	750 plakátů do tříd

•	 2 000 pěších deníků

•	 2 000 placek 

videospoty se známými 
osobnostmi

•	 5 krátkých spotů s herci 
a pražským primátorem

medializace •	4 tiskové zprávy

•	 50 mediálních ohlasů na aktivity 
projektu

Výsledky: srozumitelné představení 
tématu udržitelné dopravy 
dětem i rodičům

•	polovina zúčastněných dětí byla 
akcí nadšená, dalších 31 % bylo 
spokojených

•	 více než 2/3 dětí si uvědomuje 
přínos pravidelného pohybu pro své 
zdraví, téměř ve stejné míře oceňují 
pozitivní vliv bezmotorové dopravy 
na stav životního prostředí

zvýšení podílu dětí, které se 
dopravily pěšky na rozdíl 
od jiných dnů

•	 v den akce se pěšky do školy 
vypravilo o 12 % víc dětí než obvykle

•	počet dětí, které přijely autem, 
klesl o více než polovinu

Dopad: rozšíření a zavedení tradice 
pěších dnů

•	 navázali jsme spolupráci se 
samosprávami některých obcí, které 
se na akci podílely organizačně 
i finančně (Ostrava, Hradec Králové, 
Písek, Jihlava)

zájem médií i veřejnosti 
o téma dopravy do školy

•	 během kampaně jsme zaznamenali 
nárůst zájmu o problematiku 
v médiích i na sociálních sítích

zapojení a aktivizace rodičů •	podařilo se nám aktivně zapojit 
rodiče a ukázat jim výhody pěších 
cest do školy

zvýšení povědomí dětí 
o významu chůze

•	 zapojené děti si uvědomují, že 
chůze je zdravější, ekologičtější 
i vhodnější pro bezpečnost v ulicích

dobrá nálada v rámci pěších 
dnů

•	 fotodokumentace školních akcí

•	pozitivní ohlasy rodičů, dětí 
i pedagogů
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Celkové zhodnocení projektu
V roce 2019 se podařilo kampaň Pěšky do školy úspěšně rozšířit do celé České republiky. 
Zapojilo se 50 škol z 21 obcí, od 6 obcí jsme získali záštitu i pomoc při organizaci a šíře-
ní kampaně. Školy vnímají akci jako pomoc při dopravní výchově i výchově k odpověd-
nému a šetrnému životu. Pěšky do školy má bezesporu pozitivní vliv na omezení množ-
ství aut před školami v den konání akce, dětem se líbí a její poselství chápou. Pozitiv-
ní ohlas jsme zaznamenali také ze strany rodičů, kteří se zapojili do rodičovské výzvy. 

Na základě vyhodnocení zpětných vazeb, pěších deníků a elektronických dotazníků 
můžeme říct, že Pěšky do školy vedlo ke:

 > snížení počtu aut před školami,

 > posílení dobrých vztahů mezi dětmi a rodiči,

 > zkušenostnímu učení o vlivu individuální automobilové dopravy na kvalitu veřejné-
ho prostoru,

 > vzájemnému poznání mezi dětmi i poznání místa, kde děti žijí.

Pěšky do školy posiluje tyto důležité psychosociální kompetence dětí:

 > samostatnost a zodpovědnost, 

 > orientace v čase a prostoru,

 > komunikace s vrstevníky i dospělými, 

 > environmentální cítění, 

 > kontakt s přírodou, 

 > zdravý životní styl a psychohygiena.

Ukázka pěšího deníku
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V Ostravě děti chodily do školy společně 

Snídaně před ZŠ Havlíčkova v Jihlavě
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Soutěžní plakát (ZŠ Jiráskovo nám. Hradec Králové)

Procházka udělá dobře dětem i rodičům (ZŠ Hradištko)

Do školy okolo rybníka (rodičovská výzva)

Odměny za pěší cestu do školy

Děti vám to řeknou (ZŠ nám. Svobody, Praha 6)

Na kole to jede rychleji (rodičovská výzva)
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Pěšky se do školy vypravilo 
o 12 % víc dětí než obvykle Počet aut před školou 

se snížil více než o ½

58 %

70 % 18 % 8 %
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4 %

17 %

běžný den

Pěšky do školy

Polovina dětí je nadšená, dalších 31 % je spokojených. 

