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PraŽskÉ matky (PM)

jsou nezisková organizace usilující o zlepšení stavu životního prostředí, zvýšení zájmu veřejnosti o tuto 
problematiku a především o odpovědnější přístup občanů i veřejné správy. Toto uskupení vzniklo těsně 
před listopadem 1989, kdy upozorňovalo na špatnou kvalitu pražského ovzduší a utajování informací 
o stavu životního prostředí. V současné době se PM věnují zejména projektům souvisejícím s problemati-
kou udržitelné dopravy a kvalitou veřejného prostoru ve městě.  Soustřeďují se hlavně na zlepšování 
podmínek pro chůzi jako nejzdravější a ekologicky nejšetrnější dopravu. Ve spolupráci s MHMP se věnují 
projektům Bezpečných cest do školy, jejichž dlouhodobým cílem je zvýšit počet dětí docházejících do 
školy pěšky nebo na kole a pomoci dětem, aby si osvojily dopravní návyky šetrné k životnímu pro-
středí i svému zdraví. PM úspěšně provozují webový portál Chodci sobě, jehož prostřednictvím mohou 
chodci ohlašovat své podněty na zkvalitnění  pěších cest veřejné správě, která jejich podněty řeší, respek-
tive realizuje jejich návrhy.

Poradenství

PM radí občanům a asistuje jim při uplatňování jejich oprávněných požadavků na bezpečnější pěší 
i cyklistickou dopravu, zklidňování dopravy a kvalitnější veřejný prostor.

Lobing

Sdružení sleduje aktivity a kauzy pražského magistrátu, městských částí i ministerstva dopravy 
v oblasti udržitelné dopravy, veřejného prostoru a ochrany ovzduší.

PROJEKTY
Pražské matky dokončily v únoru 2014 projekt Chodci sobě a životnímu prostředí financovaného 

z revolvingového fondu MŽP. Projekt se týkal zefektivnění a rozšíření možností provozu stejnojmenného 
portálu  chodcisobe.cz  pro nahlašování a řešení chodeckých problémů. Portál tak úspěšně završil 2 roky 
své existence (více na www.prazskematky.cz).

Tento projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí

Po zbytek roku pokračovala dále administrace portálu Chodci sobě na dobrovolném základě, adminis-
trátorce, která nepřerušila práci ani v porodnici, patří uznání. Statistiky úspěšnosti a průběh řešení nahlá-
šených podnětů sledujte přímo na www.chodcisobe.cz.



Chodník na Vinohradské před a po opravě, podnět podaný na portál Chodci sobě, foto chodcisobe.cz



Na začátku roku byla odevzdána závěrečná zpráva o našem pravidelném programu Bezpečné cesty do 
školy (BCŠ) na 3 pražských základních školách pražskému magistrátu, kterému však náš spolek musel vrátit 
90 000,- Kč poskytnutých těmto školám na přístřešky pro kola a vybavení cyklokroužků i přesto, že prostředky 
byly vydány přesně podle rozpočtu schváleného předtím Magistrátem hl. m. Prahy na třech úrovních  - pracovní 
skupinou BESIP, radou HMP a potom i Zastupitelstvem HMP. Problém spočíval v tom, že město již nebylo ochot-
no finančně administrovat tu část projektu, která se týkala škol, a proto starost poskytovat prostředky z rozpoč-
tu grantu přeneslo na nás, za což jsme byly po zásluze potrestány. PM zvažují řešit tuto záležitost soudní cestou. 
Vzhledem k tomu, že rozpočet projektu nebyl součástí smlouvy s MHMP, naše šance jsou nejisté. Velice děkuje-
me všem, kteří nás v této kauze podpořili! Jedná se nejen o „staré“ členky Pražských matek, ale také uživatele 
portálu Chodci sobě i dalších přispěvatelů. Bez nich bychom situaci nezvládly.

Tento projekt podpořilo i nepodpořilo hl. m. Praha

Pokračoval také náš lobing v rámci pracovní skupiny BESIP při MHMP, díky němuž bylo realizováno 
několik stavebních opatření podle dopravních studií zpracovaných v rámci programu BCŠ v předchozích 
letech. Aktivní jsme byly i v rámci tzv. Ozvučné desky při MHMP, kde jsme se účastnily diskuzí a příprav 
pražských stavebních předpisů, dopravní strategie hl. m. Prahy atp. Věnovaly jsme se i nadále poradenství 
občanům v oblasti pěších cest a veřejných prostor.

V září uspořádaly Pražské matky za podpory Nadace Partnerství ve spolupráci se sdružením Auto-mat 
další Velkou studentskou cyklojízdu, jíž se zúčastnily stovky studentů středních pražských škol.

Tento projekt podpořila Nadace Partnerství

V  září zahájily Pražské matky další ročník pravidelného programu BCŠ financovaného tentokrát z  fondu 
MHMP určeného pro ekologické vzdělávání. Tento projekt potrvá do konce roku 2015 a zahrnuje spolupráci 
dětí a odborníků při identifikaci a řešení problematických (nejen) dopravních situací pro pěší, cyklisty i jiné „ko-
lečkáře“ v okolí 3 pražských škol, ale také seminář o možnostech podpory udržitelné dopravy na školách pro 
pedagogy a zástupce veřejné správy, který proběhl v listopadu ve Veletržním paláci v prostorách kavárny Café 
Jedna. Z rozpočtu BESIP, což je položka dopravního rozpočtu města, z níž dosud byly BCŠ financovány včetně 
realizace opatření navržených v rámci tohoto programu, jsme v tomto roce nezískaly nic. 