49 %
31%

DOPAD:

ZODPOVĚDNOST A SAMOSTATNOST

SBLÍŽENÍ S LIDMI A MÍSTEM 

SOCIÁLNÍ KONTAKTY

BEZPEČNĚJŠÍ ULICE

VÍCE POHYBU

MÉNĚ AUT



Realizováno s podporou Ministerstva životního prostředí a hl. m. Prahy. www.peskydoskoly.cz

Cestou do školy 
jsme potkali veverku.

Není to špatné, že před školou 
není žádné auto a chaos. 
Je tam velký klid oproti 
normálním dnům.

Bavilo mě to, že si to musím 
správně načasovat.

Akce byla velmi úspěšná: 
na začátku při jelo 
každý den ke škole 

průměrně 36 aut, 
pátý den projektu žádné, 

teď kolem pěti.

Díky tomu, 
že před školu nepři jelo 

ani jedno auto, bylo tam plno rodičů, 
dětí, cyklistů, koloběžkářů.

Na pěšky do školy se mi líbilo, že když 
nebudeme tolik jezdit autem, 
tak budeme mít lepší ovzduší. 

A budeme zdraví.

Je to dobré, 
jak cítíš ten čistý vzduch, 

cítíš ten pocit, 
že jsi venku v přírodě.

Na náměstí u radnice jsme úplně 
náhodou potkali babičku. 
 To bylo radosti!



PŘÍVĚTIVĚJŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ PĚŠÍ CESTY

Praha je podle mě jako stvořená pro to chodit pěšky, má obrovský 

potenciál obstarat větší část dne chůzí – nákupy, děti, práce, 

zábava. Protivné bariéry, pro mě představují nejen auta v ulici, ale 

i zaparkovaná auta v klidu. 

(Marek Š., účastník průzkumu)„
“

foto LŽ
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Chodci sobě
www.chodcisobe.cz

Cíl: Portál poskytuje občanům jednoduchý informační a komunikační nástroj pro 

sdělování podnětů z oblasti pěší dopravy v Praze zástupcům samospráv měst-

ských částí i dalším odpovědným institucím a spoluobčanům. Cílem je zlepšení 

veřejných prostranství ve prospěch chodců.

Stručný popis: Problémy, s nimiž se pražští chodci setkávají na svých cestách městem, při-

pomínky či tipy na zlepšení jsou na portálu evidovány, zobrazovány a zasílány 

k řešení. Samosprávy mohou prostřednictvím portálu získat komplexnější pře-

hled o problémech chodců ve svých městských částech, reagovat na podněty 

a o jejich řešení občany informovat. Občané mohou sledovat stav řešení pod-

nětů, hodnotit jej a komentovat, hlasovat o nejproblematičtějších místech a ko-

munikovat mezi sebou.

INDIKÁTORY 2019

Cílová skupina: pražští chodci •	 1 008 zadavatelů

•	 průměrná návštěvnost 55 návštěv denně

představitelé veřejné správy •	 57 úředníků na jednotlivých městských 

částech (kontaktní osoby pro komunikaci 

ohledně podnětů na portálu Chodci sobě) 

a 3 úředníci MHMP, kteří se systematicky 

zabývají problémy chodců a řeší je

Výstupy: nové podněty a noví uživatelé •	 160 nových podnětů za rok 2019

•	 81 nových uživatelů za rok 2019

Výsledky: vyřešené podněty •	 evidujeme přes 2 350 zaslaných 

podnětů, z toho přibližně 650 vyřešených

•	 v roce 2019 se podařilo vyřešit 

67 podnětů

Dopad: zapojení a aktivizace veřejnosti •	 podněty na portálu Chodci sobě 

vedou k veřejné diskuzi, občané vyžadují 

odpověď od úřadů, zajímají se o možnosti 

řešení

zvýšení bezpečnosti a komfor-

tu chodců

•	 pozitivní ohlasy a zpětné vazby 

od uživatelů portálu

Vzhledem k tomu, že podnětů je velké množství, nemáme úplný přehled o všech realizo-
vaných úpravách pěší infrastruktury. To, zda se informace o provedené úpravě na por-
tálu objeví, záleží zejména na tom, jestli ji uživatel nebo příslušná instituce oznámí.
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Některé vyřešené podněty z r. 2019

Nový chodník v Práčské ulici, Praha 10

Rekonstrukce křižovatky Hostivařská x U Břehu, Praha 15

Bezbariérová úprava přechodu v ulici Na Hřebenkách, Praha 5

Zábrany proti parkování v zeleni v Chorvatské ulici, Praha 10

Zamezení parkování na přechodu před poliklinikou Budějovická, Praha 4

KLIKNI
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Cíl: Prostřednictvím šíření informací o výhodách pěší dopravy i vlivu dopravního cho-

vání na zdraví a životní prostředí motivujeme a aktivizujeme širokou veřejnost.

Stručný popis: •	 vydáváme vlastní tiskové zprávy

•	 spolupracujeme s novináři

•	 publikujeme na webu www.prazskematky.cz a na blogu www.chodcisobe.cz

INDIKÁTORY 2019

Výstupy: tiskové zprávy a aktuality •	 9 tiskových zpráv

•	 27 aktualit na webu Pražské matky

blogy •	 3 blogy na portálu Chodci sobě 

články v internetových i tiště-

ných publikacích, placená in-

zerce

•	 5 článků

•	 1 rozhovor

video •	 5 videospotů se známými osobnostmi 

v rámci kampaně Pěšky do školy

aktivní prezentace organizace 

a projektů na odborných kon-

ferencích, vzdělávacích a pro-

pagačních akcích pro laickou 

i odbornou veřejnost

•	 veletrh neziskových organizací NGO 

Market

•	 Krajská konference EVVO

•	 vzdělávací kurz pro lektory EVVO 

v Toulcově dvoře 

•	 Centrum architektury a městského 

plánování CAMP - přednáška 

(NE)bezpečné město

•	 konference Architektura dětem 

•	 mezirezortní setkání na Ministerstvu 

dopravy

Výsledky: mediální ohlasy na naši činnost 

v tištěných i elektronických 

médiích

•	 50 mediálních ohlasů

•	 1 354 sledujících FB Pražské matky

•	 2 086 sledujících FB Chodci sobě

Dopad: zvýšení zájmu novinářů  

o téma pěší dopravy 

•	 stali jsme se uznávanými partnery pro 

novináře v tématu dopravy dětí do škol 

i úprav ve prospěch chodců v Praze

zvýšení zájmu o problematiku 

dovážení dětí do školy autem

•	 v mediálním prostoru se vžil termín 

„mamataxi“, novináři se k tématu 

opakovaně vrací

Publikační činnost a medializace

Mediální ohlasy i dění na sociálních sítích nám pomáhá sledovat 
společnost ANOPRESS.
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Na podzim 2019 jsme hostili 
v rámci měsíční stáže Yanu 
Mantashevu a Tatev Khach-
atryan z organizací Focus 
Art NGO a World Vision Ar-
menia. Zajímaly je naše ak-
tivity na  školách v  oblas-
ti environmentálního vzdě-
lávání, zklidňování dopravy 
a zapojování školní komuni-
ty. Našly se i některé aktivi-
ty, se kterými nám pomohly, 
což byla pro ně nejlepší forma učení (např. dopravní průzkum v okolí škol, účast na jed-
nání pracovní skupiny). Máme v plánu pokračovat v započaté spolupráci a přenést 
naši praxi přímo do Arménie v rámci společného projektu na některé arménské škole.

Spolupráce s úřady  
a městskými institucemi

Mezinárodní spolupráce

Jsme členy pracovní skupiny BESIP při MHMP, která posuzuje realizace stavebních opat-
ření i preventivních programů pro zvýšení bezpečnosti účastníků dopravního provozu. 

Jsme stálými hosty v Komisi Rady hl. m. Prahy pro pěší a bezbariérovost, která vznik-
la transformací komise pro odstraňování bariér. Otevíráme zde témata, která se týka-
jí chodců a rozvoje pěší dopravy. 