Tento projekt podpořilo hl. m. Praha

Pražské matky prezentovaly své aktivity na podporu udržitelné dopravy  na mezinárodní konferenci  
v rámci projektu City for Citizens, Citizens for City v Bratislavě a publikovaly svůj příspěvek do stejnojmen-
né publikace podpořené právě tak jako celý projekt Evropskou unií (více na www.prazskematky.cz ).

Tento projekt podpořila Evropská komise



Dělící ostrůvek Horní Počernice, opatření navržené v rámci BCŠ, ZŠ Chvaly, realizace 2014, foto archiv PM

Opatření navržené v rámci BCŠ, realizace 2014,foto archiv PM, Horní Počernice, ZŠ Chvaly



Velká studentská cyklojízda 2015



V prosinci požádaly Pražské matky o grant z tzv. Norských fondů na veřejnou kampaň pro propagaci 
chůze jako nejšetrnějšího a nejzdravějšího způsobu městské dopravy a portálu Chodci sobě jako nástroje 
pro participaci občanů při zlepšování pěší infrastruktury a tento grant získaly. Kampaň sledujte na našich 
webech, sociálních sítích, v médiích i pražských ulicích od dubna roku 2015 do března 2016.

V Praze 27. 4. 2015

Seminář o podpoře udržitelné dopravy na školách, foto archiv PM



                                                                    
                            ROZVAHA                Úč NO            
                         k 31.12.2014                               
                          (v tis. Kč)           Název a sídlo účetní
                                                jednotky
                              I Č               Pražské matky   
                                                Lublaňská 18         
                        4 5 2 4 6 2 2 0         120 00  Praha 2      
                                          

                                                                                                    

   A K T I V A                                                   Stav k prv. dni   Stav k posl.dni  
                                                                 účetního období   účetního období  
                                                                                                    
                                                                                                    
  A          Dlouhodobý majetek celkem                                        0                 0   
      I.     Dlouhodobý nehmotný majetek celkem                               0                 0   
      II.    Dlouhodobý hmotný majetek celkem                                 0                 0   
      III.   Dlouhodobý finanční majetek celkem                               0                 0   
      IV.    Oprávky k dlouhodobému majetku celkem                            0                 0   
  B          Krátkodobý majetek celkem                                       80               450   
      I.     Zásoby celkem                                                    0                 0   
      II.    Pohledávky                                                       0                 0   
      III.   Krátkodobý finanční majetek celkem                              56               450   
               1. Pokladna                                                    1                18   
               3. Bankovní účty                                              55               431   
      IV.    Jiná aktiva celkem                                              24                 0   
               1. Náklady příštích období                                     1                 0   
               2. Příjmy příštích období                                     23                 0   
    AKTIVA    CELKEM                                                         80               450   
                                                                                                    

                                                                                                    
   P A S Í V A                                                   Stav k prv. dni   Stav k posl.dni  
                                                                 účetního období   účetního období  
                                                                                                    
                                                                                                    
  A.         Vlastní zdroje celkem                                           -9                 4   
      I.     Jmění celkem                                                    92                92   
               2. Fondy                                                      92                92   
      II.    Výsledek hospodaření celkem                                  - 101               -88   
               1. Účet výsledku hospodaření                               - 104                13   
               3. Nerozděl.zisk, neuhraz.ztr.min let                          2             - 101   
  B.         Cizí zdroje celkem                                              89               446   
      I.     Rezervy celkem                                                   0                 0   
      II.    Dlouhodobé závazky celkem                                        0                 0   
      III.   Krátkodobé závazky celkem                                       89               446   
               1. Dodavatelé                                                 43                 1   
               4. Ostatní závazky                                            11                 0   
               5. Zaměstnanci                                                 5                23   
               7. Závazky k inst.soc.zabezp.a veř.zdr.poj.                    0                 0   
               9. Ostatní přímé daně                                          1                 0   
               13.Záv.ze vzt.k rozp.org.územ.samosp.celků                    29               423   
      IV.    Jiná pasíva celkem                                               0                 0   
    PASÍVA   CELKEM                                                          80               450   

                                                                                                    
  Dne 31.3.2015             Razítko                                    Podpis statutárního orgánu   
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
               

FINANCOVÁNÍ



Chcete, aby se Praha stala lepším místem k životu pro 
Vaše děti?

Bojíte se o bezpečnost svých dětí na jejich cestách do 
škol?

Trápí Vás množství aut a chtěli byste raději chodit po 
Praze pěšky nebo jezdit

na kole?

Chcete to změnit?
Kontaktujte nás, podpořte naše aktivity jako 

spolupracovník, dobrovolník, finančně nebo slevou na 
služby.

Číslo účtu: 1211006896/5500 (Raiffeisen bank)

Pražské matky, o.s.
adresa sídla: Lublaňská 18, 120 00 Praha 2

kontaktní adresa: Pelléova 243/7, 160 00 Praha 6
IČO 45246220

prazskematky@ecn.cz
www.prazskematky.cz