V průběhu celého roku intenzivně spolupracujeme s městskými částmi, zejména s těmi, 
jejichž školy jsou zapojené do programu Bezpečné cesty do školy nebo mají na svém 
území problematická místa, která si přejí lidé zlepšit prostřednictvím portálu Chod-
ci sobě. Často zprostředkováváme komunikaci mezi školami či občany, kterým se ne-
daří domluvit se na uspokojivém řešení, medializujeme aktuální kauzy nebo nabízíme 
řešení problémů v podobě dopravních studií nebo konkrétních návrhů řešení dopravy.

Spolupracujeme též s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) při navrhování 
dopravních řešení nebo úprav veřejných prostranství ve prospěch chodců tak, aby byla 
v souladu s metodikami vydávanými Institutem, moderními evropskými trendy a prin-
cipy udržitelného rozvoje.

Účastníme se tzv. výrobních výborů na Technické správě komunikací hl. m. Prahy, kde se 
vyjadřujeme k projektovým dokumentacím, které vycházejí z našich návrhů v doprav-
ních studiích. Hlídáme, aby byly rozpracované projekty s našimi návrhy stále v souladu 
a nebyly měněny v neprospěch chodců. 

foto  HP
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Vídeňská akce na omezení tzv. 
mamataxi, tedy odvezení dětí 
autem do školy a jejich násled-
né vyzvednutí – opět autem, se 
v zahraničí setkává s pozitivní-
mi ohlasy. Společně s úředníky 
z pražského magistrátu, Prahy 1 
a dopravním projektantem jsme 
zavítali do rakouské metropole 
i my, abychom se o projektu in-
formovali. Cestu pro nás zajisti-

la a z velké části financovala Zahraniční kancelář města Vídně.

Strávili jsme ve Vídni dva dny a navštívili základní školu Rosa Jochmann-Ganztage-
svolksschule ve čtvrti Simmering, kde odpoledne zde totiž probíhá zkušební provoz pro-
jektu školních ulic, při kterém rodiče v režimu střídavé služby sami umísťují a odstraňují  
zábranu, která znemožňuje vjezd automobilů. Dále jsme navštívili „srdce“ celého pro-
jektu, kterým je první oficiální školní ulice před školou Ganztagsvolksschule Vereinsgas-
se ve čtvrti Leopoldstadt. 

Informovali jsme se též přímo u Mobilitätsagentur o tom, jak přesně funguje proměna 
normální městské ulice v tzv. školní ulici, a jaké jsou hlavní výzvy pro její zřízení, ať již 
v ranních nebo odpoledních 
hodinách. Následně jsme se 
ještě setkali s pracovníky pří-
slušného magistrátního oddě-
lení pro technické otázky do-
pravy (MA 46), kde jsme pro-
bírali technické a právní pod-
mínky zklidňování dopravy 
v okolí škol.

Školní ulice – inspirace z Vídně

Pěšky do školy ve Švýcarsku
Švýcarská organizace ATE Association transports et en-
vironnement má dlouholeté zkušenosti s podporou udrži-
telné mobility ve školách. Pořádají tradiční kampaně Walk 
to school a oslavy Mezinárodního dne pěšky do školy, po-
máhají školám sestavit školní plány mobility, organizují PEDIBUS, systém doprovázení 
dětí do školy pěšky. Navázali jsme s nimi kontakt a sdíleli zkušenosti především ohled-
ně kampaně Pěšky do školy. Zároveň jsme poskytli rozhovor do listopadového čísla je-
jich magazínu pro podporovatele a příznivce.

foto Tschakaloff-Janner
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Společenský dopad
Naším hlavním cílem je, aby Praha byla městem, kde se dobře chodí i žije. Pomáháme 
vytvářet bezpečné a pohodlné pěší cesty. Věříme, že atraktivní pěší cesty mohou při-
táhnout pozornost velkého množství lidí, kteří pak budou volit chůzi jako nejefektivněj-
ší dopravu na krátké vzdálenosti. 

Za úspěch považujeme stále vzrůstající prestiž programu BCŠ i fakt, že městské orga-
nizace, jako např. TSK nebo IPR, jej vítají jako účinný nástroj rozvoje veřejného prostoru.  
Těší nás také, že jsme výrazně přispěli k otevření diskuze o tématu ranního dovážení 
dětí do školy autem. Média i část rodičovské veřejnosti vyjadřují názor, že ranní dopra-
va před školami je pro děti nebezpečná a že dovážení dětí do školy je celospolečen-
ský problém. 

Viditelným dopadem našich aktivit jsou konkrétní realizace dopravních opatření ve pro-
spěch chodců, které vzešly z dopravních studií programu Bezpečné cesty do školy nebo 
jsou reakcí na občanské podněty na portálu Chodci sobě (viz str. 18–20 a 32).

Kampaň Pěšky do školy se rozrůstá po celé České republice. V roce 2019 ji zaštítila ne-
jen Praha, ale i další významná česká města (Jihlava, Brno, Hradec Králové, Písek a Os-
trava). Akce se setkává s pozitivním ohlasem veřejnosti i médií. Vedení škol i obcí ji vítá 
jako možnost řešení dopravní situace před školami. Chceme pokračovat v jejím rozvíje-
ní a šíření do celé republiky tak, aby jí jednoho dne nebylo třeba, protože chodit do ško-
ly pěšky bude zase normální. 

Naše plány
V tomto roce jsme revidovali metodiku tvorby školních plánů mobility a naším cílem je 
začít ji uplatňovat v praxi. Do celého procesu chceme aktivněji zapojit celou školní ko-
munitu (pedagogy, rodiče i děti) a pomoci jim vytvořit účinný nástroj, který jim umož-
ní rozvíjet aktivní a udržitelnou mobilitu na školách a zlepšovat kvalitu veřejných pro-
stranství v jejich okolí. 

Pro rok 2020 jsme získali grant od hlavního města Prahy na rozvoj projektu Chodci sobě, 
v rámci kterého chceme více pracovat s aktivní komunitou chodců, rozšiřovat ji a pro-
pojovat lokální spolky a aktivní jednotlivce, kteří zlepšují místa, kde žijí. 

Rizika
Rizikem se pro naše aktivity může stát změna v přístupu politických i úředních předsta-
vitelů města či městských částí, kteří by už nadále nechtěli naše projekty podporovat 
a návrhy realizovat. Rizikem je též sílící tlak některých politických stran na občanský 
sektor a neochota řešit či relativizovat problémy spojené s životním prostředím a kli-
matickou změnou. Je třeba podporovat občany v tom, aby věděli, jak a na koho se mo-
hou obrátit, pokud chtějí řešit nějaký problém, přinášet jim kvalitní a ověřené informa-
ce o stavu životního prostředí a závažnosti hrozby klimatické změny a motivovat je, aby 
se nebáli vyjádřit svůj názor.
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PRAŽSKÉ MATKY, z. s.
Základní informace 
Jméno: Pražské matky, z. s.
Sídlo: Muchova 13, 160 00 Praha 6
Založení: formální registrace Ministerstvem vnitra ČR v r. 1991 
Právní forma: zapsaný spolek 
Adresa: Muchova 13, Praha 6 
telefon: 775 065 435 
e-mail: info@prazskematky.cz 
webové stránky: www.prazskematky.cz
Stanovy: naleznete na www.prazskematky.cz/o-nas/stanovy-sdruzeni

Počet zaměstnanců a dlouhodobě externě spolupracujících osob  
(v závorce přepočet na plné úvazky):

2018 2019
Počet osob 7 (3) 8 (3)

Členové realizačního týmu:

Petra Syrová, předsedkyně od 11. 6. 2019, vedení organizace, projektové řízení, fundraising 

Jarmila Johnová, předsedkyně do 11. 6. 2019, vedení organizace, projektové řízení; nyní 
odborná supervizní a publikační činnost

Blanka Klimešová, místopředsedkyně, koordinace programu BCŠ, spolupráce na kam-
pani Pěšky do školy, sledování dopadu a evaluace, grafické práce 

Marie Čiverná, koordinace kampaně Pěšky do školy, sociální sítě, administrativa

Barbora Kováčová, péče o dárce a příznivce, právní poradenství

Eva Šuchmanová, administrace portálu Chodci sobě 

Monika Van Den Berg, PR kampaně Pěšky do školy

Radana Tichavská, finanční řízení

Externí spolupracovníci:

dopravní projektanti

architekti a urbanisté

sociologové

dopravní psycholog

experti z oblasti ŽP

geoinformatik

IT experti

účetní
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Organizační struktura

Orgány spolku jsou:

 >  valná hromada

 >  výkonný výbor

Výkonný výbor, řízení a kontrola

 > Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku. Má dva členy: předsedkyni a mís-
topředsedkyni. Každý z členů výkonného výboru je oprávněn jednat za spolek sa-
mostatně, včetně podepisování.

 > Výkonný výbor řídí činnost spolku a rozhoduje o záležitostech, které nejsou vyhra-
zeny valné hromadě na základě souhlasu všech jeho členů.

 > Výkonný výbor se setkává se všemi členy realizačního týmu jednou týdně, kontro-
luje plnění programu a stanovuje krátkodobé plány. 

 > Strategické plánování s realizačním týmem probíhá 1x do roka.

Spolupráce s dalšími organizacemi
Pražské matky spolupracují s řadou organizací, kterými jsou např.:

 > Zelený kruh

 > Tereza vzdělávací centrum, z. ú.

 > Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

 > Město přátelské k dětem

 > Behavio Labs, s. r. o.

 > Impact Academy

 > Státní zdravotní ústav

 > AutoMat 

 > Společnost pro udržitelný život

 > Seppia

 > Arnika

 > Asistence. o. p. s.

 > ČVUT

 > Nadace Proměny
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FINANČNÍ ZPRÁVA

ROZVAHA          
Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni  

účetního období

Stav k poslednímu dni 

účetního období

B. Krátkodobý majetek celkem 466 005,65 850 962,70

B. II. Pohledávky celkem 545,50 23 599,54

B. II. 18. Dohadné účty aktivní 23 599,54

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 460 103,67 820 889,35

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně 2 223,00 4 864,00

B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech 457 880,67 816 025,35

B. IV. Jiná aktiva celkem 5 357,48 6 473,81

B. IV. 1. Náklady příštích období 5 357,48 6 473,81

Aktiva celkem 466 005,645 850 962,70

          

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu dni 

účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 64 455,65 65 059,25

A. II. Výsledek hospodaření celkem 64 455,65 65 059,25

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření – 603,60

A. II. 2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 6 999,64 –

A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

z minulých let

57 456,01 64 455,65

B. Cizí zdroje celkem 401 550,00 785 903,45

B. III. Krátkodobé závazky celkem 83 620,00 23 459,00

B. III. 1 Dodavatelé 46 420,00 11 981,00

B. III. 4 Ostatní závazky 31 200,00 –

B. III. 7. Závazky k  institucím soc. zabezpečení 

a veřejného zdrav. pojištění

– 1 344 ,00

B. III. 9. Ostatní přímé daně – 1 464,00 

B. III. 10. Daň z přidané hodnoty – 1 714,00

B. III. 5. Zaměstnanci 6 000,00 6 956,00

B. IV. Jiná pasiva celkem 317 930,00 762 444,45

B. IV. 2. Výnosy příštích období 317 930,00 762 444,45

Pasiva celkem 466 005,65 850 962,70

účetní období: 2019
první den účetního období: 1. 1. 2019 poslední den účetního období: 31. 12. 2019



40

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (údaje v celých tisících KČ)

Činnosti

Označení TEXT Hlavní Hospodářská Celkem

A. I. Spotřebované nákupy 

a nakupované služby

1 003 – 1 003

A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie 

a ostatních neskladovaných 

dodávek

32 – 32

A. I. 4. Náklady na cestovné 3 – 3

A. I. 6. Ostatní služby 968 – 968

A. III. Osobní náklady 155 – 155

A. III. 10. Mzdové náklady 152 – 152

A.III. 11. Zákonné sociální pojištění 3 – 3

A. V. Ostatní náklady 8 – 8

A. V. 22. Jiné ostatní náklady 8 – 8

Náklady celkem 1 166 – 1 166

B. I. Provozní dotace 355 – 355

B. I. 1. Provozní dotace 355 – 355

B. II. Přijaté příspěvky 283 – 283

B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary) 283 – 283

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 529 – 529

Výnosy celkem 1 167 – 1 167

C. Výsledek hospodaření před 

zdaněním

1 – 1

D. Výsledek hospodaření po zdanění 1 – 1

DOTACE, OBJEDNÁVKY A DARY

Donor/ objednavatel Projekt Částka

Hlavní město Praha objednávka Bezpečné cesty do školy 457 000 Kč

Hlavní město Praha objednávka Pěšky do školy 345 959 Kč

Hlavní město Praha objednávka 5 300 Kč

Ministerstvo životního prostředí ČR dotace Pěšky do školy 200 000 Kč

Městská část Praha 14 objednávka Zpracování školních plánů mobility 

a dopravní studie 

65 600 Kč

Prague Civil Society Centre,  

nadační fond

dar 24 867 Kč

individuální dary dar 58 250 Kč
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Velké poděkování patří všem donorům, individuálním dárcům, spolupracovníkům a dobrovolní-
kům, bez nichž by naše snažení nemělo takový dopad a mnohé aktivity bychom ani nebyli schop-
ni uskutečnit. Velmi si jejich podpory vážíme, doufáme, že jsme je nezklamali a věříme, že nám zů-
stanou věrni. 

Děkujeme hl. m. Praze a primátorovi Zdeňkovi Hřibovi za finanční, organizační a hereckou pod-
poru kampaně Pěšky do školy. Naše díky patří též Ministerstvu životního prostředí ČR za podporu 
projektu Pěšky do školy, který se díky tomu podařilo rozšířit po celé republice. Jsme rádi za záštity 
a spolupráci s městy Jihlava, Písek, Hradec Králové, Ostrava-Poruba a Brno v rámci tohoto pro-
jektu. Za opakovanou podporu děkujeme paní Ireně Kubínové z firmy Yedoo. Děkujeme hercům 
Kláře Trojanové, Petrovi Prokopovi, Petrovi Vackovi a Ondřejovi Kavanovi, jakož i filmařům Kláře a 
Kristianovi Kopřivíkovým za natočení propagačních videí. 

Dále děkujeme náměstkovi primátora Adamovi Scheinherrovi za podporu Bezpečných cest do ško-
ly a pracovníkům Oddělení rozvoje dopravy HMP za součinnost při uskutečňování tohoto progra-
mu, mezi nimi zejména Martinovi Havelkovi, Jaroslavu Machovi a Karolíně Klímové. 

Speciální poděkování patří Lukášovi Zikmundovi, majiteli společnosti ÚVT, s. r. o., a jeho zaměst-
nancům, zejména Pavlovi Šuchmanovi, za podporu a péči o naši počítačovou síť. 

Jsme vděční za spolupráci s mnoha odborníky, ke kterým patří: Ing. Květoslav Syrový, Ing. arch. 
David Pfann, Ing. Petr Kohout, Mgr. Jaromír Mazák, Ph.D., Mgr. Linda Kovářová, Ph.D., Mgr. Linda 
Krajčovič, Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, PhDr. Ilona Špaňhelová, Doc. Michal Vojtíšek, Mgr. He-
lena Pěchoučková, Ing. Ondřej Růžička, PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., Ing. Lucie Miovská, Ph.D., Mgr. 
Lucie Žáčková, Mgr. Jakub Ráliš a Mgr. Jiří Boudal z Behavio Labs, s. r. o., architekti z Institutu plá-
nování a rozvoje hl. města Prahy a mnozí další. 

Dále děkujeme panu Martinovi Landovi a Vere Tschakaloff-Janner ze Zahraniční kanceláře měs-
ta Vídně za zajištění studijní stáže ve Vídni, Yaně Mantashevě a Tatevik Khachatryan za pomoc 
v rámci studijního pobytu v naší organizaci, Igorovi Blaževičovi z Prague Civil Society Center za 
pomoc při zajištění tohoto pobytu a švýcarské organizaci ATE za poskytnutí know-how pro kam-
paň Pěšky do školy. 

Nakonec, avšak v neposlední řadě, děkujeme za spolupráci úředníkům dopravních odborů jednot-
livých městských částí, kteří nám pomáhají s řešením podnětů z portálu Chodci sobě, jakož i jeho 
uživatelům za občanskou angažovanost. Naše aktivity by též nebylo možné realizovat bez aktiv-
ního zapojení dětí, učitelů i rodičů ze spolupracujících škol. Děkujeme za jejich nadšení a energii. 
Jsme vděčni za dobrovolnickou práci našich přátel, známých a rodinných příslušníků. 


